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RESUMO
O cenário que motivou esta pesquisa é a precariedade da mediação docente em
educação online, quando estamos vivenciando no país um boom da oferta desta
modalidade nas políticas públicas de inclusão social. Foram analisadas as
interações entre cursistas e desses com os tutores em um curso de especialização
em educação tecnológica. O referencial teórico foi estruturado em dois eixos
temáticos: a) recursos de comunicação e seus desdobramentos em educação via
web; e b) saberes para a mediação docente na educação online. A metodologia
utilizada na pesquisa foi a etnografia digital para responder as seguintes questões
de estudo: 1) as estratégias de mediação planejadas foram vivenciadas plenamente
e no que isso difere dos demais cursos? 2) que estratégias de mediação da
aprendizagem são definidas no planejamento e como são desenvolvidas no curso?
3)como são utilizados os recursos de comunicação e expressão implementados no
ambiente online de docência e aprendizagem adotado (Moodle)? 4)como reagem os
professores cursistas à mediação docente e à formação específica operada via
computador e Internet? A pesquisadora analisou as postagens nos fóruns, chats e
wikis, as ementas do curso, além das respostas a um questionário aplicado online. A
análise dos dados revelou que quando os alunos foram incentivados a interagir com
os colegas e tutores eles utilizaram os espaços de cocriação para compartilhar e
construir seus conhecimentos de forma bidirecional; nos casos em que o professor
não tinha internalizado um objetivo claro para a atividade as interfaces foram
subutilizadas, como foi o caso da wiki que não teve suas potencialidades utilizadas
para criar hipertexto com links de outros textos, sons e vídeos.

Palavras chave: Formação de professores; Educação online; Mediação docente.

RÉSUMÉ
Le scénario qui a motivé cette recherche est médiation précaire dans l'éducation
online, quand nous vivons dans le pays un “boom” de l´offre ce type de politiques
publiques pour l'inclusion sociale. Nous avons analysé les interactions entre les
participants et les tuteurs à ceux qui ont un cours de spécialisation en enseignement
de la technologie. Le référence théorique a été structuré autour de deux thèmes: a)
les ressources de communication et de ses déploiement en matière d'éducation voie
web; et b) connaissances pour la médiation de dans l'éducation online. La
méthodologie utilisée dans l'étude netnographie était de répondre aux questions de
l'étude ci-après: 1) les stratégies de médiation ont été planifiées et pleinement vécue,
il diffère des autres cours? 2) qui assurent la médiation des stratégies
d'apprentissage sont définis dans la planification et comment elle s'est développée
dans le cours? 3) comment les ressources sont utilisées pour la communication et
d'expression mis en œuvre dans un enseignement online et d'apprentissage adoptée
le Moodle ? 4) comment les enseignants réagissent les participants au cours la
médiation et une formation spécifique exploité via un ordinateur et Internet? Le
chercheur a analysé les messages dans les forums, chats et les wikis, les menus du
cours, à l'exception des réponses à un questionnaire online. L'analyse des données
a révélé que lorsque les élèves ont été encouragés à interagir avec leurs pairs et les
tuteurs, ils ont utilisé les espaces de co-création de partager leurs connaissances et
de construire de manière bidirectionnelle, où l'enseignant n'avait pas intériorisé un
objectif clair pour l'activité interfaces ont été sous-utilisés, comme ce a été le cas du
wiki qui n'a pas été utilisé tout son potentiel à créer des liens hypertextes avec lien
d'autres textes, sons et vidéos.
Mots clés: Formation du professeur; Éducation online; la médiation des enseignants.
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1 Introdução
1.1 Apresentação
Para que entender o percurso que me levou a esta pesquisa, começo
descrevendo minha itinerância acadêmica e profissional.
Minha trajetória na educação começou quando eu ainda fazia minha primeira
graduação em 1997 e fui selecionada para um estágio como monitora em um curso
de informática.
Em

2001

comecei

a

trabalhar

como

professora

em

uma

escola

profissionalizante lecionando no curso técnico de informática.
Fiz minha primeira especialização no ano 2002, em Análise de Sistemas e em
2007 eu resolvi voltar à graduação e cursei licenciatura em computação.
Essa graduação foi muito importante para mim, pois foi lá que eu fui
apresentada ao ambiente online. Tive uma disciplina chamada educação a distância
(EaD) e foi ela que me inspirou à fazer minha monografia, intitulada “As novas
competências do professor para a EaD”.
Depois da segunda graduação eu mergulhei no ambiente virtual e fiz vários
cursos de extensão e aperfeiçoamento online.
Minha segunda especialização foi Design Instrucional, esse curso foi feito na
modalidade online e eu a concluí em 2011.
Durante os cursos feitos na modalidade online eu pude vivenciar algumas
dificuldades e em aluns casos eu pude perceber que os professores não sabiam
como me ajudar, não por desinteresse, mas por despreparo.
Assim escolhi estudar como são formados os professores para docência
online, tema desta pesquisa. Esperando contribuir para a formação de meus colegas
e para minha própria formação.

1.2 A tecnologia nas últimas décadas
Nas últimas décadas, o mundo viveu inúmeras mudanças geradas pelo
grande avanço tecnológico, tornando possível a distribuição da informação em uma
velocidade que há alguns anos era inimaginável.
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Do manuscrito ao impresso, do rádio à tv, do computador aos tablets e
celulares, seja qual for o meio ou o suporte, a educação online acumula muitos
adeptos e também muitos resistentes.
Há resistentes que acreditam que os docentes e aprendizes “precisam de
relações diretas, vis-à-vis, pois a presença do outro é o balizador principal do agir
humano” (GIOLO, 2008). Já entre os adeptos há os que assumem a dinâmica
inexorável do cenário sociotécnico do seu tempo e lançam mão de mais um recurso
para o bem ou para o mal. Pretto acredita estarmos vivendo uma transformação
vinculada às novas tecnologias de comunicação e informação, com o incremento de
movimentos de aproximação entre as indústrias eletrônica, informática, telefonia,
satélites, entretenimento e comunicação. Para ele, esse movimento, potencializa as
possibilidades de comunicação entre as pessoas (PRETTO, 1995).

1.3 Carcterização de EaD
A educação a distância caracteriza-se por ter aluno e professor temporal ou
geograficamente distantes. Na educação online a aprendizagem se dá por meio da
Internet ou de outras redes computacionais, como as intranets, não sendo
necessário que o aluno e o professor estejam fisicamente distantes.
Um outro conceito fundamental da EAD em sua origem é a "autoaprendizagem". Na verdade, este é o conceito instituidor da EAD ao longo da
história. As pessoas que estudavam por esta modalidade precisavam ter ou
desenvolver habilidade de estudar, muitas vezes sozinho contando apenas com a
intercessão dos materiais didáticos.
Na educação online, as práticas são mediados pelas interfaces digitais
(ambientes online, video-teleconferências entre outros) através das quais as
pessoas aprendem especialmente por processos de aprendizagem colaborativa.
Nesta modalidade, a interatividade e a estrutura hipertextual de comunicação são
alguns dos seus fundamentos. Essa prática educativa se inspira na cibercultura.

1.4 EaD no Brasil
No Brasil, há registros da modalidade educativa a distância desde a década
de 1930, com a fundação do Instituto Rádio Monitor (NUNES, 1994). Desde então,
uma infinidade de cursos foi oferecida por correspondência, via rádio, tv e, desde a
17

década de 1990, também na web. Em meados da segunda metade do século XX
vários países, em todos os continentes, disseminaram a educação a distância como
forma de expandir a formação de profissionais nos níveis técnico e superior, ainda
que com resistências (PETERS, 2001).
No levantamento da Associação Brasileira de Estudantes de Ensino a
Distância (ABE-EaD), de 2007 a 2009, mais de 18 mil cursistas de instituições
particulares e públicas sofreram preconceito (MANDELLI, 2009). Entre os relatados
destacam-se: dúvidas sobre a validade de cursos autorizados pelo Ministério da
Educação; discriminação por alunos de cursos presenciais; dificuldade para
conseguir estágio para graduandos e para obter o registro profissional e inclusive
fazer inscrição em concurso público.
Frente a essas dificuldades e aos avanços tecnológicos o poder público
promulga a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). A LDB (BRASIL, 1996)
obriga o poder público do Brasil a “incentivar o desenvolvimento e a veiculação de
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de
educação continuada”. No mesmo ano, o Ministério da Educação (MEC) criou a
Secretaria de Educação a Distância, que passou a promover e avaliar a oferta dessa
modalidade no país.

Em janeiro de 2011 essa secretaria foi extinta e seus

programas e ações foram vinculados a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI).
A regulamentação dos cursos a distância no país vem se consolidando. Hoje
o decreto n. 5.622 (BRASIL, 2005), que revoga os decretos anteriores, torna as
regras mais simples e inclui a educação a distância em todos os níveis e
modalidades da Educação Nacional, como recomenda a LDB: Ensino Médio,
Educação Profissional e Educação Superior. Segundo o decreto n. 5.622 (BRASIL,
2005, p.2):
Art. 2º A educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes
níveis e modalidades educacionais:
I – educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto;
II – educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei n.
9.394, de 20 de dezembro de 1996;
III – educação especial, respeitadas as especificidades legais
pertinentes;
IV – educação profissional, [...]
V – educação superior, [...]
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A LDB e o crescimento da demanda pela EaD trouxeram um problema, pois o
país precisa de professores capacitados para trabalhar nesse novo ambiente de
ensino. Em conferência proferida no 7º Congresso Brasileiro de Educação Superior
a Distância da rede federal, o secretário de Educação a Distância do MEC na
ocasião, declarou que o número de matrículas em graduação a distância no Brasil
saltou de 1.682 em 2000 para 814 mil em 2010 (CUNHA, 2010). O setor público
colabora com esse crescimento: em 2005 é implantada a Universidade Aberta do
Brasil – UAB, que englobava, quando da redação desta dissertação, em 2012, 94
instituições de ensino superior públicas no território nacional, com cerca de 210 mil
alunos contando com polos de apoio presenciais1 localizados em diversas cidades
do país (BRASIL, 2011).
A UAB é um programa implementado pelo Ministério da Educação, em
parceria com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior (ANDIFES), criada como política pública de ampliação da da oferta
de educação a distância no país. A ilustração 1, a seguir, resume como funciona
essa parceria.

Fonte: UAB - Capes

Ilustração 1: Síntese do funcionamento da UAB
Os polos de apoio presencial são as unidades operacionais para o desenvolvimento descentralizado
de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância.
Disponível <http://www.uab.capes.gov.br/index.phpoption=com_content&view=article&id=16&Itemid=
30> Acessado em 30 de abril de 2011.
1
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A parceria entre o MEC e a ANDIFES estabelece quais instituições de ensino
devem ser responsáveis, por meio dos polos de apoio presencial, pela ministração
de determinado curso em certo município ou certa microrregião.
O MEC tem um plano de praticamente triplicar o número de alunos, passando
dos atuais 210 mil para 600 mil até 2014. O dado é do diretor de Educação a
Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorCapes, João Carlos Teatini, responsável pela UAB . Espera-se um investimento em
torno de R$ 370 milhões para 2012 e, segundo Teatini, o governo já investiu na
UAB de 2007 a 2011 cerca de R$ 1,5 bilhão (HARNIK, 2012).
A UAB é formada por uma parceria que integra diferentes esferas de
governos: federal, estaduais e municipais, como mostra a ilustração 2 a seguir.

Fonte: UAB - Capes

Ilustração 2: Modelo de Parceria do Sistema UAB

Nessa parceria as universidades contribuem criando e ministrando cursos e
disciplinas, disponibilizando seus professores para lecionar as disciplinas e
coordenar os cursos; estados e prefeituras disponibilizam espaços para os polos
presenciais e o governo federal, através do MEC, valida e reconhece esses cursos,
além de avaliá-los como qualquer outro curso no sistema presencial.
A UAB é uma rede nacional direcionada ao ensino superior (compreendendo
formação inicial e continuada). Não foi criada uma nova instituição de ensino pelo
MEC, mas as já existentes foram articuladas para assumir a missão do ensino
superior na modalidade online. Veja, por exemplo, no anexo A as instituições
públicas do Rio de Janeiro que fazem parte desse projeto. As instituições de ensino
superior públicas apresentam propostas de cursos a distância ao MEC, para serem
oferecidos aos municípios brasileiros onde há carência de formação profissional e
20

que não têm oferta de cursos superiores ou cujos cursos ofertados não são
suficientes para atender à demanda local. As propostas são analisadas por uma
comissão que avalia a viabilidade de oferta pela(s) universidade(s) e de
funcionamento dos polos municipais de apoio presencial para EAD (BRASIL, 2011).
O crescimento exponencial da educação online no Brasil deve-se também ao
crescimento do uso do computador e da Internet. Uma pesquisa divulgada pelo
Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), em abril de 2012, diz que
o número total de pessoas com acesso à internet em qualquer ambiente (domicílios,
trabalho, escolas, lan houses ou outros locais) atingiu 79,9 milhões no quarto
trimestre de 2011, como mostra a ilustração 3 a seguir.

Ilustração 3: Evolução do número de pessoas com acesso à internet em
qualquer ambiente, Brasil – quarto trimestre de 2009, quarto trimestre de
2010 e quarto trimestre de 2011

Esse gráfico aponta um aumento contínuo no acesso à Internet no Brasil.
Considerando somente o acesso em casa, o nosso país registra o total de
62,6 milhões de lares e desses, 39,7 milhões eram usuários ativos2 em fevereiro de
2012. O crescimento foi de 18% sobre os 33,7 milhões de fevereiro de 2011 e de
40% sobre os 28,6 milhões de fevereiro de 2010.
O maior uso da internet em casa vem sendo motivado pela expansão do
número de pessoas com banda larga. Em dois anos, a quantidade de usuários
ativos com mais de 2 Mb cresceu mais de 300% no Brasil. (IBOPE, 2012).
Segundo o Ibope, o usuário ativo é a pessoa com dois anos ou mais de idade que usou pelo menos
uma vez em fevereiro o computador com Internet.
2
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As matrículas nos cursos de graduação, tanto presenciais quanto a distância,
tiveram um crescimento significativo de 2001 para 2010, como relata o MEC através
da pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – Inep através do Censo da Educação Superior – CenSup. A
matrícula dos cursos de graduação em 2010 foi de 14,6%, nos cursos a distância,
como mostra o gráfico da Ilustração 4 (INEP, 2010).

Fonte: Censo da Educação Superior/MEC/Inep

Ilustração 4: Crescimento de Matrículas no Graduação

O gráfico mostra um constante aumento nas matrículas dos cursos superiores
e em particular a modalidade a distância, mostrando que essa modalidade vem
ganhando cada vez mais adeptos e sendo difundida em nosso tempo.
O MEC já credenciou na região Sudeste 102 instituições, entre públicas e
privadas, que desenvolvem ações de educação a distância (MEC, 2012). Os
professores da graduação, que atuam na sala de aula presencial, se depararam com
a oferta de disciplinas via Internet em suas instituições de ensino superior, desde
que a oferta de disciplinas na modalidade semi-presencial, no âmbito de um curso
autorizado na modalidade presencial, foi legalizado de acordo com a LDB
(BRASIL,1996) da Educação Nacional, em seu artigo 81, que foi regulamentado pela
Portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004.
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A expansão fenomenal da modalidade a distância traz consigo um desafio
que cresce proporcionalmente: a formação de professores para a mediação da
aprendizagem via Internet. No 16º Congresso Internacional de Educação a
Distância, promovido pela Associação Brasileira de Educação a Distância – Abed,
que aconteceu nos dias 1 a 3 de setembro 2010, em Foz do Iguaçu, o secretário de
Educação a Distância admitiu o problema e declarou que “faltam profissionais
qualificados para atender à demanda de crescimento da EaD no Brasil” (BARONI,
2010, p. 2).
O desafio da formação da mão de obra qualificada para docência em cursos
online evidencia a necessidade de investimento em pesquisa sobre formação de
professores para docência na web.
A formação de professores é algo que vem sendo discutido há muito tempo.
Freire defende a formação numa perspectiva progressista: segundo ele o professor
precisa desenvolver sua prática com o objetivo de estimular o desenvolvimento de
autonomia do educando. Freire (2011) afirma que ensinar não é transferir
conhecimento, segundo ele o professor deve criar as possibilidades que estimularão
no educando sua produção ou construção do conhecimento.
[…] saber que ensinar não é transferir conhecimento é
fundamentalmente pensar certo, é uma postura exigente, difícil, às
vezes penosa, que temos de assumir diante dos outros e com os
outros, em face do mundo e dos fatos, ante nós mesmos (FREIRE,
2011, p. 48-49).

Esse pensar certo, segundo o autor é algo difícil porque precisamos estar
vigilantes todo o tempo para evitar o simplismo, as facilidades ou incoerências
grosseiras.
De fato, o trabalho do professor, tanto no ambiente online quanto no
presencial, tem sido motivo de pesquisas que destacam a subutilização das
potencialidades pedagógicas e comunicacionais das TIC. Esse problema não
acontece só em nosso país. Em uma pesquisa feita para avaliar as instituições
portuguesas constatou-se que,
apesar das vantagens associadas à utilização deste tipo de soluções,
não parece ser difícil constatar que, actualmente, o ensino continua a
obedecer a lugares definidos no tempo e no espaço, e onde o
professor continua responsável pela transmissão de conteúdos
(MORAIS, CABRITA, 2008, p.168).
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É importante destacar que o problema da transmissão de conteúdos se dá em
qualquer tipo de aula, seja ela presencial ou não, e seria um preconceito nosso
achar que, pelo fato de uma aula ser presencial, o professor terá como prática a
transmissão dos conteúdos. Temos inúmeros exemplos de aulas presenciais com
atividades e espaços de cocriação, onde o aluno aprende de forma coletiva e
colaborativa.
Um bom exemplo são as escolas Freinetianas, que têm em sua concepção
ser participantes, dinâmicas, abertas para o encontro com a vida e associadas à
família

e à

comunidade. Nessas

escolas, o

conhecimento

é construído

coletivamente, de maneira significativa , por alunos ativos que produzem materiais
didáticos para seus pares, jornais, livros e diversos outros bens culturais.
Para Freinet(1991) teoria e prática não se opõem, ao contrário, elas não
podem desenvolver-se sozinhas. Propõe a apropriação do saber, uma pedagogia
que, contrário ao imobilismo, trabalha a alegria e o prazer no processo ensinoaprendizagem. Essa pedagogia é conhecida como Pedagogia do Bom Senso que
tem como base os princípios: autonomia, livre expressão, criatividade, senso de
responsabilidade, reflexão individual, senso cooperativo, sociabilidade, julgamento
pessoal e afetividade.

