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RESUMO

Investigar como ocorre a mediação de professores, em um curso de Educação a
Distância (EaD) semipresencial, capaz de operar de modo dialógico, comunicativo,
argumentativo, complexo e por meio de diferentes linguagens, é a intenção desta
tese. Trata-se de um curso de formação continuada de professores em nível de pósgraduação lato sensu em Educação Tecnológica, desenvolvido pelo Centro Federal
de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca do Rio de Janeiro/CEFET/RJ
em parceria com a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância
do Estado do Rio de Janeiro/ CEDERJ. Este curso encontra-se vinculado à
Universidade Aberta do Brasil (UAB), uma política pública de governo, coordenada
pelo Ministério da Educação e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior/MEC/CAPES. Esta pesquisa se insere no âmbito das mudanças que
se processam em torno da educação a distância, que compartilha momentos
presenciais e virtuais, como encontros presenciais combinados com o ambiente de
aprendizagem Moodle (acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment). Tem como objetivo geral investigar a construção da mediação
docente desenvolvida na EaD semipresencial, a partir de três atores presentes na
complexidade do curso: o professor-pesquisador, o professor-tutor e o professorcursista. Para tanto, buscamos identificar os desafios que a EaD, desenvolvida com
momentos presenciais e online, trouxe para esses atores do curso; perceber como a
mediação docente foi desenvolvida nas interfaces interativas do Moodle, dificuldades
e facilidades retratadas pelos atores do curso. O referencial teórico toma como base
quatro eixos articulados entre si: pensamento epistemológico setorial, histórico e
complexo de Gaston Bachelard e Edgar Morin; razão argumentativa e razão
comunicativa de Chaïm Perelman e Jürgen Habermas; diálogo e saberes
profissionais da docência com base em Paulo Freire e Maurice Tardif; e o campo
das ações pedagógicas em ambientes virtuais de aprendizagem, trazendo
concepções da cibercultura, linguagem e interatividade dos autores Pierre Lévy,
Lucia Santaella e Marco Silva. A metodologia de pesquisa foi o estudo de caso,
utilizando como procedimentos para a coleta de informações o questionário
semiestruturado, entrevistas, observação participante e a análise de documentos. As
informações foram tratadas por meio da análise de conteúdo. A metodologia se
apoiou na perspectiva qualitativa e quantitativa. Seus resultados indicaram que a
mediação docente pode ser compartilhada entre os atores do curso, mas a autoria
deve ser, inicialmente, do professor-pesquisador especialista do conteúdo. Para
tanto, o material didático deve ter espaços oxigenados de modo que permita
complementações e ressignificações de sentido evitando a polidocência
fragmentada. Finalmente concluímos que, no curso pesquisado, o professor-tutor
exerce de forma mais direta a mediação docente. O tutor que exerce as funções de
mediação pedagógica, presencial ou a distância, deve ser considerado um
professor. Daí a importância de se reconhecer sua identidade docente.
Palavras-chave – Educação a Distância; Formação de Professores; Mediação
Docente; CEFET/RJ; UAB.

ABSTRACT

To investigate how teacher mediation takes place in a Distance Education (DE)
blended course, being able to operate in a dialogical, communicative, argumentative
and complex way and also through different languages, it is the intention of this
thesis. This is a continuing education course for teachers with a post - graduation lato
sensu level in technological education, developed by the Federal Center of
Technological Education Celso Suckow da Fonseca in Rio de Janeiro / CEFET/RJ in
partnership with the Science and High Education Distance Center Foundation of the
State of Rio de Janeiro / CEDERJ . This course is linked to the Open University of
Brazil (UAB), a governmental public policy, coordinated by the Ministry of Education
and by the Coordination of Personnel Qualification for High Education level / MEC /
CAPES . This research falls within the scope of the changes that take place around
distance education that share blended moments, just like presential meetings
combined with the learning environment Moodle (an acronym for Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment ). The general aim of this research is to
investigate the construction of teacher mediation developed in a blended Distance
Education environment based on three actors present on the complexity of the
course: the teacher-researcher, the teacher-tutor and the teacher-apprentice.
Therefore, we sought to identify the challenges presented by Distance Education,
developed with presential and online encounters, brought to the actors of the course;
to realize how teacher mediation was developed in Moodle interactive interfaces, and
to identify the difficulties and facilities portrayed by these actors. The theoretical
framework is built on four-axle interrelated : epistemological, sectoral, historical and
complex thinking of Gaston Bachelard and Edgar Morin; argumentative and
communicative reasons of Chaim Perelman and Jürgen Habermas; dialogue and
professional knowledge of teaching based on Paulo Freire and Maurice Tardif , and
the field of pedagogical actions in virtual learning environments, bringing concepts of
cyberculture , language and interactivity of the authors Pierre Lévy , Lucia Santaella
and Marco Silva . The methodology used in this research was the case study, using
as a procedure for data collection the semi-structured questionnaire, interviews,
participant observation and the document analysis. The data were treated by means
of content analysis. The methodology was relied on a qualitative and quantitative
perspective. Their results indicated that the teacher mediation can be shared among
the actors of course, but the authorship should be, primarily, by the specialist
teacher-researcher of the content. Therefore, the teaching material must have
aerated spaces in order to allow inclusion and reinterpretation of meaning avoiding
fragmented multiple teaching experiences. Finally, we conclude that, in the course
researched, the teacher-tutor carry out the teacher mediation process in a more
direct way. The tutor who performs the functions of pedagogical mediation in a
presential or distance environment must be considered as a teacher. Hence it may
be acknowledged the importance of recognizing their teacher identity as so.
Keywords - Distance Education, Teacher Training, Teaching Mediation; CEFET / RJ;
UAB .
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APRESENTAÇÃO

A formação de professores vem sendo um desafio para a Educação,
sobretudo nos processos de formação a distância. Tomando como base as
experiências vivenciadas na minha trajetória profissional, constato que políticas
públicas, na Educação a Distância, foram formuladas com o objetivo de formar
professores para atender às demandas educacionais emergentes em determinado
contexto histórico-social, mas, em geral, sem um planejamento consistente e
estruturado de modo a dar continuidade aos programas nessa área.
Embora possamos identificar na história da Educação a Distância (EaD)
algumas

experiências

consideradas

exitosas,

estas

foram

pontuais

e

corresponderam a ações locais e não propriamente a ações de grande porte, como
vem ocorrendo com a Universidade Aberta do Brasil. É fato, também, que muitas
experiências com êxito em sua execução e avaliação acabaram sendo
interrompidas, por falta de planejamento, recursos financeiros ou vontade política,
entre outras razões.
Um breve histórico é necessário para explicitar a razão do meu interesse pela
formação de professores por meio da EaD. Essa história começa em 1985, quando
participei do programa de TV Verso e reverso: Educando o educador, da Fundação
Educar, que tinha como objetivo formar professores leigos para o exercício
profissional da docência, com a mediação de materiais impressos, vídeos e rádio, e
com apoio de monitoria. O programa decorria de um convênio entre a Fundação
Educar e a então TV Manchete, sendo veiculado em transmissão aberta e recepção
organizada, em nível nacional. Essa experiência foi interrompida quando a
Fundação Educar foi extinta, em 1990, e levou ao ar seu último programa televisivo,
uma aula do professor Darcy Ribeiro, intelectual que vislumbrou na EaD um
potencial válido para um país com a dimensão do Brasil.
Em 1994, no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca do Rio de Janeiro (CEFET/RJ), participei da equipe coordenadora do curso
a distância de Especialização em Didática Aplicada à Educação Tecnológica,
implementado com recursos financeiros da Secretaria de Ensino Médio e
Tecnológico (SEMTEC), atual Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC). Esse curso, desenvolvido de forma semipresencial, teve como objetivo a
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formação de professores em conteúdos de didática, com uso do material impresso,
fax, telefone e apoio de tutoria. O curso originou-se da constatação de que
professores da rede técnica, majoritariamente engenheiros, dominavam os
conteúdos de suas disciplinas, mas não a didática de ensino. Daí a necessidade de
desenvolver um curso a distância de modo a alcançar toda rede dos CEFETs,
escolas técnicas e agrotécnicas, com o objetivo de formar professores para uma
prática docente coerente com os princípios didáticos da aprendizagem. O curso, em
fase experimental, foi avaliado com êxito, sendo recomendada sua expansão, mas
ocorreu descontinuidade na política pública e mudança de governo, interrompendo a
proposta.
Em 1999, na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), mais uma experiência vem
se somar ao meu currículo, o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da
Área de Enfermagem – PROFAE, que procurava suprir a formação dos enfermeiros
sem habilitação pedagógica para atuarem no ensino técnico/médio. O objetivo era
formá-los para a docência, com base na Resolução CNE n. 2/1997. Nesse curso,
coordenei o núcleo estrutural, elaborei o módulo de avaliação e participei da
implantação do Projeto. O Curso de Formação Pedagógica em Educação
Profissional na Área de Saúde: Enfermagem

foi desenvolvido de forma

semipresencial. Abrangeu, aproximadamente, 45 universidades federais e estaduais
do território nacional e usou, sobretudo, a mídia impressa. Na minha dissertação de
mestrado, intitulada Reflexões sobre uma experiência: o que pensam docentesenfermeiros da formação pedagógica a distância?, realizei uma pesquisa que
buscava levantar percepções dos cursistas acerca do processo vivenciado na EaD.
Em estudos realizados sobre três dissertações de mestrado, Nunes e Vilarinho
(2010) identificaram aspectos relevantes nessa pesquisa, sob o ponto de vista da
avaliação:

[...] ficou nítida a importância atribuída à relação presencial: os
alunos, ainda que elogiando o pronto atendimento dos tutores, em
inúmeras situações, expressavam a “falta que sentiam do professor
junto a eles”. Por se tratar de um curso que privilegiou o material
impresso, deixando livre a relação via rede, pode ter contribuído para
“ampliar a distância” do tutor (p. 351).
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Acrescenta-se a essa observação a característica dessa profissão, baseada
no cuidar humano, que tende a aproximar o profissional, majoritariamente do gênero
feminino, de seus pacientes. Foi com a institucionalização do cuidado e, mais tarde,
com os primeiros hospitais de treinamento com os doentes, que a predominância do
elemento feminino tornou-se expressiva, sendo consolidada com a formalização do
ensino de enfermagem por Florence Nightingale1 e com a aceitação exclusiva de
moças para ingressar nas escolas de enfermagem. O resgate do cuidado humano
na enfermagem talvez explique o porquê de esse grupo ter enfatizado tanto a falta
do professor. Outro aspecto que pode ter contribuído para esse fato relaciona-se ao
predomínio do material didático impresso, pois não havia mediação por meio dos
ambientes virtuais de aprendizagem.
Ainda sobre essa experiência, chamo a atenção para a grande incidência de
alunos que indicaram “a falta de tempo” para os estudos, demonstrando que, ao
optarem pela EaD, imaginaram que o tempo seria uma categoria irrelevante.
Entretanto, Oliveira (2003), em estudo realizado sobre um curso de EaD, concluiu
que nos cursos a distância, o tempo se reveste de ampla flexibilidade, possibilitando
adequação das situações pessoais, familiares e profissionais às exigências do curso
pretendido, mas não representa uma solução simples para quem não tem
disponibilidade para um curso presencial. A educação a distância proporciona certa
plasticidade por superar a questão do espaço e não a falta de tempo. Sendo na
maioria mulheres, além da discência, assumiam diferentes tarefas, como as
atribuições domésticas. Então, que tempo sobrava para se dedicarem aos estudos?
As questões suscitadas ao longo de minha trajetória profissional, desde a
década de 1980, despertaram meu interesse por estudar mais profundamente as
relações entre EaD e formação inicial e continuada de professores e, ainda, como
ocorre a mediação docente nos ambientes de aprendizagens. Considero importante
refletir sobre características sociais e culturais dos grupos que estão sendo
pesquisados, bem como o tempo que têm para desenvolverem cursos a distância.
Até que ponto esses cursos representam mais uma sobrecarga na rotina de suas
vidas?

1

Enfermeira inglesa nascida na cidade italiana de Florença, com seu trabalho lançou as bases dos
modernos serviços de enfermagem, ganhando destaque como fundadora da profissão de enfermeira
e como reformadora do sistema de saúde. Extraído de http://www.brasilescola.com/biografia/florencenightingale.htm, em 03/02/2014.
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Atualmente, coordeno o programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) pelo
CEFET/RJ, que oferece o Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação
Tecnológica. Essa experiência vem representando para a instituição um desafio e
um campo fértil de possibilidades de estudos e pesquisas, especialmente no que diz
respeito à formação continuada de professores por meio da educação a distância.
Além disso, deve-se considerar que a maior parte dos profissionais envolvidos nessa
experiência vem de uma prática eminentemente presencial.
O desafio da experiência com o Curso de Especialização em Educação
Tecnológica me estimulou a realizar pesquisas e aprofundar questões que me
instigaram a dar prosseguimento aos meus estudos no doutorado. É estimulante
analisar uma experiência no âmbito das mudanças que se processam em torno da
educação a distância, que compartilha momentos presenciais e virtuais. Esse curso
decorre de uma política pública denominada Universidade Aberta do Brasil (UAB)
coordenada pelo MEC/CAPES. Nesse contexto histórico de reconhecimento da EaD
como uma política pública de governo, que a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) passou a ter entre suas atribuições a
incumbência de ser agência reguladora da formação de professores.
No plano das mudanças ocorridas na passagem do governo Luiz Inácio Lula
da Silva para o governo Dilma Rousseff, destacamos, entre as medidas
governamentais, a extinção da Secretaria de Educação a Distância (SEED),
anunciada em 18 de janeiro de 2011. Essa medida propôs que parte das atribuições
da SEED, produção de conteúdo, capacitação e formação de professores, além do
Programa Nacional de Tecnologia Educacional, fossem repassadas para a
Secretaria de Educação Básica, provocando controvérsias na comunidade
acadêmica interessada na EaD. Vale observar que vêm ocorrendo mudanças na
política da Educação a Distância. A UAB ficou responsável, a partir do Ofício
Circular n. 9/2011 – DED/CAPES, pela oferta de cursos, voltada para três
prioridades: licenciaturas; cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento para
formação de professores; cursos no âmbito do Programa Nacional de Administração
Pública – PNAP (Anexo A - BRASIL. Ofício Circular n. 9/2011 – DED/CAPES –
Orientação para oferta de cursos no âmbito do sistema UAB para 2012). E,
atualmente, retoma as ofertas de cursos de graduação de nível superior e tecnólogo,
depois de um curto intervalo de interrupção.
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Essas medidas sinalizam uma retomada na tendência de a EaD vir a se
constituir política pública de governo, que, sob o ponto de vista do MEC/CAPES,
deve ser incentivada. Portanto, necessita de acompanhamento, melhoria nos
processos e pesquisas que possam contribuir com a concepção teórica e prática dos
significados que envolvem a passagem de uma cultura de aprendizagem presencial
para a distância, semipresencial e, ainda, para a Educação Online, (assim
denominada por SILVA, 2003, 2010; SANTOS, 2003, 2010; LÉVY, 1999, 2010;
LEMOS, 2003, 2010; RAMAL, 2002; entre outros). Como profissional atenta às
mudanças que ocorrem na EaD, preocupo-me com a política pública expansionista
que vem sendo implantada. A EaD, no meu entender, é uma possibilidade
educacional válida, mas não uma solução para os problemas educacionais. Daí ser
indispensável que educadores comprometidos com o desenvolvimento de projetos
educacionais nessa área acompanhem os desdobramentos da política educacional
de governo, sobretudo no que diz respeito à aprendizagem, à avaliação e à
mediação docente.
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INTRODUÇÃO

Se esta exigência, saber que mudar é difícil mas é possível, teve
sempre que ver com a “natureza” da prática educativa, as condições
históricas atuais marcadas pelas inovações tecnológicas, a
sublinham. É exatamente porque sei que mudar é difícil mas é
possível que eu me dou ao esforço crítico de trabalhar num projeto
de formação de educadores, por exemplo, ou de operários de
construção. De formação e não de puro treinamento técnicoprofissional. Na formação não dicotomizo a capacitação técnicocientífica do educando dos conhecimentos necessários ao exercício
de sua cidadania.
Paulo Freire

É com esse pensamento de Paulo Freire que iniciamos a Introdução de nosso
estudo que se propõe a investigar a mediação docente nos processos formativos
que ocorrem na educação a distância semipresencial: a quem cabe a mediação
docente? Aos professores-pesquisadores? Aos professores-tutores? A todos os
participantes do processo? Concordando com Freire, que chama a atenção para a
dificuldade de se mudar a pratica educativa, nos perguntamos: como isso pode
ocorrer na formação de professores quando se trata de processos a distância
semipresencial?
Esta pesquisa é fruto de interesse profissional e acadêmico, da curiosidade e
inquietação com o desenvolvimento de projetos de formação de professores. Tratase de uma investigação científica sobre a mediação docente em um Curso de pósgraduação lato sensu em Educação Tecnológica, desenvolvido pelo Centro Federal
de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (CEFET/RJ), em parceria com a
Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de
Janeiro (CEDERJ), no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB/MEC/CAPES).
É válido esclarecer, nesta Introdução, que o curso tem carga horária de 450 horas,
das quais 70 são programadas para momentos presenciais. E é considerado um
curso de Educação a Distância semipresencial por se tratar de experiência
educacional que combina encontros presenciais físicos em salas de aula e
atividades pedagógicas em um ambiente virtual de ensino e aprendizagem.
Sabemos que a evasão é significativa na EaD e que entre as causas mais
evidentes para isso estão as dificuldades dos alunos em conciliar o tempo do
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trabalho com os estudos e, ainda, de se adaptarem cultural e psicologicamente a um
processo de aprendizagem diferenciado. Algumas mudanças vêm ocorrendo na
concepção de EaD, que dizem respeito aos conceitos de autoaprendizagem,
distanciamento geográfico e distância, entre outros. As interfaces digitais, que
sustentam os processos de aprendizagens virtuais, contribuem para um olhar
diferenciado da EaD, como veremos nesta pesquisa. Assim, buscamos contribuir e
agregar conceitos a esse campo de conhecimento, sobretudo analisando a
mediação docente.
Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos. O primeiro apresenta uma
visão geral do problema de estudo, destacando seus objetivos, relevância e o
caminho

metodológico

adotado

na

investigação.

Nessa

abordagem,

contextualizamos a política pública da UAB como um marco na história da EaD no
Brasil, bem como o cenário favorável em que emerge essa política. Também
apresentamos os atores da pesquisa: o professor-pesquisador, o professor-tutor e o
professor-cursista, mostrando a peculiaridade do curso, que se configura como uma
rede de docências diferenciada pela forma de inserção dos sujeitos nas instâncias
formadoras. Vale observar que, no âmbito da política pública da UAB, o cursista
deve prioritariamente ser professor da educação básica. Daí termos utilizado o termo
“professor-cursista”.
O Capítulo 2 apresenta as reflexões teóricas que visam dar sustentação
analítica aos achados da pesquisa. Ele é composto de quatro eixos interligados e
articulados entre si: pensamento epistemológico setorial, histórico e complexo de
Gaston Bachelard e Edgar Morin; razão argumentativa e razão comunicativa de
Chaïm Perelman e Jürgen Habermas; dialogicidade e saberes profissionais da
docência com base em Paulo Freire e Maurice Tardif; e o campo das ações
pedagógicas em ambientes virtuais de aprendizagem, trazendo concepções da
cibercultura, linguagem e interatividade dos autores Pierre Lévy, Lucia Santaella e
Marco Silva. É uma proposta que toma por analogia a ideia de um
mosaico2, uma vez que é composta por tendências teóricas que se complementam e
se articulam. Esse mosaico de conhecimentos oriundos de diversas áreas dos

2

A ideia de um mosaico de concepções teórico-metodológicas foi uma opção desta pesquisa, que
contempla de forma complexa e plural diversas fontes de conhecimento e tem como objetivo
compreender a mediação docente no curso de pós-graduação lato sensu em Educação Tecnológica,
desenvolvido a distância semipresencial, tendo como proposta metodológica o estudo de caso.
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saberes estimula a interdisciplinaridade e a construção de novos saberes, tecendo
uma rede entre os eixos teóricos que têm como foco a mediação docente.
Esclarecemos que o segundo capítulo não esgota as referências teóricas que
utilizamos ao longo do estudo, pois apoiamo-nos em outros autores que, com suas
formulações, enriqueceram a pesquisa. Procuramos identificar o que pensam esses
autores sobre a formação de professores conduzida em processo presencial,
relacionando suas ideias aos processos a distância. Também foi objeto de nossa
revisão de literatura refletir sobre as tecnologias educacionais que auxiliaram o
processo da mediação docente no curso analisado, especialmente o Moodle,
buscando

compreender

até

que

ponto

esse

ambiente

virtual

facilitou

a

aprendizagem.
No Capítulo 3, apresentamos a proposta do Curso de pós-graduação lato
sensu em Educação Tecnológica, na perspectiva de uma metodologia de estudo de
caso. Descrevemos o projeto político-pedagógico do curso, notando como ele se
caracteriza e se traduz sob o ponto de vista teórico-prático, analisando as bases
legais, a proposta pedagógica e o sistema de avaliação. Apreciamos o ambiente
virtual de aprendizagem Moodle adiantando algumas considerações feitas pelos
tutores. Ilustramos o capítulo com o formato do módulo e com fotografias de
encontro com os tutores. Nesse capítulo, utilizamos, sobretudo, documentos oficiais
e institucionais do CEFET/RJ e documentos produzidos para responder às
demandas da CAPES/MEC.
O Capítulo 4 trata da percepção da mediação docente sob o olhar dos
professores pesquisadores e professores-tutores. Buscamos identificar como eles
construíram a mediação pedagógica nos espaços de interação e como perceberam
a proposta pedagógica do curso, as dificuldades e facilidades na relação com os
cursistas, no Moodle e em ambientes presenciais. Esse capítulo abrange 5 itens de
análise: perfil dos professores pesquisadores e tutores; desafios à aprendizagem na
Educação a Distância; interações no Moodle; aprendizagem presencial e a distância
e percepções sobre a mediação docente que se configura por instâncias
diferenciadas, presenciais e virtuais.
O Capítulo 5 trata do olhar do professor-cursista. E tenciona problematizar
como o professor-cursista percebeu a mediação pedagógica na inter-relação entre
os professores pesquisadores e tutores, que atuam neste novo ambiente
comunicacional, que impacta as práticas educacionais e instiga a busca de uma
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aprendizagem diferenciada, por meio das interfaces digitais. Em suma, o capítulo
busca apresentar como os professores-cursistas perceberam a aprendizagem na
cibercultura e nos momentos presenciais no âmbito do curso.
Por fim, encaminhamos as considerações finais acerca dos resultados da tese
e dos possíveis desdobramentos teóricos e práticos que ela traz para o campo
educacional. Buscamos examinar as possibilidades de mediações entre as três
subjetividades, arguindo sobre a ideia de que o ambiente de aprendizagem
analisado pode se configurar tanto por uma docência descentralizada, uma
polidocência, na qual todos os participantes a exercem, ou pode indicar que há uma
fragmentação difusa das docências marcada pela ausência do professor e pela
diluição de saberes. Nesse contexto, trouxemos à reflexão o papel do professorpesquisador como autor do conteúdo e do professor-tutor, ambos concebidos como
docentes na mediação em rede colaborativa.
Entendemos que se trata, claro, de conclusões provisórias, pois uma
pesquisa abre portas para novas problematizações, deixa lacunas a serem
investigadas e suscita em nós o desejo de dar continuidade a um processo que
sempre se renova. Como bem nos lembra Japiassu (1983, p. 23), “em nosso
conhecimento humano deve prevalecer a abertura. Neste domínio, a submissão ao
imprevisto deve primar sobre o resultado. E o provisório deve primar sobre o eterno”.
E, com base em Morin (2010, p. 377), podemos dizer que “tudo que não regenera
degenera (o que quer dizer, também, que a certeza jamais é alcançada)”.
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CAPÍTULO 1 - O CONTEXTO DA PESQUISA

O mundo em que vivemos encontra-se superpovoado de objetos
tecnocientíficos e, em boa parte, é constituído por eles. Este
fenômeno é tão avassalador e importante que não podemos mais
prescindir desse tipo de cultura denominado “tecnocientífica” sob
pena de vivermos na ignorância de nosso próprio meio e de ficarmos
submetidos a um duplo processo de alienação: de um lado, ficando
privados de instrumentos indispensáveis para dominar o nosso meio;
do outro, permanecendo totalmente indefesos e dependentes
daqueles que possuem a competência para dominá-lo.
Hilton Japiassu

Quando o filósofo Hilton Japiassu formulou esse pensamento, ele estava
prevendo os avanços que a tecnologia traria ao campo educacional. Vivemos o
tempo dos desafios e das possibilidades que a cibercultura propicia à aprendizagem
e estamos atentos às questões decorrentes desta nova configuração educacional.
Este capítulo visa delimitar o campo da pesquisa e apresentar o cenário em que ela
se insere, os objetivos, a metodologia e os sujeitos dela participantes.
Sob o ponto de vista de uma política pública de governo, a Universidade
Aberta do Brasil (UAB) é um marco na história da educação a distância (EaD) no
Brasil. A EaD foi, efetivamente, assumida, no âmbito das políticas públicas, a partir
de 2005, quando o Governo Federal mobilizou, prioritariamente, as universidades
federais, mas também as estaduais, para o desenvolvimento desse projeto
[...] construído pelo Ministério da Educação e Associação dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino (Andifes), no âmbito
do Fórum das Estatais pela Educação, para oferta de cursos e
programas de educação superior a distância, em parceria com as
Universidades Públicas, por meio de consórcios com municípios e
estados da Federação (MOTA, 2010) .

Cabe observar o cenário favorável em que emerge a UAB, no que diz respeito
a três fatores fundamentais: (a) a legislação educacional, que tem como objetivo a
melhoria dos índices de escolaridade e se insere como Projeto de Governo Federal
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na política de Educação para Todos3; (b) a velocidade com que estão sendo criadas
novas tecnologias da informação e comunicação (TICs) e os impactos que provocam
na web, no momento em que convergem para o computador as diferentes mídias
que se somam a interfaces digitais (fórum, wikis, chat, etc.), produzindo uma nova
concepção de presença, a presença virtual; e (c) a demanda social por flexibilidade
de espaço temporal para formação e inclusão social e digital.
No entendimento de Santaella, em entrevista realizada em 28/04/2010,
[...] a convergência das mídias está relacionada com a revolução
digital, que nasceu com a cultura do computador como mediador da
comunicação. No século passado, ele era apenas uma máquina de
processar números e, de repente, na sua evolução, começa a
absorver outros sistemas de linguagem (SANTAELLA, 2010).