1.5 Tecnologias e a educação online
O avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC) digitais e da
Internet, juntamente com os projetos educativos, permitiram acesso fácil à diversas
mídias como áudio, imagens, vídeo, textos, gráficos e trazer certas interfaces3 com
vários recursos comunicacionais, tais como fóruns de discussão4, salas de chat5

e

correio eletrônico.
Para auxiliar a criação e o gerenciamento de cursos online, foram
desenvolvidos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Esse tipo de ambiente
integra professores e seus alunos, agregando diversas mídias de forma
“Interface é um termo que na informática e na cibercultura ganha o sentido de dispositivo para
encontro de duas ou mais faces em atitude comunicacional, dialógica ou polifônica” (SILVA; CLARO,
2007, p. 86).
4
Interface onde se pode debater temas diversos, sempre suportado por registros em algum formato,
em geral, textual. Em educação professor e alunos podem debater amplamente conteúdos
pertinentes a seus cursos ou disciplinas.
5
É um termo, que, em português, significa sala de “bate-papo” ou serviço da internet para
conversação em tempo real.
3
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convergente, ou seja, viabiliza híbridizar e permutar várias mídias, como afirma Silva
(2006). Softwares como Moodle, TelEduc, Solar, Sócrates, entre outros, ingressam
no cotidiano dos educadores virtuais, possibilitando o manuseio e controle de aulas,
discussões, apresentações, enfim, diversas prováveis atividades educacionais
online.
Para Belloni (1999, p. 55), “os avanços das TIC poderão revolucionar a
pedagogia do século XXI, da mesma forma que a inovação de Gutenberg
revolucionou a educação a partir do século XV”. Para que os avanços tecnológicos
contribuam para inovações em na educação é importante que o projeto pedagógico
esteja sintonizado com o cenário tecnológico emergente, “Tudo depende da
pedagogia de base que inspira e orienta estas atividades: a inovação ocorre muito
mais nas metodologias e estratégias de ensino do que no uso puro e simples de
aparelhos eletrônicos” (BELLONI, 1999, p. 73).

1.6 Dificuldades encontradas pelos professores
Mesmo com o número crescente de usuários da Internet, ainda temos
pesquisas revelando dificuldades encontradas por parte de professores, causando
um obstáculo para atuação docente na educação online (GROXKO, 2010).
Santos (2010) fala do desconhecimento, por parte de alguns professores, das
potencialidades oferecidas pelas novas tecnologias na vida pessoal e profissional,
que se revelam, por exemplo, quando professores da educação básica da rede
estadual do Rio de Janeiro apresentam certos questionamentos sobre o uso dos
computadores distribuídos pelo governo do estado: “O que vou fazer com essa caixa
vazia?”; “O laptop não tem conteúdo?”. Ou seja, os professores, acostumados aos
livros e à tv, que já trazem conteúdos prontos, não percebem a possibilidade de
experimentar sua autoria na construção de conteúdos que poderiam reunir e
desenvolver com o laptop.
Outra pesquisa que corrobora a afirmação de Groxko (2010) é a de Machado
(2008). Este autor ressalta a dificuldade de professores sem computador ou com
acesso lento à Internet. Para estes professores, as instituições disponibilizam
computadores, geralmente nos próprios laboratórios dos polos, que os mesmos
utilizam para suas práticas pedagógicas.
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1.7 Necessidade de formação docente
As instituições de formação online precisam estar preparadas para receber
toda a diversidade de alunos e garantir o acesso aos meios e permanência na
modalidade (VALENTINI, 2010).
Atento a essa tendência, o MEC está investindo na formação de professores
para uso dos novos meios, em parceria com algumas instituições federais e
universidades estaduais, através da UAB em todo o país e dos consórcios Cederj,
no Estado do Rio de Janeiro, Univesp, no Estado de São Paulo.
Foram criados fóruns estaduais permanentes de apoio à formação docente6.
A lista com as instituições que fazem parte desse fórum encontra-se no anexo A.
Enquanto algumas instituições apenas instruem como utilizar as TIC, foi
identificado que algumas das instituições de ensino, citadas no anexo A,
disponibilizam cursos para capacitar professores na utilização das tecnologias de
informação e comunicação para a docência online. Um exemplo do que acontece
nessas instituições é o do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do
Rio de Janeiro (Cederj)7, onde há um curso de formação de tutores, voltado para os
que desejam trabalhar no AVA dos cursos disponibilizados pelas universidades
associadas.
Quando se fala nas funções do tutor em um curso online, é fundamental
destacar que ele é um professor também. Segundo alguns autores como Silva,
Andrade e Silva (2011), os tutores precisam cada vez mais de preparo conectado às
novidades do AVA, visto que as necessidades e interesses dos alunos neste
ambiente estão ficando mais exigentes e, segundo os autores citados anteriormente,
o papel do tutor está amarrado a

uma importante via de mediação online,

objetivando o crescimento e o desenvolvimento pessoal e profissional de cada
aluno.
Há muita divergência sobre as atribuições do tutor nos ambientes virtuais de
aprendizagem.
É o órgão colegiado de caráter consultivo, propositivo, deliberativo e de assessoramento, que tem
como finalidade organizar, em regime de colaboração entre a União, estados e municípios, a
formação inicial e continuada de profissionais do magistério para as redes públicas da educação
básica, de acordo com o Decreto Federal n. 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e do Decreto Estadual
n. 42.741, de 13 de dezembro de 2010.
7
Criado em 2000, com o objetivo de levar educação superior, gratuita e de qualidade a todo o estado
do Rio de Janeiro, o consórcio Cederj é formado por seis universidades públicas: UENF, UERJ, UFF,
UFRJ, UFRRJ e UNIRIO, e conta atualmente com 12 cursos de graduação a distância.
6
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Alguns autores como Jaeger e Accorssi (2006) defendem que o tutor é uma
ponte entre as necessidades dos alunos e os objetivos do professor. Segundo esses
autores, o tutor:
[...] tem como papel central o apoio docente a um professor. Esse
apoio geralmente se dá em uma das disciplinas de um curso, na sua
preparação de material didático e no acompanhamento das
atividades desenvolvidas. Espera-se também que este seja
responsável pelas ferramentas de avaliação, assim como, na análise
dos trabalhos dos alunos. Além disso, tem por tarefa o
encaminhamento de dúvidas dos alunos aos professores,
promovendo maior interatividade entre os mesmos, e com o corpo
docente. Atua, ainda, no esclarecimento de dúvidas dos alunos
através de e-mail, fórum, telefone ou pessoalmente, no recebimento
e controle de entrega dos trabalhos. [...] Um ponto fundamental é
estar atento as necessidades do aluno, fazendo pontes entre as
demandas dos alunos e propostas do professor, podendo agir de
maneira a solucionar as questões tanto teóricas quanto de situações
do dia-adia. Isso quer dizer que o tutor deverá estar atento no nível
de interatividade dos alunos, para então identificar quais alunos não
estão interagindo e tentar resgatar a relação interativa. (JAEGER;
ACCORSSI, 2006).

Já para o Cederj a função do tutor é orientar o aluno, individualmente ou em
grupos, para a construção de uma metodologia própria de estudos e apoiá-lo
diretamente em relação ao conteúdo específico da disciplina, esclarecendo suas
dúvidas, incentivando a participação nas atividades propostas e, sobretudo, orientálo para a metodologia da educação a distância, enfatizando a necessidade de se
adquirir autonomia de aprendizagem (LIMA, 2002).
A mediação docente na educação pública a distância tem sido objeto de
pesquisas sob diversos enfoques. Um deles é de Barreto (2008), que questiona a
distribuição massiva de pacotes de informação sem a devida qualidade da mediação
docente.
Essa distribuição massiva sem mediação, espaços de cocriação e troca entre
os alunos também é um problema já identificado na UAB.
As iniciativas atuais de massificação, por intermédio da UAB,
cumprem as metas estatísticas e conformam os professores a uma
concepção de caráter subordinado, meramente instrumental, em
contraposição à concepção de educador de caráter sócio-histórico,
dos professores como profissionais da educação, intelectuais
essenciais para a construção de um projeto social emancipador que
ofereça novas possibilidades à educação da infância e da juventude
(FREITAS, 2007, p. 12).
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Para Freitas (2007) essa necessidade de expansão da escolarização está
reproduzindo desigualdades na formação de professores e a rapidez e o
aligeiramento no processo de formação demonstram questões de cunho pedagógico
que precisam ser discutidos e reavaliados.
Diniz (2009) destaca, na conclusão de sua pesquisa, que o professor
necessita de tempo para se dedicar e refletir sobre as funcionalidades
disponibilizadas nos AVA.
As críticas à modalidade de educação online, aos métodos de formação em
massa de professores, direcionam a questões principalmente de cunho políticosocial e pedagógico, como a aceleração no processo de formação e o negócio nos
serviços educacionais a baixo custo (LEHER, 2001).
Segundo Pesce (2003), para combater a precarização, alguns estudos
identificaram que a orientação da formação de professores em ambientes online
deve objetivar a perspectiva dialógica na mediação docente, de forma que seja
capaz de estimular maior participação e colaboração dos alunos no processo de
aprendizagem. Em alguns AVA, é possível desenvolver aulas em suas interfaces
nas quais alunos e professores podem compartilhar suas ideias e conceitos,
dialogando e co-criando, ao invés de simplesmente distribuir o conhecimento. Essa
forma de trabalho onde o professor e o aluno constroem o conhecimento de forma
bidirecional permite que a mediação também alcance questões da zona de
desenvolvimento proximal – ZDP dos estudantes. Esse conceito será aprofundado
no capítulo do referencial teórico.

1.8 Práticas colaborativas
O saber docente é um saber plural que, segundo Tardif (2010), é proveniente
da formação profissional (o conjunto de saberes construídos durante a formação de
professores); das experiências vividas no seu trabalho e de saberes disciplinares,
que são os diversos campos do conhecimento que surgem na tradição cultural e
curricular. Um professor deve desenvolver capacidade para imbricar, dominar e
aplicar tais saberes na sua prática.
Em suas pesquisas, Tardif

defende a prática interativa entre saber

profissional e os saberes das ciências da educação.
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Para uma docência interativa, os professores que atuam na formação de
futuros professores estão diante de um amplo desafio: aliar a interface tecnológica
disponível ao ato docente pautado numa visão pedagógica colaborativa, interativa e
reflexiva, associando às especificidades da modalidade virtual.
Hoje se fala que o professor precisa trabalhar com situações criativas, abertas
e complexas, em lugar de programas fechados, pré-estabelecidos. As estratégias
com ações que podem se modificar em função das informações ou acontecimentos
imprevistos ocorridos durante essa troca de programa (Morin, 1996). Isso provoca o
processo de trabalho com complexidades e incertezas e a presença da
interatividade, não deve ocorrer por consequência da utilização de novas
tecnologias, mas como uma oportunidade, ou uma condição, para a construção do
conhecimento.

1.9 O problema
Em suma, o problema que motivou esta pesquisa é a precariedade da
mediação docente em educação a distância, quando estamos vivenciando no país
um boom da oferta da modalidade nas políticas públicas de inclusão social via
educação online.
A pesquisa investigou como o Centro Federal de Educação Tecnológica
(Cefet)/ Maracanã, da cidade do Rio de Janeiro, contribui para a ampliação das
oportunidades de formação de professores que atuam na Educação Básica.
Tomamos como objeto de investigação o curso de “Especialização em Educação
Tecnológica”, que forma professores online para docência na UAB, onde também
atuarão via Internet. É curso em nível superior que forma professores para docência
na educação básica (CEFET/RJ, 2011).

1.10 Objetivo geral e questões de estudo
O objetivo geral é investigar estratégias de mediação da aprendizagem em
um curso de formação de professores para uso do computador e da Internet na
docência online.
A partir desse objetivo, optamos pelas seguintes questões de estudo:
1. que estratégias de mediação da aprendizagem são definidas no
planejamento e como são desenvolvidas no curso?
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2. as estratégias de mediação planejadas foram vivenciadas plenamente e
no que isso difere dos demais cursos?
3. como são utilizados os recursos de comunicação e expressão
implementados no ambiente online de docência e aprendizagem adotado
(Moodle)?
4. como reagem os professores cursistas à mediação docente e à formação
específica operada via computador e Internet?
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2 Referencial teórico
Considerando que esta pesquisa está direcionada para a formação do
professor que irá lecionar nos ambientes virtuais de aprendizagem, identificamos
que o referencial teórico deverá estruturar-se a partir de dois eixos temáticos: a)
recursos de comunicação e seus desdobramentos em educação via web; e b)
saberes para a mediação docente na educação online.

2.1 Recursos de comunicação e seus desdobramentos em
educação via web
Primeiro iremos discutir o conceito de comunicação, que segundo Hohlfeldt,
Martino e França (2010) é uma tarefa fácil se não nos afastarmos de nossas ideias
intuitivas. Eles destacam três sentidos importantes que estão na origem do termo:
[...] 1) o termo comunicação não designa todo e qualquer tipo de
relação, mas aquela onde haja elementos que se destacam de um
fundo de isolamento; 2) a intenção de romper o isolamento; 3) a ideia
de uma realização em comum (HOHLFELDT, MARTINO E FRANÇA.
2010. p13).

Esses termos definem que a comunicação cria uma relação entre seres,
rompendo o isolamento para um espaço de criação em comum.
Para Hohlfeldt, Martino e França (2010) o termo comunicação pode ser
entendido pela simples decomposição do termo comum + ação, ou seja, uma “ação
em comum”. Já a informação é vista por esses autores como algo para “dar forma
a”. Para eles a informação não é comunicação senão de modo relativo, pois ela só
se torna comunicação se as pessoas a puderem tornar para si.
Tome-se a página de um livro, por exemplo. Para um animal, ou para
uma pessoa analfabeta ou que não conheça o idioma utilizado
(código), a página não é senão uma coisa, um objeto, não chegando
absolutamente a se constituir enquanto mensagem (HOHLFELDT,
MARTINO E FRANÇA. 2010. p16).

Logo, toda informação é um rastro de consciência deixada sobre um suporte
material, para que uma outra pessoa possa decodificá-la.
Mas como acontece a comunicação no AVA entre docente, discente e as
tecnologias?
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Na comunicação interativa proposta no ambiente virtual, “o emissor e o
receptor mudam de papel quando a mensagem se apresenta como conteúdos
manipuláveis e não mais como emissão” (SILVA, 2010, p. 131).
De acordo com Silva (2010), o trio básico da teoria da comunicação é
emissão-mensagem-recepção.
Na teoria clássica, a mensagem se fundamenta no desempenho do emissor e
da transmissão sem alterações. Já no ambiente interativo entende-se que a
mensagem poderá sofrer alterações, dado o seu caráter múltiplo, sensorial, dialógico
e complexo.
Silva (2010) e Marchand (1987) concordam que o emissor interativo não
propõe mais uma mensagem fechada, ele oferece várias possibilidades com o
mesmo valor, enquanto o receptor possui vários instrumentos e acessos que
permitem a mutação e a reorganização da mensagem emitida.
Segundo Morin (2007), para que haja a comunicação é necessária a
compreensão da mensagem, que se dá pela contextualização do conhecimento,
pela conexão num conjunto que dá sentido à informação, não trocando uma coisa
por outra, mas dialogando.
Qualquer conhecimento opera por seleção de dados significativos e
rejeição de dados não significados: separa (distingue ou disjunta) e
une (associa, identifica); hierarquiza (o principal, o secundário) e
centraliza (em função de um núcleo de noções-chave); estas
operações, que se utilizam da lógica, são de fato comandadas por
princípios “supralógicos” de organização do pensamento ou
paradigmas, princípios ocultos que governam nossa visão das coisas
e do mundo sem que tenhamos consciência disso (MORIN, 2007, p.
10).

Compreendendo o conhecimento segundo este modelo, podemos dizer que a
inteligência não pode somente separar e reduzir suas ideias a fragmentos,
unidimensionalizados, pois quanto maior e mais multidimensionais se tornam os
problemas, maior será a incapacidade para pensá-los de forma fracional. Para Morin
(2009, p. 17) “Não se trata apenas de modernizar a cultura, mas de culturalizar a
modernidade”.
A comunicação, segundo Lemos e Levy necessita do diálogo, mas não com o
objetivo de impor a compreensão dos fatos e sim, incluir, no seu ponto de vista, o
conhecimento do ponto de vista do outro.
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Durante o desenrolar do diálogo, a visão de cada um implica
progressivamente a compreensão cada vez mais profunda que os
outros têm dos outros pontos de vista. A palavra gira no círculo até
que emerja uma nova ordem. O resultado do diálogo das unidades
torna-se mais diversa nela mesma e mais entrelaçada aos outros
pelas ligações do conhecimento. [...] o ciberespaço e o futuro da
internet apontam para essa noção de diálogo: o caráter
comunicativo, conversacional e não apenas informativo das novas
mídias (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 237).

Os programas que formam os professores para a educação online precisam
encorajar a comunicação entre professores e alunos, para permitir o diálogo
constante e, com isso, tentar diminuir o nível de distanciamento entre eles.
A comunicação interativa é um grande desafio da educação enraizada na
transmissão de informações, como mostra Silva:
A comunicação interativa é, portanto, o que enfatizo como desafio
para a educação centrada no paradigma da transmissão. Trata-se de
um desafio que na verdade se desdobra em três. Ao mesmo tempo o
professor precisa dar conta do hipertexto como mudança
paradigmática
comunicacional
que
define
a
tendência
contemporânea da esfera tecnológica; precisa fazê-lo potenciar sua
ação pedagógica sem perder sua autoria diante dele; e finalmente
precisa perceber ainda que “não se trata de invalidar o paradigma
clássico” (SILVA, 2010, p. 84).

A função do professor não pode ser a de transmitir conhecimento, mas trazer
possibilidades para que o próprio aluno crie suas próprias produções ou
construções.
Freire (2003), criticou intensamente o modelo de transmissão de informações
na educação. Ele dizia que a educação autêntica não se faz de A para B ou de A
sobre B, mas de A com B. Freire (2003, p. 98) deixa clara sua crítica ao enfatizar
que:
O professor ainda é um ser superior que ensina a ignorantes. Isso
forma uma consciência bancária. O educando recebe passivamente
os conhecimentos, tornando-se um depósito do educador. Educa-se
para arquivar o que se deposita. [...] A consciência bancária “pensa
que quanto mais se dá, mais se sabe”.