1.1 O PROBLEMA QUE BUSCAMOS INVESTIGAR

A pesquisa tem como ponto de partida a análise das percepções que os
participantes fizeram das mediações estabelecidas entre eles nos momentos de
aprendizagens que ocorrem em ambientes presenciais e virtuais. Foi realizada de
forma a resguardar a complexidade da qual ela se revestiu e nela buscamos
apreender a singularidade dos atores do curso: professor-pesquisador, professortutor e o professor-cursista. A apreensão da percepção da mediação docente com
base tão somente no olhar do professor-pesquisador sobre os demais sujeitos do
processo seria insuficiente para abranger o campo da investigação que
pretendíamos e isso nos suscitou a examinar a experiência em sua singularidade e
complexidade.

3

Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o art. 80 da Lei n. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (LDB). Decreto n. 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das
funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos
superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Decreto n. 6.303, de 12 de
dezembro de 2007, que altera dispositivos dos Decretos n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e n. 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe
sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação
superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. No portal do
Ministério da Educação (http://portal.mec.gov.br), encontram-se reproduzidos esses decretos.
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Dessa forma, buscamos analisar o

perfil dos cursistas, que

são,

majoritariamente, professores da Educação Básica, por ser esse o público
privilegiado na política da UAB; do professor-tutor e do professor-pesquisador.
Nessa análise, pudemos identificar as percepções que fizeram da mediação docente
na experiência vivenciada no curso; suas dificuldades; interesses em buscar um
curso a distância, entre outros. Além disso, buscamos desvelar que tipo de formação
receberam os professores-tutores e professores-pesquisadores que intervieram e
atuaram na experiência.
Esta pesquisa se inspirou na imagem usada por Morin (2007) ao chamar a
atenção para o conhecimento das leis e princípios relativos aos componentes que
formam uma realidade complexa. No caso, Morin se refere a uma tapeçaria
contemporânea e mostra que, se a soma dos conhecimentos sobre cada tipo de fio
que a compõem não é suficiente para explicar a nova realidade que é o tecido, a
própria existência da tapeçaria nos impede de conhecer as potencialidades de cada
fio. Com isso conclui que: “o todo é ao mesmo tempo mais e menos do que a soma
das partes” (p. 86). Com essa reflexão, o autor nos alerta para o fato de que nessa
tapeçaria, como em outras organizações, as coisas não estão dispostas ao acaso e
que cada parte contribui com o conjunto, que não pode ser explicado por uma lei
simples.
Em suma, a investigação tem como norte o desvelamento de como ocorre a
mediação docente em uma aprendizagem no âmbito da EaD que compartilha
momentos virtuais e presenciais.

1.2 RELEVÂNCIA DO ESTUDO

As instituições públicas são desafiadas a implantar uma política educacional
que exige experiência e conhecimento de EaD. Nesse sentido, algumas Instituições
que se engajaram na política pública da UAB, no caso desta pesquisa, vêm
encontrando dificuldades na operacionalização de seus cursos. As dificuldades
encontradas pelos professores expressam a complexidade da experiência no âmbito
do CEFET/RJ, destacando-se entre elas a estruturação de uma gestão
administrativa e pedagógica para dar suporte aos projetos decorrentes de uma
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política pública. Ainda no âmbito da política pública é válido acompanhar os
desdobramentos da implantação da UAB, que vem se caracterizando por um
processo massivo, que fragmenta as docências. Soma-se à questão mais ampla, o
desafio na elaboração dos módulos, no que diz respeito à sistematização dos
conteúdos, o que exigiu um designer didático próprio à EaD semipresencial.
No campo da linguagem, o curso em pauta requereu dos professores
envolvidos a compreensão da mudança de cultura, decorrente da passagem do
ensino/aprendizagem analógico para o digital. E, ainda, conhecimento da
especificidade da evasão dos alunos e do significado do silêncio virtual, quando os
alunos abandonavam o curso sem dar nenhuma justificativa para a instituição. Essa
realidade volátil questionava o instituído com base no presencial. Com relação aos
cursistas, chamou a atenção a pouca experiência que tinham em relação ao uso do
computador, que nos valeu a leitura de Santaella (2004) sobre os diferentes tipos de
internautas.
A autora apresenta tipos diferentes de leitores: “os novatos exibem
predominância da abdução, os leigos, da indução, e os expertos da dedução”
(SANTAELLA, p. 90). Sua pesquisa sobre esses leitores revela três tipos de
internautas: o errante, que pratica a arte da adivinhação; o detetive, que segue
pistas e aprende com a experiência; e o previdente, que sabe antecipar as
consequências de suas ações.
Ela relaciona esses perfis a diferentes formas de raciocínio: o abdutivo,
realizado pelo novato, que pratica a errância como procedimento exploratório em
territórios desconhecidos; o indutivo, realizado pelo internauta, que está em
processo de aprendizado; e o dedutivo, realizado por aquele que conhece o jogo,
aquele que Santaella denomina o tipo “experto”. Para a autora, esses tipos de
navegadores são leitores da cibercultura, com níveis diferentes de leitura imersiva.
Esses perfis diversificados foram identificados no universo dos cursistas com que
convivemos no desenvolvimento do curso.
As questões sobre a aprendizagem e a mediação docente representaram um
novo desafio no âmbito institucional. Foram problemas novos que desafiaram o
conhecimento instituído, com base no presencial, e estimularam uma nova
apreensão sobre a aprendizagem e sobre a docência em rede virtual. Daí a
relevância do estudo.
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1.3 DELIMITAÇÃO DOS OBJETIVOS

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar a construção da mediação
docente desenvolvida na EaD semipresencial, a partir dos três atores presentes na
complexidade do curso: o professor-pesquisador, o professor-tutor e o professorcursista, conforme explicitado.
Tal objetivo foi desdobrado em questões de estudo que visaram a detalhar e
clarificar caminhos a serem investigados, bem como a selecionar dados, fontes de
informações e a organizar a apresentação dos resultados. Assim, estruturamos as
seguintes questões:
 Em que contexto se insere o curso de pós-graduação lato-sensu em
Educação Tecnológica que se propõe à formação continuada de professores
de forma semipresencial, utilizando-se do ambiente virtual de aprendizagem e
de momentos presenciais?
 Como

os

atores

(professores-cursistas,

professores-pesquisadores

e

professores-tutores) do curso investigado perceberam a docência, que incluiu
momentos virtuais e presenciais construídas no contexto do curso?
 De que forma a mediação docente foi percebida e desenvolvida nas interfaces
interativas do Moodle no qual o curso se ancora?
 Como as dificuldades e facilidades da mediação docente foram retratadas
pelos atores do curso.

1.4 OS CAMINHOS METODOLÓGICOS ADOTADOS NA PESQUISA

A metodologia adotada na pesquisa foi o estudo de caso, pois nos intrigou o
fato de o curso analisado se configurar como um caso único no âmbito do
CEFET/RJ e da UAB, como esclareceremos adiante.
Sobre o estudo de caso, Alves-Mazzotti (2006) nos alerta para o fato de que
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o maior problema de grande parte dos trabalhos apresentados como
estudos de caso é que eles não se caracterizam como tal. Refletindo
uma visão equivocada sobre a natureza desse tipo de pesquisa,
esses estudos são assim chamados por seus autores pelo simples
fato de serem desenvolvidos em apenas uma unidade (uma escola,
uma turma) ou por incluírem um número muito reduzido de sujeitos.
Frequentemente, o autor apenas aplica um questionário ou faz
entrevistas em uma escola, sem explicitar por que aquela escola e
não outra, deixando a impressão de que poderia ser qualquer uma.
Ou seja, a escola ou a turma escolhida não é um “caso”, não
apresenta qualquer interesse em si, é apenas um local disponível
para a coleta de dados. Em consequência, a interpretação desses
dados é superficial, sem recurso ao contexto e à história (p. 639)

Quando examina o estudo de caso qualitativo, Alves-Mazzotti (2006) o define
como uma investigação em uma unidade especifica e que deve ser selecionado
[...] segundo critérios predeterminados e, utilizando múltiplas fontes
de dados, que se propõe a oferecer uma visão holística do fenômeno
estudado. Os critérios para identificação e seleção do caso, porém,
bem como as formas de generalização propostas, variam segundo a
vinculação paradigmática do pesquisador, a qual é de sua livre
escolha e deve ser respeitada. O importante é que haja critérios
explícitos para a seleção do caso e que este seja realmente um
“caso”, isto é, uma situação complexa e/ou intrigante, cuja relevância
justifique o esforço de compreensão (p. 650).

Corroborando essa argumentação, Lüdke e André (1986) enfatizam que:
Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma completa e
profunda. O pesquisador procura revelar a multiplicidade de
dimensões presentes numa determinada situação problema,
focalizando-a como um todo. Esse tipo de abordagem enfatiza a
complexidade natural das situações, evidenciando a inter-relação dos
seus componentes (p. 19).

Lüdke e André (1986) apresentam exemplo de estudo de caso relacionado ao
processo de formação de professores em uma escola Normal. Trata-se do trabalho
de Lelis (1983), no qual a pesquisadora focalizou a dinâmica da sala de aula, os
conteúdos das várias disciplinas do currículo, a atuação da equipe técnica da escola,
as características dos alunos e como esses vários elementos interagiam para
configurar as práticas de formação de professores. Para essas autoras, o estudo de
caso enfatiza a interpretação em contexto e usa uma variedade de fontes de
informações.
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Daí a necessidade de definirmos a particularidade do presente estudo de
caso. O curso é desenvolvido pelo CEFET/RJ, uma instituição que atua
eminentemente de forma presencial. Assim sendo, representou um desafio às
práticas consolidadas. Ele é único no âmbito da instituição, no que diz respeito ao
tratamento dos conteúdos, ao processo de gestão e à sua intencionalidade em se
propor a ser um campo de pesquisa. Os conteúdos foram construídos no âmbito da
Instituição, com base no conhecimento acumulado pelos professores do mestrado
de Educação Tecnológica e de outros que militam na área pedagógica e
metodológica. Não foram contratados professores-conteudistas previstos pela
UAB/CAPES e acatados por um número expressivo de instituições. Assim, a
produção dos módulos foi fruto de saberes institucionais de seus profissionais. Sob o
ponto de vista curricular, a experiência é única na UAB. Os professores foram
desafiados a buscar uma linguagem própria ao ambiente semipresencial, a repensar
a prática docente em um novo cenário, que exigiu novas percepções, novos saberes
e fazeres.
No que diz respeito à gestão, optou-se, inicialmente, por desenvolver um
único curso no âmbito da UAB, considerando a capacidade operacional da
Instituição. A implantação do curso foi feita de forma gradativa, ou seja, na sua
primeira oferta, em quatro polos do convênio CEFET/CEDERJ4, com espaçamento
de duas semanas entre a implantação de um polo e outro. Esse procedimento
visava garantir a presença dos professores-pesquisadores nas aulas inaugurais e
nas provas presenciais, momento em que apresentávamos uma aula presencial
relativa ao módulo e no qual o cursista seria avaliado objetivando dirimir as dúvidas.
A segunda oferta do curso ocorreu em nove polos, dividido em dois momentos. No
primeiro, implantação de quatro polos, seguindo o mesmo procedimento da primeira
oferta, e o segundo em mais cinco polos, em fase de finalização. Esta pesquisa
abrange a primeira e a segunda oferta do curso (quatro polos), totalizando 77
cursistas, 10 professores e 17 tutores (Apêndice A- Documentos de Autorização
para Realização da Pesquisa no CEFET/RJ e Apêndices B – Questionários de
Coleta dos Dados dos Professores-Pesquisadores e Tutores e ProfessoresCursistas).
4

Vale dizer que o CEFET/RJ tem autonomia na gestão administrativa e na concepção pedagógica do
Curso. A oferta deste Curso é de responsabilidade da Instituição. O CEDERJ não ministra cursos de
pós-graduação, mas disponibiliza o espaço físico.
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Para a coleta de informações sobre a realidade na qual se assenta esta
pesquisa, utilizamos como técnicas o questionário semiestruturado (questões
abertas e fechadas), entrevistas, observação participante e a análise de
documentos. As questões abertas possibilitaram uma análise mais detalhada sobre
as percepções que os participantes fizeram da experiência vivida, mais
especificamente de como conceberam a mediação docente. Tanto as questões
abertas quanto as fechadas foram trabalhadas utilizando-se a técnica da Análise de
Conteúdo (BARDIN, 2011). A análise de conteúdo, que nos permitiu encontrar os
temas mais recorrentes, segunda a autora:
é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando
obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens indicadores (quantitativo ou não) que
permitem inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens
(BARDIN, 2011, p. 48).

A autora acrescenta que a análise de conteúdo é um conjunto de
instrumentos metodológicos em constante aperfeiçoamento que se aplica a
discursos e conteúdos diversificados. É também uma hermenêutica controlada,
baseada na dedução: a inferência. Ou seja, é um esforço de interpretação do
observado, que oscila entre dois polos: o rigor da objetividade e a fecundidade da
subjetividade. Para a estudiosa, esse procedimento de análise de dados “absolve e
cauciona o investigador por esta atração pelo escondido, o latente, o não aparente,
o potencial de inédito (do não dito), retido por qualquer mensagem. Tarefa paciente
de desocultação” (BARDIN, 2011, p. 13).
Sobre a natureza da análise de conteúdo, a autora se refere aos debates que
ocorriam nos anos de 1950 entre pesquisas quantitativas e qualitativas. Ela traz,
nesta nova versão de seu livro sobre a análise de conteúdo, um debate entre as
duas perspectivas e argumenta a favor da abordagem quanti-quali na sua proposta.
Para ela, na medida em que a análise de conteúdo é utilizada como instrumento de
diagnóstico sobre um dado aspecto comportamental, o seu procedimento não é
quantitativo como até então se admitia. A análise de conteúdo, mesmo tendo como
base indicadores quantitativos, pode ser conduzida qualitativamente. A inferência,
sempre que realizada, é fundada na presença do índice de um tema, uma palavra,
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um personagem e não sobre a frequência de sua aparição, em cada comunicação
individual.
Ainda segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo obriga-nos a fazer a
observação dos dados em um intervalo de tempo entre o estímulo-mensagem e a
interpretação, chamando atenção que nesse processo o pesquisador aproxima-se
de uma interpretação mais apurada e não meramente subjetiva. Este processo
abrange três polos cronológicos: a pró-análise; a exploração do material; e o
tratamento dos resultados, que inclui a inferência e a interpretação.
No que diz respeito aos cuidados a serem observados na formulação das
categorias iniciais, recorremos a Lüdke e André (1986), que chamam a atenção para
a importância de se ler e reler o material até chegar a uma espécie de impregnação
de seu conteúdo. As leituras sucessivas nos possibilitaram a divisão do material em
seus elementos componentes, sem perdermos de vista sua relação com o todo.
Outro importante ponto destacado pelas autoras diz respeito à observância não
apenas do conteúdo manifesto no material, mas também do latente. De fato,
buscamos nos cercar de mais de uma técnica de coleta de dados, pois julgamos
necessário desvelar mensagens implícitas, ideias contraditórias e, ainda, temas
sistematicamente silenciados.
Em função de sua natureza interativa, pensamos em usar a entrevista, que
permitiria “tratar de temas complexos que dificilmente poderiam ser investigados
adequadamente através do questionário, explorando-os em profundidade” (ALVESMAZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2000, p. 168). Contudo, considerando o público a
ser pesquisado e a distância para alcançá-los, o questionário semiestruturado
aplicado online foi a técnica predominante. A entrevista permitiu correções,
esclarecimentos e adaptações, quando tivemos dúvidas e recorremos aos atores do
curso. Concordamos com Lüdke e André (1986), de que a entrevista difere de outros
instrumentos, “que têm seu destino selado no momento em que saem das mãos do
pesquisador que os elaborou” (p. 34). A entrevista, ao contrário, ganha vida ao
iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. Mas, consideramos que o
questionário, tal como foi estruturado, com espaços abertos, permitiu que os atores
expressassem livremente suas ideias, demonstrando ser um instrumento valioso na
coleta de dados, quando o público se encontra distante do centro onde a pesquisa
se desenvolve.
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A técnica da observação participante foi utilizada para os registros/relatos das
situações investigadas e das situações pedagógicas desenvolvidas, em que a
pesquisadora fez anotações sobre os participantes em relação ao que sentiam,
pensavam e o que percebiam em relação à realidade vivida, identificando os
aspectos estruturantes/instituintes da abertura para possíveis mudanças.
A análise documental foi utilizada em combinação como outras técnicas de
coleta de dados (entrevista, questionário, observação participante). De acordo com
Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000):
Considera-se como documento qualquer registro escrito que possa
ser usado como fonte de informação. Regulamentos, atas de
reunião, livros de frequência, relatórios, arquivos, pareceres, etc.,
podem nos dizer muita coisa sobre os princípios e normas que regem
o comportamento de um grupo e sobre as relações que estabelecem
entre diferentes subgrupos. Cartas, diários pessoais, jornais, revistas,
também podem ser úteis para a compreensão de um processo ainda
em curso ou para a reconstituição de uma situação passada. No
caso da educação, livros didáticos, registros escolares, programas de
curso, planos de aula, trabalhos de alunos são bastante utilizados (p.
169).

Nesse sentido, utilizamos como documentos registros escritos, atas de
reunião, relatórios do curso e documentos oficiais, como pareceres, leis, programa
do curso, entre outros.
Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000) também nos embasaram no que diz
respeito ao paradigma crítico adotado na pesquisa, considerando que este é
essencialmente relacional e procura investigar o que ocorre nos grupos e
instituições. Segundo esses autores, o paradigma crítico parte do pressuposto
[...] de que nenhum processo social pode ser compreendido de forma
isolada, como uma instância neutra acima dos conflitos ideológicos
da sociedade. Ao contrário, esses processos estão sempre
profundamente vinculados às desigualdade culturais, econômicas e
políticas que dominam nossa sociedade (ALVES-MAZZOTTI;
GEWANDSZNAJDER, 2000, p. 139).

A pesquisa abrange, sobretudo, autores que formulam suas concepções no
paradigma crítico-construtivista. Nesse sentido, voltamos a recorrer a Alves-Mazzotti
e Gewandsznajder (2000), para os quais “[...] dificilmente um pesquisador pode, ao
construir seu problema de pesquisa ou ao comentar seus resultados, ignorar o
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conhecimento acumulado por pesquisas anteriores na mesma área, pelo fato de
estas estarem vinculadas a outros paradigmas” (p. 143).
Para interpretar os dados da coleta de campo, construímos um quadro teórico
que pudesse contribuir no desvelamento dos achados de campo. Tal como Lüdke e
André (1986), consideramos que a pesquisa traz valores, princípios, preferências e
interesses que orientam o pesquisador. Este irá refletir em seu trabalho os princípios
considerados importantes naquele contexto. Assim, sua visão de mundo irá
influenciar a maneira como propõe suas pesquisas, os pressupostos que orientam
seu pensamento. A pesquisa qualitativa não é neutra e o pesquisador deve cuidar
para que os resultados retratem os desejos e anseios daquele grupo, de modo que
ele possa se encontrar nos achados da pesquisa e propor caminhos para a
transformação da realidade.
Corroborando esse pensamento, Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000)
observam que, se o pesquisador já tem um conhecimento acumulado sobre o que
irá pesquisar, partir para o campo sem nenhum planejamento é perda de tempo. Se
já há pesquisas realizadas sobre o tema, o melhor é planejar de forma mais
estruturada. Além disso, esclarecem os autores, um projeto de pesquisa não é uma
“camisa de força” que prevê penalidades, mas é um guia, um caminho que orienta
aonde o pesquisador quer chegar. Neste caso, partimos para a pesquisa com um
planejamento mais estruturado do campo a ser investigado.
Há autores que não fazem distinção entre abordagem quantitativa e
qualitativa, por entenderem que a pesquisa quantitativa é, de certo modo, também
qualitativa. Neste caso, optamos por uma abordagem qualitativa com alguns
tratamentos quantitativos. Nesse sentido, a complementariedade qualidadequalidade, defendida por vários autores (SANTOS e PARRA, 1998; ALVESMAZZOTTI e GEWANDSNAJDER, 2000) foi utilizada em nossa pesquisa.
As questões aqui encaminhadas nos permitem considerar que o tema da
pesquisa é relevante pela contribuição que seu estudo poderá trazer à mediação
docente em ambiente de aprendizagem que conjuga virtualidade e presença. Cabe,
também, reforçar que a pesquisa é um estudo de caso de cunho qualitativo, que se
vale, também, da perspectiva quantitativa.
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CAPÍTULO 2 - MOSAICO TEÓRICO

Toda criação deve superar uma ansiedade. Criar é desatar uma
angústia. Deixamos de respirar quando somos convidados a um
esforço novo. Há assim uma espécie de asma do trabalho no limiar
de toda a aprendizagem. Os contramestres e as ferramentas, a
matéria enigmática, tudo junto, é motivo de angústia. Mas o trabalho
traz em si mesmo sua própria psicanálise, uma psicanálise que pode
levar benefícios a todas as profundezas do inconsciente.
Gaston Bachelard

Não é sem razão que Bachelard (2008) formulou essa reflexão, pois
trazermos ao diálogo os autores aqui apresentados representou um grande desafio,
criamos e desatamos angústias. Empreendemos um esforço novo! Daí podermos
dizer que questões instigantes emergiram no processo da pesquisa. Nesta reflexão
teórica, identificamos, em uma perspectiva interdisciplinar, áreas do conhecimento
que nos auxiliaram na análise das questões encontradas no levantamento de
campo, tais como: epistemologia setorial, histórica e complexa; razão argumentativa
e razão comunicativa; diálogo e saberes profissionais da docência; cibercultura,
linguagem e interatividade. Nosso intuito foi construir um quadro teórico coerente
com o foco da pesquisa, que visasse desvelar a mediação docente em um Curso de
pós-graduação lato sensu em Educação Tecnológica, desenvolvido com momentos
a distância e presenciais. Para tanto, buscamos identificar um fio condutor que
interligasse essas áreas de conhecimento às questões que nos instigaram. Este fio
condutor é a mediação docente para qual formulamos as seguintes questões de
estudo:
 Em que contexto se insere o curso de pós-graduação lato-sensu em
Educação Tecnológica que se propõe à formação continuada de professores
de forma semipresencial, utilizando-se do ambiente virtual de aprendizagem e
de momentos presenciais?
 Como

os

atores

(professores-cursistas,

professores-pesquisadores

e

professores-tutores) do curso investigado perceberam a docência, que incluiu
momentos virtuais e presenciais construídas no contexto do curso?
 De que forma a mediação docente foi percebida e desenvolvida nas interfaces
interativas do Moodle no qual o curso se ancora?
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 Como as dificuldades e facilidades da mediação docente foram retratadas
pelos atores do curso.
É notório que muitas questões emergem no processo de uma pesquisa.
Assim, é indispensável que a aproximação do objeto de estudo seja feita com
segurança, apoiada em abordagens teóricas que permitam ao pesquisador
estabelecer elos entre a teoria (o que estudou) e a prática (o que encontrou no
campo de estudo).
Nessa linha de raciocínio, dividimos este capítulo em quatro eixos específicos
e articulados entre si, visando obter elementos para analisar os dados encontrados.
Vale observar que buscamos apoio em novos aportes teóricos sempre que julgamos
pertinente, sobretudo quando da análise dos dados da pesquisa de campo.
Partimos do paradigma crítico-construtivista, mas não nos limitamos a ele.
Questões instigantes emergiram no processo da pesquisa, exigindo um referencial
teórico abrangente e complexo, que avança em outros campos do conhecimento e
que nos possibilitou uma aproximação ao campo de pesquisa com maior
propriedade. Em um primeiro eixo, apresentamos a perspectiva do pensamento
epistemológico setorial, histórico e complexo de Gaston Bachelard e Edgar Morin,
por entendermos que o desafio da epistemologia do conhecimento desdobra-se, na
sociedade contemporânea, na complexidade. No segundo eixo, agregamos o
entendimento da razão argumentativa e razão comunicativa nos pensadores Chaïm
Perelman e Jürgen Habermas, como conceitos que nos auxiliam no campo da
interpretação argumentativa e comunicativa dos achados da pesquisa. No terceiro,
tratamos das concepções pedagógicas, como a relação dialógica e os saberes
profissionais da docência, com os autores Paulo Freire e Maurice Tardif. O quarto
eixo tem como objetivo embasar o campo das ações pedagógicas em ambientes
virtuais de aprendizagem, no âmbito da cibercultura, linguagem e interatividade com
as contribuições dos autores Pierre Lévy, Lúcia Santaella e Marco Silva.
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2.1 EIXO EPISTEMOLÓGICO SETORIAL, HISTÓRICO E COMPLEXO

Neste primeiro eixo, abordamos o campo da epistemologia setorial, histórica e
complexa trazendo para o debate autores cujas teorias dialogam, mesmo tendo
vivenciado tempos históricos diferentes.
2.1.1 A epistemologia sob o olhar de Gaston Bachelard
É um desafio retomar o pensamento de Gaston Bachelard neste estudo, um
filósofo que instigou minha curiosidade nos anos 1980, quando concluía minha
graduação em Sociologia, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC/RJ).
Estudiosos que se ocuparam em analisar o pensamento de Bachelard
(LEMGRUBER, 1999; LOPES, 1996; OLIVEIRA, 1991; ABREU-BERNARDES,
2010), se encontram em um ponto comum: o olhar bachelardiano não perdeu
atualidade e pode continuar propiciando interessantes discussões, não apenas nos
campos do fazer e do ensinar ciência, como também no educacional.
Ainda que reconheça não haver na obra de Bachelard textos exclusivamente
voltados para a questão educacional Lopes (1996) sugere que, na obra La formation
de l’esprit scientifique publicada em 1938, Bachelard demonstra interesse pelo
processo da aprendizagem dos alunos e enfatiza sua importância. Para Bachelard,
os professores devem conhecer as concepções prévias dos alunos, os
conhecimentos anteriores ao processo de ensino. Para tanto, problematiza os
obstáculos pedagógicos, que impedem o professor de entender por que o aluno não
compreende. Acreditamos, assim, que Bachelard, ao escrever sobre “os cortes
epistemológicos” como essencialidade da formação de um espírito científico, rompe
com a visão positivista e unitária de ciência e formula um pensamento aberto às
dúvidas, às incertezas e à pluralidade, que contribui com o fazer pedagógico.
Para entendermos a originalidade do pensamento de Bachelard, cabe
contextualizar o momento histórico em que viveu. A gênese do seu pensamento está
ligada ao novo espírito científico que marcou a ruptura entre o século XIX e o século
XX, caracterizado por uma mudança de paradigma no campo das ciências. Nesta
virada de século, uma verdadeira revolução ocorreu em alguns campos científicos,
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como a ruptura com a concepção de uma ciência única e, consequentemente, da
epistemologia unitária. Um novo espírito científico começa a se impor e Bachelard
questiona os sistemas vigentes na época.
Do ponto de vista astronômico, a refundição do sistema einsteiniano
é total. A astronomia relativista não sai de modo algum da
astronomia newtoniana. O sistema de Newton era um sistema
acabado. [...] O pensamento newtoniano era de saída um tipo
maravilhosamente transparente de pensamento fechado; dele não se
podia sair a não ser por arrombamento (BACHELARD, 1968, p. 43).