Para Freire o professor que cria possibilidades para a produção ou construção
do conhecimento e se distancia da simples transmissão de conhecimentos. Nesse
sentido, não há como pensar em aprendizado no ambiente virtual sem atentar para a
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dinâmica comunicacional capaz de sustentar a mediação docente e a participação
dos cursistas na construção da aprendizagem.
O professor precisará atuar nas diferentes interfaces de comunicação
síncronas e assíncronas8, que permitem maior intercâmbio entre os cursistas e a
docência e destes entre si, diante dos conteúdos e atividades de aprendizagem
dispostos no AVA.
Para melhor entender a complexidade que envolve a apropriação social das
tecnologias digitais de comunicação, usamos também as contribuições de Lemos
(2004), que observa as possibilidades do usuário em relação à interatividade, não
apenas com a máquina (computador e periféricos), mas com os conteúdos de
informação disponibilizados e com o desenvolvimento da própria comunicação
efetuada com seus interlocutores. Dessa forma, é difícil pensar em educação sem
troca, sem participação, sem cocriação.
Muitos são os significados de interatividade: para alguns é sinônimo de
interação, para outros a interatividade expressa apenas uma “troca” e essa
discussão é o que vem alimentado esse termo para ser usado frequentemente e na
maioria das vezes de forma generalizada. Um bom exemplo do uso difuso do termo
são os programas de TV que apresentam os telespectadores opções previamente
definidas onde eles podem escolher uma delas e para esses programas ao poder
votar em uma das opções o telespectador está interagindo.
O conceito de interatividade é mais atual que o conceito de interação, que
vem sendo empregado como “as relações e influências mútuas entre dois ou mais
fatores, entes, etc. Isto é, cada fator altera o outro, a si próprio e também a relação
existente entre eles” (PRIMO & CASSOL, 1999). Para Silva (1998, p29), a
interatividade acontece com a “disposição ou predisposição para mais interação,
para uma hiper-interação, para bidirecionalidade - fusão emissão-recepção -, para
participação e intervenção”. Isso nos indica que não é apenas uma troca, nem tão
pouco em estar no ambiente virtual. A interatividade a oportunidade de mais
comunicação e mais troca com participação.
Segundo Silva (2010) a palavra “interatividade” é relativamente nova. Passa a
existir na década de 1970, para motivar uma crítica à mídia unidirecional, porém só
A comunicação síncrona se faz em tempo real, isto é, todos os participantes se encontram no
mesmo dia e hora previamente agendados (exemplos: chat, videoconferência, etc.). A comunicação
assíncrona não depende de agenda. Em qualquer dia, em qualquer hora, os participantes podem
atuar livremente (exemplos: fórum, wiki, portfólio, e-mail, etc.).
8
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nos anos 1980 é que se consagra, a partir dos softwares com janelas móveis que
permitem a sua utilização e operatividade de forma mais comunicacional. Em
meados da década de 1980 houve uma mobilização em torno de seu significado na
França, quando estava sendo implantado o Minitel, que era o sistema telemático
pré-internet dos franceses. Porém o termo foi banalizado mercadologicamente,
sendo aproveitado como argumento de venda ou marketing publicitário. Há quem
veja esse termo como mera aplicação oportunista de mais um modismo para antigas
interpretações de diálogo e reciprocidade (SILVA; CLARO, 2007).
A

Interatividade

vem

sendo

usada

em

duas

situações

diferentes:

primeiramente destacamos a potencialidade técnica oferecida por determinado meio
(por exemplo, jogos informatizados), e outra situação vista regulamente é a atividade
humana, de agir sobre a máquina e receber dela uma “retroação”.
Alguns autores pesquisados entendem que a interatividade ocorre a partir da
relação homem-máquina, como Primo (2005, p. 2), que contesta o uso do termo
“interatividade” e prefere o termo “interação”.
Ainda que haja um excesso de referências à interação no contexto
da cibercultura, pouco se questiona sobre o que tal conceito significa
e a que ele se refere. Diante do tecnicismo aparente nos primeiros
textos sobre “interatividade”, e provindo de estudos sobre a
pragmática da comunicação interpessoal, este autor passa a
trabalhar com o entendimento de que a interação é uma “ação entre”
os participantes do encontro. Nesse sentido, o foco se volta para a
relação estabelecida entre os interagentes, e não nas partes que
compõem o sistema global.

Silva (2010) reconhece que são pertinentes as críticas, mas procura destacar
que existe muito mais a dizer sobre esse conceito, que a cada dia ganha mais
centralidade na cibercultura e, particularmente, na educação, como vemos também
nas pesquisas de André Lemos (2002), Nelson Pretto (1995), José Manuel Moran
(2006) e Pierre Lévy (2007).
O professor não pode ser considerado um mero “facilitador” ou transmissor. A
interatividade é algo mais complexo que a interação, pois não se limita às
tecnologias digitais. O professor precisa trabalhar num contexto complexo, criativo,
dinâmico e aberto, já que a comunicação pedagógica é uma relação entre seres
humanos de uma determinada cultura.
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É importante ressaltar que, para que haja a interatividade, as TIC não são
fundamentais, porque elas são mais um meio comunicacional. Além disso, é preciso
enfatizar que a presença das tecnologias não garante a interatividade.
O conceito de interatividade ganhou notoriedade com a disponibilidade do
hipertexto relacionado à tecnologia digital.
O hipertexto é uma forma de texto que possui nós que fazem conexões, que
chamamos de links.
Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de
gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem
eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são ligados
linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou a
maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular.
Navegar em um hipertexto significa, portanto, desenhar um percurso
em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível. Porque
cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira (LÉVY, 1993, p.
33).

Dessa forma, o hipertexto é um divisor que livra o usuário de uma linearidade
e o coloca em um universo de possibilidades infinitas, transportando-o da categoria
de espectador para um elemento capaz de criar.
Sob esse aspecto vemos que a interatividade está imbricada na comunicação
e não no conceito de prática digital. Ela permite ampliar a comunicação entre as
pessoas, máquinas e serviços.
A própria World Wide Web, que em português significa, "Rede de alcance
mundial"; também conhecida como Web ou WWW, é um sistema de documentos em
hipermídia, que estão interligados na Internet, como mostra figura 5 a seguir:

Ilustração 5: Hipertexto
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O hipertexto traz um corte na linearidade e se agrega à transformação da
postura do espectador das mídias de massa, que se incomodam por não poder
interagir para criar, transformar e concluir.
Silva (2010) afirma que a interatividade está baseada em três binômios que
se completam, são eles: participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e
permutabilidade-potencialidade, que descrevemos brevemente a seguir.
- Participação-intervenção: Este binômio é tratado a partir de quatro
perspectivas: a tecnológica, a sensorial, a política e a comunicacional. Na
tecnológica existe a possibilidade das TIC permitirem uma participação-intervenção
das pessoas no processo de comunicação coletiva. A perspectiva sensorial está
conectada às disposições de participação. A participação-intervenção das pessoas é
apontada como um fundamento político da comunicação social e um bom exemplo
desta participação é vista quando o espectador pode ter algum poder de controlar a
programação da tv além do desligar e ligar, dependendo da tecnologia e da
programação aplicada. E a perspectiva comunicacional na participação-intervenção
se dá no momento em que vivemos uma mudança com a emergência da
modalidade interativa comunicacional. A participação nesse binômio significa que
não é apenas uma escolha entre as opções dadas, mas a oportunidade de mudar a
mensagem de modo a dar sentido à linguagem.
- Bidirecionalidade-hibridação: Este binômio confronta exatamente da teoria
comunicacional funcionalista, que separa emissão e recepção. As primeiras teorias
de comunicação falavam que a informação viajava do polo emissor ao polo receptor.
Porém desde a década de 1960 essa teoria vem sendo criticada por uma nova teoria
que afirma só pode haver comunicação quando o emissor é potencialmente um
receptor e vice-versa.
A hibridação traz uma dimensão de fusão, que parece não estar contida na
bidirecionalidade e com isso a comunicação passa a ser entendida como uma
produção unida pela emissão e recepção, onde os dois polos codificam e
decodificam a informação.
- Permutabilidade-potencialidade: As novas tecnologias computacionais estão
permitindo cada vez mais que o usuário tenha a liberdade não só de armazenar
grande quantidade de informação, mas também de ampliá-la com combinações
infinitas (permutabilidade) e desenvolver novas informações (potencialidade). O
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usuário tem, agora, mais abertura para autoria de suas ações e de acordo com a
ação que ele criar novos eventos ou combinações podem ocorrer.
Esse mapeamento de especificidades e singularidades podem ser localizados
nas mídias online, retratam a importância da interatividade e inspiram mudanças do
paradigma da transmissão para uma comunicação que possibilita a co-autoria de
todos.
Neste trabalho fazemos o mapeamento nas interações online buscando
identificar e qualificar as interações que ocorrem no curso estudado.

2.2 Saberes para a mediação docente na educação online
A educação online surgiu em um contexto social, que está marcado por
inúmeras inovações tecnológicas digitais. O computador conectado à web e todas as
novas tecnologias que beneficiam o acesso ao saber.
Segundo Alves (2007) “Nos países anglo-saxônicos, os estudos sobre os
saberes docentes representam uma tradição existente há algumas décadas e
ganharam impulso, a partir dos anos 1980, com o movimento mais amplo de
profissionalização do magistério”.
Lüdke(2001) afirma que no Brasil os estudos relacionados aos saberes
docentes chegaram a partir da década de 1990, por intermédio dos textos de Tardif,
Lessard e Lahaye (1991).
Os estudos têm características em comum: todos destacam que é plausível a
cultura de um conhecimento prático e a concepção de que o educador mobiliza uma
diversidade de saberes.
Mas, se para alguns autores a investigação dos saberes docentes pode
colaborar para a melhoria do trabalho dos professores, outros afirmam que tal
trabalho pode demonstrar um atraso no modo de se idealizar a formação docente
(ARCE, 2001) e (DUARTE, 2003).
Para Borges (2001), existem diversas classificações sobre os saberes do
professor e algumas são pesquisadas com várias abordagens. Há pesquisas sobre o
comportamento do professor; a cognição do professor; o pensamento do professor;
pesquisas compreensivas, interpretativas e interacionistas; e, por fim, pesquisas que
se orientam pela sociologia do trabalho e das profissões.
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Existem, ainda, pesquisas que tratam dos saberes dos professores visando
as diferentes tradições teóricas, como podemos ver nos estudos que investigam as
disciplinas escolares (CHERVEL, 1990), composição do trabalho dos professores e
os caminhos para o desprestígio dessa profissão Fernández Enguita (1991).
É fato que em alguns cenários da EaD existe uma divisão entre aqueles que
planejam

(chamados

de

professores

conteudistas)

e

os

que

executam

(habitualmente denominados tutores). Porém, as atribuições do profissional que
acompanha os alunos, o tutor, acabam se restringindo ao esclarecimento de dúvidas
(de compreensão da matéria, operacionais ou organizacionais)
Tardif (2010) identifica como “epistemologia da prática profissional” o estudo
da imbricação dos saberes empregados pelos profissionais em seu espaço de
trabalho para executar suas tarefas e que são chamados de competências, saberfazer, conhecimentos e habilidades. Tardif (2010) utiliza a expressão “saberes
docentes”, em vez do termo “competências”, vastamente aplicado nas pesquisas
sobre o papel do professor em ambientes virtuais, por entender que os referidos
saberes levam a marca do próprio educador.
Tardif explica que o saber docente não pode ser reduzido, principal ou
exclusivamente, a processos mentais, cuja base é a cognição dos indivíduos. Para
ele todo saber implica num processo de aprendizagem e de formação. Entretanto,
ele é também um saber social que se revela nas relações complexas entre alunos e
professores:
[...] o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com
a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com
a sua história profissional, com as suas relações com os alunos em
sala de aula e com os outros atores escolares na escola, etc. [...] um
professor nunca define sozinho e em si mesmo o seu próprio saber
profissional. Ao contrário, esse saber é produzido socialmente,
resulta de uma negociação entre diversos grupos (TARDIF, 2010, p.
11).

No trabalho de Tardif vemos algumas inovações como a de compreender o
saber do professor como saberes que têm como meta de trabalho seres humanos e
que tais saberes trazem reflexos de muitas direções: a escola que o formou, a
cultura pessoal, a família, de forma plural e heterogênea. O professor constrói esse
saber durante toda sua vida pessoal e profissional, ou seja, ele é personalizado e
pontual. Essa visão é fundamental para entendermos a atuação de cada um no
processo coletivo desenvolvido na comunidade escolar. Cada professor insere sua
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vivência na atuação do fazer docente, o que possibilita a diversidade de olhares
contribuindo para o crescimento das possibilidades de novos saberes.
O posicionamento contrário à ideia tradicional da relação teoria e prática
também faz parte da leitura de Tardif. Para esse autor o saber permanece do lado
da teoria, ao passo que a prática ou é necessitada de saber ou precursora de um
falso saber baseado em ideologias, ideias preconcebidas, crenças, etc. Ele é contra
a ideia de que o saber pode ser produzido separado da prática.
Segundo Tardif (2010) os saberes devem ser classificados levando-se em
conta a forma com que o professor estabelece a relação com os saberes.
Primeiramente destacam-se os saberes da formação profissional, que
podemos chamar de conjunto de saberes transmitidos pelas universidades e demais
instituições de formação de professores.
Há também os saberes disciplinares que são aqueles relacionados aos
campos de conhecimento como a matemática, a biologia, a história etc. Tais saberes
surgem da memória cultural e dos grupos sociais.
Durante sua trajetória profissional os professores precisam apropriar-se dos
saberes curriculares que correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e
métodos.
E finalmente, temos os saberes experienciais que são aqueles específicos,
que o professor desenvolve no exercício de suas funções, sempre baseado no
trabalho cotidiano e na informação em torno do seu meio.
O posicionamento contrário à ideia tradicional da relação entre teoria e prática
também faz parte da leitura de Tardif (2010). Para esse autor, o saber permanece do
lado da teoria, ao passo que a prática ou é necessitada de saber ou precursora de
um falso saber baseado em ideologias, ideias preconcebidas, crenças, etc. Ele é
contra a ideia de que o saber pode ser produzido separado da prática.
A tabela1, a seguir, sugere um modelo tipológico para identificar e classificar
os saberes docente segundo Tardif.
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Saberes dos

Fontes sociais de

Modos de integração no

professores
Saberes pessoais dos

aquisição
A família, o ambiente de

trabalho docente
Pela história de vida e pela

professores

vida, a educação no

socialização primária.

Saberes provenientes

sentido lato, etc.
A escola primária e

Pela formação e pela

da formação escolar

secundária, os estudos

socialização pré-profissional.

anterior

pós-secundários não

Saberes provenientes

especializados, etc.
Os estabelecimentos de

Pela formação e pela

da formação

formação de professores,

socialização profissionais nas

profissional para o

os estágios, os cursos de

instituições de formação de

magistério
Saberes provenientes

reciclagem, etc.
A utilização das

professores.
Pela utilização dos

dos programas e livros “ferramentas” dos

“ferramentas” de trabalho,

didáticos usados no

professores: programas,

sua adaptação às tarefas.

trabalho

livros didáticos, caderno

Saberes provenientes

de exercícios, fichas, etc.
A prática do oficio na

Pela prática do trabalho e

de sua própria

escola e na sala de aula,

pela socialização profissional.

experiência na

a experiência dos pares,

profissão, na sala de

etc.

aula e na escola
Tabela 1: Os saberes dos professores (TARDIF, 2010, p.63)

Para Tardif todas as articulações entre a prática e os saberes docentes fazem
com que o professores se tornem um grupo social e profissional cuja experiência
depende, com frequência do domínio, da arte de integrar e mobilizar esses saberes
para sua prática. Portanto “o saber não é uma substância ou um conteúdo fechado
em si mesmo, ele se manifesta através de relações complexas entre o professor e o
aluno” (TARDIF, 2010, p.13).
Na pesquisa de Borges (2001) podemos identificar os tipo de saberes por
uma abordagem individualizada (territorial, local, sala, alunos), impessoal (programa,
cultural) e intimamente pessoal (conhecimento de si mesmo, da própria vida). Esses
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saberes não são independentes ou individualizados. Assim podemos dizer que o
docente fará uso de vários saberes, dependendo da situação para tomar frente a
casos particulares e singulares em sua sala.
Mas como os professores constroem esses saberes? Segundo Borges (2001)
eles constroem ao longo de sua trajetória profissional e pessoal e por isso a autora
propõe alguns questionamentos: como e em que lugar os professores aprenderam a
ensinar? Nas vivências pré-profissionais? Pela vida profissional? Na prática
pedagógica em seu estágio supervisionado? Na escola, em sua vida de aluno? Ou
nasceram com essas características, ou seja, tinham a aptidão para ensinar?
Shulman (1987) apresenta quatro fontes básicas para o conhecimento:
a) os conteúdos disciplinares de áreas específicas do conhecimento
desenvolvidas no ambiente escolar, que são oriundos do processo acadêmico e
formal. Eles são classificados em conhecimentos substantivos e conhecimentos
sintáticos.
b) a estrutura curricular e organizacional e os materiais utilizados no processo
educacional.
c) o processo de escolarização do professor e a aprendizagem e o
desenvolvimento humano; a meditação filosófica; o questionamento de problemas;
as teorias educacionais.
d) a prática docente.
As pesquisas de Shulman, que são anteriores as de Tardif, procuram dar
conta dos aspectos concernentes aos conhecimentos utilizados e criados na
itinerância docente.
Segundo Cruz (2001), quando os professores estão aprendendo a utilizar as
novas tecnologias, eles aprendem uma nova maneira de pensar e trabalhar. Porém,
é

necessário

dar

condições

para

que

esses

professores

ampliem

suas

potencialidades e reflitam sobre suas práticas profissionais.
Morin (2007) também separa um espaço em suas obras para tratar do saber
docente. Diante de todas as mudanças vividas pela sociedade contemporânea, ele
identifica sete saberes necessários à educação do futuro que, segundo ele,
deveriam ser tratados por toda a sociedade e em toda cultura:
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Primeiro - O conhecimento
A educação que cultiva a transmissão do conhecimento é cega, pois suas
dificuldades e enfermidades tendem ao erro e à ilusão não se preocupando com o
fazer conhecer. O conhecimento não é uma ferramenta que pode ser usada sem o
aprofundamento de sua realidade. De igual modo a forma de se chegar ao
conhecimento deve ser a primeira necessidade, pois tal preparação seria uma forma
de enfrentar os riscos de erros e de ilusões que paralisam a mente humana.
Precisamos desenvolver estudos das características mentais e culturais do
conhecimento humano que produzem o erro ou à ilusão.
Segundo - O conhecimento pertinente
A necessidade de gerar conhecimento adequado para compreender os
problemas globais e fundamentais tem sido um problema ignorado. O conhecimento,
geralmente fragmentado, impede o diálogo das partes com o todo e o que se deveria
ensinar são os métodos capazes de atingir o contexto, a complexidade e o conjunto
do saber.
Terceiro -A condição humana
A complexidade humana fica totalmente desintegrada na educação por conta
das disciplinas, o que tornou impossível aprender o que significa ser humano. O
homem é ao mesmo tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico.
Desta forma a condição humana precisa ser o fundamento do ensino.
Para o autor é possível reconhecer a unidade e a complexidade humanas nas
disciplinas aplicadas atualmente, desde que se reúna os conhecimentos dispersos
nas ciências naturais e humanas, na literatura e na filosofia.
Quarto - A identidade terrena
Ensinar a história da era planetária, que inicia com a comunicação entre todos
os continentes no século XVI, ligando todo o planeta. Este trabalho visa mostrar que
os seres humanos estão diante de todos com os mesmos problemas de vida e de
morte para um único destino.
Quinto - As incertezas
A educação precisa incluir o ensino das incertezas, para podermos enfrentar
os imprevistos e termos a capacidade de modificar seu desenvolvimento, com base
nas informações colhidas ao longo do tempo. É imprescindível que juntos formemos
a vanguarda diante da incerteza de nossos tempos.
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Sexto - A compreensão
A compreensão recíproca entre os seres humanos é daqui a diante vital para
que as relações humanas mudem de seu estado bárbaro de incompreensão. “Para
compreender o outro, é preciso compreender a si mesmo” (MORIN, 2009, p. 94). Tal
estudo poderá objetivar os sintomas de racismo, xenofobia, desprezo entre outras.
Sétimo - A ética do gênero humano
A educação deve levar em conta o caráter ternário do ser humano (ser
indivíduo, sociedade e espécie). Não se ensina ética com lições de moral, no novo
milênio precisamos estabelecer uma afinidade entre o indivíduo e a sociedade para
desenvolvermos uma cidadania terrena.
Entende-se que uma das formas para a profissionalização do ensino seja a
significação dos saberes docentes, analisando e construindo novos saberes, além
de uma evidente valorização do professor. Mas o próprio professor ainda precisa ter
noção de sua individualidade e se auto valorizar, buscando estar presente nas
decisões institucionais, nas escolhas dos materiais didáticos, e nas investigações
educacionais. Desta forma o professor se apresentará à sociedade como um sujeito
que se baseia em argumentos científicos que é, de fato, um profissional peculiar,
com identidade própria e autonomia.
Segundo Cruz (2001), os professores estão aprendendo a utilizar a mídia,
estão aprendendo uma nova maneira de pensar e trabalhar, com novas
competências. Porém, é necessário dar condições para que esses professores
ampliem suas potencialidades e reflitam sobre suas práticas profissionais.
Masetto (2000) fala que a mediação pedagógica é a conduta do professor em
se colocar como um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, ele
colabora, de forma constante, para que o aprendiz consiga alcançar seus objetivos.
Na perspectiva de mediação pedagógica, o professor pode adotar o papel de
orientador/mediador (MORAN et al, 2006, p. 30), que pode ser classificado como:
•

orientador/mediador emocional;