Lemgruber (1999) observa que era necessário acompanhar o que estava em
jogo nessas radicais mudanças por que passava o conhecimento científico. Elas
envolviam transformações arraigadas em concepções sobre a razão, sendo, assim,
de difícil aceitação para muitos. A centralidade do pensamento bachelardiano está,
justamente, no questionamento de seu tempo, marcado pela geometria euclidiana
de forma inquestionável no século XIX. Contra essa epistemologia unicista,
Bachelard propõe uma verdadeira revolução de princípios pautada na teoria da
relatividade, na física quântica, na pluralidade das ciências, na perspectiva do erro,
na retificação, no racionalismo setorial, na filosofia do não, que inauguraram um
novo pensamento. Essas mudanças impactaram o campo da ciência e lançaram luz
à forma de conceber a educação.
Bachelard foi um estudioso e intérprete de seu tempo, sobretudo das
contribuições da física relativista, das geometrias não euclidianas, da teoria
quântica. Fez uma crítica à lógica empirista e positivista e optou pela perspectiva de
uma ciência construída socialmente, com critérios de cientificidade, coletivos e
setoriais às diferentes ciências. Viveu uma multiplicidade de projetos, foi
administrador de correios e telégrafos, lecionou no ensino secundário e foi professor
de ciências e filosofia. Foi ainda um filósofo que defendeu a pluralidade de ideias, e
seu pensamento resistiu às classificações e rótulos. Idealista? Racionalista?
Independente de rótulos! Bachelard construiu uma epistemologia histórica. Dialogou
com os filósofos de seu tempo acerca do olhar desatento que percebia existir diante
das transformações radicais que se processavam sobre a razão humana, com o
advento da ciência contemporânea. Enquanto os positivistas discutiam o que era
ciência, Bachelard questionava o estatuto de uma ciência, sua não demarcação, sua
visão de descontinuidade.
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Lopes (1996) argumenta que as ideias filosóficas de Bachelard resistem às
classificações e aos rótulos: nem materialista, nem racionalista. Como ele mesmo
afirmou, de certa forma respondendo aos que tentavam defini-lo como racionalista:
“Racionalista? Eis o que tentamos nos tornar, não apenas no conjunto de nossa
cultura, mas nos detalhes de nossos pensamentos, na ordem pormenorizada de
nossas imagens familiares” (BACHELARD, 1989, apud LOPES, 1996, p. 250).
Outro aspecto que nos instiga no pensamento bachelardiano é o caráter dual
de seu pensamento, muito influenciado pela sua forma de viver. Bachelard viveu
entre o campo e a cidade e essa dualidade contribuiu na forma de ele ver o mundo e
produzir conhecimento: no campo da ciência e epistemologia (livros publicados de
1928 a 1953) e no campo da poética (livros publicados de 1942 a 1961). Na década
de 1930, Bachelard publica seus principais livros como Le Nouvel esprit scientifique
(1934), La Formation de l’esprit scientifique (1938) e La Philosophie du Non (1940).
Obras que refletem uma revolução em curso, em alguns campos científicos, nas
últimas décadas do século XIX e nas primeiras do século XX. Essas obras se
inserem no campo da ciência e da epistemologia.
Sobre o campo da poética, Abreu-Bernardes (2010) contribui com nossa
análise trazendo uma interpretação da produção bachelardiana. Podemos inferir
que, no campo da poética, Bachelard, também, expressa preocupação em relação à
sociedade da época, quando se refere, por exemplo, à água como símbolo de
conhecimento: “O filósofo dos sonhos transcende a concretude de um riacho, de
uma lagoa, de um rio para refletir sobre os mistérios do mundo” (BACHELARD,
1998, apud ABREU-BERNARDES, 2010, n.p.). A poética não existia por si, pois
junto à linguagem havia um filósofo que refletia e se preocupava com a formação do
espírito científico da época.
Essa autora reforça a ideia de que a obra de Bachelard é marcada pelos
lugares em que ele viveu e pelo seu convívio com elementos da natureza. Os
testemunhos que dá ao longo de sua vida provam essa afirmação. As descrições de
sua cidade natal e de outros cenários em que ele habitou são acompanhadas de
palavras de devaneio que nos reconstituem os locais percorridos durante a sua
existência e que alimentaram os seus sonhos. Bachelard vivenciou as revoluções
teóricas que ocorreram no século XX – como a teoria da relatividade, a física
quântica – que repercutiram em todas as esferas do saber. Entre as mudanças
ocorridas no período, notam-se, sobretudo, as transformações provocadas no
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entendimento da realidade e nas interações sujeito-objeto. Há uma recusa em
privilegiar os sistemas acabados. A única certeza é que se devem questionar as
verdades unívocas. Princípios clássicos como os da não contradição e de identidade
passaram a ser equacionados, e a eles foi acrescido o princípio da indeterminação.
Isso instaura uma nova perspectiva, ou na linguagem bachelardiana, um novo
espírito científico que pensa a ciência como um construto processual e incompleto
em estado incessante de invenção (ABREU-BERNARDES, 2010).
Para a autora, o ato de ensinar se sobrepõe ao objeto ou matéria ensinados.
Em nosso entendimento, isso é uma inovação, sob o ponto de vista metodológico,
do pensamento da época, pois não é o conteúdo em si que contém a verdade, mas
é a relação do professor com o aluno, sempre aberta ao diálogo e à construção do
conhecimento. Como enfatiza Abreu-Bernardes (2010), “o professor Bachelard
compreende que o processo de formação do espírito científico é sempre renovado e
é preciso criar possibilidades sempre abertas para que o diálogo, a discussão e a
polêmica existam” (n.p.).
Os conceitos da epistemologia bachelardiana nos induzem a refletir sobre
uma filosofia aberta, regressiva, que não temerá o erro, pois este será o ponto de
partida para novas aprendizagens. Bachelard propôs que os problemas científicos
deveriam ser tratados de forma diferenciada, pois só meditando sobre as noções
científicas será possível alcançar maior clareza dos limites das definições, das
hipóteses, das experiências e da ciência. Contudo, tal reflexão deve constituir-se
como uma filosofia aberta, ou seja, na “consciência de um espírito que se funda
trabalhando sobre o desconhecido, procurando no real aquilo que contradiz
conhecimentos anteriores” (BACHELARD, apud ABREU-BERNARDES, 2010, n.p.).
Bachelard corrobora esse pensamento ao chamar a atenção para a
perspectiva da filosofia aberta, regressiva, que busca uma pedagogia que não
temerá o erro, que utilizará os insucessos como estratégia pedagógica:

Do ponto de vista filosófico, toda fronteira absoluta proposta à
ciência é sinal de problema mal formulado. É impossível pensar
fecundamente uma impossibilidade. Desde que uma fronteira
epistemológica pareça nítida, é que ela se arroga o direito de
decidir a propósito de intuições primeiras. Ora, as intuições
primeiras são sempre intuições a retificar. Quando um método de
pesquisa científica perde sua fecundidade, é que o ponto de
partida é demasiado intuitivo, demasiado esquemático; é que a
base de organização é demasiado estreita. O dever da filosofia
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científica parece então muito claro. É preciso romper de todos os
lados as limitações iniciais, reformar o conhecimento não científico
que obstrui sempre o conhecimento científico. A filosofia científica
deve, de algum modo, destruir sistematicamente os limites que a
filosofia tradicional impusera à ciência. De fato, é de recear-se que
o pensamento científico não conserve traços das limitações
filosóficas. Em suma, a filosofia científica deve ser essencialmente
uma pedagogia científica. Ora, para a ciência nova, uma
pedagogia nova (BACHELARD, apud LECOURT, 1983. p. 22 e
23).

Outro educador ressalta a preocupação da epistemologia bachelardiana com
a compreensão do erro:
Tendo por princípio que clareza e simplicidade são condições
indispensáveis para se chegar à Verdade, os filósofos empiristas e
racionalistas partilhavam de uma certeza comum: para bem conhecer
é preciso não errar. ... Bacon execrava os desvios do chamado bom
caminho e não é nenhuma novidade que para Descartes, como bem
coloca Alquié, o método tinha como objetivo maior “evitar o erro,
retendo o juízo nos estritos limites das ideias claras...”. Tal convicção
acompanha, por sua vez, todo o desenvolvimento da cultura
científica do século XVII até hoje. Todavia, é preciso repensar esse
preceito filosófico. Se a condenação ao erro é fruto de um ideal de
perfeição, outrora cultivado pelo espírito cognoscente, cuja base de
apoio era, naturalmente, uma razão fechada, fica evidente que
quando a razão se abre, a função do erro precisa ser examinada sob
novos ângulos. Esse é justamente um dos contrapontos centrais de
Bachelard à epistemologia cartesiana (OLIVEIRA, 1991, p. 114).

Quanto à formação dos alunos promovida pela escola, Bachelard chama a
atenção sobre a mudança que deve ser processada na cabeça dos alunos, pois a
escola, infelizmente, forma cabeça “bem-feita”, uma cabeça fechada, propondo,
assim, uma reorganização total do sistema de saber.
É otimismo tolo pensar que saber serve, automaticamente, para
saber, que cultura torna-se tanto mais fácil quanto mais externa for,
que a inteligência, enfim, sancionada por êxitos precoces ou por
simples concursos universitários, se capitaliza qual riqueza material.
Admitindo até que uma cabeça bem-feita escape ao narcisismo
intelectual tão frequente na cultura literária e na adesão apaixonada
aos juízos do gosto, pode-se com certeza dizer que uma cabeça
bem-feita é infelizmente uma cabeça fechada. É um produto da
escola. [...] A cabeça bem-feita precisa então ser refeita
(BACHELARD, 1996, p. 20).
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Bachelard traz a contribuição da noção de obstáculo pedagógico, pois é
necessário que o professor compreenda que o aluno não compreende, traçando
uma estratégia de ensino que abranja a dificuldade do aprendiz.
Na educação, a noção de obstáculo epistemológico é também
desconhecida. Fico sempre chocado com o fato de que os
professores de ciências, mais ainda que os demais, se isso é
possível, não compreendam que não se compreende. Pouco
numerosos são aqueles que esquadrinham a psicologia do erro, da
ignorância, da irreflexão [...] Os professores de ciências imaginam
que o espírito começa com uma lição, que se pode refazer sempre
uma cultura desleixada ao duplicar uma aula, que se pode fazer
compreender uma demonstração repetindo-a ponto por ponto. Não
meditaram sobre o fato de que o adolescente chega à aula de física
possuidor de conhecimentos empíricos já constituídos; trata-se,
então, não de adquirir uma cultura experimental, mas de mudar de
cultura experimental, de inverter os obstáculos já antepostos pela
vida quotidiana (BACHELARD, 1996, p. 23).

Lemgruber (1999) observa que Bachelard é radical na crítica aos professores
que padecem da falta de dúvida, pois entende que a grande lição que se pode tirar
da atividade cientifica é justamente se afastar das certezas dogmáticas. Ao encontro
desse

pensamento

podemos

trazer

Paulo

Freire,

com

a

pedagogia

da

problematização, que também veremos neste capítulo.
Sobre a formação do novo espírito científico, Bachelard propõe a formulação
de problemas, como um caminho para o conhecimento. Para ele, os problemas não
deviam ser formulados de modo espontâneo, sem fundamento. É preciso saber
formular o problema:
[...] é justamente esse sentido do problema que caracteriza o
verdadeiro espírito científico. Para o espírito científico, todo o
conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não
pode haver conhecimento científico. Nada é evidente. Nada é
gratuito. Tudo é construído. Um obstáculo epistemológico se incrusta
no conhecimento não questionado (BACHELARD, 1996, p. 18).

Sobre o espírito conservativo e formativo, o autor diz que o primeiro acaba
vencendo o segundo.
Um epistemólogo irreverente dizia, há vinte anos, que os grandes
homens são úteis à ciência na metade de sua vida e nocivos na outra
metade. O instinto formativo é tão persistente em alguns pensadores,
que essa pilhéria não deve surpreender. Mas o instinto formativo
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acaba por ceder a vez ao instinto conservativo. Chega o momento
em que o espírito prefere o que confirma seu saber àquilo que o
contradiz, em que gosta mais de respostas do que de perguntas. O
instinto conservativo passa então a dominar, e cessa o crescimento
espiritual (BACHELARD, 1996, p. 19).

Nessa referência, observamos que o autor argumenta sobre a vigilância
epistemológica, pois o espírito formativo deve resistir às pressões conservadoras.
A concepção de erro e verdade e sua perspectiva descontinuísta são
argumentos válidos a uma sociedade em constante transformação. Assim, enquanto
um filósofo da desilusão, da retificação constante, Bachelard construiu uma
epistemologia essencialmente histórica e questionadora das coerções de um
racionalismo unitário, que tem sua base na tradição do pensamento. Ao racionalismo
unitário, Bachelard propõe a perspectiva pluralista das ideias. O erro passa a
assumir uma função positiva na gênese do saber e a própria questão da verdade se
modifica. Não podemos mais nos referir à verdade, instância que se alcança em
definitivo, mas apenas às verdades, múltiplas, históricas, pertencentes à esfera da
veridicidade, da capacidade de gerar credibilidade e confiança. As verdades, ainda
que provisórias, só adquirem sentido ao fim de uma polêmica, após a retificação dos
erros primeiros.
Nossa referência a esse autor se deve à sua contribuição à educação e,
nesse sentido, ela lança luz ao campo educacional, dada à atualidade do
pensamento, sobretudo no que diz respeito ao erro, à formulação de questões e à
prática dos professores em sala de aula.
2.1.2 Contribuição da teoria da complexidade de Edgar Morin
Embora tenham vivido em contextos e séculos diferentes, não poderíamos
deixar de cotejar as ideias de Bachelard com as de Morin, no que tange aos pontos
de identidade entre esses dois pensadores, pois, enquanto Bachelard questionava o
positivismo e o saber cartesiano de sua época, Morin aborda a complexidade e a
fragmentação dos saberes no âmbito da sociedade contemporânea. Ambos
buscavam rupturas com a forma de conceber a Ciência.
Extraímos das ideias do autor conceitos que contribuíram para esta pesquisa,
entre eles o de complexidade, com desdobramento para o método e a concepção de
interdisciplinaridade/transdisciplinaridade.
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Ao falar do pensamento complexo, Morin referencia Bachelard, pois este tinha
afirmado que o simples não existe: só o que há é o simplificado. A ciência constrói o
objeto extraindo-o de seu meio complexo para pô-lo em situações experimentais não
complexas. “A ciência não é o estudo do universo simples, é uma experimentação
heurística necessária para desencadear certas propriedades, até mesmo certas leis”
(MORIN, 2007, p. 15)5.
Para o autor, a complexidade não é uma solução para a sociedade
contemporânea, mas um desafio ao conhecimento. Para tratar da complexidade,
apresenta três princípios: o princípio dialógico, o princípio recursivo e o princípio
hologramático. Define complexo como sendo
tudo aquilo que não pode se reduzir a uma explicação clara, a uma
ideia simples e, muito menos, a uma lei simples. Mas isso,
evidentemente, não é suficiente. Vou referir-me à origem latina da
palavra: complexus significa “o que é tecido em conjunto”. O
conhecimento complexo procura situar seu objeto na rede à qual ele
se encontra conectado. De maneira inversa, o conhecimento
simplificador visa a conhecer isolando seu objeto, ignorando,
portanto, o que o liga a seu contexto e, mais, amplamente, a um
processo ou a uma organização global (MORIN, 2010, p. 190).

Com essa definição, Morin traz uma proposta que impacta a produção do
conhecimento, pois não se trata de simplificar o saber, mas de sair do simples para
o complexo, da complexidade para cada vez mais complexidade. Essa é a base de
seu pensamento complexo, que rejeita a simplificação, por ser incapaz de conceber
a conjunção do uno e do múltiplo: “[...] ou ele unifica abstratamente ao anular a
diversidade, ou, ao contrário, justapõe a diversidade sem conceber a unidade”
(MORIN, 2007, p. 12). Opõe-se, dessa forma, à metafísica, às verdades seculares
da ciência ocidental. Para ele, a ontologia do Ocidente é fechada e circunscrita ao
paradigma da simplicidade, quando deveria buscar sua superação e expor as
contradições da sociedade, buscando o complexo, o diverso e a religação dos
saberes.
Ele observa que há uma incompletude na concepção de sujeito e objeto:
5

Morin se refere a Bachelard como um filósofo de importância fundamental e considerável,
reconhecendo que as discussões anglo-saxônicas redescobriram as ideias de Bachelard, como o
conceito da simplicidade das ciências e de paradigma. Por exemplo, “a famosa ideia de corte
epistemológico, de ruptura epistemológica de Bachelard, foi recobrada por Kuhn na sua ideia de
paradigma [...] Acho que Bachelard tinha uma mente muito potente que tratou de problemas que a
epistemologia anglo-saxônica ignorou. Por exemplo, o problema da complexidade” (MORIN, 2001a,
p. 62).
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O sujeito deve permanecer aberto, desprovido de um princípio de
decidibilidade nele próprio; o objeto deve permanecer aberto, de um
lado sobre o sujeito, de outro lado sobre seu meio ambiente, que, por
sua vez, se abre necessariamente e continua a abrir-se para além
dos limites de nosso entendimento (MORIN, 2007, p. 44).

Assim, vê nessa concepção de sujeito e objeto os primeiros frutos da
incerteza do conhecimento, do determinismo, da objetividade. No seu pensamento,
vislumbramos a importância de conhecer, desvelar aquilo que nos instiga sem a
certeza de encontrar uma verdade. A incerteza deve ser um estímulo ao
conhecimento.
Para ele, a primeira etapa do pensamento complexo é o conhecimento
simples, que não ajuda a conhecer o conjunto, pois “um todo é mais do que a soma
das partes que o constituem” (MORIN, 2007, p. 85). Partindo dessa primeira etapa
do pensamento complexo, usando como exemplo uma tapeçaria, o autor fala da
qualidade e do tipo de fio que a compõe sem exprimir plenamente o tecido, sendo,
neste caso, o todo maior que a soma das partes). Recorrendo ao mesmo exemplo,
sugere que a tapeçaria pronta não dá conta de explicar a potencialidade de cada um
dos fios, sendo o todo menor que a soma das partes. Isso o leva a concluir que “o
todo é ao mesmo tempo mais e menos do que a soma das partes” (MORIN, 2007, p.
85). E nos leva a entender um pouco do muito complexo que é pensar. Não se trata,
portanto, de retomar o pensamento simples que intenciona controlar e dominar o
real, mas de dialogar e negociar com ele.
O autor busca, com a teoria da complexidade, um caminho para o
conhecimento do real que não seja o da simplificação, pois este é incapaz de
conceber a conjunção do uno e do múltiplo, anula a diversidade sem conceber a
unidade. Chega-se, assim, à consciência cega, que, segundo o autor, destrói os
“conjuntos e as totalidades, isola os objetos do seu meio ambiente. Ela não pode
perceber o elo inseparável entre o observador e a coisa observada” (MORIN, 2007
p. 12).
Morin (2007) também nos alerta sobre a forma como devemos olhar nosso
campo de pesquisa, que não seja com a pretensão da objetividade cartesiana, que
buscava encontrar uma verdade como se ela estivesse fechada num cofre-forte.
Para ele, em vez de seguir esse caminho, há que se buscar uma nova forma de
construir o conhecimento, pois
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[...] o objeto e o sujeito, entregues cada um a si próprio, são
conceitos insuficientes. A ideia de universo puramente objetivo está
privada não apenas de sujeito, mas de entorno, de além; ela é de
uma extrema pobreza, fechada sobre si mesma, não repousando
sobre nada mais do que o postulado de objetividade, cercado por um
vazio insondável tendo em seu centro, lá onde há o pensamento
deste universo, um outro vazio insondável. O conceito de sujeito quer
vegetando ao nível empírico, quer hipertrofia ao nível transcendental,
está por sua vez desprovido de entorno e, anulando o mundo,
encerra-se em seu solipsismo (MORIN, 2007, p. 41).

O filósofo explicita que o caminho para a investigação foi aberto, por um lado,
pela microfísica, em que sujeito e objeto têm relação, mas são incongruentes, e, por
outro, pela cibernética e pelo conceito de auto-organização. Essa concepção evita a
disjunção e anulação do sujeito e do objeto, já que parte do conceito de sistema
aberto. Sujeito e objeto nesse processo são constitutivos um do outro, sem que
resultem em via unificadora e harmoniosa. As noções de sujeito e objeto são
profundamente relacionadas uma com a outra, abrindo brechas e incertezas.
É nesse contexto do pensamento complexo que Morin explicita seu método,
que

consiste

na

superação

do

paradigma

da

disjunção/redução/unidimensionalização pelo paradigma da distinção/conjunção,
que permitiria distinguir sem disjungir, de associar sem identificar ou reduzir. Esse
processo não é nada simples, como diz o autor, pois a “patologia moderna da mente
está na hipersimplificação que não deixa ver a complexidade do real” (MORIN, 2007,
p. 15).
Concordamos com Morin (2007), para quem “os modos simplificadores de
conhecimento mutilam mais do que exprimem realidades ou fenômenos de que
tratam, torna-se evidente que eles produzem mais cegueira do que elucidação” (p.
5). No sentido moriniano, a complexidade não se expressa pela ambição de
controlar e dominar o real, mas se propõe a lidar com o real, de com ele dialogar e
negociar.
Sob o ponto de vista da produção do conhecimento, o autor traz uma
contribuição relevante no que diz respeito à relação entre sujeito e objeto, que foge
da lógica reducionista, classificatória, harmônica. Em sua concepção, todo sistema
tem de ser aberto, pois conceber objeto e entidade como fechados implica uma
visão classificatória, analítica, reducionista, unilinear. A inteligência que só sabe
separar fragmenta o complexo mundo em pedaços separados, fraciona os
problemas, unidimensionaliza o multidimensional. Atrofia as possibilidades de
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compreensão e de reflexão, eliminando assim as oportunidades de um julgamento
corretivo ou de uma visão de longo prazo.
Os saberes devem ser integrados em seu conjunto e não separados e
isolados. Daí Morin se referir à escola como um lugar no qual os alunos aprendem a
isolar os objetos em disciplinas, em vez de buscar suas correlações; a dissociar os
problemas, em vez de os reunir e integrar. Os alunos aprendem a “reduzir o
complexo ao simples, isto é, a separar o que está ligado; a decompor, e não a
recompor; e a eliminar tudo que causa desordens ou contradições” (MORIN, 2001a,
p. 15). Há inadequação profunda e grave entre os saberes separados,
fragmentados, compartilhados entre disciplinas, e, por outro lado, realidades ou
problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, globais, planetários.
No sentido moriniano, as disciplinas devem ser religadas. Os três são
princípios diversos e complementares ao de religação. Para tanto, o autor propõe a
transdisciplinaridade, um paradigma que permite distinguir, separar, opor e dividir
esses domínios de modo a promover a comunicação sem operar a redução. Morin
não

desconsidera

as

disciplinas,

mas

propõe

religá-las.

E

crítica

a

hiperespecialização, seu hermetismo. Segundo o autor, os desenvolvimentos
disciplinares das ciências trouxeram a superespecialização e as vantagens da
divisão dos trabalhos, mas fragmentaram o saber. O conhecimento só é
conhecimento enquanto organização, relacionado com as informações e inserido no
contexto destas. As informações, por seu lado, constituem parcelas dispersas de
saber. Em toda parte, nas ciências como nas mídias, estamos afogados em
informações. O especialista da disciplina mais restrita não chega sequer a tomar
conhecimento das informações concernentes à sua área. Então a proposta de Morin
é fazer com que as disciplinas dialoguem, sem perder sua identidade. Portanto,
“longe de querer abolir as disciplinas, desejo elaborar um conhecimento que se
alimente de suas aquisições” (MORIN, 2010, p. 223).
O conceito de cabeça bem cheia está relacionado ao saber acumulado e
empilhado, que não dispõe de um princípio de seleção e organização, que lhe dê
sentido, uma cabeça bem feita significa que, “em vez de acumular o saber, é mais
importante dispor ao mesmo tempo de aptidão geral para colocar e tratar problemas;
princípios organizadores que permitam ligar os saberes e lhes dar sentido” (MORIN,
2001a, p. 21).
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A ideia-chave de seu pensamento está em inserir os conhecimentos tanto
parciais como locais no complexo global, sem que se esqueça das ações do global
sobre o parcial e o local. Cabe ao ensino ajudar a mente a utilizar suas aptidões
naturais para situar os objetos em seus contextos, em seus conjuntos. Por isso, o
autor sugere a promoção de um conhecimento analítico e sintético, que religue as
partes ao todo e o todo às partes. E propõe que se aspire a um conhecimento
multidimensional.
O ambiente virtual de aprendizagem pode se valer do paradigma da
complexidade

e

dos

conceitos

formulados

por

Morin.

O

conceito

de

transdisciplinaridade, por exemplo, é valido para pesquisas que se propõem a
investigar a mediação docente, uma vez que mediar implica conviver e dialogar com
diferentes saberes e áreas do conhecimento. A concepção de sistema aberto, por
sua vez, aproxima-se do que os autores Pierre Levy e André Lemos concebem
como cibercultura.
Para finalizar, buscamos contextualizar o pensamento de Bachelard e Morin,
pois o primeiro formulou suas concepções a partir das mudanças ocorridas na
ciência na virada do século XIX para o XX e o outro é um filósofo da
contemporaneidade. Bachelard sustenta a importância da formação de um novo
espírito científico, diante das profundas transformações que se processavam em sua
época e que exigiam uma nova forma de pensar e fazer ciências; Morin propõe a
teoria da complexidade no âmbito da ciência.