•

orientador/mediador intelectual;

•

orientador/mediador gerencial e comunicacional e

•

orientador ético.

O

papel

de

orientador/mediador

emocional

refere-se

à

implicação

motivacional que imbrica outros aspectos: o incentivo e o estímulo.
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O papel de orientador/mediador intelectual diz respeito ao professor que
trabalha escolhendo, ajudando e informando seus alunos para que estes elejam
informações de forma expressiva e possam organizá-las e compreendê-las sob um
novo prisma.
O papel orientador/mediador gerencial e comunicacional responsabiliza o
professor pela direção e coordenação do trabalho em grupos, atividades de
pesquisa e avaliação.
O orientador ético refere-se às relações éticas, aos valores humanos e
culturais para a comunicação individual e coletiva.
Vygotsky,

principal

representante

da

abordagem

histórico-cultural

da

educação, que direciona suas pesquisas na dimensão social do desenvolvimento
humano, pressupõe que o ser humano se institui enquanto sujeito na afinidade com
o outro (VYGOTSKY, 1988). Nesse sentido, o conceito de zona de desenvolvimento
proximal (ZDP), central na teoria do autor, indica a função do professor e não deixa
dúvidas sobre o aspecto colaborativo da aprendizagem.
O conceito de ZDP nasce como consequência dos estudos vygotskyanos
pautados na lei genética de desenvolvimento cultural:
Toda função no desenvolvimento cultural da criança aparece em
cena duas vezes, ou em dois planos; primeiro no plano social e
depois no psicológico, em princípio entre pessoas como categoria
interpsíquica e logo no interior da criança como categoria
intrapsíquica. Isto também se aplica à atenção voluntária, memória
lógica, à formação de conceitos e ao desenvolvimento de escolhas,
vontades... A internalização transforma o processo que se
desenvolve e altera suas estruturas e funções. Relações sociais ou
relações entre pessoas dão suporte a todas as funções superiores e
modo como elas interagem (Vygotsky, 1978, p.57).

Para Vygotsky o desenvolvimento cognitivo é o resultado de várias atividades
sociais que induzem a internalização do que é adquirido pelas pessoas através dos
dialógicos e interações. A habilidade para realização de tarefas complexas sem que
seja necessária a mediação externa aumenta, quando o sujeito é mais exposto à
circunstância interacionais que explorem o nível potencial de crescimento de um
indivíduo.
Vygotsky

afirmava

que

precisamos

analisar

separadamente

o

desenvolvimento real e o potencial. O nível de desenvolvimento real é aquele que
reúne as funções mentais já desenvolvidas, consolidadas, onde o indivíduo é capaz
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de resolver problemas de forma autônoma. O nível de desenvolvimento potencial
são as atividades que só consegue realizar com a ajuda de outra pessoa mais
capacitada, esse desenvolvimento é o que poderá ser construído.
A distância existente entre esses dois níveis de desenvolvimento é a
chamada zona de desenvolvimento proximal (ZDP). “A ZDP define as funções que
ainda não amadureceram, mas estão em processo de amadurecimento, funções que
amadurecerão amanhã, mas estão ainda em estado embrionário” (VYGOTSKY,
1978. p. 86).
O que nos leva a essa discussão é entender como a ZDP pode ser trabalhada
de forma eficaz no processo de aprendizagem, virtual ou não, pois é lá que, se bem
utilizada, formam indivíduos independentes e auto regulados, uma vez que os níveis
de desenvolvimento potencial sejam bem trabalhados.
A ZDP é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a
orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes
(VYGOTSKY, 1988).
Para Vygotsky a linguagem faz a mediação nas interações entre o homem, o
mundo. Os fatos reais e os objetos são significados por meio de seu sistema
simbólico. Isso lhe dá a possibilidade de agir com processos de pensamento
imaginários ou mentalmente, com objetos distantes.
(...) a linguagem e o desenvolvimento sócio-cultural determinam o
desenvolvimento do pensamento. Assim, o sistema simbólico
fundamental na mediação sujeito-objeto é a linguagem humana,
instrumento de mediação verbal do qual a palavra é a unidade básica
(VYGOTSKY, 1989, p.44).

Nesta perspectiva, o professor não é aquele que se coloca como o detentor
do conhecimento, o centro do processo, em que ele ensina (emissor) e os alunos
aprendem (receptor). Muito diferente disso, ele é mediador no processo de
aprendizagem: através de suas intervenções ou provocações potencializa o
processo de construção do conhecimento que está longe do alcance do aluno, mas
atingível com intervenção de pares ou de adultos. Ao trabalhar com signos e
identificar a ZDP de cada aluno o professor poderá agir de forma ajustada às
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estruturas do aluno para propiciar o estabelecimento de conexões que levará a
construção de estruturas novas e mais complexas.
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3 O curso
Neste capítulo apresentamos a análise das interações ocorridas no módulo
dois do curso, especificando a participação dos alunos, professores, tutores e
coordenadores.

3.1 Proposta apresentada pela coordenação do curso
O curso investigado foi a Especialização em Educação Tecnológica. Esse
curso foi planejado e oferecido pelo CEFET do Rio de Janeiro em parceria com a
Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de
Janeiro – CECIERJ, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil – UAB.
Essa especialização propõe ações, resultantes de políticas públicas com
amparo de vários segmentos educacionais, que apóiam a educação online, como
opção capaz de contribuir, com segurança e qualidade, para a ampliação do acesso
à educação e a formação de educadores do nosso país.
O curso é gratuito e tem como proposta contribuir para a ampliação das
oportunidades de formação de professores que atuam na Educação Básica,
presencialmente e online. Ele é oferecido na modalidade online, com alguns
encontros presenciais, focando as questões diretamente relacionadas ao processo
de aprendizagem, como também a prática reflexiva do professor, na esfera da
discussão tecnológica.
O curso tem o total de 450hs, sendo 300h destinadas ao estudo dos módulos,
80h para elaboração da monografia e 70h de encontros presenciais. O ambiente
virtual que acolhe o curso é a plataforma Moodle, onde os alunos podem acessar os
materiais e desenvolver sua aprendizagem, contando com espaços para mediação e
co-criação. Os alunos também recebem uma apostila impressa no início de cada
módulo, quando ocorrem os encontros presenciais.
No planejamento do curso foi levantada a hipótese de que os docentes tem
em sua formação profissional um enfoque tradicionalista e tecnicista. Por esse
motivo a coordenação decidiu que o curso deveria tomar como eixo a construção de
competências. Ficou claro para a equipe de planejamento do curso que, além do
domínio operacional de um determinado fazer, o professor precisaria compreender o
processo produtivo de forma global e observar a cultura do trabalho de forma que
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fosse valorizado o saber necessário para a tomada de decisões, para se
desenvolver autonomia.
No curso em questão, foram utilizados vídeos, hipertextos, opções de
navegação linear e não-linear e programadas atividades interativas envolvendo
professores, tutores, cursistas e convidados. Os alunos podiam contar, ainda, com
uma biblioteca virtual e com conteúdos de ensino “linkados” à web. Esta prática tinha
por objetivo, possibilitar-lhes o desenvolvimento da autonomia na aprendizagem,
potencializando, assim, a construção do conhecimento.
O curso foi organizado em módulos de forma articulada, com o intuito de
estimular a interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento e fugir da dicotomia
teoria–prática. Previa-se a realização de seminários e workshops, com a
participação dos professores-cursistas e de palestrantes de outras instituições
ligadas à área de educação tecnológica. No segundo módulo, que foi o pesquisado,
não houve essa contribuição.
Na tabela 2, a seguir, estão discriminados os componentes curriculares e
respectivas cargas horárias:
Componentes Curriculares
Estudo dos módulos
1 Educação Tecnológica
2 Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC
3 Ciência, Tecnologia e Sociedade
4 Didática
5 Currículo e Avaliação
6 Metodologia da Pesquisa
Encontros presenciais (oficinas de estudo, seminários)
Elaboração de monografia
Carga horária total

Carga Horária
70h
50h
50h
40h
40h
50h
70h
80h
450h

Tabela 2: Componentes Curriculares / Carga Horária

3.2 As ementas dos módulos
Destacamos, inicialmente, a ementa do módulo dois que foi o foco da
pesquisa. As demais ementas do curso são apresentadas no anexo B.
A proposta deste módulo foi trabalhar com os seguintes assuntos: os
conceitos de comunicação e expressão; a comunicação à distância e a
telecomunicação; as ferramentas tecnológicas usadas na multimídia; a história da
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educação à distância; cooperação e aprendizagem

online; ambientes de

aprendizagem; os desafios da sociedade integrada por redes múltiplas de
telecomunicação.
Essa ementa demonstra que o interesse principal foi trabalhar o usos das TIC
e a comunicação na educação da sociedade contemporânea. Esses assuntos têm
sido discutidos em muitos congressos e redes sociais e nesse momento o CEFET
espera trazer um exemplo para a formação de professores.

3.3 O curso na prática
Foram oferecidas, inicialmente, 100 (cem) vagas, sendo 50 (cinquenta) para o
polo de Campo Grande e 50 (cinquenta) para o polo de Macaé e, cinco meses
depois, foram abertas mais 100 (cem) vagas, sendo 50 (cinquenta) para o polo de
Rio Bonito e 50 (cinquenta) para o polo de Nova Friburgo. Cada polo dividiu os
alunos em duas turmas, totalizando 8 turmas de 25 alunos a serem pesquisadas,
porém devido a evasão a quantidade de alunos que enviou suas atividades nas 10
aulas propostas para o módulo 2 foi a seguinte: Friburgo turma 1 e 2 - 17 alunos; Rio
Bonito turma 1 - 12 alunos e turma 2 - 18; Campo Grande turma 1 e 2 - 19 alunos; e
Macaé turma 1 - 13 alunos e turma 2 - 9 alunos.
Todo o processo de seleção foi feito de forma online propositalmente, pois o
publico que se esperava deveria saber o mínio de navegação na internet.
3.3.1 Sistema de acompanhamento dos cursistas
Os cursistas foram acompanhados por uma equipe de professores
coordenadores das disciplinas ofertadas, tutores presenciais e tutores online.
3.3.2 Encontros presenciais
No começo de cada módulo houve um encontro reunindo alunos,
professores do módulo e tutores (presenciais e online). Nesse encontro foram
apresentados o objetivo do módulo, as estratégias de mediação e as formas de
avaliação.
No final do módulo que acompanhamos houve uma aula de revisão com um
dos professores. Esta aula foi estritamente expositiva: o professor falou por duas
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horas, ficando as questões e dúvidas dos alunos para serem respondidas depois do
intervalo, pelo tutor.
Após a aula houve um intervalo para almoço e em seguida os tutores
presenciais tiraram as dúvidas finas e aplicaram a avaliação presencial que, em
seguida, foram enviadas para o CEFET para serem corrigidas pelos professores. Os
participantes, além da prova, apresentaram um trabalho conclusivo no final de cada
módulo e uma auto-avaliação de seu percurso naquele período.
3.3.3 Material didático
Em cada módulo o cursista recebeu uma apostila impressa, elaborada por
consultores e professores das disciplinas. As mesmas apostilas impressas ficaram
disponíveis para download, em formato PDF, na plataforma moodle.
3.3.4 Planejamento das estratégias do curso
A elaboração das estratégias levou em consideração a necessidade de
favorecer a permanência dos alunos no curso.
Foi considerado o contexto em que os profissionais trabalham, seu tempo e
limites; foram planejadas formas de sensibilizá-los e estimulá-los para as novas
aprendizagens; foram criadas táticas de demonstrar interesse pelas suas
dificuldades; foi feito um trabalho junto aos professores e tutores para que eles
pudessem entender que as dificuldades são ponto de partida para novas
aprendizagens; acompanhar os cursistas de forma sistemática e atenta; e estimulálos ao desenvolvimento da autonomia, auto-aprendizagem e à disciplina do aprender
sozinho a maior parte do tempo, dentre outras estratégias.
3.3.5 O módulo analisado
Os

selecionados

tiveram

um

primeiro

encontro

presencial

para

esclarecimentos sobre o uso da plataforma moodle e receberam um e-mail com
usuário, senha e um link para acessar a plataforma do curso no ambiente virtual. No
ambiente o cursista pode personalizar algumas informações que aparecem para os
colegas, como um pequeno resumo de suas atividades profissionais, o e-mail, local
que reside e sua função.
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Excepcionalmente, nesse módulo, a responsabilidade por ministrar aulas foi
dividida entre dois professores: um é engenheiro Eletricista/Telecomunicações
(UERJ), pós-graduando (Mestrado/Doutorado) em Sistemas Eletrônicos pela USP e
professor do CEFET/RJ há 33 anos, e o outro é uma professora graduada em
Administração Pública-Escola Brasileira de Administração Pública (FGV), mestre em
Administração (UFRJ) e doutora em Engenharia de Produção (UFRJ). Atua como
professora adjunta do Centro Federal de Educação Tecnológica-RJ.
No material online, disponível desde o primeiro módulo, constavam um vídeo
de apresentação dos professores e dos recursos disponíveis, um fórum de notícias,
um fórum livre, um arquivo com informações sobre as linhas de pesquisa que
poderiam ser usadas na orientação da monografia final. O primeiro módulo tem
início com duas atividades de aquecimento, dois fóruns: o primeiro é um espaço
para que os cursistas falem o que eles entendem sobre a educação tecnológica e o
segundo um espaço para que os cursistas pudessem se apresentar.
No primeiro fórum, foram apresentadas as seguintes questões: 1) O que
representa esta expressão para você? 2) Que relação pode estabelecer com sua
prática profissional? 3) Qual importância desta educação para a vida cidadã? Cada
cursista pode expressar sua opinião e os colegas puderam contribuir com respostas,
juntamente com os tutores.
O segundo fórum de aquecimento foi um espaço separado para que os
cursistas pudessem se apresentar. Houve casos de ser um relato meramente
profissional, com apenas a formação e o segmento em que trabalha e em alguns
casos o aluno falou de algumas características além da sala de aula.
Em todos os módulos existiram as postagens de atividades, as avaliações do
cursista e do curso e as aulas no formato pdf9.
A partir deste ponto vamos focar no módulo dois, onde estava o nosso
propósito de pesquisa.
As três primeiras aulas tiveram como objetivo analisar as principais
ferramentas que constituem as TIC, ou seja, o hardware e periféricos, os softwares e
recursos

específicos,

os

sistemas

de

telecomunicações

e

a

gestão

de

dados/metadados/informação.
PDF é uma extensão de arquivo em um formato proprietário pertencente à empresa norteamericana Adobe. A Adobe distribui gratuitamente um leitor chamado Acrobat Reader, um programa
que permite que se visualize e imprima os arquivos PDF. PDF significa "Portable Document Format":
Formato de Documentos Portável.
9
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Na primeira aula o professor descreveu o processo da comunicação, partindo
de uma evolução do ser humano, que segundo ele, procurava pela interação com
seus semelhantes, identificando as principais barreiras de natureza física,
distribuídos no planeta, os quais determinaram a criação de ferramentas específicas,
apropriado para permitir a superação sem impedir, contudo, o seu significativo
avanço (BITTENCOURT, SPRITZER, 2010).
Como atividade para reflexão foi proposto aos alunos que pesquisassem
sobre temas que estivessem relacionados às suas aulas de Física, Química,
Matemática, Eletricidade, Eletrônica e etc.
Foi pedido também que os alunos fizessem uma reflexão sobre os avanços
tecnológicos e como ajuda foram colocados as seguintes imagens, como mostra a
figura 6:

Ilustração 6: atividade 1

A segunda aula teve como objetivo conhecer as políticas públicas para as
áreas de comunicação, ciência e tecnologia e educação, analisando os seus
impactos com o uso das TIC (BITTENCOURT, SPRITZER, 2010).
A atividade desta aula foi proposta juntamente com a aula três, com o objetivo
destacar a importância de proporcionar espaços para o desenvolvimento de
ambientes de trabalho colaborativo, fazendo menção a uma análise crítica sobre as
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TIC frente aos desafios de uma sociedade globalizada (BITTENCOURT, SPRITZER,
2010).
Na terceira aula o professor colocou como objetivo: descrever, de forma
abrangente, o “estado da arte” das novas Tecnologias da Informação e da
Comunicação, com foco no hardware e periféricos, nos softwares e recursos
específicos, nos sistemas de telecomunicações e na gestão de dados, de
metadados e da informação; e proporcionar recursos para o desenvolvimento de
ambientes de trabalho colaborativo e cooperativo em grupo, referenciados numa
análise crítica em relação às novas Tecnologias da Informação e da Comunicação,
frente aos novos desafios de uma sociedade globalizada.
Como atividade foi proposto no final da aula que os alunos procurassem,
utilizando as ferramentas de busca disponíveis na internet, e outras que porventura
dispuser a achar conveniente, aprofundar seus conhecimentos e experiências,
tomando como referência, por exemplo, as palavras/expressões-chave: tecnologia,
informação,

comunicação,

aldeia

global,

hardware,

software,

sistemas

de

telecomunicações, gestão de dados e metadados, dentre outras possíveis e parte
integrante de nossos estudos.
Após as aulas dois e três os alunos tiveram que desenvolver um texto na wiki
do módulo com a seguinte proposta: "De que forma as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC´s) podem estar presentes de fato em nosso fazer pedagógico?
Quais são as possibilidades de utilizarmos as TIC´s em sala de aula, sem, no
entanto, aumentarmos o fosso social na educação brasileira?". Esta atividade foi
obrigatória, porque fazia parte da avaliação dos alunos.
Muitos alunos criaram textos de forma colaborativa, divididos em pequenos
grupos.
Na quarta aula a professora propôs os seguintes objetivos: identificar as
características do rádio, da televisão e do computador como recursos didáticos;
compreender como as novas TIC contribuem para a educação e para o trabalho;
reconhecer as linguagens de programação e a necessidade de formação docente
nas NTIC; entender o desempenho do material impresso na escola de hoje
(BITTENCOURT, SPRITZER, 2010).
Como material de apoio, a professora disponibilizou um artigo intitulado “As
tecnologias da informação e da comunicação na formação de professores” de
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Raquel Goulart Barreto et al. da Revista Brasileira de Educação. Este artigo traz um
recorte do estado do conhecimento em educação e tecnologia, produzido a partir de
331 documentos elaborados entre 1996 e 2002.
Como atividade para esta aula, foi proposto que os alunos discutissem sobre
os primeiros cursos pela televisão e atualmente, como eles são. Alguns polos
discutiram no chat da plataforma e dependendo o tutor e da disponibilidade da
turma, ele foi realizado em um ou dois momentos. Em outros polos utilizaram o
fórum para realizar a atividade.
A proposta da quinta aula foi a de entender como a tecnologia educacional
suplanta o tecnicismo, compreender a utilidade das mensagens, dos meios de
informação na escola, analisar o potencial do correio eletrônico na evolução do
ensino e da aprendizagem, entender como são escolhidos os livros-texto,
descrevendo seus significados e tipos, e perceber a importância dos museus na
educação formal e não formal (BITTENCOURT, SPRITZER, 2010).
Para dialogar sobre os objetivos propostos, a professora sugeriu que os
alunos fizessem um planejamento de uma aula utilizando as novas tecnologias de
comunicação e informação. Foi sugerida a utilização do correio eletrônico, mas cada
aluno pode escolher a tecnologia mais apropriada para a sua aula.
A atividade foi obrigatória e os alunos enviaram os planejamentos para a
professora pela plataforma.
O objetivo da sexta aula sugerido pela professora foi o de apresentar um
panorama da educação no Brasil: atrasos, conquistas e desafios; comprovar que a
educação é uma ferramenta que expande a produtividade do trabalhador;
compreender a relação entre desenvolvimento econômico e educação; analisar os
impactos da educação na inclusão social; considerar as novas tecnologias para
modificar o panorama da educação no Brasil (BITTENCOURT, SPRITZER, 2010).
A atividade indicada pela professora foi elaborar um texto para debater na
plataforma com seus colegas refletindo sobre um dos temas apresentados na aula
que listou alguns indicadores que comparam o desempenho acadêmico no país, e
analises através de uma pesquisa desenvolvida pelo Fundação Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA). Esses constam no capítulo 3 – Educação no Brasil:
Atrasos, conquistas e desafios, da publicação Brasil: o Estado de uma Nação. A
atividade foi obrigatória.
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Para incrementar a discussão foi disponibilizado na plataforma um vídeo do
Youtube com uma entrevista que fala sobre os impactos das mídias de uma forma
geral.
A sétima aula, segundo a professora, teve como objetivo: compreender o
funcionamento da Aprendizagem Aberta e a Distância (AAD)10 e a sua interação com
a educação a distância; identificar a Educação a Distância em diferentes épocas e
os meios utilizados na sua utilização; entender o poder das redes informáticas no
nosso dia-a-dia e na EAD; reconhecer a importância do papel das Novas
Tecnologias de Informação e Comunicação - NTIC na educação como ferramentas
pedagógicas; reconhecer a necessidade da interação da educação com a
cibercultura; explicar a integração das Novas Tecnologias de Informação e
Comunicação à educação (BITTENCOURT, SPRITZER, 2010).
Foram sugeridos, como leitura complementar, os textos “O computador vai
substituir o professor?” e “O que é educação a distância?”, que estavam disponíveis
através de links.
Na oitava aula os alunos tiveram como objetivo proposto pela professora,
reconhecer que o professor de EAD desempenha múltiplas funções na EAD;
descrever como o professor e o aluno desempenharão as suas obrigações com TIC
disponíveis

para

o

ensino/aprendizagem

e

identificar

as

diferenças

no

comportamento dos participantes da EAD (BITTENCOURT, SPRITZER, 2010).
Também foi sugerido que os alunos pensassem na expressão “transformação
do professor de uma entidade individual em uma entidade coletiva” O que vocês
acham que quer dizer? E o que isso influencia na aprendizagem dos alunos?
A nona aula objetivou avaliar diferentes modalidades da prática de EAD,
entender como funcionam e são avaliadas pela sociedade as universidades abertas,
descrever como o setor público e privado pode alavancar a EAD, reconhecer a
necessidade da integração do ensino presencial com a aprendizagem a distância e
compreender a importância da EAD para a educação superior (BITTENCOURT,
SPRITZER, 2010).
As atividades recomendadas para trabalhar essa aula foram, primeiramente,
relembrar e discutir o conceito de instituições mistas e quais são as vantagens
dessas instituições em relação às universidades abertas; depois foi solicitado que os
A aprendizagem aberta e a distância (AAD) para Belloni (1999) se caracteriza essencialmente pela
flexibilidade, abertura dos sistemas e maior autonomia do estudante.
10
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alunos desenvolvessem um texto refletindo sobre a convivência do ensino presencial
e a distância e por último o aluno desse sua opinião sobre qual o campo mais fértil
para a EAD, se o público ou privado, explicando o que o(a) levou a esta conclusão.
A décima aula, que teve como título Desafios da Sociedade em Rede,
objetivou reconhecer os benefícios e armadilhas da EAD, descrever as principais
questões éticas relativas à tecnologia da informação, identificar as situações éticas
em que elas ocorrem e conhecer os indicadores de qualidade dos cursos de
educação a distância (BITTENCOURT, SPRITZER, 2010).
A professora pediu que os alunos desenvolvessem um texto definindo ética e
citando suas quatro categorias em relação à Tecnologia da Informação (TI). Em
seguida, foi solicitado que os alunos comentassem o que eles entenderam sobre
propriedade intelectual. Para ajudar na compreensão dos conceitos relacionado à
essa aula, foi disponibilizado um artigo intitulado “Referenciais de qualidade para
educação superior a distância” de 2007.
Tomando como exemplo o caso do episódio que aconteceu no complexo do
Alemão (Rio de Janeiro), quando o estudante René Silva utilizou uma rede social
para relatar todos os acontecimentos de sua comunidade enquanto ela estava sendo
invadida pela polícia em 2010, os tutores solicitaram que os alunos desenvolvessem
um artigo sobre iniciativas similares na sua escola ou na comunidade circunvizinha
que utilize as novas tecnologias e redes sociais como empreendedorismo social e
luta pela cidadania e as possíveis formas de incentivo de iniciativas dessa natureza
pela escola.
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4 Metodologia
A metodologia a utilizada neste projeto foi a etnografia digital.
A etnografia digital é uma metodologia apropriada para proporcionar o acesso
dos pesquisadores da área a características específicas das relações sociais na
contemporaneidade, especialmente a virtualidade.
A etnografia digital, ou netnografia, analisa as práticas sociais na Internet e o
sentido destas para os participantes (HINE, 2000). Através dela é possível estudar
relações nos espaços virtuais, neste caso em particular, nos AVA.
Christine Hine (2000) define como base fundamental da netnografia a
necessidade de o pesquisador se aprofundar no mundo que estuda por um
determinado tempo, entendendo que as relações se formam com quem participa dos
processos sociais.
Kozinets (2007) aponta como desvantagem da etnografia digital o fato de se
ater apenas à linguagem textual, o que resulta na perda da leitura dos gestos e das
expressões da comunidade estudada.
É bom ressaltar que a linguagem textual dos ambientes virtuais possui alguns
“gestos” ou “expressões” que denotam os sentimentos dos alunos, como digitar
sempre em minúsculo e quando usam o texto em maiúsculo é porque querem
representar o ato de gritar, ou o uso dos os emoticons etc. Além disso, os AVA
fornecem espaço tanto para postagem de fotos dos indivíduos como de pequenos
vídeos e chats de voz, o que supera os limites iniciais desses ambientes quando a
interação era exclusivamente textual. Portanto, atualmente podemos discordar de
Kozinets neste aspecto, entendendo que há ampla possibilidade de expressão por
outras formas de representação além da textual.

4.1 A etnografia digital
Kozinets (2007) apresenta quatro procedimentos básicos da etnografia digital:
−

entrée cultural;

−

coleta e análise de dados;

−

ética de pesquisa;

−

feedback e checagem de informações com os membros do grupo.
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O autor esclarece que esses procedimentos não ocorrem nesta ordem, elas
se fundem e se sobrepõem.
4.1.1 Entrée cultural
A entrée cultural é formada pelas primeiras entradas no ambiente ou rede
social. Meus conhecimentos prévios na área online, desde meados de 1999, me
ajudaram e, de certa forma, minha entrée cultural se deu de forma serena no AVA
do curso (Moodle).
Minha facilidade em trabalhar no AVA também se deve ao fato de que já
havia feito alguns cursos em ambiente virtuais e possuo formação em informática,
além de uma especialização em Design Instrucional, também feita na modalidade
online.
Conheci o curso por intermédio da gestora do mesmo, que abriu as portas e
me apresentou aos coordenadores do curso. Fui autorizada a pesquisar tanto no
ambiente online dos quatro polos, quanto nos encontros presenciais das turmas do
pólo de Friburgo e o motivo pelo qual eu não estive nos encontros dos polos de
Campo Grande, Magé e Rio Bonito, se deu porque eles já haviam acontecido.
4.1.2 Coleta de dados
A coleta de dados foi feita por meio de cópias: das postagens, disponíveis
online, nos fóruns, wiks e chats; das ementas disponibilizadas no site do CEFET; e
por um questionário distribuído e recebido de forma online, utilizando o recurso de
formulários do google docs. Uma cópia do questionário se encontra nos anexos
(Anexo D).
Algumas postagens de fóruns e chats foram copiadas para o computador,
com o objetivo de facilitar a análise, caso o AVA estivesse em manutenção ou a
pesquisadora estivesse sem conexão com a Internet, mas a maior parte da análise
foi feita online.
Para analisar a participação dos tutores a pesquisadora copiou todas as
postagens dos mesmos, separando turmas e polos em arquivos diferentes. Para
identificar e contabilizar as postagem que provocaram co-autoria a pesquisadora
analisou e destacou as postagens que não eram apenas agradecimentos ou
instruções para realização de tarefas.
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A co-autoria foi identificada quando haviam provocações que estimulavam os
alunos a buscarem outras fontes e respondessem aos colegas, não só concordando
ou não, mas acrescentando e explicando o porque das postagens dadas.
Quando o tutor ou professor não estimulou os alunos a trabalharem de forma
coletiva, o que se viu nos fóruns foram textos, que em alguns momentos eram
cópias de autores indicados no material de aula, sem que houvesse diálogo entre os
cursistas e tutores.
4.1.3 Ética de pesquisa
Meu primeiro contato para obter a autorização de pesquisar o curso foi com
os coordenadores que me direcionaram para o professor que era responsável pelo
curso como um todo. Depois de ser autorizada a pesquisar o curso eu pude ir,
juntamente com a equipe de professores e tutores que mediaram o primeiro módulo,
ao encontro presencial do polo de Friburgo, onde fui apresentada aos alunos.
Eu pude apresentar a proposta da pesquisa e esclarecer como seria minha
presença no curso. Não houve dúvida ou posicionamento contrário por parte dos
alunos, professores, tutores e coordenador.
A aceitação da proposta de pesquisa se deu em dois momentos.
Primeiramente foi enviado para o coordenador o projeto da pesquisa, que resultou
em uma resposta por e-mail com a aprovação do mesmo e para os demais (alunos,
professores e tutores) eu fiz um e-mail de apresentação encaminhando em anexo a
aprovação do coordenador do curso.
4.1.4 Feedback
Até o fim da pesquisa não houve feedback por parte da pesquisadora para os
alunos, professores e tutores do curso, mas ao enviar o questionário para os alunos,
foi colocada a possibilidade de após o término da pesquisa o envio da dissertação
completa para os alunos que tivessem o interesse de tê-la. Apenas três alunos
sinalizaram que gostariam de recebê-la.

4.2 Campo da pesquisa
Foram analisadas as formas de mediação na interação entre tutores e alunos
do curso. Este curso tem como foco temas diretamente ligados ao processo de
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docência e aprendizagem e à prática reflexiva do fazer pedagógico, no âmbito da
discussão acerca da mediação docente e produção de conteúdos de aprendizagem
no ambiente virtual Moodle.
Os sujeitos desta pesquisa são os cursistas, seus tutores e professores e o
foco foram as interações estabelecidas entre os sujeitos.
São considerados cursistas os professores da rede pública de ensino que se
inscreveram e foram selecionados, somando 50 integrantes por polo. Cada polo
dividiu seus alunos em duas turmas e como acompanhamos o trabalho em quatro
polos (Campo Grande, Macaé, Rio Bonito e Friburgo), tivemos ao todo oito turmas
analisadas.
A seleção dos candidatos foi realizada por uma

Banca Examinadora

especialmente designada para tal fim e constituída de servidores pertencentes ao
quadro permanente do CEFET/RJ. Foram avaliados o currículo e o memorial
enviado pelo candidato tendo como critério: Experiência profissional em Educação
Profissional ou Educação Básica; Experiência profissional em Educação Superior;
Experiência como profissional ou aluno na área de Educação Tecnológica e/ou
Educação a Distância; Capacidade de síntese e expressão escrita; Pertinência dos
percursos acadêmico e profissional, considerando-se o contexto da Educação
Tecnológica; e em caso de igualdade de pontuação o desempate ocorreu atribuindose melhor colocação ao candidato que seja professor da Educação Básica na rede
pública e não detentor de título de pós-graduação.
O curso foi investigado tanto nos encontros presenciais ocorridos em espaços
físicos do Cefet em Nova Friburgo, quanto nos espaços virtuais do ambiente Moodle.
Foi aberta a possibilidade para que a pesquisadora frequentasse livremente o
curso de Especialização em Educação Tecnológica, campus Friburgo, do Cefet
Maracanã no ambiente virtual e nos encontros presenciais. É um curso de pósgraduação lato sensu, com duração de 450 horas, sendo 300h destinadas ao estudo
dos módulos, 80h para elaboração da monografia e 70h de encontros presenciais
(CEFET/RJ, 2011).
O curso é dividido em seis módulos. Estudamos o segundo módulo, intitulado
“Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC”, com carga horária de 50h,
distribuídas em dez aulas.
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A justificativa em pesquisar apenas o segundo módulo se deu por causa do
tempo limitado da pesquisa, uma vez que a especialização dura mais de um ano.
Exatamente neste módulo os alunos estudaram as tecnologias da Informação e
Comunicação, incluindo o ambiente virtual.

4.3 Procedimentos metodológicos
A pesquisa teve uma direção qualitativa, porém, foi necessário utilizar alguns
procedimentos quantitativos para esclarecer questões pertinentes ao estudo. As
pesquisas qualitativas podem empregar um número diversificado de métodos e
instrumentos de coleta de dados, tais como observação participante, entrevista
(individual ou grupal), grupo focal e análise documental (ALVES-MAZZOTTI;
GEWANDSZNAJDER, 2001).
Foram investigados os usos das interfaces de comunicação que compõem o
ambiente virtual de aprendizagem (fórum, chat, wiki, etc.) e as estratégias de
atuação docente valorizadas no curso e como foram as trocas entre os participantes
na interface do moodle, em especial nos fóruns, wikis e chats.
Durante todo o módulo dois foram abertos 79 fóruns, uns pelos tutores e
outros pelos professores, porém em muitos deles não houve participação dos
alunos, eles foram abertos apenas para dar alguma informação ou direcionamento
sobre as tarefas da semana. As atividades das aulas 1, 6 e 8 foram propostas para
utilização do fórum, e alguns polos usaram o fórum para trabalhar a aula 10 também,
como será visto na análise do capítulo 5.
Para analisar os fóruns a pesquisadora entrou e leu todos eles, para verificar
em quais os tutores, alunos e professores interagiam. Foram copiadas todas as
postagens dos professores e tutores que de alguma forma provocavam o diálogo
dos alunos para posterior análise.
O chat foi utilizado apenas para a aula 4 e a pesquisadora leu todas as
postagens das salas de chat abertas para essa atividade. Cada polo tinha duas
turmas e, para cada turma, os tutores disponibilizaram chats com horários diferentes
para tentar contemplar o máximo de alunos. Em cada sala de chat a pesquisadora
contabilizou quantas postagens eram relevantes ou não para o tema do chat, pois
em vários deles os alunos pediam informações sobre notas ou outras atividades que
não estavam relacionadas ao tema proposto.
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A diversidade de instrumentos utilizados na pesquisa tinha em foco a
triangulação de várias fontes, uma metodologia que aumenta a credibilidade da
pesquisa (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2001). Para tal, foi feita a
análise dos conteúdos adotados no curso, bem como a análise dos fóruns, chats e
wikis e a implementação dos planejamentos propostos nas ementas descritas no
anexo B.
Os resultados obtidos com as observações e análises mostraram que tutores
e professores trabalharam de forma diferente, porém cada tutor e professor
manteve o mesmo comportamentos ao longo do curso quando comparamos seus
trabalhos no ambiente de aprendizagem.
O questionário auxiliou à compreensão do sentido dado pelos sujeitos a
situações, eventos, técnicas decorrentes do dia a dia do curso, além de
complementar a observação. O questionário completo pode ser visto no anexo D.
A participação nos encontros presenciais do curso permitiu que fossem feitas
anotações, que ajudaram na percepção de como docentes e discentes atuaram do
decorrer do módulo estudado. Esse procedimento permitiu levantar informações
relevantes para a descrição do cenário onde o curso se desenvolve. Para AlvesMazzotti (2001, p.164), a observação traz os seguintes benefícios para o
pesquisador:
(a) independe do nível de conhecimento ou da capacidade verbal dos
sujeitos; (b) permite “checar”, na prática, a sinceridade de certas
respostas que, às vezes, são dadas só para causar “boa impressão”;
(c) permite identificar comportamentos não intencionais ou
inconscientes e explorar tópicos que os informantes não se sentem à
vontade para discutir; e (d) permite o registro do comportamento em
seu contexto temporal-espacial.