2.2 EIXO ARGUMENTATIVO E COMUNICATIVO

Neste segundo eixo, procuramos relacionar o entendimento da razão
argumentativa com a razão comunicativa, como conceitos que buscamos dialogar,
apesar das diferenças de escolas. Tratamos dos conceitos argumentativos e
comunicativos, trazendo para o diálogo autores como Perelman e Habermas.
2.2.1 Um diálogo entre a teoria da argumentação e a educação
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O encontro com a teoria da argumentação de Chaïm Perelman se deu por
sugestão de meu orientador, que me motivou a conhecer a produção desse filósofo
e sua potencial contribuição ao campo da educação.
Depois do exame da obra de Perelman e de sua coautora, Lucie OlbrechtsTyteca, pudemos concluir que eles corroboram o olhar bachelardiano ao
redimensionar o conceito de racionalidade herdado da modernidade. Os autores
apresentam uma proposta de ruptura com o modelo demonstrativo, que partia de
proposições indiscutíveis e irrefutáveis, e formulam a teoria da argumentação, entre
os anos de 1950 e 1958. Essa teoria surge como um contraponto às influências dos
formalismos lógicos e assinala as principais diferenças entre a antiga retórica (dos
gregos e romanos) e a nova retórica. Nesse sentido, no campo da epistemologia, os
autores da nova retórica se encontram com Bachelard, no que diz respeito,
sobretudo, às rupturas que marcaram o modo de conceber e ver a ciência. Enquanto
Bachelard propõe um corte epistemológico na visão de ciência unitária, de verdades
absolutas, eles apresentam a racionalidade argumentativa em contraponto à
demonstrativa. Considerando os espaços e tempos diferenciados em que
formularam suas teorias, é válido afirmar que tanto Bachelard como Morin refletiram
sobre a formação de uma nova sociedade, o primeiro no campo da epistemologia do
espírito científico e o segundo da complexidade, enquanto Chaïm Perelman e
Olbrechts-Tyteca propuseram uma nova retórica.
O cenário em que Perelman se inspirou foi o final do século XIX, quando o
pensamento humano encontrava-se limitado por paradigmas como a geometria
euclidiana, que tinha o espaço plano como referencial. A partir da construção das
geometrias no espaço curvo, bem como as revoluções na física (teoria da
relatividade e física quântica), mudam-se as formas de ver a ciência, que até então
era entendida como verdade absoluta e passa a incorporar relatividades e
incertezas.
Pareceu-nos instigante observar as bases teóricas com que Perelman e
Olbrechts-Tyteca analisaram a relação do orador com seu auditório, pois, apesar
deles não serem teóricos da educação, formularam uma concepção que busca
elucidar quais são os princípios que devem ser resguardados para que o orador
comunique-se com seu auditório. Nesse sentido, os autores aproximam-se da
perspectiva freireana de mediação dialógica entre o professor e o aluno, pois
buscam o melhor método para o orador comunicar-se com seu auditório. Assim,
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vislumbramos na formulação proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca um
incentivo à mediação, ainda que proposta, em outro campo do conhecimento.
Antes, porém, de empreendermos uma relação entre a contribuição que estes
autores trouxeram ao campo educacional, é válido destacar as características do
pensamento de Chaïm Perelman, e a continuidade de sua produção, que vai além
da racionalidade argumentativa. O pensador examinou problemas relacionados à
justiça, à moral e ao direito. Defensor da democracia se opôs aos totalitarismos de
direita e de esquerda, como, por exemplo, o nazifascismo e o comunismo soviético.
Em um período marcado pela guerra fria (1960 a 1970), produziu artigos que situam
seu pensamento político, voltado para as desigualdades sociais. Defensor do
pluralismo das ideias procura, então, “sem rodeios, mostrar o quanto os monismos
limitam a liberdade humana, enquanto o pluralismo é princípio e fim das sociedades
abertas e democráticas” (LEMGRUBER; OLIVEIRA, 2011, p. 10).
Assim, vale lembrar que
[...] a racionalidade argumentativa, também chamada retórica, não é
uma descoberta de Perelman e Olbrechts-Tyteca: ela já existia entre
os antigos gregos e romanos, nas discussões da ágora, nos debates
do senado, na formação dispensada ao homem voltado para
persuadir os seus concidadãos. Trata-se de uma racionalidade não
coerciva, que à certeza inabalável, mas ao mesmo tempo restrita dos
silogismos, contrapunha o julgamento ponderado sobre os pontos de
vista conflitantes que caracterizam os modos de ser, pensar e agir
dos homens (LEMGRUBER; OLIVEIRA, 2011, p. 9).

Portanto, Perelman e Olbrechts-Tyteca partiram de uma reflexão que já
existia, mas vão além dela quando publicam o Tratado da argumentação: a nova
retórica, na década de 1950, contra a corrente que alijava a retórica a um plano
secundário, buscando, assim, resgatar essa tradição milenar. No livro, os autores
explicam as razões que os levaram a preferir a palavra “retórica” à palavra
“dialética”. Eles temeram que, se usassem a palavra “dialética”, se aproximariam de
Aristóteles e, assim, a racionalidade argumentativa poderia ser confundida com a
concepção da lógica aristotélica, não ocorrendo o mesmo com a palavra “retórica”.
Para os autores, o emprego da retórica havia caído em tamanho desuso, que nem
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sequer era mencionada no Dicionário de Filosofia de A. Lalande6. Dessa forma,
esperavam reviver uma tradição secular, com uma nova retórica.
Para Perelman e Olbrechts-Tyteca os lógicos e os filósofos modernos
relegaram a retórica ao estudo das figuras de linguagem. Entretanto, a tradição
retórica conheceu épocas de prestigio, sendo a base do ensino. O estudo da retórica
foi concebido como o falar bem no sentido de argumentar. A retórica, de Aristóteles
e dos mestres como Quintiliano e Cícero, é exemplo dessa fase áurea. No dizer de
Perelman (1996) o cuidado dispensado ao auditório poderia “constituir em
verdadeiros estudos de psicologia [...], poderia igualmente constituir um capítulo de
sociologia” (p. 23). O declínio da retórica se evidenciou com a redução das leituras
dos clássicos pela tradição pedagógica dos jesuítas àquilo que interessava à sua
doutrina. Esse processo culminou no final do século XIX, no momento de afirmação
do positivismo comtiano. Foi nesse contexto que a retórica foi banida do currículo
dos liceus franceses, quando, então, a disciplina muda de nome e de foco, passando
a se limitar a exercícios formais de redação. Podemos, assim, dizer que Perelman e
Olbrechts-Tyteca buscaram recuperar a retórica como uma disciplina de formação
humana, questionadora das verdades ditas absolutas e com um viés crítico, no qual
o exercício argumentativo se manifestava.
Tendo em vista o exposto, nos valemos de Lemgruber e Oliveira (2011), para
os quais Perelman e Olbrechts-Tyteca perceberam que as formas de interação com
o auditório no sentido de persuadi-lo não se esgotavam e, ainda, o que buscavam já
tinha sido valorizado desde a antiguidade. Perelman e Olbrechts-Tyteca, ao situarem
a teoria da argumentação entre a razão absoluta e a irracionalidade, são herdeiros
de Aristóteles, que classificava os raciocínios em analíticos e dialéticos. Nas
palavras do próprio Perelman:

[...] o estudo que daqueles (dos raciocínios analíticos) empreendeu
nos Primeiros e nos Segundos Analíticos valeu-lhe ser considerado,
na história da filosofia, como o pai da lógica formal. Mas os lógicos
modernos esqueceram, porque não lhes tinham percebido a
importância, que ele tinha estudado os raciocínios dialéticos nos
6

André Lalande (1867-1963) escreveu o famoso Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie
(1900-1962), com o intuito de tentar unificar a linguagem dos filósofos naquilo que tinham de comum.
Sua filosofia sintética visava provar que a razão é comunitária e que tem a faculdade de reduzir as
coisas à sua unidade (JAPIASSU, MARCONDES, 2008). Nesse sentido, que os autores buscam
resgatar a palavra retórica, pois sequer constava no famoso vocabulário de fisolofia.
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Tópicos, na Retórica e nas Refutações Sofísticas, o que faz dele,
igualmente, o pai da teoria da argumentação (PERELMAN, apud
LEMGRUBER; OLIVEIRA, 2011, p. 28).

Vale dizer que Perelman e Olbrechts-Tyteca partem da retórica de Aristóteles,
mas não se restringem a ela, pois procuram desenvolver uma nova teoria da
argumentação, um referencial teórico substancial para as ciências humanas e
sociais de modo a abranger diferentes áreas do conhecimento, como a ética, a
política, a ciência e a educação, tendo como ponto de partida a perspectiva crítica
tanto da racionalidade dedutiva quanto da indutiva.
Argumentação e demonstração são conceitos que mereceram ser bem
compreendidos em nosso estudo, considerando que a argumentação é uma teoria
que rompe com o caráter monísta da razão demonstrativa. A prova demonstrativa se
relaciona à verdade de uma conclusão, sua validade não depende da opinião.
Poderá ser verdadeira ou hipotética, mas se reduz a um cálculo. A argumentação,
ao contrário, fornece argumentos a favor ou contra. Ela retoma e ao mesmo tempo
renova a retórica dos Gregos e dos Romanos, “concebida como a arte de falar de
modo a persuadir e a convencer, e retoma a dialéctica e a tópica, artes do diálogo e
da controvérsia” (PERELMAN, 1987, p. 234). A argumentação dirige-se a indivíduos
de modo a obter adesão das ideias. A argumentação é situada no contexto, já a
demonstração se apresenta isolada. Para ser eficaz, a argumentação exige contato
entre sujeitos. É necessário que o orador apresente, oralmente ou por escrito, um
argumento e que queira exercer ação sobre o auditório, que possa influenciar o
público.
Enquanto o modelo demonstrativo, baseado na racionalidade dedutiva passa
a ser questionado como único válido, o modelo argumentativo tem como base o
verossímil e pode apresentar alternativa rica para as ciências humanas e a
educação. A essencialidade da argumentação é a comunicação, o diálogo, a
discussão. Por isso, não pode prescindir da presença humana, do orador, do sujeito
que fará a mediação. Já a demonstração pode ser efetuada até por uma máquina. É
obvio, argumenta Perelman, que o contato entre o orador e o auditório só se
estabelece por meio da comunicação, de uma linguagem que o auditório
compreende e que o orador deve planejar seu discurso para poder interagir com o
publico.

Nesse

sentido,

Perelman

e

Olbrechts-Tyteca

esclarecem

que

a

argumentação só se efetiva diante de um auditório, “o objeto dessa teoria é o estudo
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das técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos
às teses que se lhes apresentam ao assentimento” (PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 1996, p. 4).
Os autores enfatizam que é em função do auditório que a argumentação deve
se desenvolver. Vale observar que as técnicas propostas por Perelman e OlbrechtsTyteca ultrapassam os limites da retórica antiga, uma vez que seu objeto era a arte
de falar em público e a persuasão dos ouvintes. Os estudos que empreenderam iam
além da mera comunicação e persuasão do auditório, pois os autores pretendiam
compreender a essencialidade da argumentação, como ela se estrutura. Para eles
conquanto seja verdade que a técnica do discurso público difere
daquela da argumentação escrita, como nosso cuidado é analisar a
argumentação, não podemos limitar-nos ao exame da técnica do
discurso oral. Além disso, visto a importância e o papel modernos
dos textos impressos, nossas análises se concentrarão sobretudo
neles (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 6).

Se o objeto da retórica antiga era, acima de tudo, a arte de falar em público
de modo persuasivo, Perelman e Olbrechts-Tyteca esclarecem que dela conservam
a ideia de auditório, que é evocado quando se pensa em um discurso.
assim, por razões de comodidade técnica e para jamais perder de
vista esse papel essencial do auditório, quando utilizamos os termos
“discurso”, “orador” e “auditório”, entenderemos com isso a
argumentação, aquele que a apresenta e aqueles a quem ela se
dirige, sem nos determos no fato de que uma apresentação pela
palavra ou escrita, sem distinguir discurso em forma e expressão
fragmentária do pensamento (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 1996, p. 7).
A argumentação pressupõe que os auditórios sejam formados por uma
diversidade de pensamento, pois os indivíduos convivem com vários grupos, que ora
colaboram entre si, ora se opõem. Como bem expressam Perelman e OlbrechtsTyteca, “a formação de uma comunidade efetiva dos espíritos exige um conjunto de
condições” (1996, p. 17). O orador precisa conhecer seu auditório para estabelecer
uma linguagem comum que possibilite a comunicação. Entretanto, não basta tão
somente falar ou escrever, é preciso propiciar a arte de ouvir, de estar aberto à
compreensão do público que forma o auditório: “o conhecimento daqueles que se
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pretende conquistar é, pois, uma condição prévia de qualquer argumentação”
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 23).
A definição que os autores fazem do auditório universal nos incentiva a
pensar a historicidade do conceito:
O auditório universal é constituído por cada qual a partir do que
sabe de seus semelhantes, de modo a transcender as poucas
oposições de que tem consciência. Assim, cada cultura, cada
indivíduo, tem sua própria concepção do auditório universal, e o
estudo dessas variações seria muito instrutivo, pois nos faria
conhecer o que os homens consideram no decorrer da história, real,
verdadeiro e objetivamente válido (PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 1996, p. 37).

Com relação aos auditórios heterogêneos, Perelman e Olbrechts-Tyteca 1996
propõem argumentos múltiplos de forma a conquistar seu auditório, pois
o orador deve ter do seu auditório uma ideia tanto quanto possível
próxima da realidade, uma vez que um erro sobre este ponto pode
ser fatal para o efeito que ele quer produzir; é em função do auditório
que toda a argumentação se deve organizar, se esta quiser ser
eficaz (PERELMAN, 1987, p. 237).

A linguagem é um tema a ser considerado na racionalidade argumentativa,
merecendo ampliação e aprofundamento nos processos educacionais que se
utilizam das plataformas online, a partir dos constructos do pensamento
perelmaniano.
Vale dizer que, no Tratado da argumentação, a educação não foi a
centralidade do pensamento de Perelman e Olbrechts-Tyteca, que em um único
tópico buscaram analisar a distinção entre educação e propaganda. Essa diferença
residiria no fato de que o educador lida com um auditório cujos temas não são
controversos. Daí não haver necessidade de convencer seu público. Ao contrário, o
propagandista precisa persuadir seu público, convencê-los em relação ao produto
ofertado.
Na educação, seja qual for seu objeto, supõe-se que o discurso do
orador, se nem sempre expressa verdades, ou seja, teses aceitas
por todos, pelo menos defende valores que não estão, no meio que o
delegou, sujeitos a controvérsia. Presume-se que ele usufrui de uma
confiança tão grande que, ao contrário de qualquer outro, não deve
adaptar-se aos seus ouvintes e partir de teses que esses aceitam,
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mas pode proceder com o auxílio de argumentos a que Aristóteles
chama didáticos e que os ouvintes adotam porque “o mestre disse”.
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 59-60).

Por entender o educador como quem possui um prestígio indiscutível e como
porta-voz dos valores reconhecidos por uma comunidade, Perelman não aprofundou
a análise relacionada à relação do educador com seu público. Ele partiu da ideia de
que as teses que o educador defende são aceitas pelo seu auditório e, portanto, não
suscitam controvérsias. Entretanto, os conceitos básicos – orador e auditório –
tratados pelos autores têm um potencial relevante para se pensar a prática
pedagógica de natureza dialógica. Argumentar é considerar a relação entre o orador
e seu auditório, desde que o orador considere que deva se adaptar ao auditório e
compreendê-lo para interagir.
Assim, nos deparamos com uma proposta contrária à relação bancária na
medida em que argumentar é relacionar-se com o outro, respeitando os saberes
diferenciados. Sob esse ponto de vista, vislumbramos uma sintonia na relação
pedagógica pretendida por Paulo Freire entre o professor e o aluno e os conceitos
no qual se baseiam Perelman e Olbrechts-Tyteca em relação ao conhecimento do
auditório, sobretudo no que tange à importância de se partir dos conhecimentos e
valores admitidos pelo auditório.

2.2.2 Reflexões sobre o pensamento habermasiano: razão comunicativa x
razão instrumental

Pode-se dizer que o pensamento habermasiano é de difícil compreensão,
mas que desafia e instiga o leitor. Entender os conceitos propostos por Habermas é
um processo árduo de construção e reconstrução, marcado por labirintos em busca
do entendimento. Representante da Escola de Frankfurt, Habermas busca um
caminho para a crise da modernidade e questiona os filósofos que enveredam pela
clareira do pós-modernismo.
Freitag (2005), estudiosa de Habermas, busca elucidar a dificuldade em
compreender o filósofo. Apoiando-se em Weber, a autora diz que: “a vocação para
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as ciências sociais exige paixão, dedicação à causa e veracidade do pesquisador.
Mas exige, antes de tudo: trabalho árduo” (FREITAG, 2005, p. 196).
Para a autora:
[...] ler Habermas é trabalho que exige preparo e tempo. Preparo, no
sentido real e metafórico; tempo, em termos de preciosas e inúmeras
horas de nossa vida para a leitura de tão vasta obra. Cumprir a tarefa
não significa apenas terminar o texto; também é preciso
compreendê-lo [...] é preciso conhecer bem as ciências sociais e
áreas afins. Por isso, ler Habermas dá trabalho; quem consegue ler e
compreender Habermas muito provavelmente tem vocação para as
ciências sociais (FREITAG, 2005, p. 196).

Como graduada em ciências sociais, talvez não precise explicar a razão de
meu interesse em compreender, entender e utilizar a filosofia habermasiana,
trazendo-a para a reflexão teórica aqui proposta. Porém, preciso esclarecer que,
neste recorte, não há a pretensão de apresentar em toda sua abrangência a leitura
da obra habermasiana, mas empreender um foco, no âmbito mais restrito das
questões relacionadas à razão comunicativa x instrumental, nos aspectos da
linguagem que podem ser relacionados aos processos de mediação docente.
No entendimento de Freitag (2005), Habermas não produz um modelo teórico
novo, pois sua teoria emerge a partir das correções e interpretações alternativas de
outros autores e ganha a aparência de um mosaico, reconstituindo, assim, sua
teoria. Nesse sentido, pode se dizer que a valiosa contribuição de Habermas
consiste no trabalho de releitura desses autores. Na compreensão de Freitag,
Habermas parece estar

[...] convencido de que – a partir do interesse emancipatório de um
sujeito inserido num contexto de exploração e sobre-repressão – a
reinterpretação dos autores clássicos e modernos, não só facilita o
conhecimento e a explicação dos processos sociais reais que
levaram a esse contexto, mas ainda que esse trabalho ajudará a
alterar o próprio contexto em questão (FREITAG, 2005, p. 14).
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De acordo com vários estudiosos de Habermas7, a teoria da ação
comunicativa é o seu trabalho mais relevante. Ele a constrói e reconstrói partindo da
inclusão e rejeição de certos modelos teóricos e da revisão de literatura. Crítico do
positivismo, propõe concretizar uma teoria geral da ação comunicativa em contextos
livres de coerção, por meio da metodologia histórico-hermenêutica.
Habermas trava, assim, um diálogo com o contexto histórico marcado pela
crise da modernidade. De acordo com o filósofo alemão,
[...] a modernidade é um projecto inacabado [...] Este tema tão
polêmico e multifacetado, acompanhou-me sempre desde então. Na
esteira da recepção do neoestruturalismo francês, os aspectos
filosóficos desse tema foram objecto de um interesse público cada
vez maior – o mesmo acontecendo com o conceito-chave pósmodernidade (HABERMAS, 1990, p. 13).

Ele busca dar resposta a um projeto de modernidade inacabado. Podemos
dizer, então, que a teoria da modernidade habermasiana procura explicar e
diagnosticar a gênese das patologias da moderna sociedade ocidental e encontrar
soluções para superação dos problemas.
Freitag (2005) explicita que Habermas se propõe a focalizar três campos
temáticos interligados, que anunciam os elementos para a teoria da ação
comunicativa, são eles
1) elaborar um conceito de racionalidade comunicativa; 2) reunir em
novo conceito de “sociedade” dois paradigmas da discussão
sociológica: o de “mundo vivido” (Labenswelt) e o de “sistema”; e,
finalmente, (3) desenvolver uma teoria evolucionista da
“modernidade”, que permita a análise diacrônica das sociedades
capitalistas (p. 36).

7

Freitag (2005) explicita que o lançamento da Teoria da ação comunicativa de Habermas (uma obra
de 2 volumes e 1.200 páginas) representou o prosseguimento dos trabalhos da Escola de Frankfurt e
propiciou uma alternativa à teoria crítica, já que Habermas considerava que o lançamento da Dialética
Negativa (1970), de Adorno, deixou a teoria critica em um beco sem saída. Nessa obra, Habermas
reúne diferentes áreas do saber, filosofia, hermenêutica, linguística, sociologia, direito, ciência
política, psicologia e inúmeros trabalhos interdisciplinares. E faz uma releitura dos clássicos (Weber,
Lukács, os frankfurtianos, Mead, Durkheim, Parsons, Freud e Piaget). Habermas se vale da
psicogênese infantil, de Piaget, como, por exemplo, a ideia da imortalidade da razão devida ao seu
eterno surgimento na psicogênese. Em suma, desenvolve sua teoria da ação comunicativa em um
diálogo constante com autores de uma ampla gama de linhas teóricas.
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Nosso objetivo é buscar a compreensão daquilo que Habermas denomina
racionalidade comunicativa e o novo conceito “mundo da vida” e “sistema”, pois
essas duas esferas para ele coexistem na sociedade. O “sistema” é marcado pela
lógica instrumental, pela reprodução material e pelas relações hierárquicas de poder
político e econômico. O “mundo da vida” é a esfera simbólica da linguagem, das
redes de significados que compõem determinada visão de mundo, sejam eles
referentes aos fatos objetivos, às normas sociais ou aos conteúdos subjetivos. O
autor fundamenta a necessidade de a razão comunicativa substituir a razão
instrumental, com vistas ao entendimento mútuo. Para Habermas, a razão
comunicativa, por meio do uso da linguagem, representa uma saída para os dilemas
da sociedade moderna.
O filósofo observa que “o paradigma da filosofia da consciência encontra-se
esgotado. Sendo assim, os sintomas de esgotamento devem dissolver-se na
transição para o paradigma da compreensão” (HABERMAS, 1990, p. 277). No seu
pensamento, a ação comunicativa apresenta-se como um contradiscurso à razão
instrumental. Assim sendo,
no lugar do sujeito solitário, que se volta para objetos e que, na
reflexão, se toma a si mesmo por objeto, entra não somente a ideia
de um conhecimento linguisticamente mediatizado e relacionado com
o agir, mas também o nexo da prática e da comunicação quotidianas,
no qual estão inseridas as operações cognitivas que têm desde a
origem um caráter intersubjetivo e ao mesmo tempo cooperativo
(HABERMAS, 2003, p. 25).

Vale enfatizar que a teoria da ação comunicativa aponta para um dos dilemas
da modernidade, que é a “mudança de paradigma da razão centrada no sujeito para
a razão comunicacional” (HABERMAS, 1990, p. 281). O autor acredita, assim, estar
encorajando um contradiscurso para a crise da modernidade. Nesse sentido, chama
a atenção para a descentralização do sujeito que implica a compreensão de que o
indivíduo se insere em um “mundo da vida” e pertence a uma tradição cultural e
linguística na qual está obrigado a participar, ou seja, ele está condicionado a este
mundo, que determina a verdade e oprime, pois ele existe independentemente do
homem. Assim, sugere que o mundo da vida seja libertado dos sistemas coercitivos,
das imposições sobre o sujeito e clama pela libertação do mundo da vida por meio
da descentralização do sujeito. Habermas vê que a solução para o modelo de
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modernidade esgotado é o sujeito descentralizado, pois ele consegue diferenciar os
modos de existência predeterminados e compreender as diferenças e os valores
como a justiça e a verdade, nos contextos sociais e culturais emergentes.
Enquanto Perelman e Olbrechts-Tyteca fundamentam a relação do orador
com seu auditório, pautada no conhecimento do público, Habermas propõe a ação
comunicativa como um meio de se opor aos sistemas das sociedades capitalistas
coercitivos.

A

ação

comunicativa

se

evidencia

mediante

processos

de

entendimentos, propiciando aos envolvidos optar por alternativas livres de coerções
impostas pelos sistemas das sociedades capitalistas. O foco central dessa sua
filosofia encontra-se na oposição entre razão comunicativa e razão instrumental,
como já exposto. Habermas preocupa-se com a superação da razão centrada no
sujeito por outra que abrange a intercompreensão, isto é, “a relação intersubjetiva de
indivíduos que, socializados através da comunicação, se reconhecem mutuamente”
(HABERMAS, 1990, p. 288).
O autor propõe a reconstrução do projeto social fundamentado no cultivo da
ação comunicativa, tendo em vista a fecundidade da linguagem para a autorreflexão
e para o entendimento mútuo. Opõe o agir estratégico ao agir comunicativo. O
primeiro é orientado pela lógica instrumental para o controle e dominação. O agir
comunicativo busca o entendimento mútuo, fundamenta-se na intersubjetividade do
entendimento linguístico e se volta para a emancipação humana.
Habermas (2003) sinaliza ações que podem levar ao entendimento, fazendo
essa distinção entre entendimento mútuo versus orientação para o sucesso. Para o
autor, é possível haver interações nas quais pelo menos dois participantes se
entendem, desde que não atuem meramente baseados em seus egos. Assim “Alter
pode anexar suas ações às ações de Ego evitando conflitos e, em todo caso, o risco
de uma ruptura da interação” (HABERMAS, 2003, p. 164). O autor fala de um “agir
comunicativo quando os atores tratam de harmonizar internamente seus planos de
ação e de só perseguir suas respectivas metas sob a condição de um acordo
existente ou a se negociar sobre a situação e as consequências esperadas”
(HABERMAS, 2003, p. 165). A partir dessa colocação, desdobra o conceito do agir
comunicativo em prol de um entendimento mútuo. Seu pensamento nos leva a
sugerir que, nos processos educacionais, o agir comunicativo deve ser parte
integrante dessa formação, ou seja, “a razão comunicacional expressa-se num
entendimento descentrado do mundo” (HABERMAS, 2003, p. 291).
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O autor explicita a diferença entre a orientação para o entendimento mútuo e
a orientação para o sucesso:
Na medida em que os atores estão exclusivamente orientados para o
sucesso, isto é, para as consequências do seu agir, eles tentam
alcançar os objetivos de sua ação influindo externamente, por meio
de armas ou bens [...] A coordenação das ações de sujeitos que se
relacionam dessa maneira, isto é, estrategicamente, depende da
maneira como se entrosam os cálculos de ganho egocêntricos. [...]
Ao contrário, falo do agir comunicativo quando os atores tratam de
harmonizar internamente seus planos de ação e de só perseguir
suas respectivas metas sob a condição de um acordo existente ou a
se negociar sobre a situação e as consequências esperadas
(HABERMAS, 2003, p. 165).

Quando se refere ao agir comunicativo, o autor visualiza a perspectiva
interativa, pois o processo do entendimento mútuo depende da conexão interativa
que os sujeitos são capazes de estabelecer. Além disso, chama a atenção para os
processos que se valem do agir voltado para o sucesso estratégico, que é imposto e
não dialogado. Como estabelecer relações humanas na mediação com as
tecnologias?8 Até que ponto a mediação docente na educação está condicionada ao
agir para o sucesso de forma estratégica e menos para o paradigma da
compreensão mútua.
Pesce (2007) contribui no esclarecimento do pensamento de Habermas,
reafirmando que para este:
[...] as sociedades modernas encontram-se em estado de mal-estar,
pela distorcida relação entre sistema e mundo da vida. A partir de tal
constatação, aponta que as sociedades modernas necessitam
descolonizar o mundo da vida (Lebenswelt) da razão instrumental, a
qual se ergue em meio à penetração controladora de mecanismos de
integração sistêmica (como o dinheiro e o poder) nas instituições
culturais. Em contraposição à instrumentalização das ações sociais,
no agir comunicativo, a comunicação intersubjetiva contribui com a
produção de uma vida social solidária, dialógica, ética e emancipada
(PESCE, 2007, p. 3).

8

Trivinho (2010), crítico da cibercultura, analisa a velocidade com que as tecnologias são criadas,
denominando esse fenômeno de “dromocracia”, do grego Dromos, que significa rapidez. Um
fenômeno que para ele provoca mais um processo de exclusão do que de inclusão. Essa
preocupação de Trivinho corrobora o pensamento de Habermas no que diz respeito ao processo
avassalador em que as tecnologias são criadas, muito mais voltadas para o agir estratégico do que
para o agir comunicativo.
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Nesse contexto, a linguagem deve se expressar como um meio para o
entendimento mútuo e se consubstanciar como ação comunicativa. A linguagem,
assim entendida, é expressão do entendimento mútuo no campo da cibercultura.
Pesce (2007), ao falar do papel das TICs nos atuais processos de organização
societária, revela que
Habermas, ao discutir o papel do intelectual nas sociedades
contemporâneas, sinaliza a forma como este sujeito social tem se
relacionado com as TIC. Ao fazê-lo, percebe as contradições
inerentes a tal instrumental. Por um lado, a ampliação da esfera
pública midiática, a condensação das redes de comunicação e o
aumento do igualitarismo. Por outro, a descentralização dos acessos
à informação e a fragmentação dos nexos de comunicação. Como
consequência, outra tensão: em um turno, a subversão positiva em
regimes totalitários; em outro, o enfraquecimento das conquistas das
esferas públicas tradicionais, em meio ao anonimato e à dispersão
de informações (PESCE, 2007, p. 4).

Parece-nos que dessa citação podemos inferir que Habermas visualiza o
aumento do igualitarismo propiciado pelas redes, mas cabe questionar: o que quis
dizer sobre descentralização dos acessos à informação e da fragmentação dos
nexos de comunicação? O que significa dispersão de informações? São questões
que merecem um olhar atento às proposições habermasianas sob o ponto de vista
desta pesquisa. Pode ser que diante da revolução no campo da microeletrônica, a
velocidade de compreensão ou da percepção da revolução nas esferas do mundo
da vida ocorra mais rapidamente. Nesse sentido, Zuin e Pesce (2010) argumentam
que diante desse contexto:
[...] a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação
porta consigo a ambiguidade de proporcionar o recrudescimento da
razão instrumental e, portanto, de consciências reificadas quanto de
perspectiva emancipatórias concernentes à formação online de
educadores (p. 110-111).

De fato, quando um programa de formação de professores, por exemplo,
utiliza as tecnologias da informação e comunicação como fim e se descuida da
interação ou interatividade entre alunos e professores, pode se configurar em
uma ação pautada na razão instrumental e não na ação comunicativa. Por outro
lado, quando Habermas fala da descentralização dos acessos à informação e da
fragmentação dos nexos da comunicação, torna-se oportuno lembrar que em
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2006, quando recebeu o prêmio Bruno Kreisky por promover os direitos humanos,
disse que a internet “enfraquece as conquistas das mídias tradicionais” e contribui
com maior fragmentação do espaço público. No que pese as críticas feitas ao
autor9, não podemos deixar de considerar a importância que ele dá à linguagem,
que visa ao entendimento mútuo, sobretudo quando nos referimos aos ambientes
de aprendizagem online e presencial.
A crítica habermasiana à racionalidade instrumental fundamentada no agir
comunicativo é, sem dúvida, uma questão importante para a educação e os
processos que ocorrem na aprendizagem virtual. O autor sugere um olhar
diferenciado em relação aos modelos socioculturais e indica saídas para as
insuficiências do paradigma da consciência centrada no sujeito, abrindo espaço para
o novo paradigma da ação comunicativa. Daí retomarmos as formulações do autor
no campo da linguística, pois ele sugere três referências, que podem ocorrer: “com o
falante, com o ouvinte e com o mundo” (HABERMAS, 2002, p. 95). Essa trilogia nos
parece ser o mundo em rede.

2.3 EIXO PEDAGÓGICO DIALÓGICO E DOS SABERES DA DOCÊNCIA

No terceiro eixo, tratamos de concepções pedagógicas: dialogicidade e
autonomia, e, ainda, os saberes profissionais da docência, apresentando
contribuições de Paulo Freire e Maurice Tardif.
2.3.1 Concepções freireanas: dialogicidade e autonomia na Educação

Embora Paulo Freire tenha formulado sua teoria e método em um contexto
filosófico e político marcado pelas contradições entre opressores e oprimidos,
ausência de liberdade e subjugação ao status quo dominante, identificamos no seu
9

Santaella (2010) refere-se a uma crítica elaborada por Dányi (2007), na qual explicita que Habermas
“toma a internet como uma totalidade indiferenciada, sem se dar conta de que ela engloba também
novos jornalismos, novas rádios, novas TVs, tudo ao mesmo tempo. [...] Ignora por fim que as rádios
em muitos lugares não teriam podido sobreviver caso não tivessem ido on-line ou não tivessem se
valido das tecnologias digitais” (p. 117).
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pensamento dialógico e autônomo um caminho para problematizar a mediação
docente.
Vale observar que as ideias de Freire vêm sendo amplamente divulgadas
desde os anos 1980, mas ainda hoje encontramos práticas pedagógicas amarradas
à reprodução, tecnicistas e pouco críticas. Preocupamo-nos, sobretudo, com a
expansão da Educação a Distância por todo o território nacional. Como vem sendo
feita a mediação docente nos ambientes virtuais de aprendizagem?
É válido dizer que, no tempo histórico em que Freire viveu, o tema educação
a distância não tinha a relevância que tem hoje. Durante sua trajetória profissional,
ele esboça algumas reflexões sobre o uso das tecnologias, mas não propriamente
voltadas para a EaD. Contudo, ao problematizar a questão educacional mais ampla,
extraímos dois conceitos para a análise da mediação docente: dialogicidade e
autonomia.
Para Freire, as tecnologias, antes de qualquer coisa, despertavam-lhe
curiosidade crítica e cuidado, pois ele entendia que, para lidar com elas, era preciso
se defender de irracionalismos de um tempo altamente tecnologizado. Sua relação
com a tecnologia não é de aversão: “Pelo contrário, é consideração de quem, de um
lado, não diviniza a tecnologia, mas, de outro, não a diaboliza. De quem a olha ou
mesmo a espreita de forma criticamente curiosa” (2011a, p. 34). Freire esclarece:
Nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, de um
lado, nem a diabolizo, de outro. Por isso mesmo sempre estive em
paz para lidar com ela. Não tenho dúvida nenhuma do enorme
potencial de estímulos e desafios à curiosidade que a tecnologia põe
a serviço das crianças e dos adolescentes das classes sociais mais
favorecidas. Não foi por outra razão que, enquanto secretário de
Educação da cidade de São Paulo, fiz chegar à rede das escolas
municipais o computador (FREIRE, 2011a, p. 85).

Nessa citação, Freire restringe às crianças e aos adolescentes o uso do
computador e de seu potencial. No contexto em que viveu Freire, não poderia
dimensionar o alcance que as tecnologias da informação e comunicação teriam no
âmbito de uma política pública de governo voltada, prioritariamente, para a formação
de professores da Educação Básica.
A perspectiva dialógica freiriana se insere em uma visão problematizadora e
humana, que tem a palavra como meio para que o diálogo se faça. É preciso, então,
buscar seus elementos constitutivos, pois, para o autor, o diálogo só acontece
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quando os discursos são autênticos. A ação pela ação, sem reflexão, não constitui
um diálogo. Freire (1987, p. 78) considera diálogo o “encontro dos homens,
mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portando, na
relação eu-tu”. Não é possível, portanto, estabelecer diálogo entre antagônicos, pois
o diálogo é uma exigência existencial.

E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de
seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e
humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um
sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a
serem consumidas pelos permutantes (FREIRE, 1987, p. 79).

A dialogicidade implica pensar crítico; sem ela não há comunicação e sem
comunicação não há educação. Há que se superar a contradição educadoreducandos. E, nessa relação, se instaura uma situação “gnosiológica, em que os
sujeitos incidem seu ato cognoscente sobre o objeto cognoscível que os mediatiza”
(FREIRE, 1987, p. 83).
Freire (2011a) traz à reflexão o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e
o pensar sobre o fazer que envolve a prática docente crítica. Por isso é que,
[...] na formação permanente dos professores, o momento
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a
próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão
crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunde com
a prática. O seu “distanciamento” epistemológico da prática,
enquanto objeto de sua análise, deve dela aproximá-lo ao máximo
(p. 40).

Na perspectiva freireana, quanto mais o professor se debruça sobre a prática,
no sentido de entendê-la, depurá-la, mais o pensamento ganha em rigorosidade,
perdendo seu caráter ingênuo. A prática exige do professor uma definição; tomada
de posição, rupturas. Para Freire, a missão do professor, entre outras formas de
atuação, se expressa na luta contra qualquer forma de discriminação, contra a
dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais, contra a ordem
capitalista vigente, os desenganos que consomem e imobilizam. Ser professor é
lutar pela esperança, pela “boniteza” da própria prática, é ensinar bem os conteúdos.
A prática docente não deve ser reduzida ao puro ensino dos conteúdos, pois “esse é

65

um momento da atividade pedagógica. Tão importante quanto ele, o ensino dos
conteúdos, é o meu testemunho ético ao ensiná-los” (FREIRE, 2011a, p. 101).
Freire lembra que o diálogo começa quando o educador se pergunta sobre os
conteúdos com os quais vai dialogar com seu educandos. Para educadores que
atuam na EaD, os conteúdos programáticos são apresentados por meio de módulos
impressos ou digitais, em geral padronizados, para diferentes realidades. Como
trabalhar a diversidade em processos a distância? Eis um desafio que a pedagogia
freiriana nos traz.
Como desenvolver a mediação docente na perspectiva freireana nos
ambientes virtuais? A educação autêntica para Freire, sabemos, não se faz de A
para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. O conteúdo
programático nasce dessa relação intermediada por diferentes visões ou pontos de
vista. Formar não é meramente treinar. O ser humano é inconcluso e é na interação
com outros seres humanos em um permanente movimento de procura que ele vai
construindo sua identidade coletiva.
Ensinar não é transferir conhecimentos, nem formar é ação para um sujeito
criador, pois “não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos,
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um
do outro” (FREIRE, 2011a, p. 25).
A perspectiva dialógica ocorre em momentos em que o professor está
explicando, narrando e expondo uma fala do objeto. Nesse sentido, não nega a aula
expositiva, desde que a postura seja dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não
apassivada, enquanto alguém fala ou ouve, pois o professor e o aluno devem ser,
nessa perspectiva, epistemologicamente curiosos. O bom professor é o que
consegue mobilizar o aluno, encantar e despertar para o conhecimento. “A
autoridade docente mandonista, rígida, não conta com nenhuma criatividade do
educando” (FREIRE, 2011a, p. 90).
Propondo uma pedagogia baseada na relação dialógica, Freire fala da
autonomia do educando e de um saber não autoritário, segundo o qual professor e
alunos aprendem a compreender o mundo e a criar novas alternativas de
aprendizagem. No seu entendimento, ensinar não é transferir conhecimentos, mas
criar possibilidades para sua própria construção. De nossa parte, acreditamos que,
em um mundo em constante transformação, é um grande desafio ser professor,
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especialmente no que diz respeito à construção da identidade coletiva e da
aprendizagem em rede.
A autonomia deve ser construída nos espaços pedagógicos, pois o papel do
professor não é seguir tão somente um calendário escolar tradicional e um conteúdo
programático, mas sim promover a liberdade que se funda na responsabilidade a ser
assumida. Ainda segundo Freire, é essencial reinventar o ser humano no
aprendizado de sua autonomia, tanto nas relações entre educador e educando,
quanto entre autoridade e liberdade.
A concepção de Freire de autonomia vem ao encontro de nossa pesquisa e
nos instiga à reflexão, pois, na EaD, frequentemente, ouvimos dizer que a
autoaprendizagem é uma condição para que o aluno aprenda. Ocorre que, muitas
vezes, usa-se a autoaprendizagem como justificativa para a ausência do professor
nos processos a distância. Mas, é preciso que o aluno ganhe autonomia na
aprendizagem e não que seja deixado à própria sorte. Não coadunamos com o
conceito de autoaprendizagem, ainda mais no momento em que as interfaces
digitais propiciam a interatividade e a possibilidade da presença virtual do docente.
Daí considerarmos o conceito de autonomia mais adequado aos processos a
distância, autonomia que deve ser estimulada pela presença do professor ou tutor,
na rede virtual, até porque, segundo Freire (2011a):
A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo,
é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É nesse sentido que uma
pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências
estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em
experiências respeitosas da liberdade (p. 105).

Embora as ideias de Freire venham sendo amplamente divulgadas desde os
anos 1980, verifica-se, no dia a dia, que os professores continuam amarrados às
práticas tecnicistas, historicamente construídas. Ressaltamos que, se não há uma
práxis dialógica na EaD, não há base para considerar esse processo critico e
reflexivo e sim unidirecional, fragmentado e tecnicista.
Precisamos aprender a compreender a significação de um silêncio,
ou de um sorriso ou de uma retirada da sala. O tom menos cortês
com que foi feita uma pergunta. Afinal, o espaço pedagógico é um
texto para ser constantemente “lido”, interpretado, “escrito” e
“reescrito”. Nesse sentido, quanto mais solidariedade exista entre o
educador e educandos no “trato” deste espaço, tanto mais
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possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na escola
(FREIRE, 2011a, p. 95).

A educação deve romper com a lógica unidirecional e propiciar a
interatividade e a aprendizagem colaborativa, em ambientes de aprendizagem, seja
a distância, seja online. É por meio da problematização da realidade, que tanto o
aluno quanto o professor desenvolvem conhecimentos e aprendizagem, podendo
superar a contradição existente nos processos autoritários entre educador e
educando. É por meio da relação dialógica que os sujeitos de um processo se
reconhecem e mediatizam conhecimentos.

2.3.2 Sobre os saberes da docência na visão de Tardif e suas implicações na
Educação

No campo das concepções teóricas aqui elencadas trouxemos os saberes da
docência de Maurice Tardif. O autor procura desvelar como os saberes da docência
se manifestam na prática e em que constitui a interação. A concepção teórica do
autor sobre os saberes da docência e de interações vem se somar à pesquisa sobre
mediação docente, pois seus estudos procuram desvelar como os saberes da
docência se manifestam na prática e em que constitui a interação.
As contribuições de Tardif vêm ao encontro da perspectiva freiriana no que
diz respeito à construção do conhecimento, pois “o saber não é uma coisa que flutua
no espaço” (TARDIF, 2012, p. 11). Para o autor, o saber é construído na relação de
vida, na história profissional dos professores, de suas relações com os alunos em
sala de aula e com o entorno que compõe a prática pedagógica. Para Tardif, o
saber, nos diversos campos do conhecimento, quer da pedagogia, quer da didática,
entre outros, não é uma categoria autônoma e separada das realidades sociais,
organizacionais e humanas nos quais os professores se encontram mergulhados.
Para o autor, antes de qualquer coisa, o saber é parte constitutiva do trabalho
docente, que envolve o contexto em que os professores realizam seu trabalho. “Daí
decorre todo um jogo sutil de conhecimentos, reconhecimentos e de papéis
recíprocos, modificados por expectativas e perspectivas negociadas” (TARDIF,

68

2012, p. 13). Além do mais, quando afirma que o “saber do professor é um saber
social” (TARDIF, 2012, p. 12) está corroborando o pensamento de Freire, para quem
os saberes sociais resultam de um comprometimento político e ético, constituído no
ambiente social.
Analisar os saberes docentes implica, para Tardif, escapar de dois perigos na
prática de pesquisa: o “mentalismo”10 e o “sociologismo”. O mentalismo por reduzir o
saber a processos mentais cujo suporte é a atividade cognitiva dos indivíduos.
Filosoficamente falando, é uma forma de subjetividade que tende a reduzir o
conhecimento e a realidade. E o sociologismo, por ignorar a contribuição dos atores
do processo na construção do saber. Nesse aspecto, a produção social vale por si
mesma, independe dos contextos de trabalho e das forças sociais, que quase
sempre são externas à escola.
No sociologismo, o saber real dos atores concretos é sempre
associado a outra coisa que não a si mesmo, e isso determina a sua
inteligibilidade para o pesquisador (que invoca então realidades
sociais como explicação), ao mesmo tempo em que priva os atores
de toda e qualquer capacidade de conhecimento e de transformação
de sua própria situação e ação (TARDIF, 2012, p. 15).

Em suma, para Tardif, o saber não é conteúdo fechado em si mesmo. É por
meio das relações complexas entre alunos e professores que ele se manifesta. Daí o
alerta aos pesquisadores quanto à natureza social do saber e para que não se caia
nem no mentalismo nem no sociologismo, pois os saberes docentes constituem e se
manifestam na concretude das práticas.
No que se refere à crítica ao mentalismo, Tardif apresenta cinco motivos que,
resumidamente, podem ser agrupados: 1) os professores estão em ambientes
coletivos e as representações práticas de um professor específico ganham sentido
quando colocadas em relação à situação coletiva de trabalho; 2) ele não define
sozinho em si mesmo o seu próprio saber profissional, pois esse saber é produzido
socialmente e resulta de uma negociação entre diversos grupos; 3) o saber também
é social porque seus próprios objetos são objetos sociais, isto é, práticas sociais. O
10

“No mentalismo, o acesso às ideias ou imagens se faria somente através da introspecção, que
seria então revelada através de uma ação, gesto ou palavra. Temos aqui um modelo causal de
ciência: (a) o indivíduo passivo recebe impressões do mundo; (b) estas impressões são impressas na
sua mente constituindo sua consciência; (c) que é então a entidade agente responsável por, ou local
onde ocorrem processos responsáveis por nossas ações” (MATOS, 1993).
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professor não trabalha apenas um objeto, ele trabalha com sujeitos e em função de
um projeto; 4) o saber é histórico e muda com o tempo e com as mudanças sociais;
5) por fim, o saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos
definidos de uma vez por todas, mas um processo de construção ao longo da
carreira, em que ele aprende a conhecer seu ambiente de trabalho e nele se
interiorizar por meio de regras que se integram à sua consciência prática.
No

que

diz

respeito

ao

sociologismo,

Tardif

considera

impossível

compreender a natureza do saber dos professores, sem saber o que eles pensam e
dizem. E lembra que
[...] social não que dizer “supraindividual”: quer dizer relação e
interação entre Ego e Álter, relação entre mim e os outros
repercutindo em mim, relação com os outros em relação a mim, e
também relação de mim para comigo mesmo quando essa relação é
presença do outro em mim mesmo (TARDIF, 2012, p. 15).

Depreendemos, assim, que o saber do professor é construído na situação de
trabalho com outros, encontra-se ancorado numa tarefa complexa, que é ensinar,
situado num espaço de trabalho, a sala de aula, a escola, por exemplo, enraizado
em uma instituição e em uma sociedade. Como observa Tardif, o saber do professor
está situado entre o individual e o social, entre o ator e o sistema, ou seja, ele é de
natureza social e individual e se baseia em certos fios condutores.
Nesse sentido, ensinar é agir com outros seres humanos que sabem que
participam de uma relação de aprendizagem, pois reconhecem que estão em
processo de aprendizagem, que sabem quem é o professor. Dessa relação, decorre
um jogo sutil de conhecimentos e de papéis recíprocos modificados por expectativas
e perspectivas negociadas. Como diz Tardif:
O saber não é uma substância ou um conteúdo fechado em si
mesmo; ele se manifesta através de relações complexas entre o
professor e seus alunos. Por conseguinte, é preciso inscrever no
próprio cerne do saber dos professores a relação com o outro, e,
principalmente, com esse outro coletivo representado por uma turma
de alunos (TARDIF, 2012, p. 13).

O autor identifica na relação dos docentes com seus saberes aspectos que
marcam de forma diferente essa prática. Para ele, o saber docente se constitui de
vários saberes oriundos de fontes diferentes e a relação docente com os saberes
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não deve ser reduzida à transmissão de conhecimentos já constituídos. Dessa
forma, os saberes são oriundos de vários campos do conhecimento e abrangem os
disciplinares, curriculares e experienciais. Estes últimos seriam o caminho
constitutivo da prática docente. Tardif busca traçar, teoricamente, o professor ideal,
como aquele que conhece sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de
possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e da pedagogia,
que é capaz de desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana
com os alunos. Contudo, observa que, apesar da posição estratégica que ocupam,
socialmente os professores não são valorizados entre os grupos que detêm o campo
dos saberes.
A relação que os professores mantêm com os saberes é de
“transmissores”, de “produtores” ou de “objetos” de saber, mas não
de produtores de um saber ou de saberes que poderiam impor como
instância de legitimação social de sua função como espaço de
verdade de sua prática. Noutras palavras, a função docente se define
em relação aos saberes, mas parece incapaz de definir um saber
produzido ou controlado pelos que a exercem (TARDIF, 2012, p. 40).

Corroborando o pensamento do autor, trazemos à reflexão os cursos
desenvolvidos a distância, que, em geral, são planejados e formatados por
conteúdos predefinidos a serem transmitidos aos cursistas, na maioria das vezes,
por meio dos professores ou tutores. Qual é autonomia que eles têm nesse
processo? Ainda que Tardif se refira a um contexto presencial, sua observação é
válida para os processos educacionais a distância. Ele sustenta que os professores,
em geral, não controlam a definição nem a seleção dos saberes disciplinares e
curriculares, pois essa atividade de produção e legitimação dos saberes científicos e
pedagógicos ocorre nas universidades ou em outra instância pública, assumindo,
assim, um caráter de exterioridade. O autor explicita que “os saberes científicos e
pedagógicos integrados à formação dos professores precedem e dominam a prática
da profissão, mas não provêm dela” (TARDIF, 2012, p. 41).
Então, qual seria o caminho de legitimação do saber docente?
A concepção do autor em relação à docência contribuiu com a compreensão
das instâncias docentes na pesquisa em pauta, pois, quando nos referimos à
docência, estamos falando de três atores que compõem a rede de aprendizagem.
Daí o interesse em entender como ela se configura no curso em pauta, já que a
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pergunta também se aplica à EaD. Reforçando a questão: Qual seria o caminho de
legitimação do saber docente em um curso de EaD?
Para os professores legitimarem seus saberes, Tardif (2012) vislumbra uma
saída, que se configura como um “conjunto de saberes atualizados, adquiridos e
necessários no âmbito da profissão docente e que não provêm das instituições de
formação nem dos currículos. Estes saberes não se encontram sistematizados em
doutrinas ou teorias” (p. 49). Eles são vistos por Tardif como saberes práticos, que
se integram a ela e são constituídos como prática docente, que se define como um
conjunto de representações passíveis de serem interpretadas e compreendidas
pelos professores em suas múltiplas dimensões. E constituem, por assim dizer, a
cultura docente em ação. O autor explicita:
O cientista e o técnico trabalham a partir de modelos e seus
condicionantes resultam da aplicação ou da elaboração desses
modelos. Com o docente é diferente. No exercício cotidiano de sua
função, os condicionantes aparecem relacionados a situações
concretas que não são passíveis de definições acabadas e que
exigem improvisação e habilidade pessoal, bem como a capacidade
de enfrentar situações mais ou menos transitórias e variáveis
(TARDIF, 2012, p. 49).

Tais atividades experienciais são vislumbradas por ele como o poder do
professor, de um saber só dele, vindo da prática.
Os saberes experienciais surgem como núcleo vital do saber
docente, núcleo a partir do qual os professores tentam transformar
suas relações de exterioridade com os saberes em relações de
interioridades com sua própria prática. Nesse sentido, os saberes
experienciais não são saberes como os demais; são, ao contrário,
formados de todos os demais, mas retraduzidos, polidos e
submetidos às certezas construídas na prática e na experiência
(TARDIF, 2012, p. 54).

O trabalho do professor se consolida no cotidiano, no saber-ser e num saberfazer, nos “macetes”, na necessidade de improvisar diante de realidades, às vezes,
precárias, que exigem habilidade frente a situações concretas. Sugere que é por
meio desse saber da experiência que os docentes deveriam ser reconhecidos por
outros grupos produtores de saberes e reivindicar um controle socialmente legítimo
dos seus saberes.
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Ainda segundo Tardif (2012), todos aqueles que se interessam pela prática
educativa precisam perguntar a si mesmos: “o que é a prática educativa?”. Essa
pergunta se refere à natureza do agir educativo e equivale a perguntar: “o que
fazemos quando educamos?”. Partindo dessas questões, ele apresenta três
concepções da prática educativa oriundas da nossa cultura: educação arte;
educação como técnica e educação interação.
Considerando

a

mediação

docente

como

tema

a

ser

investigado,

apresentaremos, apenas, a educação interação no sentido de depurar a ideia que o
autor tem a respeito. O docente raramente atua sozinho; em geral, interage com
outras pessoas e alunos. No caso da Educação a Distância, essa mediação
consolida-se no ambiente presencial e virtual de aprendizagem, de acordo com o
que estabelece o designer de cada curso.
Tardif entende por saberes interativos aqueles que são modelados e
mobilizados por meio de interações entre o professor e os outros atores
educacionais. Saberes, portanto, que possuem as marcas dessas interações, tais
como elas se estruturam nas relações de trabalho. Em suma, o conceito de
interação se refere11 “a toda forma de atividade na qual seres humanos agem em
função dos outros” (TARDIFF, 2012, p. 166).
Há interação, nessa concepção, quando os seres humanos orientam seus
comportamentos em função do comportamento dos outros. O agir interativo não visa
a controlar os fenômenos do ambiente externo, mas confrontar o outro, um confronto
que, para Tardif, não é rígido, pois depende das finalidades dos autores. Por
exemplo, eles podem expressar seus sentimentos e vivências, buscar um acordo por
intermédio de interações linguísticas e, ainda, desencadear um processo de
negociação sobre os mútuos papeis.
Tardif explicita, então, que a ação sobre a natureza (o trabalho) e sobre o
artefato (a técnica) inclui também interações entre os indivíduos, mas estas são
diferentes daquelas realizadas com o outro, pois

11

Para Mattar (2012), interação e interatividade são dois conceitos utilizados algumas vezes como
sinônimos. Apesar dos termos serem registrados como dois substantivos, há apenas um adjetivo na
língua. Quando ocorre interação ou interatividade usa-se o mesmo adjetivo: “interativo”. Nosso
Houaiss registra na primeira acepção o adjetivo “interativo” como “relativo a interação”, e o
substantivo “interatividade” como “qualidade de interativo” (p. 24).
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[...] o trabalho e a técnica, enquanto categorias fundamentais da
atividade humana são estruturadas globalmente muito mais por
relações do tipo “lado a lado” entre os atores do que por relações do
tipo “face a face”: no lado a lado a ênfase é colocada na colaboração
mútua e na coordenação das ações dos indivíduos a fim de realizar
alguma coisa; no face a face, a ênfase é posta naquela interação
com o outro que mais se destaca na ação (TARDIF, 2012, p. 166).