Os elementos observados e analisados nessa pesquisa qualitativa foram,
principalmente, interações que se deram através de palavras, expressões e frases, a
partir dais quais se buscou a compreensão e as formas de interação ocorridas em
cada turma.
É importante ressaltar que não se buscou apresentar fórmulas prontas, o que
iria confrontar o próprio trabalho proposto, e sim avaliar no que resultam as formas
de interação ocorridas, de forma a contribuir para construção de princípios que
possam colaborar para a formação dos docentes.
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5 Análise
As análises pelo método da etnografia virtual “podem variar ao longo de um
espectro que vai desde ser intensamente participativa até ser completamente nãoobstrutiva e observacional” (KOZINETS, 2007, p. 15).
Para Hine (2000) a etnografia virtual pode detalhar as formas de
experimentação de uma tecnologia. Essa metodologia é rica pelo fato de que não há
um receita, sendo assim ela não é um método protocolar, sendo impossível separála do contexto onde se desenvolve.
A coleta dos dados neste método é de certa forma facilitada, porque a própria
criação dos dados online é registrada textualmente, de forma sonora ou, ainda,
audiovisual. Quando a pesquisa é realizada face a face o pesquisador precisa
transcrever os dados para serem posteriormente analisados.
A inserção do pesquisador no ambiente virtual o transforma em um
experimentador do campo, empenhado em utilizar o objeto pesquisado enquanto
realiza a pesquisa (KOZINETS, 2007). Dessa forma as TIC se apresentam como
“artefatos culturais” (HINE, 2000), com as mesmas dificuldades acerca da
acessibilidade do pesquisador sobre as interfaces dos objetos no campo virtual,
como no caso do fórum e da wiki.

5.1 O material didático
Um dos pontos positivos deste curso de especialização, foi o fato de que os
professores puderam desenvolver o material que seria usado em suas aulas,
diferente de muitos outros cursos em que o professor se vê obrigado a seguir um
roteiro pré-determinado com materiais de terceiros que não tiveram contato com os
colegas, coordenadores e professores e, por isso, não conhecem o propósito da
aprendizagem.
O desenvolvimento do material didático é considerado uma das etapas mais
densas de um curso online, porque é nesse momento que os professores conhecem
os recursos técnicos do AVA e desenvolvem as estratégias interativas de ensino.
Todo o material desenvolvido pelos professores foi disponibilizado em pdf e
não foi apresentada nenhuma justificativa para o uso apenas deste formato, uma vez
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que o moodle possui o recurso de livro digital que permite criar um material didático
mais interativo.
Além das apostilas no formato pdf foram disponibilizados um vídeo entrevista,
feito em Portugal, que questionava o impacto das tecnologias nos povos
contemporâneos e um artigo de Raquel Goulart Barreto intitulado “As tecnologias da
informação e da comunicação na formação de professores”, publicado na Revista
Brasileira de Educação, v 11, n 31, jan./abr de 2006.

5.2 Análise das aulas
Foi observado que alguns alunos tiveram dificuldades no ambiente virtual,
como por exemplo o fato de alguns não encontrarem as atividades ou o local para
enviar as atividades e muito mais como veremos a seguir.
5.2.1 Fóruns
Alguns alunos tiveram dificuldade por não saber estruturar as respostas no
fórum, pois em muitos deles o aluno respondia a um colega mas sua postagem era
em relação ao tema proposto e não a postagem que foi respondida.
A maioria das aulas foi discutida no fórum do AVA, utilizando a seguinte
dinâmica: o tutor abria o fórum com um enunciado e os alunos colocavam suas
respostas como mostra a seguinte figura 7.

Ilustração 7: Fórum sem articulação (BASSANI, 2010, p.8)

Essa dinâmica no fórum evidencia a falta de interatividade por parte dos
responsáveis em acompanhar os alunos e por parte dos próprios alunos que
também não interagiram entre si. Esse comportamento mais parece o ditar e
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responder da cultura de “distribuição do saber”. Diferentemente do que Silva (2010)
fala sobre a sala de aula interativa como a arte do parangolé11:
O professor faz a sala de aula perder o tradicional formato de
auditório, dotando-a de condições estruturais e funcionais para uma
prática educativa baseada na bidirecionalidade, na participação e
expressão livre e plural das subjetividades. Aqui, ele se depara muito
intimamente com o faça você mesmo e tem que garantir o clima de
troca, de experimentação coletiva, de criação coletiva, capaz de
articular a subjetividade das escolhas e a confrontação coletiva,
capaz de disseminar um outro modo de pensamento. (SILVA, 2010,
p.222)

A proposta de Silva é uma atividade baseada na arte do parangolé, onde o
professor é o idealizador da atividade e todos os envolvidos, alunos e professores,
têm a liberdade de criar, navegar e modificar. O professor é o propositor de
interrogações e de diálogos, que aprende a lidar com um novo espectador que
estará cada vez mais habituado em lidar com a variedade de fontes e processos de
informação.
Na maior parte do tempo a utilização do fórum pesquisado vai em direção
contrário à que Silva propõe como interativo. Para o autor a interatividade tem que
ser algo dinâmico, que dialogue nos dois lados. O binômio da bidirecionalidadehibridação de Silva(2010) teria um fórum mais parecido com a seguinte figura 8:

Ilustração 8: Fórum articulado (BASSANI, 2010, p.8)
Helio Oiticica foi o artista que criou o parangolé, que são “capas, estandartes e tendas. O
espectador encontrava-se diante da possibilidade de vestir as capas, empunhando o estandarte ou
penetrando a tenda. Somente com a participação, enquanto co-autoria, é que tais peças se
realizariam como obra de arte” (SILVA, 2010, P.141). Para Oiticica o parangolé representava uma das
modalidades de sua expressão artística revolucionária e inovadora.
11
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Nesse modelo Bassini (2010) propõe que os alunos além de responder ao
que foi proposto pelo professor ele também faça contribuições às mensagens dos
colegas.
Na maior parte dos fóruns o tutor ou o professor simplesmente propunha um
tema, mas não dialogava com os alunos. Para (LEMOS; LÉVY, 2010) o diálogo é
uma arte que foi potencializada com o surgimento da Web 2.0, pois na
ciberdemocracia o poder não dá privilégios em uma comunidade virtual.
Durante o desenrolar do diálogo, a visão de cada um implica
progressivamente a compreensão cada vez mais profunda que os
outros têm dos outros pontos de vista. A palavra gira no círculo até
que emerja uma nova ordem. O resultado do diálogo consiste em um
mundo mais rico, considerando que cada uma das unidades torna-se
mais diversa nela mesma e mais entrelaçada aos outros pelas
ligações do conhecimento (LEMOS; LÉVY, 2010, p.237).

Neste sentido vemos que o diálogo não tem um caráter apenas informativo
das TICs, mas sim comunicativo, conversacional.
5.2.2 Wikis
Nenhum aluno utilizou os recursos que a wiki disponibilizava, como criar links
para outros textos ou vídeos, formatações de texto e parágrafo, incluir imagens etc,
eles a utilizaram apenas como um editor de texto.
Wiki é um software colaborativo da web 2.0, capaz de criar uma coleção de
documentos em hipertexto. Ele permite a edição coletiva de documentos, tendo
como principais características: a facilidade na edição dos textos, muito parecido
com os principais editores de texto usados habitualmente; as alterações feitas nos
documentos são registradas e podem ser restritas a um grupo de usuários ou aberta
para a edição de qualquer pessoa e é possível comentar os conteúdos escritos em
espaço paralelo.
O produto mais famoso desenvolvido sobre wikis é a wikipédia que começou
a ser escrita em 2001. Ela é uma enciclopédia multilíngüe, livre, colaborativa e
internacional. Está sempre em construção, sendo “alimentada” por pessoas de todo
o mundo.
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Wiki, por ser uma interface que potencializa a interação com espaços
descentralizados para co-criação, é valiosa e pode ajudar à aprendizagem como
interface de interação assíncrona.
O professor precisa desenvolver estratégias pedagógicas que proporcionem a
criação de atividades que promovam a aprendizagem para que haja construção
coletiva.
Para desenvolver as wikis as turmas foram subdividida em grupos de
aproximadamente cinco componentes. Cada grupo teve uma wiki disponível para
desenvolver a atividade. Os grupos utilizaram métodos diferentes: alguns utilizaram
a própria wiki para escrever, alterar e apagar as contribuições uns dos outros e isso
pode ser constatado pois a wiki do moodle possui um histórico que mostra
exatamente esse processo, e em outros grupos os alunos optaram por mandar seus
textos por e-mail para um dos componentes e ele foi o responsável por formatar o
texto e colocar na wiki.
5.2.3 Chats
Esse serviço está disponível desde a web 1.0. Ele é espaço de interação
síncrona e pode ser usado tanto como um local de lazer, com um espaço para que
os alunos troquem informações, tirem suas dúvidas e desenvolvam seus raciocínios
junto com seus próximos.
Em muitos momentos vividos no curso, como será visto mais a frente, o chat
serviu para que o aluno “falasse” de forma sincrônica com o professor ou o tutor
sobre assuntos que não eram pertinente no momento e por isso ele precisa ser
direcionado pelo professor, quando há a necessidade de debater sobe algum
assunto, pois caso contrário a conversa pode virar um simples bate-papo de
assuntos que não estão direcionados ao objetivo do chat em questão.
Geralmente os textos produzidos em um chat são curtos, produzidos de forma
natural e rápida. A forma da escrita também muda e os participantes costumam
utilizar palavras abreviadas, ou formas diferentes de escrever certas palavras e
ainda os acrônimos, como por exemplo “bom fds” para “bom fim de semana”. A
escrita no chat também desenvolveu uma simbologia própria, conhecida como
emoticons.
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Os assuntos discutidos podem mudar bruscamente. Como todos podem
“falar” ao mesmo tempo, as vezes a conversa pode parecer truncada e por isso
existe, em alguns casos, a possibilidade de pedir uma sala privada para que duas
pessoas possam conversar sem a interferência de terceiros.
Palloff e Pratt (2002) questionam a participação produtiva das salas de chat,
para eles a discussão sincrônica não leva a uma efetiva discussão, pois as pessoas
com maior habilidade de escrita tendem a dominar a discussão e os demais
participantes apenas observam.
5.2.4 As Atividades de aula
Atividade dos fóruns (aula 1)
Foi pedido aos alunos que fizessem uma reflexão sobre os avanços
tecnológicos na área profissional dele e para ajudá-los foram colocados algumas
imagens como foi mostrado na figura 6:
No polo de Friburgo, o primeiro fórum teve uma grande participação dos
alunos. Eles aproveitaram para colaborar com a discussão um dos outros, trazendo
links de outras fontes, como textos e vídeos, mas isso não aconteceu em todos os
polos. Rio Bonito e Campo Grande também tiveram grandes participações, porém
diferente de Friburgo apenas uma das turmas teve o trabalho feito dessa forma.
A participação neste primeiro fórum foi bem desigual nos quatro polos, isso
porque nem todos os tutores tiveram a mesma atitude. Enquanto alguns tutores
responderam às postagens simplesmente agradecendo-as, outros pediram que o
aluno explicasse melhor seus conceitos com exemplos praticados por eles em suas
salas de aula, ou seja, houve um diálogo.
O diálogo necessário na comunicação, tem como objetivo ajudar cada um a
incluir, no seu ponto de vista, o conhecimento, mesmo que parcial, do ponto de vista
do outro (LEMOS; LÉVY, 2010).
Vygotsky (1988) afirmava que o pensamento se desenvolve quando há
interações entre aqueles que sabem mais com outros que ainda não conseguem ter
acesso ao conhecimento sozinhos ou sabem diferentemente.
Houve um polo em que o tutor não fez um único comentário sobre as
postagens. A partir desse momento os alunos tiveram atitudes completamente
diferentes ao longo do módulo, como veremos nas análises das aulas a seguir.
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Atividade wiki (aulas 2 e 3)
Nesta atividade os alunos criaram longos textos, porém em todos os polos o
que se viu foi um texto sem imagens, links ou qualquer outro tipo de ligação com os
locais que serviram de fonte para eles. Somente o polo de Macaé teve o cuidado de
incluir no final o referencial bibliográfico. Os demais colocaram no máximo o nome
dos autores que foram citados ao longo do texto, mas sem datas ou alusão ao artigo
ou livro usado por eles.
Em nenhum polo foi desenvolvido um texto na wiki que tivesse algum tipo de
link, o que foi surpreendente, pois a interatividade e o hipertexto foram assuntos
abordados na aula dois. Faltou uma orientação, ou talvez uma proposição por parte
dos tutores e professores. A utilização da wiki permitiria um texto mais rico e
interativo. Silva (2010, p. 162) fala que a utilização do hipertexto permite dispor a
interatividade que é um marco diferencial do computador em relação às outras
interfaces e, se queremos um professor que domine certos recursos para utilizá-los
em sala de aula, nada mais justo que propô-los no cursos.
Para Lévy(2007) o hipertexto vai além de um texto fonte, isso porque ele
resulta em uma série de decisões. A pessoa precisa identificar os nós, para religálos a outros pontos da rede, gerenciando assim as conexões e a estrutura da
interface. Essas escolhas de conexão vão intervir na concepção e seleção dos
textos.
A utilização da wiki nesta aula poderia ter sido melhor aproveitada se o
professor ou o tutor tivesse elucidado as potencialidades da interface.
Atividade chat (aula 4)
Por ser síncrono, nem todos os alunos tinham disponibilidade para
participarem da atividade, com isso não houve uma participação considerável,
porém foi uma discussão muito rica. Nos chats em que houve a presença de alunos,
os tutores puderam trabalhar os conceitos da aula de forma muito dinâmica e
interativa.
Serão apresentados agora pequenos extratos de interações feitas nesta
atividade. Os textos a seguir estão na forma com que os alunos digitaram no AVA. O
que chama a atenção nesses extratos é o fato de que o tema do chat era identificar
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as características de algumas mídias (jornal, rádio e etc) e compreender como as
novas TIC contribuem para a educação e para o trabalho.
Os

primeiros

relatos

demonstram

um

certo

receio

ou

mesmo

desconhecimento das potencialidades das tecnologias.
Aluno 1- “As vezes tenho medo de "perder tempo" passando filmes e
vídeos para a turma, pois a quantidade de conteúdos por séries é
enorme...”
Aluno 2- “Engraçado que no meu contexto, vejo muito mais gente querendo
se desligar das TICs, do que ligar-se a elas”
Aluno 3- “Não o educador em sim a valorização do profissional está sendo
intensamente banalizada. Se isso é uma causa das novas tecnologias,
suspeito”
Neste próximo relato identificamos que alguns alunos estão preocupados em
utilizar as tecnologias de forma consciente e destacam a importância da formação
do professor para esse uso.
Aluno 4- “Devemos analisar de forma crítica, o momento certo de usar
determinada ferramenta em sala”
Aluno 5- “Já estamos no caminho mesmo, mesmo os chats sendo uma
ferramenta tão comum esntre as pessoas para conversas informais, é a
primeira vez que, em um curso de formação, uso esta ferrsmenta, não é
uma pena?”
Aluno 6- “hoje, professores precisam ter acesso às novas tecnologias para
usá-las no processo educativo, além de outras vantagens pessoais,
precisam também de formaçlão para usá-las, não apenas de forma
mecânica, mas também visando a função social”
Aluno7- “Muitas vezes em sala de aula temos que "arredondar" questões
dos alunos provocadas por informações recebidas no meio externo”
Aluno 8- “O uso da tecnologia exige, mais do que antes, essa reflexão e
essa consciência de que precisamos aprender a aprender”
Aluno 9- “Estamos aqui falando principalmente da Educação Básica, mas
eu não me lembro de ver algum professor na minha graduação fazendo
uso e análise dos recursos tecnológicos.”
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O processo de construção do conhecimento foi destacado por alguns alunos.
Aluno 10- “Temos que mostrar como a tecnologia pode nos levar a
produzir conhecimento”
Aluno 11- “Acho que a o fato da escola buscar tomar o papel hegemônico
na transmissão do conhecimento já a colocaria numa posição totalmente
desconfortável”
Aluno 12- “continuo percebendo o educador como principal mediador no
proceso ensino-aprendizagem”
Vemos no relato seguinte que o tutor teve a preocupação de puxar o assunto
discutido no chat para o tema proposto, isso aconteceu algumas vezes quando foi
percebido distanciamento da atividade proposta.
Tutor - “Vamos a uma questão mais central: não nos parece importante
que o curso de formação de professores tenha em seus respectivos
currículos a preocupação com o reconhecimento das linguagens de
programação destas NTIC´s?
Aluno

13-

“Aí

é

que

está

a

chave!

Na

CONSTRUÇÃO

DO

CONHECIMENTO! As NTIC's não promovem isso sozinhas! Os docentes
é que promovem a partir delas! Ainda não reconhecemos isso!”
Faremos nesse momento uma análise separando os polos e turmas
pesquisadas.
Polo Campo Grande: verificou-se a abertura de três chats e num total de 331
publicações. Nenhuma postagem estava relacionada ao tema proposto para o chat.
A ilustração 9 mostra os gráficos que evidenciam apenas quem participou e quantas
publicações essa pessoa fez no chat.
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Ilustração 9: Publicações no chat - polo Campo Grande

Polo Rio Bonito: também verificou-se a abertura de três chats e num total de
197 publicações, mais uma vez nenhuma publicação estava relacionada ao tema
proposto para o chat. A ilustração 10 apresenta os gráficos que evidenciam apenas
quem participou e quantas publicações essa pessoa fez no chat.

Ilustração 10: Publicações no chat - polo Rio Bonito

Polo Macaé: verificou-se a abertura de dois chats, um para cada turma, e num
total de 287 publicações nas duas turmas, apenas 72 delas, cerca de 25%, não
estavam relacionadas ao tema. A ilustração 11 apresenta os gráficos que
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evidenciam o envolvimento dos alunos com a atividade, mesmo com a quantidade
reduzida de participantes. Cada cor do gráfico representa um participante.

Ilustração 11: Publicações no chat - polo Macaé

Polo Friburgo: verificou-se a abertura de quatro chats, dois para cada turma e,
num total de 1157 publicações, apenas 211, cerca de 18,23%, das publicações não
eram pertinentes ao assunto proposto no chat. A ilustração 12 e ilustração 13
apresentam os gráficos das turmas 1 e turma 2 respectivamente, evidenciando o
envolvimento dos alunos com a atividade proposta. Cabe ressaltar que o segundo
chat na turma 2 não teve a mediação do tutor e os alunos interagiram
espontaneamente com ricas contribuições. No dia seguinte ao chat o tutor, no fórum
do AVA, pediu desculpas aos alunos pois havia esquecido de comparecer ao chat.
Destaca-se, nessa turma, o fato dela ter sido intensa e sistematicamente estimulada
ao diálogo pelo tutor com um trabalho em conjunto desde o primeiro fórum. Nesse
chat eles mantiveram o padrão de interações e trocas mesmo sem a mediação do
orientador.
É nesse momento que vemos como é importante o diálogo de A com B,
proposto por Freire, pois no momento em que o professor esteve ausente, os alunos
se sentiram seguros e livres para construir uns com os outros seus conhecimentos e
reflexões. É nesse sentido que Freire fala da educação que liberta, pois ela estimula
o aluno a falar, debater e produzir com autonomia.
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Ilustração 12: Publicações no chat - polo Friburgo - Turma1

Ilustração 13: Publicações no chat - polo Friburgo - Turma2

Em que pese a pequena quantidade de alunos que participaram dos chats,
podemos verificar que os alunos participantes apresentaram um número elevado de
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interações pertinentes, compartilhando informações, links e colocando questões
relacionadas aos assuntos propostos, para serem discutidas por todos.
O alto número de publicações pertinentes ao assunto sugerido demonstra um
grande envolvimento dos alunos, revelando que todos estão dispostos a dialogar e
partilhar informações, mesmo que de forma breve. Essa participação em pequenos
parágrafos mostra também que os alunos não tiveram a preocupação de justificar
suas respostas com argumentos e justificativas aprofundadas em reflexões sobre o
assunto discutido.
A maior participação nos chats dos alunos de Friburgo evidencia o bom
trabalho feito pelo tutor que, desde o primeiro fórum, motivou e instigou os alunos a
participarem, criando um bom ambiente para comunicação com espaço para a cocriação e diálogo dos alunos.
Atividade da aula 5
Os alunos desenvolveram ricos planejamentos de aula. Como os alunos são
professores de distintos níveis, foram desenvolvidos diversos planejamentos, desde
o ensino fundamental até o médio, com aulas multidisciplinares que envolveram o
uso de várias novas tecnologias de comunicação e informação.
Alguns dos planejamentos estão no anexo C como exemplo de usos da TIC.
Como critério para destaque destes planejamentos a pesquisadora leu os que
tiveram a nota final 10 e selecionou temas diversos entre eles. A nota máxima (10)
revela que esses são os trabalhos considerados ótimos pelos tutores e coordenação
do curso.
Atividade da aula 6
Em dois polos o fórum teve uma interação considerável por parte dos alunos,
que interagiram comentando as postagens dos colegas e trazendo links que
enriqueceram a discussão, mas nos demais polos houve pouca participação e
interação com os colegas. Note-se que nos casos dos polos com pouca interação os
tutores e professores não fizeram nenhuma proposição para tentar melhorar o
desempenho dos alunos.
Para construir uma aprendizagem coletiva, os autores Lemos e Lévy dizem
que devemos ter como princípio a colaboração em rede, que segundo eles, “rege a
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cibercultura em seu conjunto de práticas sociais e comunicacionais” (LEMOS; LÉVY,
2010). Essa colaboração em rede deve partir do professor, ou tutor, para que os
alunos sintan-se motivados a participarem das atividades.
Atividade da aula 7
Os alunos enviaram suas atividades pela plataforma e em alguns polos não
houve uma participação expressiva, mesmo a atividade sendo obrigatória.
Provavelmente o que levou a essa não participação foi o fato de que os textos para
a leitura complementar não estavam disponíveis nos links, e como não foi informado
os autores dos texto, ficou impossível achá-los na Internet, já que o nome dos textos
é muito genérico e existem vários sites com textos relacionados.
Atividade da aula 8
Como no fórum anterior os alunos de alguns polos fizeram um trabalho
riquíssimo e bem mediado pelos tutores, porém nos demais como não houve
mediação os alunos simplesmente fizeram suas postagens de forma muito resumida
e sem qualquer diálogo com os colegas e tutores.
Atividade da aula 9
Mais uma vez a wiki foi usada de forma muito simples sem utilizar seus
recursos de links, imagens e etc.
Atividade da aula 10
Em alguns polos os alunos utilizaram o fórum para discutir o tema e trocar
algumas ideias, mas nem todos os tutores tiveram a iniciativa de abrir esse fórum
com esse intuito e por esse motivo os alunos apenas fizeram seus trabalhos
relatando suas experiências.
O artigo que deveria ser desenvolvido não teve uma estrutura previamente
formatada e em alguns casos o aluno escreveu apenas um parágrafo, enquanto que
outros alunos desenvolveram artigos bem estruturados retratando suas experiências
e a troca entre os alunos.
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5.2.5 Questionário aplicado após o curso
O questionário foi aplicado apenas no polo de Friburgo. Os demais polos já
haviam finalizado o módulo a mais de dois meses. A pesquisadora participou do
encontro presencial no final do módulo do polo de Friburgo e informou que todos
receberiam um e-mail onde haveria um link para uma página na Internet: lá eles
iriam responder a questões objetivas e discursivas. No módulo dois apenas 38 dos
50 inscritos participaram e desses somente 15 responderam ao questionário que
está no ANEXO D. Foram destacados os seguintes dados quantitativos:

Ilustração 14: O experimento da autoria

Todos os que responderam Sim no gráfico da Ilustração 14 destacaram em
suas respostas a importância de se criar espaços para autoria. A resposta do aluno
X evidencia a afirmação.
Aluno X - “Sim e eles foram de suma importância para o enriquecimento da
leitura e trabalhos sugeridos pelo tutor”.
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Ilustração 15: A dificuldades em operar os conteúdos de aprendizagem

O único que relatou ter dificuldades em operar com os conteúdos destacou
que essa dificuldade foi com o AVA, como demonstra a ilustração 15.

Ilustração 16: A participação de cursos online

Como se pode ver na ilustração 16, mais de 2/3 dos que responderam ao
questionário já haviam participado de algum curso na modalidade online.

79

Ilustração 17: A desistência de cursos online

A dificuldade de continuar um curso online foi destaque na resposta do gráfico
na ilustração 17, pois de 11 alunos que declararam já ter feito algum curso online 10
já haviam desistido de algum deles.

Ilustração 18: Quantidade de horas dedicadas ao estudo

As aulas semanalmente tinham uma previsão de 5 horas e o gráfico da
ilustração 18 mostra que alguns alunos estiveram por mais de 5 horas
comprometidos com o curso. Possivelmente porque, além das horas no AVA, havia
outras leituras a serem realizadas.
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Ilustração 19: Mediação dos tutores

A ilustração 19 mostra que os alunos ficaram muito satisfeitos com a
mediação dos tutores.
Depois de classificar a mediação dos tutores foi pedido que eles justificassem
suas respostas. Muitos fizeram elogios, como mostra os extratos a seguir:
Respondente 1 - Os tutores foram atenciosos, cordiais, competentes,
desmistificando mais uma vez que a distância só dá nome a
modalidade do curso - EAD, pois sempre se fizeram
presentes.
Respondente 2 - O tutor que nos orienta é muito presente, está sempre em
contato

conosco,

fazendo

correções

e

comentários

pertinentes e que colaboram para meu desenvolvimento e
superação de obstáculos. Sua atuação nos fóruns e
atividades propostas é essencial e expõem com clareza o
que se deve fazer dando-nos suporte necessário. Excelente
tutor e grande mestre”.
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Ilustração 20: Mediação dos professores

As repostas à avaliação dos professores foi um pouco diferente e houve uma
aluno que respondeu com a indagação de quem era o professor, como mostra a
ilustração 20.
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6 Conclusões
Esta pesquisa teve como principal objetivo investigar as estratégias de
mediação da aprendizagem no curso especialização em educação tecnológica, para
uso do computador e da Internet. Curso esse que foi direcionado para os
professores da rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro.
As mediações observadas em atividades individuais e em grupo nos fóruns,
chats e wikis, foram reveladoras em muitos sentidos. Retomemos às nossas
questões iniciais, que conduziram este trabalho:
1.

que estratégias de mediação da aprendizagem são definidas no

planejamento e como são desenvolvidas no curso?
2.

as estratégias de mediação planejadas foram vivenciadas plenamente e

no que isso difere dos demais cursos?
3.

como são utilizados os recursos de comunicação e expressão

implementados no ambiente online de docência e aprendizagem adotado
(Moodle)?
4.

como reagem os professores cursistas à mediação docente e à formação

específica operada via computador e Internet?
No caso da implementação dos planejamento do curso, o que se pode
identificar foi que elas foram vivenciadas de formas diferentes pelos polos. O que
pode ser observado é que nos polos de Campo Grande e Macaé houve uma
dificuldade maior que nos demais polos, que de certo modo é compreensível, pois
eles foram os primeiros a serem implementados. Nos polos de Friburgo e Rio Bonito
também foram identificadas dificuldades em vivenciar os planejamento do curso,
porém com menos críticas por parte dos alunos.
O desenvolvimento das estratégias de mediação ocorreu de acordo com o
planejado quando os professores e principalmente os tutores tiveram o cuidado de
estar em constante diálogo com os alunos. Houve casos em que os tutores estavam
sempre atentos às dúvidas dos alunos e não deixavam de respondê-las, mesmo
quando a resposta era uma nova questão que o aluno deveria pensar para
responder a dúvida anterior.
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O direcionamento dos professores para o uso de uma determinada interface
do AVA foi idêntico em todos os polos, pois eles tinham os mesmos professores,
porém os tutores mais uma vez fizeram a diferença quando utilizavam os fóruns e
chats para as interações. O que pode ser observado também foi o fato de que
quando a turma foi incentivada aos diálogo, desde o começo do módulo, os alunos
mantinham essa postura e na maioria das atividades aconteciam diálogos e espaços
para co-criação.
A reação dos alunos foi muito diversificada, isso por vários fatores: alguns
alunos já utilizavam as tecnologias de forma muito intensa; outros alunos não tinham
tempo para estudar e por isso frequentavam pouco o AVA; e outros alunos estavam
presentes no AVA e procuravam ajudar os demais colegas; alguns alunos tiveram
dificuldade com o AVA, mas não desistiram. Mas todos reagiam de forma sempre
positiva, quando percebiam que os tutores ou professores que os acompanhavam
estavam atentos às suas dúvidas e permitiam que eles desenvolvessem seu
conhecimento propondo questionamento que os faziam refletir sobre os conceitos
apresentados.
Podemos perceber que os alunos se sentiam mais ou menos motivados
quando o tutor ou professor os saudavam e faziam comentários sobre suas
postagens, sempre relacionado ao trabalho proposto na atividade, mostrando que
esse pode ser um caminho precioso para promover a integração do aluno.
Questionamento como o que você acha de tal coisa ou assunto?, após o
comentário do professor só faz com que os alunos concordem ou não e não leva os
alunos a uma resposta com mais “sustância”. Geralmente os alunos tendem a
concordar com a colocação do professor.
Ao reconhecer a produção do aluno, estabelecem laços que permitem um
melhor diálogo e incentivam uma postura para a construção conjunta do
conhecimento.
Destaca-se também o fato de que não foram produtivos os momentos em que
foram questionados muitos assunto ao mesmo tempo: o aluno acaba não refletindo
de forma aprofundada sobre um determinado assunto. Focar um ponto mais
específico parece ser mais enriquecedor.
O professor, que avalia os pontos negativos e depois identifica o que é
correto, deixa pouca oportunidade para a interação e construção do conhecimento
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de forma coletiva. Nesse caso o aluno não pode ser o receptor da resposta correta,
ao aluno cabe receber a informação e buscar soluções para o problema.
De uma forma geral, em 3 polos, as interações entre, aluno-aluno e alunotutor, foram muito pequenas em face às possibilidades disponíveis no curso. Os
professores e tutores ofereceram poucas oportunidades para favorecer o diálogo
nos fóruns. Os questionamentos dos alunos demonstram que é importante que o
professor perceba e utilize a tecnologia como possibilidade para o trabalho
colaborativo.
Parece claro que o professor necessita ter o objetivo pedagógico de cada
atividade, para que ele possa propor questionamentos, que façam o aluno refletir de
forma qualitativa para a sua aprendizagem.
O tutor precisa propor aos alunos questionamentos que os façam trabalhar
com as contribuições dos colegas, ou então o trabalho continua sendo feito de forma
individual. Perceber a importância da mediação é crucial para que o professor possa
oferecer a possibilidade da construção dos conhecimentos que o aluno ainda não
possui.
O fato deste curso ser para professores que trabalham na rede pública de
ensino e ter como objetivo prepará-los para o uso das tecnologias de informação e
comunicação, revela que é primordial a formação dos professores para que estejam
preparados e incentivados à tirar proveito das potencialidades tecnológicas. Mais
que formar o professor para saber usar as tecnologias eles precisam ser formados
para trabalharem de forma coletiva, que contribuam para que o aluno siga com sua
formação ao longo da vida.
A ausência de uma cultura de colaboração, mostra que devemos também
pensar nas estruturas e modelos organizacionais de trabalho, que precisam ser
repensados para dar melhores condições de trabalho ao professor.
Podemos também ressaltar que o que discutimos aqui não é algo totalmente
novo, pois na aula presencial também vivenciamos dificuldades semelhantes. Salas
de aula com muitos alunos, falta de preparo por parte dos professores para a
mediação, falta de espaço para diálogo e co-criação etc.
Considerar as produções dos alunos, valorizando-as como fontes de
informação para a construção do conhecimento leva a outras questões: Que práticas
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docentes incentivariam o uso interativo dos AVA? a docência online faria o professor
questionar e modificar suas práticas na sala de aula presencial?
Para complementar a proposta desta pesquisa, e responder as questões
acima, seria interessante o desenvolvimento de novos estudos.
Aprendi muito e espero humildemente poder contribuir com os colegas que
desejam, como eu professora e pesquisadora, ajudar seus alunos em sua itinerância
rumo à aprendizagem, utilizando as tecnologias de comunicação e informação.
Os temas, aqui, discutidos, ainda, precisam de continuidade para debates e
maiores reflexões.
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ANEXOS
ANEXO A
As instituições públicas, do estado do Rio de Janeiro, que formam o Fórum
Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente.
− Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj;
− Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – Uenf;
− Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – Uezo;
− Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado
do Rio de Janeiro – Cecierj;
− Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ;
− Universidade Federal Fluminense – UFF;
− Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ;
− Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio;
− Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro –
IFRJ;
− Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – IFF;
− Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca –
Cefet-RJ (local desta pesquisa);
− Instituto Nacional de Educação de Surdos – Ines;
− Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro – Iserj.

93

ANEXO B
Ementas dos módulos, na forma que foi disponibilizada para os alunos.
Módulo 1 – Educação Tecnológica
Relação entre educação e tecnologia; relação educação–trabalho no sistema
educacional brasileiro; trabalho e relações sociais de produção; trabalho como
princípio educativo; história da educação brasileira e profissional nas últimas
décadas; legislação da educação tecnológica e profissional; impacto das tecnologias
na sociedade contemporânea.
Módulo 2 – Tecnologias da Informação e Comunicação –TIC
Conhecimento

Substantivo,

Processual

e

Epistemológico;

Raciocínio;

Comunicação e Expressão; Atitudes; Ciências Físicas e Naturais - base das novas
Tecnologias; Informação - conceitos; Comunicação à Distância e Telecomunicação;
Ferramentas Tecnológicas utilizadas na Telecomunicação Multimeios & Multimídia;
Materiais Instrucionais; Novas Tecnologias Educacionais; Educação à Distância conceitos ontem e hoje; redes de telecomunicações; redes de computadores,
sociedade civil e Estado; a internet; cooperação e aprendizagem online; ambiente de
aprendizagem apoiado por computadores; os desafios da sociedade integrada por
redes múltiplas de telecomunicação.
Módulo 3 – Ciência, Tecnologia e Sociedade
Temas de ciência, tecnologia e sociedade e as questões contemporâneas;
políticas adotadas em C&T e suas repercussões, com ênfase nos países em
desenvolvimento; CTS e a educação.
Módulo 4 – Didática do Ensino Superior
A didática no ensino superior – tendências pedagógicas no processo ensinoaprendizagem, procedimentos teórico-metodológicos comprometidos com uma
abordagem crítica do estudo da didática; o processo histórico da didática e sua
relação com o atual contexto da sociedade; formação do professor no campo da
didática, planejamento e desenvolvimento de abordagens interdisciplinares dos
94

conteúdos programáticos; impacto das Tecnologias da Comunicação e Informação
na didática – diferentes linguagens no estudo da disciplina (visual, oral, escrita e
digital).
Módulo 5 – Currículo e Avaliação
O currículo e o planejamento de ensino – a dimensão social do currículo; o
planejamento escolar – o plano de escola, o plano de ensino; fins e objetivos da
educação; os conteúdos de ensino – critérios de seleção e organização dos
conteúdos escolares; método de ensino – conceitos básicos, estratégias, técnicas,
procedimentos e recursos; a relação objetivo–conteúdo–método; avaliação da
escola e avaliação na escola; a avaliação na prática escolar; avaliação de
competências; avaliação escolar e autoritarismo; características da avaliação
escolar; instrumentos de verificação do rendimento escolar.
Módulo 6 – Metodologia da Pesquisa
Considerações

sobre

ciência;

paradigmas

da

pesquisa:

positivismo,

historicismo e marxismo; tipos de pesquisa – pesquisa quantitativa ou experimental
e pesquisa qualitativa; construção do projeto de pesquisa – instrumentos de coleta
de dados; análise dos dados; estrutura do trabalho científico; publicações e
trabalhos científicos.