Para concluir o pensamento, Tardif sugere que a ideia de interação nos leva a
captar a natureza social do agir educativo. Na educação, são os seres humanos que
compartilham da interação. Assim, ele chama a atenção para a importância dos
processos interativos, pois é preciso que os alunos se associem ao processo
pedagógico, processo que envolve sujeitos e não objetos.

2.4

EIXO

DA

CIBERCULTURA:

LINGUAGEM,

COMUNICAÇÃO

E

INTERATIVIDADE

Este eixo tem como objetivo embasar o campo das ações pedagógicas em
ambientes virtuais de aprendizagem, com concepções no âmbito da cibercultura,
linguagem, comunicação e interatividade.
2.4.1 Com foco na contribuição de Pierre Lévy
O entendimento da rede colaborativa que rege a cibercultura em seu conjunto
de práticas sociais, comunicacionais e interativas compõe a estruturação deste
quadro conceitual, cabem, então, as perguntas: Qual é o conceito de cibercultura?
Até que ponto a rede virtual, por si, favorece a aprendizagem colaborativa? Qual é o
papel do professor nessa mediação?12 Essas são questões que buscamos
esclarecer partindo da colaboração de Pierre Lévy.

12

Observamos que Lévy traz conhecimentos relevantes no que diz respeito a informática e
comunicação e sugere elementos para uma aprendizagem colaborativa. Mas não avança em sua
proposta no campo educacional. Daí ser importante cotejar o pensamento dos autores que formulam
suas concepções no presencial com aqueles que problematizam o ambiente virtual.
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A cibercultura é o conjunto tecnocultural emergente no final do século XX em
sinergia com a microeletrônica e o surgimento das redes telemáticas mundiais. A
cibercultura é, na concepção de Lemos13,
[...] uma forma sociocultural que modifica hábitos sociais, práticas de
consumo cultural, ritmos de produção e distribuição da informação,
criando novas relações no trabalho e no lazer, novas formas de
sociabilidade e de comunicação social. Esse conjunto de tecnologias
e processos sociais ditam hoje os ritmos das transformações sociais,
culturais e políticas nesse início de século XXI (LEMOS, 2010, p. 22).

Vislumbra-se, nesse cenário, uma nova relação entre as tecnologias e a
sociabilidade, configurando a nova cultura, que vem se consolidando no campo
educacional a partir do advento das novas tecnologias da informação e
comunicação. A contribuição de Lévy e Lemos (2010) sinaliza para mudanças que
acontecem em ritmo acelerado no campo das tecnologias. Para os autores, o
sentido da tecnologia contemporânea não se refere à sua dimensão material, mas
ao poder de produzir sentido, de fazer sociedade.
Partindo desse princípio, recorremos a Lévy (1993), no que se refere ao
significado da passagem do ambiente analógico para o digital, que exige novas
percepções e novas tecnologias. O autor examina as diferentes linguagens
existentes nas sociedades, as quais encaminham para aprendizagens diferenciadas
por meio das expressões oral, escrita e digital.
Segundo o autor,
[...] vivemos hoje em uma destas épocas limítrofes na qual toda a
antiga ordem das representações e dos saberes oscila para dar lugar
a imaginários, modos de conhecimento e estilo de regulação social
ainda pouco estabilizados. Vivemos um destes raros momentos em
que, a partir de uma nova configuração técnica, quer dizer, de uma
nova regulação com o cosmos, um novo estilo de humanidade é
inventado (LÉVY, 1993, p. 17).

13

André Lemos foi convidado por Pierre Lévy para traduzir e atualizar o livro Cyberdémocracie: essai
de philosophie politique, publicado em 2002, na França. A nova versão traduzida e revista do livro foi
feita pelos dois autores, ganhou o título O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia
planetária, e foi publicado pela primeira vez em 2010. Essa citação é parte de um texto escrito por
Lemos que consolida a definição de cibercultura.
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Lévy vislumbra a possibilidade da criação de uma rede de relações, ancorada
em uma identidade cultural e social, capaz de propiciar a democratização das
práticas educacionais. Para ele, a era digital enseja uma prática assentada na
construção coletiva do conhecimento, na colaboração entre os participantes da rede.
Nesse sentido, temos de estar atentos para dimensões específicas da
aprendizagem que devem ser consideradas na EaD: a autonomia dos alunos e a
cooperação entre os envolvidos nos processos de mediação no ambiente virtual.
O docente mediador em ambiente virtual deve estar aberto às inovações
tecnológicas e aprender com elas. É preciso investigar: que tipo de apropriação ele
faz das técnicas? Que dificuldade encontra no seu uso? Que relação estabelece
com elas? Acreditamos que a mediação docente passa pela promoção da autoria
dos sujeitos que participam da rede social, pelos processos da aprendizagem, pela
estimulação das paixões de aprender, pelo agir comunicativo, entre outros aspectos
a serem apreendidos na pesquisa aqui proposta.
De que forma os sujeitos desta pesquisa concebem o espaço virtual? Para
Lévy e Lemos (2010), “o espaço virtual compreende o conjunto aberto ao infinito de
maneiras de organizar os signos digitais copresentes na rede” (p. 203). O espaço
virtual é apenas mais um nome da noosfera, representado por um conjunto infinito
de organização da cultura humana. Os autores chamam a atenção para o
surgimento de novas formas de se comunicar e interligar os saberes pessoais e
comunitários, tanto local quanto globalmente. E citam as redes sociais como o
Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, entre outras, como possibilidades de trocas
de informações e de aprendizagens, que emergem da Web 2.0 e ampliam a
possibilidade de participação, diálogo, customização e integração de interfaces
digitais, reforçando a potência agregadora das tecnologias da cibercultura.
Para os autores, as tecnologias emergentes reconfiguram o cenário, pois
enquanto as mídias de massa, desde a tipografia até a televisão, partiam de um
centro emissor para múltiplos receptores, os novos meios de comunicação social
interativos funcionam de maneira diferente. Em vez de serem condicionados pelas
mídias, como jornais, revistas, rádios, televisões, “os novos meios de comunicação
social interativos funcionam de muitos para muitos em um espaço descentralizado”
(LÉVY; LEMOS, 2010, p. 13).
Inspirados nas concepções de Lévy e Lemos (2010), depreendemos que a
aprendizagem coletiva acontece por meio da colaboração em rede, que se configura
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na cibercultura. As novas tecnologias da informação e comunicação alteram os
processos de comunicação e trazem uma nova configuração social, comunicacional,
cultural e política. Essa nova configuração pode ser caracterizada por três princípios
da cibercultura: liberação da emissão, conexão generalizada e reconfiguração social,
cultural, econômica e política. Para eles, o tripé emissão, conexão e reconfiguração
tem como consequência a mudança social na vivência do espaço e do tempo. Em
suma, o que os autores nos informam é que o princípio da liberação da emissão
liberta as vozes e discursos reprimidos pela sociedade da informação dos mass
media. O segundo princípio é o da conectividade generalizada, que ganha amplitude
com o crescimento cada vez mais exponencial do número de computadores
conectados: “tudo se comunica e tudo está em rede: pessoas, máquinas, redes sem
fio” (LÉVY; LEMOS, 2010, p. 46). E o terceiro princípio é da reconfiguração prática,
das mídias e dos espaços, sem substituição dos antecedentes.
Esses três princípios estão na base do “progresso” da cultura como
um todo. A liberação da emissão, a conexão planetária e a
consequente reconfiguração social, política e cultural emergem da
nova potência de liberação da palavra que as tecnologias digitais
possibilitam, servindo para recombinar e criar processo de
inteligência, de aprendizagem e produção coletivos e participativos. A
novidade não é tanto a recombinação em si, mas o seu alcance
(LÉVY; LEMOS, 2010, p. 46).

No início do século XXI, as novas tecnologias de informação e comunicação
impactam

os

processos

educacionais

e

comunicacionais,

trazendo

uma

configuração social, cultural e política diferenciada. Lévy e Lemos acrescentam ao
rol de novas tecnologias a cloud computing (computação na nuvem), onde se
desenrolam tecnicamente os processos de computação social. Nesse sentido, os
computadores pessoais não são mais ocupados pelos centros de registros e
processamento de dados, que passam a ser armazenados pelo Google, Facebook,
Yahoo, YouTube nas chamadas nuvens informáticas.
Lévy (1999) busca estabelecer alguns princípios em relação ao novo papel
dos professores na aprendizagem em rede. O autor fala de uma mudança qualitativa
nos processos de aprendizagem cooperativa. Observa que os professores e
estudantes aprendem ao mesmo tempo a lidar com os recursos materiais e
informacionais. Daí sugerir que a formação dos professores deva ser contínua na
aprendizagem a distância. Os estudantes podem participar de conferências por meio
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da WWW (World Wide Web), onde podem encontrar os melhores pesquisadores de
um determinado tema de estudo. Na concepção do autor, a função do professor não
pode mais ser a de difusor dos conhecimentos, pois sua competência deve, agora,
se concentrar no incentivo da aprendizagem e do pensamento. Para Lévy (1999), o
professor no ambiente colaborativo torna-se
[...] um animador da inteligência coletiva dos grupos que estão a seu
encargo. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na
gestão das aprendizagens: o incitamento à troca dos saberes, a
mediação relacional e simbólica, a pilotagem dos percursos de
aprendizagem etc. (p. 173).

A expressão utilizada por Lévy quando se refere ao novo papel dos
professores, “animador da inteligência coletiva”, nos instiga a questionar: em que
consiste a mediação dos docentes nos ambientes virtuais sob o ponto de vista do
autor? A expressão “animador da inteligência coletiva” não nos parece ser a mais
apropriada, quando nos referimos ao mediador docente, ou seja, ao docente da rede
virtual. Assim, buscamos cotejar a concepção de Freire com a de Lévy e analisar
tanto uma como outra. Para Freire, o papel do professor não é seguir tão somente
um calendário escolar tradicional e um conteúdo programático, mas promover a
liberdade que se funda na responsabilidade a ser assumida. O essencial nessas
relações, para Freire, é reinventar no ser humano a busca pelo aprendizado de sua
autonomia.
O pensamento de Freire se insere na pedagogia crítica. Em sua obra aponta
aspectos docentes, marcadamente mediadores, entre os quais destaca:
[...] ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como
aprender não é memorizar o perfil do conteúdo transferido no
discurso vertical do professor. Ensinar e aprender têm que ser com o
esforço metodicamente crítico do professor de desvelar a
compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno
de ir entrando, como sujeito de aprendizagem, no processo de
desvelamento que o professor ou professora deve deflagrar
(FREIRE, 1993, p. 134).

Embora formuladas com propósitos diferentes, as concepções de Freire e
Lévy sobre mediação docente são agora cotejadas neste eixo. Para Freire, a
educação autêntica não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B,
mediatizados pelo mundo. Freire contesta a educação bancária e propõe o “com” no
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sentido da interação dialógica. Contudo, embora questionemos a expressão
“animador da inteligência coletiva” não podemos deixar de valorizar a contribuição
de Lévy na aprendizagem em rede, sobretudo no campo da comunicação quando
propõe um novo esquema de interação, tal como explicitado:
Diríamos antes que o efeito de uma mensagem é o de modificar,
complexificar, retificar um hipertexto, criar novas associações em
uma rede contextual que se encontra sempre anteriormente dada. O
esquema elementar da comunicação não seria mais “A transmite
alguma coisa a B”, mas sim “A modifica uma configuração que é
comum a A, B, C, D, etc.”. O objeto principal de uma teoria
hermenêutica da comunicação não será, portanto, nem a mensagem
nem o receptor, mas sim o hipertexto que é como uma reserva
ecológica, o sistema sempre móvel das relações de sentidos que os
precedentes mantêm (LÉVY, 1993, p. 73).

O autor, por meio dessa associação, reafirma a sua visão de rede
colaborativa e a indispensável presença humana nessa mediação. Lévy opta por
uma pedagogia ativa e apresenta o hipertexto ou a multimídia interativa com usos
educativos. Observa que quanto mais ativamente participar da aquisição do
conhecimento, mais o aluno irá integrar e reter aquilo que aprender. O hipertexto e a
multimídia interativa favorecem uma atitude exploratória, ou mesmo lúdica, face ao
material a ser assimilado.
Lévy (1999) explicita que o uso das tecnologias digitais e das redes de
comunicação interativa amplifica a mutação na relação com o saber. Ao prolongar as
capacidades cognitivas humanas (memória, imaginação, percepção), as tecnologias
redefinem o significado das coisas. Ressalta, também, que as novas possibilidades
de

aprendizagem

cooperativa

oferecidas

pelo

ciberespaço

impactam

o

funcionamento das instituições e os modos habituais da divisão do trabalho das
empresas e escolas. Ele se pergunta: como manter as práticas pedagógicas
atualizadas com esses novos processos de transação de conhecimento? Para Lévy,
não se trata de usar as tecnologias a qualquer custo, é preciso “acompanhar
consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que questiona
profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas
educacionais tradicionais e sobretudo os papéis de professor e de aluno” (LÉVY,
1999, p. 174).
Nesse sentido, o desafio, tanto na questão da redução dos custos, como do
acesso à educação na cibercultura, não é a passagem do presencial à distância,
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nem do escrito oral e tradicional à multimídia, mas é a transição de uma educação
institucionalizada nos padrões tradicionais para uma situação de mediação de
saberes, que devem caracterizar as redes sociais.
Por fim, Lévy e Lemos (2010) mencionam as políticas públicas adotadas pelo
governo brasileiro no que diz respeito à diminuição da exclusão digital, que será
retomada ao longo do trabalho. Eles definem exclusão digital como “a falta de
capacidade técnica, social, cultural, intelectual e econômica de acesso às novas
tecnologias e aos desafios da sociedade da informação” (p. 153). Essa incapacidade
envolve problemas de natureza técnica, econômica, cognitiva e social. Incluir
envolve todas essas instâncias. É nesse contexto que se inserem as políticas
públicas voltadas para a inclusão de todos à universidade, como o caso da UAB.

2.4.2 No âmbito da linguagem e da hipermídia: contribuição de Santaella

A concepção de linguagem e hipermídia proposta por Santaella é o que
buscamos extrair da contribuição da autora à nossa pesquisa. Para a autora, as
linguagens são muitas e se configuram em ambientes híbridos. Desde a Revolução
Industrial, passando pelas revoluções eletrônica, da informática e digital, o poder
multiplicador das linguagens se amplia. Estas não só crescem, como também se
agregam em um processo de hibridização, pois vivemos hoje
[...] imersos em signos e linguagens, rodeados de livros, jornais,
revistas, de sons vindos do rádio ou dos discos laser e das fitas,
somos bombardeados por imagens, palavras, música, sons e ruídos
vindos da televisão, temos o cinema dentro de casa através do
videocassete e, recentemente, com a internet, rede das redes,
podemos navegar através da informação e nos conectar com
qualquer parte do mundo em frações de segundo (SANTAELLA,
2005, p. 28).

Mas nem sempre foi assim. Durante pelo menos quatro séculos, depois da
invenção de Gutenberg, a cultura do livro e do texto impresso predominou na
sociedade. Esse domínio se estendeu do século XV ao XIX, período considerado por
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Santaella (2007) “a era das letras”, na qual o texto escrito prevaleceu como produtor
e difusor da cultura e dos saberes.
O livro impresso, feito de registros facilmente duplicáveis e
transmissíveis, transformou a informação em objeto transportável,
rompendo com os mistérios do conhecimento reservado a poucos
privilegiados, eruditos religiosos e nobres, e expandindo a
capacidade de leitura (SANTAELLA, 2007, p. 286).

A partir daí, a vida política, social e cultural não seria mais a mesma. O livro
propiciou a disseminação e democratização de ideias, o crescimento de um corpo de
conhecimento nos campos científicos, culturais, literários e artísticos e, ainda, a
distribuição desse conhecimento por vários locais, mediante a reprodução em escala
massiva. O texto adquire, no jornal, propriedades semióticas presentes na
diagramação, na variação de tamanho e forma dos tipos gráficos, enfim na
associação entre texto e imagens. A expansão do jornal germinou as sementes da
cultura de massa, propiciada pela passagem da prensa manual para a mecânica,
quando foram observados eventos que marcaram um período da história das mídias.
A autora analisa, sumariamente, o cenário compreendido entre os séculos XV
e XIX, de modo a situar o leitor no desenvolvimento das mídias, que marcaram as
transformações

entre

os

modelos

de

produção

industrial-mecânicos

para

eletroeletrônicos e suas redes de transmissão broadcast: o rádio e a televisão.
Santaella, com base em McLuhan, enfatiza que tanto o rádio quanto a televisão,
com padrões semióticos de comunicação oral nos diálogos e falas, representaram
um forte golpe na cultura do texto impresso no século XX.

Em virtude disso, pode-se dizer que o século XX foi o século da
coexistência, da convivência e também das misturas da escrita com
a imagem. É costume chamar esse século de “era da imagem”
porque a escrita, que havia sido hegemônica desde a invenção de
Gutenberg [...], foi perdendo cada vez mais sua exclusividade a partir
de meados do século XIX. Além disso, as imagens são muito
evidentes, oferecem-se à superfície do olhar, estão em todos os
lugares, amplificam-se nos espaços urbanos, interpelam
insistentemente nossa percepção (SANTAELLA, 2007, p. 289-290).
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Contudo, Santaella explicita que a perda da hegemonia do livro no século XX
não representou diminuição de textos produzidos. Assim, mesmo que a expressão
“era da imagem” seja adequada para denominar esse século, a produção textual
também deixou uma marca relevante. Concordamos com a autora, para a qual uma
mídia não substitui a outra, os livros continuam não só a existir, como também a se
multiplicar. No campo da comunicação, quando surge um novo meio, ocorre uma
transformação do papel cultural desempenhado pelos precedentes; ocorre o que a
autora chama de “refuncionalização”.
Assim, podemos dizer que a linguagem tende a se reconfigurar de acordo
com o crescimento das tecnologias. Daí a autora sugerir a superação atomizada das
linguagens, códigos e canais pela busca de um tratamento mais integrador que nos
permita compreender como os signos se formam e como as linguagens e os meios
se combinam e se misturam. No seu entendimento, a “complexidade do real exige
teoria à sua altura” (SANTAELLA, 2007, p. 29). Nesse caso, ela vai ao encontro da
filosofia lógica ou semiótica de Charles Sanders Peirce, na qual encontra respostas
aos desafios que a realidade apresenta. Ainda que seja este o conceito a que a
autora se reporta, ela observa que a semiótica
[...] não é uma chave que abre para nós milagrosamente as portas de
processos de signos cuja teoria e prática desconhecemos. Ela
funciona como um mapa lógico que traça as linhas dos diferentes
aspectos através dos quais uma análise deve ser conduzida, mas
não nos traz nenhum conhecimento específico da história, teoria e
prática de um determinado processo de signos. Sem conhecer a
história de um sistema de signos e do contexto sociocultural em que
ele se situa, não se pode detectar as marcas que o contexto deixa na
mensagem (SANTAELLA, 2011).

Para tanto, Santaella (2005) propõe analisar as linguagens e o pensamento
por meio de três matrizes lógicas – verbal, visual e sonora –, hipótese formulada em
meados dos anos 1980. Influenciada pelo pensamento científico e filosófico de
Peirce14, a autora reconhece que uma apresentação breve do autor seria tarefa
14

Em sua tese de doutorado, Santaella tomou como base os escritos semióticos de Charles Sanders
Peirce. No campo da fenomenologia, Peirce buscava respostas para questões do tipo: como se dá a
apreensão e compreensão do mundo pelo ser humano? Como a multiplicidade e diversidade infinitas
do universo sensível são convertidas em realidades inteligidas? [...] Depois de décadas do mais
apurado esforço intelectual, Peirce conclui que tudo que nossa mente é capaz de apreender, tudo
que aparece à consciência, é feito numa gradação de três e não mais que três elementos formais: 1)
qualidade de sentimento; (2) ação e reação; e (3) mediação (SANTAELLA, 2005, p. 15).
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impossível diante da fertilidade de sua produção. Para ela, há uma espécie de eixo
central que ilumina a concepção de Peirce e marca suas investigações, que é a
semiótica concebida como lógica em um sentido que não existia na época e não há
ainda hoje. Não vamos nos deter nas contribuições de Peirce no âmbito da lógica,
mas situar tão somente a influência desse autor na produção teórica e filosófica de
Santaella.
Portanto, as linguagens se concretizam na realidade de uma lógica semiótica
abstrata, sustentada e entrelaçada pelas três matrizes: verbal, visual e sonora. Sob
o ponto de vista da autora, todas as linguagens são híbridas. Desse modo, elas se
entrelaçam. Daí a autora indagar: como ficam as linguagens em relação aos meios
ou mídias?
Concordamos com Santaella (2005), que acredita que meios são suportes
materiais nos quais as linguagens se corporificam e transitam. Como vimos, com a
revolução eletrônica, as linguagens passam a ser veiculadas por meio da difusão
massiva, o rádio e a televisão. Daí para a frente, os desdobramentos dos meios
foram se tornando uma constante: xerox, vídeo, fax, computadores, etc. Uma
revolução que vem surpreendendo é aquela que se dá no campo da microeletrônica
e das redes mundiais de telecomunicação. Por fim, vale a ressalva feita por ela no
que diz respeito ao alcance dos meios, pois estes são, apenas, meios. Apesar de
todas as variações que os meios provocam em cada matriz de linguagem, é preciso
distinguir sob o ponto de vista epistemológico que a “mediação primeira não vem
das mídias, mas dos signos, linguagem e pensamento, que elas veiculam”
(SANTAELLA, 2005, p. 380). Enfim, para a autora
[...] as modalidades e submodalidades das matrizes da linguagem e
pensamento criam condições para a leitura e análise dos processos
lógico-semióticos que estão na base de toda e qualquer forma de
linguagem, possibilitando ao analista divisar semelhanças e
diferenças entre manifestações concretas de linguagem. O objetivo
último das classificações é o de funcionar como um dispositivo que
permita perceber as formas semióticas de que partem os diversos
processos sígnicos ou linguagens e as relações possíveis entre eles,
o que nos leva à superação das divisões estanques entre as
linguagens na medida em que são fornecidas novas bases para uma
visão intersemiótica fundada em matrizes lógicas (SANTAELLA,
2005, p. 389-390).
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O que vale aqui acentuar é o fato de que, para Santaella (2005), a mistura
de linguagens da multi e hipermídia estão alicerçadas sobre as três primeiras
matrizes: verbal, visual e sonora. Ela argumenta que os programas multimídia
(softwares) misturam as linguagens a partir dessas três fontes primordiais: “os
signos audíveis (sons, músicas, ruídos), os signos imagéticos (todas as espécies de
imagens fixas e animadas) e os signos verbais (orais e escritos)” (SANTAELLA,
2005, p. 25). Sob outro ângulo de conhecimento, a concepção da autora soma-se à
de Lévy, que se propôs a analisar as linguagens oral, escrita e digital, por serem
estas as formas como os seres humanos se expressam.
Outro aspecto a ser enfatizado no pensamento de Santaella diz respeito ao
nascimento de uma nova linguagem, que ela reconhece como sendo a hipermídia.
Ela explicita que antes da era digital, os suportes estavam separados: o desenho, a
gravura nas telas, o texto e as imagens, a pintura, a fotografia, etc. Depois que
passaram para a digitalização, todos esses campos de produção humana juntaramse na hipermídia, para a qual convergem o texto escrito, o audiovisual, a informática
e, ainda, as telecomunicações e as redes eletrônicas. A tecnologia da informação
digital conduziu à disseminação da internet que resultou da associação de dois
conceitos básicos, o de servidores de informação com o hipertexto. Por fim, o
universo virtual cresce de forma exponencial formando uma cultura planetária
denominada cibercultura, na qual a hipermídia emerge como uma das faces mais
importantes.
Pode-se dizer que a hibridização permitida pela digitalização e pela linguagem
hipermidiática inaugurou uma forma nova de se comunicar, interagir e dialogar.
“Longe de ser apenas uma nova técnica, um novo meio para a transmissão de
conteúdos preexistentes, a hipermídia é, na realidade, uma nova linguagem em
busca de si mesma” (SANTAELLA, 2005, p. 392). Uma nova linguagem que traz
novas formas de pensar, agir, sentir, combinando e produzindo novas sintaxes e
promovendo mediações, que, de acordo com a autora, não existem sem signos. No
entendimento de Santaella, no cerne de quaisquer mediações, sejam tecnológicas,
midiáticas ou culturais, está a linguagem, camada processual mediadora, que vela,
desvela e revela para nós o mundo e que nos constitui humanos.
Portanto, a linguagem – cuja função primordial é a de mediadora e,
só por isso, pode ter função comunicativa, pois não haveria
comunicação se não houvesse o que comunicar – é sempre
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linguagem encarnada, mesmo que essa carne seja a do sonho, de
uma película fílmica, de elétrons que bombardeiam uma tela
(SANTAELLA, 2007, p. 189).

Quando falamos em linguagem, estamos nos referindo àquilo que Santaella
denomina comunicação e classifica em cinco gerações tecnológicas, que vão desde
a eletromecânica até a eletroeletrônica. De acordo com a autora, “uma grande parte
dessas invenções é constituída por tecnologias que incrementam a capacidade
humana para a produção de linguagem, portanto, tecnologias comunicativas ou
meios de comunicação” (SANTAELLA, 2007 p. 195).
A primeira dessas cinco gerações reúne as “tecnologias do reprodutível”,
incluindo jornal, foto, cinema. As tecnologias da reprodutividade introduziram o
automatismo e a mecanização da vida, caracterizada como a época do leitor
movente, ou seja, daquele que folheia as páginas do jornal ou do livro e, em
qualquer lugar, em movimento, pode capturar imagens além da leitura.
As “tecnologias da difusão” incluem o rádio e a televisão, responsáveis pela
ascensão da cultura de massas e que se expandiram com a transmissão via satélite.
Ainda nessa geração a autora inclui o videocassete, a TV a cabo, aparelhos que
introduziram uma cultura diferenciada daquela que está na base da cultura de
massas.
As “tecnologias do disponível” indicam aquelas de pequeno porte para
atender a necessidades mais personalizadas de recepção de signos de diversas
origens, que a autora tem chamado de “cultura das mídias”, que se diferencia da
lógica da comunicação de massa e da comunicação via digital. Nela se inclui seu
mais novo segmento, sob a designação de “cultura da mobilidade”.
A quarta geração é a das “tecnologias do acesso”. O advento marcante desta
geração é o da internet, que se caracteriza pelo universo de informações colocadas
ao alcance dos dedos. De acordo com a autora, o acesso é o traço mais marcante
desse espaço virtual15, que passou a ser chamado por William Gibson em 1984 de
ciberespaço, que
[...] é um espaço que está em todo lugar e em nenhum lugar, no qual
praticamos e produzimos eletronicamente. A interatividade palavra15

Como diz a autora, “[...] virtual reporta-se a um estado potencial que poderia se tornar atual. Não se
opõe a real, mas a atual, enquanto o real se opõe ao possível” (SANTAELLA, 2007, p. 260). Para ela,
o virtual pode ser considerado sinônimo de potencialidade.
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chave para caracterizar o agenciamento do cibernauta – palavra, de
resto, que foi tornando o termo “recepção” cada vez mais obsoleto –,
só é possível porque o ciberespaço é, sobretudo, um espaço de
acesso livre, informal, descentrado, capaz de atender a muitas
idiossincrasias – motoras, afetivas, emocionais, cognitivas – do
usuário (SANTAELLA, 2007, p. 198).

Ainda de acordo com a autora, é um espaço que nos traz um fluxo de
linguagem multimídia, um não lugar, no qual os signos aparecem e desaparecem
das telas dos monitores. “O bit – unidade mínima que dá corpo aos signos líquidos
que escorregam por esses ambientes – é maleável e efêmero” (SANTAELLA, 2007,
p. 199). Ao contrário dos registros em suportes materiais, os bits ocupam pouco
espaço e podem ser apagados e substituídos, gerando atualização dos dados.
Assim, explicita a autora, além de um meio de comunicação, as tecnologias do
acesso são inteligentes, pois alteram as formas de armazenamento e diálogo com
as informações.
Assim, “as gerações tecnológicas não ocorrem por saltos. Elas se insinuam
pouco a pouco, quase despercebidas, para finalmente emergirem nítidas à
superfície” (SANTAELLA, 2007, p. 199). Para a autora, a quinta geração se
caracteriza pelas “tecnologias da conexão contínua”, que se constituem por uma
rede móvel de pessoas e de tecnologias nômades operando em espaços não
contíguos e híbridos, criado pela fusão de lugares diferentes e conectados. Nota-se
que uma geração tecnológica não extingue outras, elas se juntam. A cultura de
nosso tempo é marcada pela mistura de todas as formas de cultura,
interconectadas.
Considerando a complexidade das gerações tecnológicas, que não caminham
por saltos, mas emergem e se consolidam em um processo de contínua
transformação ao se propor um projeto, que se vale das tecnologias da informação e
comunicação, temos de considerar o estágio em que se encontra cada grupo. Não
se trata de um processo evolutivo que a sociedade necessariamente atingiu ou
alcançará. Apesar das tecnologias estarem na quinta geração, isso não ocorre na
maior parte das instituições que atuam no campo da educação a distância. Podemos
dizer que há um descompasso entre as concepções teóricas e aquilo que, de fato, é
exequível sob o ponto de vista das possibilidades institucionais. Assim, vale
observar que diante de todas as promessas sedutoras do uso das tecnologias, seu
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poder pode

ser problemático.

Hipermídia,

por exemplo,

significa

enorme

concentração de informações.
Ela pode consistir de centenas e mesmo milhares de nós, com densa
rede de nexos. A grande flexibilidade do ato de ler uma hipermídia,
leitura em trânsito, pode transformar em desorientação se o receptor
não for capaz de formar um mapa cognitivo, mapeamento mental do
desenho estrutural do documento [...]. Portanto, transitar pelas
infovias pode se tornar extremamente frustrante se o programa
estrutural do documento não estiver ajustado ao potencial pretendido
(SANTAELLA, 2005, p. 395).

Nesse aspecto, é preciso que os promotores de cursos elaborem roteiros e
programas que sejam capazes de guiar o receptor no seu processo de navegação.
Mas, como alerta Santaella (2005), todo sistema-guia é uma faca de dois gumes,
pois pode tolher a curiosidade e a vontade de navegar de forma independente. Por
outro lado, o fácil pode deixar o leitor desestimulado. Mas a autora observa que há
necessidade de uma didática, de alguma lógica interna a ser apreendida, pois sem
ela o usuário pode se perder na confusão e indecisão, sem saber de onde vem, para
onde vai ou mesmo como sair do lugar em que está.
No âmbito da nossa pesquisa, destacamos dois conceitos basilares para a
análise de nossos achados no pensamento de Santaella: linguagem e hipermídia.
Como os sujeitos envolvidos navegam no ambiente virtual? Quais são as
dificuldades? A reflexão entre linguagem e hipermídia no âmbito das diferentes
gerações tecnológicas trouxe elementos para refletirmos sobre a configuração da
mediação docente expressa no processo de formação docente do curso analisado.
2.4.3 Reflexões sobre a mediação docente com base na interatividade
O termo “interatividade” vem compor estas reflexões teóricas sobre mediação
docente. Encontramos em Silva (2010) os fundamentos da interatividade. E, ao
discuti-la, o autor traz ao debate a questão da mediação pedagógica, que pode ou
não acontecer tanto na sala de aula presencial quanto virtual.
O livro Sala de aula interativa (SILVA, 2010) é considerado por Mattar (2012)
um clássico na reflexão sobre interatividade, em língua portuguesa. Na concepção
de Silva (2010), a interatividade envolve “três binômios: participação-intervenção,
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bidirecionalidade-hibridação e permutabilidade-potencialidade”16 (p. 121). Esses três
aspectos não são independentes, pois se combinam e dialogam entre si. Ele nos
apresenta, assim, uma definição aprofundada do termo “interatividade”17 que, no seu
entendimento, vinha sendo banalizado como adjetivo mercadológico. Para isso,
recorre tanto ao ambiente presencial quanto ao virtual.
Antes de problematizar a concepção de interatividade, pautada nos três
binômios supracitados, vale trazer à reflexão o debate entre os conceitos de
interação e interatividade. Alguns autores usam esses termos como sinônimos
(MATTAR, 2012); outros optam pela interatividade (WAGNER, 1994,1997; LEMOS,
2000; SANTAELLA, 2007). Vejamos o que pensa Silva (2010) a respeito dessa
questão.
O autor convida os críticos da interatividade a pensar esse termo no âmbito
do pensamento complexo moriniano, que não é simplificador, mas aberto à
multiplicidade de pontos de vista. A interatividade é contextualizada como um fato
emergente do último quarto do século XX. Neste século, verifica-se uma significativa
mudança na esfera das comunicações, que, de acordo com Silva (2010), marca “a
transição da modalidade comunicacional massiva para a modalidade interativa” (p.
9-10). Diante desse cenário, sugere que “interatividade” é um termo emergente que
reflete um “mais comunicacional” do qual o termo “interação” se aproxima menos.
Tomando como base dois teóricos – Multigner e Tiland –, Silva (2010)
explicita que o “conceito de interação vem da Física, foi incorporado pela Sociologia,
pela Psicologia Social e, finalmente, no campo da informática transmuta-se em
interatividade” (MULTIGNER, apud SILVA, 2010, p. 111) Argumenta, ainda, que
Tiland concebe a interatividade como conceito que “designa muito mais interações
sobre as quais repousa a estabilidade do mundo físico ou biológico, etc. [...] Ela abre
16

Silva (2010) explicita que estes fundamentos foram sugeridos por Arlindo Machado, em Pré-cinemas

e pós-cinemas, mas não exatamente como “binômios”, nem como “fundamentos” e tampouco como
“três”
17
Para Silva (1998), a interatividade está na disposição ou predisposição para mais interação, para
uma hiperinteração, para bidirecionalidade (fusão emissão-recepção), para participação e
intervenção. Para o autor, um indivíduo pode se predispor a uma relação hipertextual com outro
indivíduo. Essa perspectiva, no seu entendimento, é muito importante, uma vez que vem pesquisando
o ‘professor interativo’ na relação interpessoal em sala de aula. O autor explicita que o professor pode
se posicionar além da interação com seus alunos, pois somente a interação, que separa emissão de
recepção, já vem sendo uma característica da docência nos últimos cinco mil anos. Daí defender a
ideia de interatividade por representar um mais comunicacional.
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uma dinâmica espiralada ao desenvolvimento imprevisível e indefinidamente aberto”
(TILAND, apud SILVA, 2010, p. 111). Partindo dessas concepções, o autor explicita
que o estudo sobre a interatividade não elucida de forma clara a origem do termo.
Sabemos, porém, que a transmutação de interação em interatividade ocorreu no
campo da informática por uma exigência ampla de um “mais comunicacional”.
Nossa proposta não é simplificar a complexidade que envolve esses termos,
mas buscar os pressupostos básicos formulados por Silva no campo da
interatividade e da formação docente. O próprio Silva, que apresenta um estudo
aprofundado sobre interação e interatividade, não se propõe a dar conta das
múltiplas indagações geradas em torno desses termos. Ele procura explorar a
seguinte linha de pensamento:
O termo interatividade foi posto em destaque com o fim de
especificar um tipo singular de interações, e tal atitude justifica-se
pelo fato de o termo interação ter se tornado tão vasto a ponto de
não mais suportar uma especificidade. Se tal ou qual singularidade
da interatividade é ou não contemplada pelo termo interação não
está em questão. Interessa-me detectar diferenças entre os dois
termos, mas com a finalidade de detectar as vantagens concedidas
ao termo interatividade como suas prerrogativas. Acima de tudo,
trata-se de mapear o perfil dos conceitos, jamais defender a
migração de um conceito para o outro (SILVA, 2010, p. 112).

Em suma, o termo “interatividade” diz respeito a um tipo singular de
interações, enquanto que “interação” vem sendo utilizado de forma mais genérica.
Ademais, o autor não polemiza sobre o uso de um ou outro termo. No seu
entendimento, a interação abrange as vantagens concedidas à interatividade, o que
nos remete apenas a uma questão semântica. De qualquer modo, sua proposta é
um convite à verificação dos fundamentos da interatividade: participaçãointervenção; bidirecionalidade-hibridação e permutabilidade-potencialidade. Esses
binômios expressam o significado da comunicação na perspectiva da complexidade
moriniana, que abrange a dinâmica espiralada, do indefinidamente aberto, do
imprevisível, da multiplicidade de predisposição e da criação dos participantes. Em
nosso entendimento, há também, uma sintonia desta proposta com a dialogicidade
freiriana e com a ação comunicativa de Habermas, com vistas ao entendimento
mútuo. Vejamos, de forma sucinta, como se expressam os três binômios propostos
por Silva (2010):
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 Participação-Intervenção.
O
professor
pressupõe
a
participação-intervenção do receptor. Essa participação não
se limita a responder “sim” ou “não”, é muito mais que
escolher uma opção dada, é muito mais do que fazer uma
pergunta. Participar é intervir em sua mensagem, é construir
coletivamente para a comunicação e a aprendizagem.
 Bidirecionalidade-hibridação.
Comunicar
pressupõe
bidirecionalidade entre professor e aprendiz. A comunicação
é produção conjunta dos interlocutores. Diante dos conteúdos
de aprendizagem, os dois polos codificam e decodificam,
colaboram e cocriam.
 Permutabilidade-potencialidade. O professor oferece múltiplas
redes articulatórias para a construção da comunicação e do
conhecimento. Não propõe um conteúdo fechado, ao
contrário, oferece informações em redes de conexões,
permitindo ao aprendiz ampla liberdade para permutar,
virtualizar, simular, associar e significar (p. 254).

Para Silva (2010), os três binômios que caracterizam a interatividade podem
ser concretizados tanto nas propostas online quanto na sala de aula presencial.
Assim como o ditar e falar do mestre da pedagogia transmissiva pode se reproduzir
em espaços presenciais ou online. Ele dá como exemplo o uso do vídeo e do
computador, considerados separadamente. Em tese, observa o autor, o vídeo pode
não ser interativo, já o computador pela sua natureza hipertextual sim. No entanto,

[...] o professor pode inverter a natureza comunicacional de cada um
destes utensílios, o que sugere que, acima de tais naturezas, está a
opção crítica do professor, sua autoria. Ou seja, o computador pode
ser adotado em uma sala de aula onde o modelo de comunicação é
o falar-ditar, a transmissão, e limitar-se a isso. Enquanto que o vídeo,
em sua natureza linear, sequencial, pode ser empregado em um
ambiente interativo de modo a potenciar aí a expressão e a
comunicação (SILVA, 2010, p. 237).

Por isso, Silva (2010) enfatiza que não são as interfaces digitais que
propiciam a interatividade, mas sim a metodologia usada pelo docente, ou seja, sua
habilidade em lidar com as tecnologias da comunicação e informação, colocá-las a
serviço do ensino-aprendizagem, em uma perspectiva dialógica. Desse modo, a sala
de aula presencial pode se beneficiar da aprendizagem em rede. Por outro lado, o
virtual pode se valer dos pressupostos dialógicos do presencial. Formar e ser
professor

é

uma

relação

de

comunicação,

que

passa

a

ser,

então,
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compartilhamento, colaboração, podendo ocorrer presencialmente ou a distância.
Aqui cabe a pergunta: Como deve ser a mediação docente no âmbito da
cibercultura? Para o autor, o professor na sala de aula emergente na cibercultura
precisa superar:
[...] os resquícios do guardião transmissor do saber [...] um certo malestar diante do ambiente virtual de aprendizagem que libera a
participação dos aprendizes como coautores da comunicação e da
aprendizagem. [...] romper com a atitude do mestre que ensina, que
instrui, em favor do mestre que provoca a inteligência coletiva dos
estudantes à construção da aprendizagem. [...] assumir de uma vez
por todas que a experiência de intervenção na mensagem difere da
recepção de informações prontas. Mais do que isso, [...] dar conta da
importância da interatividade como dimensão comunicacional
favorável à aprendizagem genuína (SILVA, 2003, p. 55).

No seu entendimento, na cibercultura a lógica da comunicação está mudando
da unidirecionalidade para a interatividade. Isso quer dizer que, nos ambientes
presenciais e digitais, a comunicação não é mais feita apenas do emissor para o
receptor, pois pode ser mediada pelas interfaces digitais. Para Silva (1999),
sobressai uma nova lógica, a interatividade “como modalidade comunicacional
emergente”, possibilitando um diálogo entre emissor e destinatário da mensagem.
Um diálogo que pode modificar o ambiente de ensino-aprendizagem centrado no
falar-ditar do professor, que separa emissão de recepção. As tecnologias de
informação e comunicação (TIC) permitem a modificação dos papéis de emissor e
receptor, pois “a mensagem torna-se modificável na medida em que responde às
solicitações daquele que a consulta, que a explora, que a manipula” (SILVA, 1999, p.
142).
Silva (2010) chama a atenção para a relação que deve ser estabelecida entre
aluno e professor, pois o aluno não pode ser colocado no centro do processo
pedagógico e comunicacional em uma perspectiva de “faça você mesmo”, tão
comum na educação a distância, em que o aluno muitas vezes é deixado à própria
sorte. No seu entendimento, a perspectiva centrada tão somente no aluno traz uma
mudança de um polo a outro e recai em nova simplificação: antes o professor, agora
o aluno. Nessa passagem, muda-se, apenas, a perspectiva educacional de um
modelo centrado no professor e outro no aluno Além disso, lembra o autor, que a
bidirecionalidade-hibridação incorporada pelo professor que promove interatividade
não compactua com a disjunção.
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Concordamos com o autor que o professor não é um “conselheiro”, um
“orientador de aprendizagem”, um “facilitador do conhecimento”. Tanto na
aprendizagem presencial quanto na virtual, a autoria do professor não deve ser
minimizada em favor da participação dos alunos, mas compartilhada. Contudo, a
participação dos alunos na aprendizagem depende, em princípio, da autoria do
professor. É este que materializa a ação comunicacional.
Para Silva (2003), o ambiente virtual de aprendizagem deve favorecer a
interatividade entendida como dialógica, participativa, colaborativa, bidirecional, na
qual a mediação promovida pelo docente é fundamental. Assim, Silva destaca a
importância das equipes interdisciplinares no gerenciamento de um ambiente virtual
de aprendizagem, ou seja, o pedagogo tem de falar com o informata, que deverá ser
capaz de construir interfaces digitais favoráveis à criação de conexões. Por sua vez,
os participantes do ambiente virtual têm de alcançar a visão sociológica, histórica e
multifacetada de ambientes de aprendizagem híbridos e complexos.
Para o autor (2010), o parangolé18 e a arte digital sugerem ao professor
[...] ser um propositor de atividades criativas que possam ser
penetradas, navegadas, modificadas, um propositor de interrogações
e do diálogo, e um disponibilizador de múltiplos dados em rede de
conexões. Lembro que o termo “disponibilizar” explicita bem esta
dimensão da autoria de professor: ensejar (oferecer ocasião para...),
urdir (dispor entrelaçados os fios da teia) e motivar a intervenção e a
bidirecionalidade que supõe tratar da predisposição dos atores
(cognitivas, afetivas, estéticas...) evoluindo no tempo. (p. 222).

Desse modo, o professor não transmite conhecimentos, mas disponibiliza
domínios de conhecimentos de tal forma que busca garantir a liberdade de
expressões individuais e coletivas. Nesse cenário, visualizamos um novo ambiente
comunicacional, que surge impactando as práticas educacionais e nos instiga a
buscar, por meio das interfaces comunicacionais, uma aprendizagem diferenciada.
O professor tem agora o desafio de educar na cibercultura. Ele terá que ser criativo
para atender às demandas sociais de aprendizagem, que se utilizam dos ambientes

18

De acordo com seu criador, Hélio Oiticica, o parangolé é “proposição da participação ativa do
espectador”. Participação “sensório-corporal” e “semântica” que “não se reduzem ao puro mecanismo
de participar, mas concentram-se em significados novos, diferenciando-se da pura contemplação
transcendental”. O expectador “é solicitado à contemplação dos significados” propostos no parangolé.
São “proposições cada vez mais abertas no sentido dessa participação, inclusive as que tendem a
dar ao indivíduo a oportunidade de criar a sua obra” (OITICICA, apud SILVA, 2010, p. 223).
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virtuais de aprendizagem. Interatividade é um mais comunicacional que ganha
centralidade na cibercultura, de acordo com o autor.
A passagem do emissor para o receptor significou um salto qualitativo em
relação ao modo de comunicação de massa que prevaleceu até o final do século
XX. Silva (2004) reafirma que o modo de comunicação interativa ameaça a lógica
unívoca da mídia de massa, oxalá como superação do constrangimento da recepção
passiva, transformando o ambiente de comunicação, tornando possível a transição
de um modelo centrado na sequência linear, que encadeia unidirecionalmente graus,
idades e pacotes de conhecimento, a outro descentrado e plural, cuja chave é o
encontro do texto e o hipertexto. Para tanto, o professor precisará se dar conta do
movimento próprio das tecnologias digitais em sintonia com a cibercultura e com o
perfil comunicacional dos aprendizes que aprenderam com o controle remoto e com
a lógica unívoca da mídia de massa e agora aprendem com o mouse e com as
“janelas” móveis que permitem mais do que meramente assistir.
Em suma, considerando tanto a sala de aula presencial quanto a virtual, Silva
(2003) chama a atenção para o papel do professor na cibercultura, que começa pela
necessidade de superar a dialética da emissão e recepção. No seu entendimento,
não cabe mais a emissão de uma mensagem fechada. O professor, ao emitir sua
mensagem, deverá oferecer um leque de elementos e possibilidades à manipulação
do receptor. A mensagem não é mais "emitida", não é mais um mundo fechado,
paralisado, imutável, intocável, sagrado. É um mundo aberto, modificável, na medida
em que responde às solicitações daqueles que a consulta. O receptor não está mais
em posição de recepção clássica. Ele é convidado à livre criação. Enfim, a
mensagem ganha sentido sob sua intervenção.

2.5 ARTICULANDO OS EIXOS: REFLEXÕES SOBRE O MOSAICO TEÓRICO

Os autores aqui apresentados, em quatro eixos, guardam identidades entre si
e se complementam. Partem de questões propositivas, que visam a romper com um
contexto social e educacional específico e datado. Ainda que se faça em momentos
históricos diferenciados, a contribuição teórica proposta por cada um deles os
complementa e cria novos significados.
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A construção de nosso referencial teórico é similar a uma teia de significados,
que se entrelaçam produzindo um novo texto, ou um intertexto. Na concepção de
Kristeva (2005), chegamos à tão difundida e citada definição de intertextualidade,
pois, para autora, a continuidade da análise da palavra, do discurso, do texto
literário, constrói “um mosaico de citações, ou seja, todo texto é absorção e
transformação de um outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se
a de intertextualidade, e a linguagem poética lê-se pelo menos como dupla”
(KRISTEVA, 2005, p. 68).
Movidos pelo entusiasmo da produção de novos significados para o estudo da
mediação docente, inicialmente, fomos motivados pela curiosidade em identificar na
história do pensamento científico a gênese do pensamento complexo. Partimos,
assim, de uma construção voltada para as metateorias, selecionando autores que
fazem uma abordagem mais ampla no campo filosófico e sociológico. Assim, no
primeiro eixo, retomamos o conceito de corte epistemológico, que representou no
pensamento bachelardiano uma nova forma de ver e pensar a ciência. O filósofo
Bachelard, com essa concepção, chama a atenção para a mudança que deve ser
processada nos alunos, pois a escola, infelizmente, forma a cabeça “bem-feita”, uma
cabeça fechada, propondo, assim, uma reorganização total do sistema de saber. É
dessa perspectiva que se origina a complexidade do pensamento moriniano. Morin
concorda com Bachelard ao propor a mudança do “simples” para o “complexo”.
Esses autores viveram em tempos históricos diferentes, mas parecem olhar de um
mesmo ângulo a complexidade do pensamento.
Ainda no nível das metateorias, trouxemos o eixo que problematiza a questão
argumentativa e comunicativa, com as concepções de Perelman e Habermas.
Perelman e sua coautora Olbrechts-Tyteca redimensionam o conceito de
racionalidade herdado da modernidade e formulam a teoria da argumentação, entre
os anos de 1950 e 1958. Fundamentam, assim, uma nova relação do orador com
seu auditório. Habermas, representante da escola de Frankfurt, propõe a ação
comunicativa como um meio de se opor aos sistemas das sociedades capitalistas
coercitivas. Argumentação e ação comunicativa são, portanto, conceitos que podem
ser problematizados na questão da mediação docente no ambiente semipresencial.
Esse eixo propõe, assim, dar suporte teórico à analise da relação estabelecida entre
os atores da pesquisa, quando, por exemplo, percebemos que faltou desenvolver
entre eles o discurso argumentativo ou, então, a comunicação no contexto do curso.
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A ausência da argumentação e da comunicação podem gerar dificuldades no
entendimento entre os atores que concebem, fomentam e praticam a EaD e
descartar possibilidades geradas pelo ensino que incorpora tecnologias da
informação e comunicação na cibercultura.
O terceiro eixo está centrado em outro nível de problematização, que
complementa as metateorias, que são as questões pedagógicas relacionadas ao
processo educativo. As contribuições trazidas por Freire e Tardif vinculam-se a uma
nova compreensão da relação dialógica e interativa entre sujeitos de um processo
presencial, que lançam luz à aprendizagem que incorpora as tecnologias da
informação e comunicação, pois estas exigem muito mais do campo pedagógico.
Esse campo, hoje, requer novos aportes teóricos que possam embasar a
complexidade da aprendizagem que interage com meios eletrônicos e seus
conteúdos, particularmente o computador e a rede. A partir das formulações desses
autores, afirmamos que os pressupostos teóricos que dão base à educação
presencial servem de base para a educação a distância semipresencial e online.
O quarto eixo é composto por autores que formulam suas concepções no
âmbito da cibercultura, linguagem e interatividade. Buscamos ampliar esse quadro
teórico incluindo três autores: Lévy, Santaella e Silva. Reafirmamos que as
tecnologias da informação e comunicação, por si sós, não garantem a
aprendizagem. Pensar a aprendizagem nessa direção é correr o risco de voltarmos
ao tecnicismo, ou seja, é adestrar o aluno a lidar com a técnica, de forma acrítica.
Tratamos de problematizar a mediação pedagógica em um enfoque mais amplo, de
modo que trouxemos à reflexão as diferentes linguagens e a interatividade na
cibercultura. Detemo-nos na compreensão de que a aprendizagem que incorpora as
interfaces digitais está além do campo pedagógico, uma vez que ele não é mais
suficiente para incorporar a sua complexidade.
Portanto, é preciso desenvolver um debate interdisciplinar, de modo a
constituir a “unidade do objeto que a fragmentação dos métodos indevidamente
pulveriza” (JAPIASSU, 1976, p. 66). Com esse pensamento reafirmamos nossa
intenção de trabalhar de forma interdisciplinar trazendo ao diálogo os autores, aqui
apresentados, na análise dos dados de nossa pesquisa de campo.
Vale esclarecer que quando falamos em diálogo interdisciplinar estamos nos
referindo aos saberes oriundos de diferentes campos de conhecimento, que se
encontram e dialogam na centralidade desta investigação. Para nós, os autores
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apresentados, neste capítulo, buscam analisar a sociedade em sua complexidade,
pois como já dizia Bachelard, não há nada simples na natureza, só há o simplificado.
Foi partindo do pensamento complexo, que os autores foram sendo introduzidos no
corpo teórico da pesquisa, que nos propusemos a realizar sobre a mediação
docente, tendo como metodologia um estudo de caso.