95

ANEXO C
Planejamentos desenvolvidos pelos alunos do curso de especialização
pesquisado.
Planejamento 1
Tema da Aula: Ensino de informática e sua aplicação na área
administrativa – Com criação de Livro coletivo.
•
Utilização dos recursos do Windows e das ferramentas do Office
2003/2007 para aperfeiçoamento e qualificação profissional;
•
Habilitar os alunos ao uso do computador profissionalmente e
proporcionar segurança no uso dos aplicativos úteis à sua tarefa profissional;
•
Tarefa a ser desenvolvida em curso profissionalizante de Informática
Administrativa;
•
Ferramentas Web 2.0. :Utilização da wikipedia, para pesquisa e
desenvolvimento de livro coletivo, Google Docs, para elaboração coletiva da
atividade,
assim
como
uma
página
wiki
–
http://alexeducacional.wiki.zoho.com/ -. criada no Zoho especificamente para
esse trabalho e postagem final do resumo explicativo em forma de slides no
SlideShare;
•
Metodologia: Trabalho em grupos, com atividades definidas para cada
grupo, onde cada um se encarregará de pesquisar as necessidades e usos
específicos de cada uma das ferramentas estudadas. (Word, Excel, Power
point e MS Outlook)
•
Avaliação: A mesma será feita através da participação de cada aluno no
Doc de sugestões criado no Google Docs e sua pronta participação no grupo;
•
Cronograma – Previsão de 3 semanas entre início e fim da atividade.
•
Material de apoio: Apostila do curso (SENAI), Apostilando, wikipedia,
Google Docs.
Desenvolvimento da atividade:
Após explicações, em aulas teóricas, de como utilizar as ferramentas do
Office, a turma será dividida em grupos e o endereço do blog do professor
será posto no quadro ou enviado via e-mail para cada um dos alunos
responsáveis do grupo, onde eles obterão detalhes do desenvolvimento da
atividade;
Como cada grupo ficará responsável por pesquisar a utilização de aplicativos
específicos nas áreas profissionais trabalhadas, no caso da turma,
Administrativo, os mesmos deverão realizar uma pesquisa inicial na wikipédia através de uma conta e login criados especificamente para a turma - dentro do
aplicativo do grupo, e converterão as páginas mais significativas para um livro
coletivo.
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Obs. Considerando-se a impossibilidade de mais de um aluno trabalhar na
wiki ao mesmo tempo, sob o risco de sobrescrever o conteúdo desenvolvido
por outro grupo, cada grupo ficará com um dia diferente da semana para
realizar sua atividade, ficando o fechamento do livro coletivo para o último dia
junto com o professor.
O site da wiki zoho, assim como o Google Docs serão usados especificamente
para comentários e para tirar dúvidas, assim como para observar
detalhadamente o desenvolvimento da atividade.
Após o fechamento do Livro Coletivo, os grupos desenvolverão slides
detalhando as etapas de elaboração de suas atividades e postarão o mesmo
no SlideShare, realizando a postagem dos endereços de acessos no Blog da
turma para acesso externo.
Links dos sites utilizados:
http://alexeducacional.wiki.zoho.com/
http://revolueducacional.blogspot.com/
http://pediapress.com/books/show/informatica-basica-windows-xp-e-office-20/
http://www.wikipedia.org.br
http://www.google.com.br
http://www.slideshare.com
Planejamento 2
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO TECNÓLOGICA
polo NOVA FRIBURGO
Módulo 2- Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC
Professora: xxxxxxx
Turma: 1⁰ ano do Ensino Médio.
Componente Curricular: Sociologia.
Eixo: Comunidade, Sociedade e convivência humana
OBJETIVOS:
- Perceber a necessidade que todo homem possui da convivência humana com
outros semelhantes a ele;
- Identificar manifestações e estratégias que o homem desenvolve a partir da
interação com um grupo;
-Analisar criticamente as formas com as quais os homens se articulam,
comunicam-se e cooperam uns com os outros, ou seja, se socializam;
- Diferenciar os pensamentos científico e de senso comum.
- Compreender a concepção de indivíduo como historicamente construída e a
subjetividade individual como resultado do processo de socialização.
CONTEÚDOS
• Sociabilidade e socialização;
• Contatos sociais;
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• O isolamento social;
• A importância da comunicação e
• Interação social.
DESENVOLVIMENTO
1. Começar a aula perguntando sobre os mecanismos de convivência que os
alunos desenvolvem ao lidar com seus colegas de classe. Destacar o
mecanismo da linguagem e comunicação. Como nossos avós interagiam na
época deles? E nossos pais? O que mudou a nível de convivência em grupos
(família, amigos, colegas de trabalho, comunidade) e de comunicação? Somos
capazes de viver isolados? Qual é o papel da família e da escola nesse
processo? Observar e discutir os pontos importantes e recorrentes que irão
surgir.
2. Partir para a leitura do capítulo 2 do livro de Sociologia , “A convivência
humana’’, páginas 23,24 e 25, e observar os conhecimentos prévios dos alunos
sobre os conceitos: sociabilidade, socialização, globalização, processos atuais
de comunicação, cibercultura.
3. Assistir ao vídeo da reportagem realizada pelo programa Fantástico
(http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1618464-15605,00.html),
que mostra na Colômbia a família Rosales: pai, mãe e três filhos e viveram por
muitos anos em total isolamento social, e por isso, desenvolveram hábitos
próprios de sobrevivência, comunicação, falta total de higiene, condições de
saúde,etc. Deixar que os alunos percebam e façam seus comentários a cerca
do episódio. Procurar direcionar a discussão
Para os conceitos em foco.
Fazer a leitura das páginas 26 , 27 e 28 do livro, que fala sobre isolamento
social ,a importância da comunicação e interação social.
4. Ouvir a música “Pela Internet” do compositor e cantor Gilberto Gil .Cada
aluno recebe a letra da música impressa para acompanhar
5. Abrir espaço para comentários dos alunos. Fazer perguntas: Qual é a
temática da música? Ela aborda que época, atual? Que tipos de recursos de
comunicação são citados? Quais deles fazem mais parte do nosso dia a dia?
(Aproveitar os comentários para dirigi-los a uma síntese do pensamento
comum e prévio sobre a interação social e processos de comunicação.
6. Tarefa para casa: em grupos de 5, os alunos deverão analisar os conceitos
estudados es aula, a música “Pela internet” e construir um texto dissertativo
que fale sobre os mecanismos de comunicação e interação social que eles
costumam estabelecer entre si e com outros grupos, não esquecendo
principalmente do papel da tecnologia dentro desse processo. Os componentes
do grupo deverão interagir através de correio eletrônico para a construção
desse texto e , ao término, não imprimir, mas enviar também por e-mail para o
professor.
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RECURSOS:
• Televisão ou Datashow com DVD e som.
• Música “Pela internet”Gilberto Gil impressa em várias cópias e gravada em
CD ou Pen drive.
• Memória com o download do Vídeo da reportagem sobre a família Rosales
(http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1618464-15605,00.html).
• Correio eletrônico.
AVALIAÇÃO:
Observar o interesse e participação dos alunos nas discussões dirigidas, nas
realização das leituras e atividade de escrita proposta. Analisar as posturas
críticas ou não a cerca do conteúdo estudado.
DURAÇÃO: 2 horas/aula
REFERÊNCIAS:
• Currículo mínimo, Sociologia - Área: ciências humanas e suas tecnologias.
Secretaria de Estado de Educação-RJ.
• OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo, Ática, 25
ed. , 2006. Serie Brasil.
• http://comunicandopensamentos.blogspot.com/2011/05/inicio-dacomunicacao-humana.html Acessado em 07/09/2001.
• http://cafecomsociologia.blogspot.com/2011/02/interacao-social-distanciaii.html Acessado em 07/09/2011.
Planejamento 3
Turma: 8ª série do Ensino Fundamental
Faixa etária discente: 13 - 14 anos
Tema: O conto e o blog: gêneros textuais em interação
Objetivo Geral: A presente aula irá buscar integrar, na disciplina de Língua
Portuguesa, um gênero textual, o conto, junto com a criação de um blog, de
forma a desenvolver os sensos interpretativos dos estudantes e um maior
contato com um meio tecnológico.
Objetivos Específicos:
• Realizar a leitura de um conto voltado para a realidade do aluno;
• Interpretar e discutir o tema presente no referido gênero textual trabalhado;
• Expressar-se oralmente;
• Produzir uma história a partir do conto lido, baseado na vivência do aluno;
• Propor a criação de um blog, mostrando suas principais características e
fazendo com que o aluno sinta-se estimulado a sempre aprimorar sua leitura e
escrita a partir de um meio tecnológico.
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Instrumentos das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação utilizados
e a razão pedagógica para a escolha dessa ferramenta:
O instrumento das NTICs utilizado será o blog. Essa escolha foi feita pois, Ana
Cláudia Pereira em seu artigo Blog, mais um gênero do discurso digital?,
esclarece que o “Blog é um espaço em que palavras, imagens (...) tem grande
suporte na linguagem para existir”. Nele, os registros são atualizados a todo
instante, permitindo, mesmo depois de finalizado, a reformulação do texto
postado. Por esse motivo, escolhemos como suporte para os textos produzidos
nesse projeto o blog, um gênero digital que pode ser composto por diversos
outros gêneros, como as produções textuais criadas após a leitura do conto
dado pelo professora. Como vimos, essa aula não terminará na sua última
etapa. Com a utilização do blog esse trabalho apresentará uma continuidade,
que será dada pelos próprios alunos, fazendo com que eles se sintam
estimulados sempre a desenvolver suas criatividades de leitura e escrita.
Estratégias:
Em um primeiro momento, a professora trará um conto com uma temática
voltada à realidade discente e fará a leitura do mesmo com os alunos.
Em um segundo momento, há uma discussão interpretativa, em que os alunos
expõem suas opiniões a partir do texto lido.
Num terceiro momento, a professora explica as características do gênero
textual conto.
Em um quarto momento pede que os alunos façam uma produção textual
escrita a partir do conto lido.
Em um quinto momento, a docente explica como se cria um blog e qual sua
importância atualmente.
E, em um sexto e último momento, pede que os alunos redijam suas produções
no blog como também o atualizem, postando novos textos, imagens e fotos
sempre que desejarem.
É importante ressaltarmos que essa aula de Língua Portuguesa será
desenvolvida no período de uma semana para que os alunos consigam
desenvolver todas as atividades propostas.
Resultados esperados: Os resultados esperados são que o aluno consiga
aprimorar sua leitura e escrita de forma diferenciada, desenvolvendo seus
sensos críticos, interpretativos e criativos, utilizando um meio ao qual pode
estar habituado: o computador e a internet. Isso faz com que o educando se
sinta estimulado a ler, a produzir textos escritos, como também ter contato com
uma NTIC, meio tão constantemente utilizado em nosso contexto social.
Planejamento 4
Podcasts sobre Ariano Suassuna
Poeta, dramaturgo e romancista, o paraibano Ariano Suassuna ficou famoso
graças à genialidade presente nas comédias O Auto da Compadecida e O
Santo e a Porca. Em 2007, por causa das comemorações de seu aniversário
de 80 anos e da exibição na TV de A Pedra do Reino, minissérie fruto da
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adaptação de um de seus romances, ele ficou em evidência para o grande
público. E chamou a minha atenção, já que trabalho com teatro nas escolas e
justamente estava trabalhando com o Auto da Compadecida. Resolvi investir
numa proposta mais tecnológica, combinando a vida e a obra de Suassuna
com uma ferramenta moderna. Através de um amigo da escola professor de
informática fiquei sabendo dos podcasts?".
"Pod o quê?", muitos estudantes perguntaram. Uma parte deles até conhecia
os tais programas de áudio. Disponibilizados via internet, eles podem ser
baixados e ouvidos no computador ou em aparelhos de MP3. Mas ninguém
nunca tinha feito um. A ideia de usar essa ferramenta para desenvolver a
oralidade surgiu durante uma conversa com os professores de Informática
Educativa que viram uma sugestão proveitosa e interessante, Começava a
nascer uma rica parceria. "Percebemos que era uma boa maneira de utilizar os
recursos multimídia disponíveis na escola, ainda pouco explorados, para
ensinar um conteúdo de maneira prática.
Ensinar a oralidade na escola
PARCERIA EFICIENTE A colaboração dos professores da área de Informática
foi essencial para o projeto
Objetivo
Fazer com que os alunos percebessem as diferenças entre a oralidade e o
texto escrito. Para isso, elegi a vida e a obra de Ariano Suassuna como objeto
central a ser trabalhado no formato podcast. Também com o objetivo de inserir
os estudantes na sociedade digital, fazendo com que trabalhassem com o
computador, operando programas de gravação e edição.
Passo a passo
Primeiro, mostrei à turma o livro O Auto da Compadecida. A turma deveria
produzir pequenos textos que explicassem o título e, depois, ler a obra. Em
seguida, deveriam pesquisar informações sobre o autor para organizar os
podcasts. Valia consultar jornais, revistas, sites e outros meios de
comunicação. Com roteiro em mãos, os estudantes começaram a ensaiar o
que iria ao ar. A cada ensaio, percebiam a diferença entre a língua falada e a
escrita. Paralelamente, eles trabalharam a oralização, fazendo leituras em voz
alta para observar as marcas de linguagem oral presentes na obra de
Suassuna.
Avaliação
A todo momento, se os estudantes conseguiam distinguir as diferenças entre a
linguagem oral e a escrita e se compreendiam a função e as características de
cada um dos gêneros trabalhados nos programas.
O podcast - abreviação da palavra podcasting, uma brincadeira originária da
mistura de iPod (marca de um tocador) com broadcasting (transmissão de rádio
ou TV) - tem, assim como os programas radiofônicos, a função de apresentar e
transmitir conhecimento. Com ele, podem ser trabalhados vários gêneros orais,
tais como conversação, debate e entrevista.
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Mais do que simplesmente aderir a um recurso digital da moda, percebemos
nessa tecnologia uma forma de ensinar o conteúdo com riqueza. Criar
programas de áudio que remetem à linguagem do rádio e mostrem a oralidade
presente nas obras de um autor como Suassuna evidencia os personagens
que têm as características de fala do nordestino que mora no sertão. O desafio
é grande. Em trabalhos como o organizado por toda a equipe, os alunos
precisam transitar da fala para a escrita e da escrita para a fala a todo
momento, o que é fundamental para a aquisição de habilidade linguística.
Aprender os gêneros do oral requer reflexão
ORALIDADE EM FOCO Os alunos mergulharam nas obras do autor paraibano
para conhecer as marcas do oral
Abordar a oralidade em sala parece ser um trabalho simples, que pode ser feito
rapidamente. Talvez porque no ensino o oral não está bem compreendido
como conteúdo autônomo no currículo.
Um dos motivos desse equívoco é que o oral é principalmente trabalhado
apenas como meio de passagem para a aprendizagem escrita, como se fosse
uma etapa simplista. Proceder assim é reduzir as possibilidades do gênero.
Ensinar a língua oral não é corrigir o modo como o aluno fala. Existe toda uma
riqueza específica da oralidade que pode e deve ser explorada.
A leitura de obras como O Auto da Compadecida leva a essa ampliação,
fazendo os alunos observarem as diferentes características da fala teatral por
escrito. Trata-se da oralização da escrita, que desperta comparações. Por
exemplo: num romance, os períodos podem ser longos, mas numa peça teatral
as falas têm de ser mais curtas para facilitar a compreensão pelos ouvintes.
LEITURA EM VOZ ALTA Com os textos teatrais, a classe aprende a
importância das marcas da linguagem oral
Além disso, o trabalho de desenvolvimento dos gêneros orais em si, como a
elaboração de um programa de rádio Literatura e podcast
Conteúdo
Escuta e produção oral
Objetivos
- Identificar características dos gêneros oral e escrito e observar suas
diferenças.
- Desenvolver os diferentes gêneros da oralidade.
Conteúdos
- Gêneros do oral.
- Edição de textos orais e escritos.
Tempo estimado: Trinta aulas.
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Material necessário
Livro: O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, computador com
microfone, fone de ouvido, caixas de som, acesso à internet e gravador.
Desenvolvimento
1ª etapa Apresente o livro aos alunos. Peça que observem a estrutura do texto
e a forma como ela é adequada para o teatro, com marcas de oralidade. Se
não existir uma equipe de informática na escola, realize uma pesquisa prévia
sobre os programas de edição necessários para a sua realização. Promova a
audição de alguns podcasts disponíveis na internet para que todos se
familiarizem com os vários gêneros que aparecem nos programas, como
entrevista e debate. Explique que o objetivo do trabalho é realizar, em grupo,
podcasts sobre a vida e a obra do autor. Divida a turma em grupos e peça que
pesquisem informações sobre Suassuna em sites confiáveis e nos livros do
próprio autor. Os textos servirão de base para a elaboração dos roteiros.
2ª etapa Após a coleta de dados, oriente a seleção de material. Ajude a turma
a eleger os elementos principais (quem é o autor, onde nasceu, que obras
escreveu etc.), isolando informações com menor destaque, como comentários
pontuais. A turma terá que compartilhar através de e-mail tudo aquilo que foi
pesquisado.
3ª etapa É hora de escrever o roteiro do programa. Deixe claro que o podcast
leva ao ambiente virtual as práticas do rádio: é preciso estruturar uma dinâmica
ágil. Oriente a escolha do gênero a ser desenvolvido (como entrevista e
programa de perguntas e respostas). Cada grupo deve organizar as
informações da pesquisa para compor o roteiro adequado ao público ouvinte.
4ª etapa Depois de escrever o roteiro, começam os ensaios das gravações
com apoio dos gravadores. Intencionalmente, deixe os estudantes observarem
que algumas das passagens escritas não se encaixam na dinâmica do podcast.
Oriente-os a readequar os textos. É importante que eles também entendam
que não se trata de decorar, e sim de trabalhar a linguagem.
5ª etapa Para as gravações, deixe todo o equipamento ao alcance dos alunos
e diga que é válido incrementar os programas com músicas para dar um ar
mais "profissional". Estipule o tempo máximo de cada programa. E, depois da
edição final, disponibilize o conteúdo à comunidade escolar e publique o
material na internet.
Produto final
Arquivos de podcasts a ser compartilhados pela internet.
Obs. Como professor de Teatro, fecharemos com a apresentação da peça O
Auto da Compadecida, para toda a escola e os pais.
Avaliação
Para que o produto final tenha um resultado de qualidade, é importante fazer
uma análise do conteúdo e dar novas orientações à turma ao fim de cada uma
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das etapas. Avalie o material coletado e a seleção de informações, além da
readequação delas ao gênero oral escolhido pelos alunos. Leia e reflita com a
turma acerca dos roteiros elaborados e observe se as propostas se encaixam
no formato escolhido. Analise as conclusões dos estudantes sobre os trechos
que precisam ser adaptados, diferenciando, assim, texto oral e texto escrito.
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