96

CAPÍTULO 3 - O CURSO EM SUA ABRANGÊNCIA: UM ESTUDO DE CASO

Toda atividade humana envolve alguma forma de pensamento.
Nenhuma atividade, independente do quão rotinizada possa se
tornar, pode ser abstraída do funcionamento da mente em algum
nível. Este ponto é crucial, pois ao argumentarmos que o uso da
mente é uma parte geral de toda atividade humana, nós dignificamos
a capacidade humana de integrar o pensamento e a prática, e, assim
destacamos a essência do que significa encarar os professores como
profissionais reflexivos.
Henry Giroux

É com esta reflexão de Henry Giroux (1997) que iniciamos a apresentação do
presente capítulo, trazendo pressupostos e fundamentos do curso que respaldam
nossa opção pela escolha da metodologia do estudo de caso. Trata-se de uma pósgraduação

lato

sensu

de

Educação

Tecnológica,

desenvolvido

na

EaD

semipresencial, pelo CEFET/RJ, fruto das discussões que vinham ocorrendo na
instituição acerca das tecnologias da informação e comunicação (TIC) na vida
cidadã e, por conseguinte, na prática docente. Na sua avaliação, o curso recebeu a
nota 4, em uma escala de 1 a 5 da CAPES (Anexo – B – Instrumento de
Credenciamento Institucional para oferta de Educação a Distância), com os
indicadores utilizados pela instituição para avaliar cursos desenvolvidos no âmbito
da UAB.
No contexto da UAB, o CEFET/RJ aceitou o desafio de participar de uma
parceria com o CEDERJ, encaminhando o projeto político-pedagógico do curso à
CAPES, obtendo parecer favorável. Ele foi oferecido para professores da Educação
Básica visando a contribuir para a formação pedagógica desse público, na
perspectiva de lhe propiciar o pensamento crítico e um novo olhar sobre o pensar e
fazer pedagógico com autonomia na gestão de sua proposta. O convênio do
CEFET/RJ/CEDERJ abrange uma parceria que respalda a autonomia do CEFET/RJ
na execução do curso, conforme explicitado no capítulo 1.
Assim, algumas questões norteiam nosso olhar, entre elas: por que um curso
voltado para professores de Educação Básica? Quem são seus alunos? Qual é o
seu pressuposto teórico? Como articulam a mediação docente os atores do curso:
professor-pesquisador, professor-tutor e o professor-cursista? Como os alunos são
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avaliados? Quais as mídias utilizadas? Em que bases legais está estruturado? Tais
questões explicitam nossa intenção, na formação de professores por meio da
Educação a Distância semipresencial, em um processo híbrido.
Esta não é a primeira vez que o CEFET/RJ oferece um curso de pósgraduação, como foi explicitado na apresentação desta tese. A instituição já havia
oferecido, nos anos de 1994 a 1996, outro de pós-graduação lato sensu de Didática
Aplicada à Educação Tecnológica para as Instituições de Ensino Tecnológico
(CEFET, Escolas Técnicas, Escolas Agrotécnicas, UNED e Colégios Agrícolas).
Com essa experiência, a instituição, naquele contexto, desafiou o modelo de
aprendizagem pautada no falar-ditar do mestre e ofereceu o primeiro curso a
distância na instituição, no qual o professor passaria a aprender por meio das
tecnologias existentes na época: material didático, telefone, fax e encontros
presenciais. Constatou-se que, professores de formação no campo da engenharia
dominavam o conteúdo de suas disciplinas, mas tinham dificuldades com as
técnicas e habilidades de ensino, próprias do campo da Didática. Daí a sugestão de
se oferecer um Curso de Especialização em Didática Aplicada à Educação
Tecnológica19.
Venho participando dessas iniciativas desde então. Atualmente, por meio das
monografias do Curso de Especialização em Educação Tecnológica, incentivamos
os cursistas a desenvolverem pesquisas voltadas para a problematização do
cotidiano escolar e tecnológico. (Anexo C – Linhas de Pesquisa do Curso de
Especialização em Educação Tecnológica). Empenhamo-nos para que esse curso
venha se somar ao esforço de vários segmentos educacionais que credenciam a
educação a distância como possibilidade efetiva de se tornar campo de pesquisa e
contribuir para a progressiva ampliação dos serviços educativos no país, com
qualidade.

19

Conforme exposto na apresentação desta tese, participei do grupo de coordenação dessa
experiência. Esse curso foi ofertado uma única vez, a distância, com encontros presenciais para
realização das provas. Na fase de expansão, após sondagem de interesse, 800 cursistas se
inscreveram, mas a instância pública de governo, a então SEMTEC, hoje SETEC, descontinuou a
proposta de formação da rede. Nesse curso utilizaram-se as mídias impressas, telefone e fax.
Passados 17 anos, o CEFET volta a atuar na EaD, no âmbito da UAB. Partindo da inspiração desse
curso, elaborou uma proposta, com base na concepção do Curso de Mestrado em Educação
Tecnológica da instituição. Construiu um novo Curso intitulado Pós-Graduação em Educação
Tecnológica, em que a Didática passa a ser uma disciplina. Foram convidados professores do
mestrado, entre outros, para produzirem o material didático e se utilizaram outras mídias, impresso,
vídeo e o ambiente virtual de aprendizagem Moodle.
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3.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA QUESTÃO A
SER PROBLEMATIZADA

Antes mesmo de tecer considerações sobre o curso propriamente dito, é
fundamental trazer à cena uma reflexão sobre as propostas pedagógicas de
formação de professores da Educação Básica. Em pesquisa realizada pela
UNESCO (2004), chegou-se à constatação de que os professores da Educação
Básica, no Brasil, precisam ser analisados pela forma como se inserem no sistema
educacional. Os dados gerais informam que ainda há uma baixa escolaridade no
país, elevados índices de analfabetismo, repetência e evasão, o que coloca na pauta
das políticas públicas a questão da qualidade do ensino. É nesse cenário que se
deposita no professor da Educação Básica a maior carga de responsabilidade.
A pesquisa “O Perfil dos Professores Brasileiros: o que fazem? O que
pensam? O que almejam...”, desenvolvida pela UNESCO em 2004, surge em um
momento oportuno, quando é colocada na figura do professor de Educação Básica a
expectativa do desenvolvimento de competências profissionais capazes de conduzir
o processo de consolidação de novos paradigmas científicos, éticos e culturais.
Como bem acentuam os achados da pesquisa, ao se falar de exclusão, infere-se
que esse professor é muitas vezes tão excluído quanto seus próprios alunos.
Nossa intenção, em abrir este tópico no âmbito da descrição do estudo de
caso, não é a de mapear o perfil dos professores da Educação Básica, mas
estabelecer um vínculo entre as preocupações postas no relatório da pesquisa
supracitada com as políticas públicas de EaD formuladas em 2005, que priorizaram
a inclusão de professores da Educação Básica. Esse estudo sinaliza, entre outras
necessidades, a de potencializar a política de financiamento de computadores para
os professores, considerando sua importância para a prática profissional. Sugere,
também, atividades conjuntas de suporte para garantir a inclusão digital e de novas
tecnologias para os professores, universidades, secretarias estaduais e municipais,
etc., visando a programar acesso aos conhecimentos de programas de informática
na educação, uma vez que grande parte dos docentes não possui a cultura das
mídias como meio de aprendizagem.
Com o financiamento da UNESCO, é publicado outro estudo intitulado
“Políticas Públicas no Brasil: um estado da arte” (GATTI, BARRETO, ANDRÉ, 2011).
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Nessa publicação, a formação de professores por meio da Educação a
Distância é contextualizada como sendo uma das medidas do governo federal que
se concretiza com a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 2005. Logo
depois, instituiu-se o Decreto nº 5.800/2006, que delegou a responsabilidade de
desenvolvimento das políticas públicas à Diretoria de Educação a Distância, ligada à
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em
parceria com a Secretaria de Educação a Distância do MEC, com o objetivo de
promover à formação inicial e continuada de professores, utilizando metodologias de
educação a distância (EaD).
A instituição do sistema UAB ocorreu logo após a promulgação do Decreto nº
5.622/2005, que conferiu novo ordenamento legal à EaD. A UAB é um sistema
integrado por instituições públicas de ensino superior (IPES) que oferece cursos
dirigidos preferencialmente a segmentos da população que têm dificuldade de
acesso à formação superior. A UAB tem como prioridade o atendimento aos
professores que atuam na educação básica, seguidos de dirigentes, gestores e
trabalhadores da educação básica dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Para oferecer os cursos a distância, a UAB estabelece um tripé com as
secretarias dos estados e dos municípios que se dispõem a participar dos
programas com as universidades parceiras. Nos municípios, são criados polos de
apoio ao desenvolvimento de atividades pedagógicas presenciais em que os alunos
entram em contato com os orientadores de estudo/tutores e com professores
formadores vinculados às IES e têm acesso a bibliotecas e laboratórios de
informática, biologia, química e física. O MEC propõe-se, com esse sistema, a
ampliar a colaboração entre a União e os demais entes federados, estimulando o
desenvolvimento de centros de formação permanentes por meio desses polos,
localizados prioritariamente no interior do país.
No processo de assunção crescente da responsabilidade pela formação
docente, o MEC alterou a estrutura da Capes pela Lei nº 11.502/2007,
regulamentada pelo Decreto nº 6.316/2007, e acresceu a responsabilidade de
coordenar a estruturação de um sistema nacional de formação de professores às
atribuições da Capes referentes ao sistema de pós-graduação e ao desenvolvimento
científico e tecnológico do país, subsidiando o MEC na formulação de políticas e no
desenvolvimento de atividades de suporte para a formação docente em todos os
níveis e as modalidades de ensino. Dentre as atribuições recentes, cabe à “nova”
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Capes, em regime de colaboração com os entes federados e mediante termos de
adesão firmados com as IES, induzir e fomentar a formação inicial e continuada dos
profissionais do magistério da educação básica nos diferentes níveis de governo;
planejar ações de longo prazo para a sua formação em serviço; elaborar programas
de atuação setorial ou regional para atender à demanda social por esses
profissionais; acompanhar o desempenho dos cursos de licenciatura nas avaliações
conduzidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep);
promover e apoiar estudos e avaliações sobre o desenvolvimento e a melhoria dos
conteúdos e das orientações curriculares dos cursos de formação de professores
inicial e continuada.
De

acordo

com

Gatti,

Barreto

e

André

(2011),

são

grandes

as

responsabilidades e complexos os desafios a serem enfrentados pela Capes, órgão
do MEC que tem conduzido a política de pós-graduação no país durante várias
décadas, mas sem tradição de trabalho junto aos cursos de graduação. Ademais,
muitas de suas novas atribuições incidem sobre as anteriormente reservadas à
Secretaria da Educação Básica, à Secretaria da Educação Superior e à Secretaria
da Educação a Distância do próprio MEC, sem que as interfaces entre elas tenham
sido esclarecidas.
São grandes os desafios para manter a EaD. No que diz respeito a UAB, vale
explicitar seu caráter representativo junto a um sistema nacional de EaD que termina
por padronizar a oferta e consolidar um modelo de educação em que a equipe
docente é concebida como composta de professores e tutores que recebem bolsa
da CAPES. Há professores que planejam e preparam os conteúdos dos cursos e
aqueles que os ministram, e há tutores a distância, que atuam próximo aos
professores nas IES, e tutores presenciais, que atuam junto aos alunos nos polos
regionais (Resolução CD/FNDE nº 26/2009).

3.2 QUE CURSO É ESTE: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Entendemos que a Educação a Distância deva ser visualizada em sua relação
com a história da educação no Brasil e não como uma instância isolada e neutra. Na
realidade, ela se configura como um espaço potencialmente contraditório, capaz de
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ampliar o acesso à educação e, também, de promover maior desigualdade
educacional, se as condições necessárias de inclusão digital não acompanharem
sua expansão. Lobo Neto (2000), nesse sentido, é enfático:
[...] a Educação a Distância deve ser considerada no contexto da
Educação e, portanto, como a Educação, necessariamente vinculada
ao contexto histórico, político e social em que se realiza como prática
social de natureza cultural. A Educação a Distância de modo algum
pode ser concebida como um distanciamento da Educação (p. 5).

De fato, não é adequado analisar a Educação a Distância isoladamente da
história da educação, de sua cultura e de suas contradições. Do mesmo modo, é
ingênuo atribuir tão somente à expansão de ofertas em EaD, decorrente de uma
política pública de governo, a solução para qualificar professores para o exercício de
suas profissões. Sem dúvida, é uma alternativa que se apresenta no cenário atual e
não é possível negar as possibilidades democráticas dessas propostas, que permite
o atendimento a um número maior de professores e oferecem ao estudante a
possibilidade de criar sua própria rotina, podendo cumprir, também, sua função
social com qualidade.
No que se refere ao curso, observamos que esta proposta se integra no
âmbito de uma política pública de Educação para Todos. Para o desenvolvimento da
proposta foi preciso estabelecer uma parceria do Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) com a Fundação Centro de
Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro –
CEDERJ/CECIERJ20. O CEFET/RJ é uma autarquia de regime especial, vinculada
ao Ministério da Educação e Cultura e passou a integrar o Consórcio CEDERJ após
a reunião do Conselho Superior da Fundação CECIERJ/Consórcio CEDERJ 21 em
29/11/2010. Para tanto, se comprometeu a ampliar cursos de educação superior a
todo o estado do Rio de Janeiro. Participando, agora, do grupo de instituições de
educação superior que integram o consórcio, o CEFET/RJ deverá ampliar a oferta

20

Pessoa jurídica de direito público, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e
integrada à Administração Estadual indireta, sem fins lucrativos.
21
O Centro de Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro – CEDERJ é um consórcio formado
por universidades públicas do estado do Rio de Janeiro – UERJ, UENF, UNIRIO, UFRJ, UFF, UFRRJ
e CEFET/RJ – em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de
Janeiro, por intermédio da Fundação CECIERJ, com o objetivo de oferecer cursos de graduação a
distância com momentos presenciais para todo o estado (CEFET/RJ, 2011).

102

de cursos de graduação por meio de um processo formativo que associa recursos
da educação a distância às atividades de ensino-aprendizagem presenciais.
Contudo, por meio de uma experiência já vivenciada na instituição, o primeiro
curso de EaD a ser ofertado, no âmbito deste consórcio, foi em nível de pósgraduação lato sensu, denominado Educação Tecnológica, que encontra-se em
consonância com a Resolução N. 1, de 8 de junho de 2007 (Anexo D), que
estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação. E, ainda,
com o Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do CEFET/RJ
(Anexo E)22. Vale observar que o credenciamento da Instituição para desenvolver
projetos de Educação a Distância foi publicado no Diário Oficial da União – Seção 1
por meio da Portaria nº 408, de 12 de abril de 2011 (Anexo F).
O curso de tem como objetivos oferecer ao professor subsídios teóricos e
práticos relativos à globalidade do processo tecnológico, com vistas à renovação do
seu fazer pedagógico, contribuindo para uma prática mais reflexiva, crítica e
inovadora; construir competências e habilidades pertinentes à educação tecnológica,
por meio da aprendizagem desenvolvida a distância, com momentos presenciais;
oferecer a docentes, em exercício da função, a possibilidade de acesso, reconhecido
legalmente, a níveis mais avançados na carreira; estimular o interesse dos
professores para o constante aprimoramento de seus conhecimentos, na
perspectiva de lhes conferir um fazer pedagógico mais comprometido com os
interesses e necessidades dos alunos e ajustado à absorção de novas tecnologias
que exigem níveis elevados de saber científico e técnico.
A metodologia proposta no referido curso encontra-se em sintonia com a
concepção crítico-construtivista que orientou tanto a estruturação do ambiente
online, quanto do material didático. Dessa forma, busca oferecer aos alunos
recursos pedagógicos interativos, tais como: material didático; interação online por
meio de chat, fórum, wiki e links com outras atividades. Assim, estimula a navegação
linear e não linear, a interatividade entre professores-pesquisadores, professorestutores e professores-cursistas, possibilitando-lhes o desenvolvimento da autonomia
22

O Curso de pós-graduação lato sensu de Educação Tecnológica do CEFET/RJ é regido pela
mesma legislação do presencial, que restringe a expansão desenfreada adotada por alguns cursos a
distância. A instituição definiu limites como 10 alunos por orientador e defesa da monografia individual
e presencial. Apesar dos acenos para mais alunos, a pós-graduação do CEFET/RJ mantem sua linha
de pesquisa e não adere à expansão massiva. Já outros cursos como Tecnólogo em Turismo e
Técnico em Segurança do Trabalho começaram com uma meta menor, mas no novo Edital há
previsão de abranger 600 e 800 cursistas.
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da aprendizagem e, ainda, facilidade na busca da informação e construção do
conhecimento.
Os módulos componentes do currículo são organizados de modo articulado,
com vistas a estimular a interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento e
evitar a dicotomia entre teoria e prática.
Além disso, promove encontros presenciais com os cursistas, que contam
com a participação dos professores-pesquisadores, que, no caso do curso, são os
elaboradores dos módulos, ou seja, os professores-conteudistas, na então
terminologia da CAPES. Vale observar que, no caso do CEFET/RJ, o professorpesquisador assumiu mais de uma função: elaborou os módulos e ministra aulas
presenciais relativas aos seus módulos para cursistas e tutores quando há os
encontros presenciais. Essa forma de gestão só foi possível devido a uma oferta
reduzida e compatível com o corpo docente e com o projeto político-pedagógico do
curso, que se propôs a iniciar uma experiência da EaD, situando a ação em um
campo de pesquisa.
O eixo da proposta curricular é pautado na construção de competências, com
vistas a promover e valorizar a autonomia do cursista. O conceito de competências
tem sido entendido no decurso da reorganização de propostas educacionais,
coordenada pelo MEC, como modalidades estruturais de inteligência, ou melhor, de
ações e operações utilizadas para estabelecer relações com e entre objetos,
situações, fenômenos e pessoas.
Pode-se ainda acrescentar à definição de competências aquela formulada na
Resolução n. 4/99, CNE/CEB, em seu artigo 6º: “[...] a capacidade de mobilizar,
articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o
desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”.
Vale observar que o conceito de competências (no plural mesmo), embora
tenha sua origem na esfera econômica, adquiriu novos sentidos no contexto
educacional, e seu significado não é consenso entre os educadores. No Módulo 4
(Didática) do curso em pauta, conceituamos competências como esquemas mentais
de caráter cognitivo, sócio afetivo ou psicomotor que utilizamos para estabelecer
relações com sujeitos, objetos e situações, mobilizando conhecimentos e
experiências anteriores, a fim de enfrentar uma determinada situação. As
competências são construídas nas diferentes situações e não apenas pelos
conteúdos isolados. Nesse sentido, os conteúdos tem que ter um significado
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relacional. Logo, ao traçar objetivos de aprendizagem, os educadores devem ter em
vista que competências querem desenvolver e não apenas os conteúdos.
Consoantes a esta ideia optamos no curso em trabalhar com conceitos de
competências, conteúdos e objetivos de modo articulado e contextualizado.
3.3 PROPOSTA CURRÍCULAR DO CURSO
O curso foi organizado em três núcleos integrados e articulados: núcleo
tecnológico (170 horas), pedagógico (80 horas) e metodológico (50 horas). A
Estrutura curricular da proposta conta com seis disciplinas, distribuídas entre os
núcleos. E, ainda, a monografia (80 horas) e os momentos presenciais (70 horas).
Apresentamos, a seguir, a estrutura curricular do curso e sua ementa.

Quadro 1- Estrutura Curricular
Núcleos

Módulos

Título

Carga
horária

1

Educação Tecnológica

70h

2

Tecnologias da Informação e

50h

Tecnológico
Pedagógico
Metodológico

Comunicação – TICs
3

Ciência, Tecnologia e Sociedade

50h

4

Didática

40h

5

Currículo e Avaliação

40h

6

Metodologia da Pesquisa

50h

Monografia

80h

Encontros Presenciais
(oficinas de estudos,
seminários)
Carga Horária Total

70h
450h

A ementa do curso foi elaborada pelos professores-pesquisadores, docentes
das disciplinas presenciais, que tomaram como base os saberes acumulados em
seus respectivos cursos: pós-graduação e graduação. Para tanto, foram orientados
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quanto à metodologia da EaD, que implica uma linguagem própria. Foi um momento
de aprendizagem para esses professores, que puderam vivenciar a sistematização
dos conteúdos de sua prática docente em uma nova linguagem.
Destacamos aqui a ementa do curso.

Módulo 1 – Educação Tecnológica (70h) - A Educação Tecnológica e os
paradigmas da Teoria do Conhecimento e da organização da educação. A
articulação entre conceitos de educação, tecnologia, trabalho e sociedade.
Percursos sociais e referências legais da educação brasileira. Educação, escola e
tecnologia na formação da identidade social. A 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 (50h) Conhecimento Substantivo, Processual e Epistemológico; Raciocínio; Comunicação
e Expressão; Atitudes; Ciências Físicas e Naturais - base das novas Tecnologias;
Informação – conceitos; Comunicação a Distância e Telecomunicação; Ferramentas
Tecnológicas utilizadas na Telecomunicação – Multimeios & Multimídia; Materiais
Instrucionais; Novas Tecnologias Educacionais; Educação a 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 - CTS (50h) - Apresentação e estudo
da abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), aqui entendida como a
análise social da Ciência e da Tecnologia, visando ao processo participativo do
cidadão. Os conceitos contemporâneos de Ciência, Tecnologia e Sociedade. A
abordagem CTS e as simulações de controvérsias. Sua implicação na organização
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social e sua aplicação no campo educacional. A contribuição da abordagem CTS
para o ensino de ciência e da tecnologia e o entendimento do impacto social da
ciência e da tecnologia.

Módulo 4 – Didática (40h) - tendências pedagógicas no processo ensinoaprendizagem, procedimentos teórico-metodológicos comprometidos com uma
abordagem crítica do estudo da didática; o processo histórico da didática e a sua
relação com o atual contexto da sociedade; formação do professor no campo da
didática, planejamento e desenvolvimento de abordagens interdisciplinares dos
conteúdos programáticos; impacto das Tecnologias da Informação e Comunicação
na didática – diferentes linguagens no estudo da disciplina (visual, oral, escrita e
digital).

Módulo 5 – Currículo e Avaliação (40h) - 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 objetivoconteúdo-método; avaliação da escola e avaliação na escola; a avaliação na prática
escolar; avaliação de competências; a avaliação escolar e autoritarismo;
características da avaliação escolar; instrumentos de verificação do rendimento
escolar.

Módulo 6 – Metodologia da Pesquisa (50h)- 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.
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3.4 SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO CURSO

O curso vem sendo desenvolvido nos polos do CEDERJ, que foram
anteriormente submetidos a uma avaliação da CAPES e visita da equipe do
CEFET/RJ,

sendo

considerados

aptos.

Os

polos

UAB

(do

sistema

CECIERJ/CEDERJ) são dotados de infraestrutura de atendimento ao aluno:
ambiente informatizado; salas para atendimento tutorial; computadores ligados à
internet, impressoras, linha telefônica, fax; biblioteca. Nos polos ocorrem os
encontros presenciais e as provas presenciais dos módulos. O Curso de
Especialização em Educação Tecnológica se vale dessa infraestrutura, sobretudo,
no que diz respeito à sala de aula, ao projetor multimídia, à sala de tutoria e à
biblioteca.
Para esclarecimento de dúvidas dos cursistas, conta com um ou dois tutores
presenciais no polo, duas vezes por semana, em horários e dias combinados com a
coordenação de tutoria e com a coordenação dos polos. Em sua primeira versão, foi
ofertado em quatro polos do CEDERJ/UAB: Angra dos Reis, Campo Grande, Macaé
e Volta Redonda, que iniciou com 203 cursistas.

Quadro 2 - Primeira versão: polos, alunos inscritos e concluintes

Polos
Angra dos Reis
Campo Grande
Volta Redonda
Macaé
Total

Inscritos
43
70
56
34
203

Concluintes
17
25
23
9
74
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Figura 1 - Encontro com os alunos: polo de Volta Redonda23

Figura 2 – Dependências do polo de Volta Redonda
(Professora Silva Rufino - coordenadora do Moodle)

23

Fotografada pelo Prof. Leydervan de Souza Xavier
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Em sua segunda versão, o curso voltou a ser ofertado nos polos de Campo
Grande e Macaé e passou a ser ofertado em Nova Friburgo e Rio Bonito.

Quadro 3 – Segunda versão: polos, alunos inscritos e concluintes
Polos
Campo Grande
Macaé
Nova Friburgo
Rio Bonito
Total

Inscritos
75
48
70
50
243

Concluintes
46
27
44
35
152

A pesquisa foi realizada nos polos da primeira e segunda versão do curso,
quando, por meio de uma sondagem espontânea, 77 cursistas, 17 tutores e 10
professores-pesquisadores responderam ao questionário, com questões abertas e
fechadas. Também foram utilizadas outras técnicas de coleta de dados, conforme
explicitado no Capítulo 1. A terceira versão, que está em desenvolvimento no
presente ano de 2013 e com previsão de término para 2014, abrange os polos de
Piraí, Volta Redonda, Petrópolis, Nova Iguaçu e Angra dos Reis, em um total de 450
alunos.

3.5 SOBRE AS MÍDIAS UTILIZADAS

O curso, nas duas primeiras versões, contou com o apoio do material
impresso, vídeos, ambiente virtual de aprendizagem Moodle, dois tutores
presenciais e dois tutores a distância, por polo. Na terceira versão, está sendo
introduzida a teleconferência.

3.5.1 A estrutura do material impresso

A estrutura do módulo impresso foi pensada para favorecer o pensamento
reflexivo, estimular a produção de novos conhecimentos e a criatividade, bem como
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o diálogo entre os cursistas e os conteúdos apresentados. A função básica dos
módulos de estudo é apresentar os conteúdos de modo sistematizado, bem como
subsidiar a reflexão acerca da temática abordada. Os módulos são disponibilizados
nas versões digital e impressa. Segue um formato padrão, dividido em três partes:
pré-textual, textual e final. No ambiente Moodle, o professor-cursista pode avaliar o
módulo (Anexo G – Ficha de autoavaliação do cursista em relação ao estudo do
Módulo).
Na parte pré-textual, são apresentados: a carga horária total do módulo; o
número de horas de estudo previsto para o módulo; as competências que os
cursistas deverão mobilizar e desenvolver, a partir do estudo dos conteúdos e
atividades; as palavras iniciais, que abordam uma visão panorâmica do que será
tratado no módulo. Além disso, os autores se apresentam ao professor-cursista e
falam sobre sua vivência e experiência profissional. Essa seção tem por finalidade
estreitar a relação dos cursistas com os (as) autores (as) do módulo de estudo e dar
a conhecer o sumário com o número de aulas do módulo e seus respectivos títulos.

Figura 3 – Capa do módulo 4
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Figura 4 – Carga horária e competências do módulo 4

Figura 5 - Apresentação das autoras
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No que se refere à parte textual do módulo, são apresentados o tema da
aula, a carga horária e os objetivos. Aqui, vale observar que o conceito de
competências relaciona-se àquelas que deverão ser desenvolvidas ao término de
cada módulo e que os objetivos são pensados para cada aula. As aulas são
intercaladas por recursos didáticos, a saber: atividades e chamadas para reflexão;
atenção; saiba mais sobre o assunto; importante; destaque, etc. São espaços que
têm por finalidade propiciar questionamentos e reflexões, relacionados aos objetivos
e competências a serem alcançados/desenvolvidos nas aulas. Têm caráter de
reforço de uma ideia, de uma curiosidade que ajuda a destacar os conteúdos
abordados no módulo. Essas chamadas são trabalhadas pelo tutor a distância, de
modo compartilhado, por meio de fóruns e chat.
Ainda em relação à parte textual, ao longo do estudo do módulo, são
indicadas recomendações de outros materiais de leitura, na forma impressa ou
digital. É mais um recurso que visa a enriquecer os conteúdos trabalhados no
módulo. O módulo traz chamadas de atenção que convidam o professor-cursista a
procurar a biblioteca do polo, onde poderá encontrar alguns dos livros sugeridos.
Essa proposta objetiva estimular a busca de outras abordagens para o assunto em
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estudo e aprimorar os conhecimentos e a prática educativa. As atividades de
avaliação são destinadas à aprendizagem no estudo do módulo e são
encaminhadas ao tutor a distância para valoração. As notas atribuídas nessas
atividades são utilizadas para cálculo de uma média aritmética simples.
Figura 6 – Tema da aula

Figura 7 – Atividades intercaladas na aula
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Figura 8 – Atividade Final

Na parte final do módulo, é feita uma recapitulação. Esse item é constituído
por um texto que objetiva apresentar, sucintamente, os conteúdos abordados no
módulo a fim de auxiliar o professor-cursista na sistematização de seus estudos e no
estabelecimento de relações com a prática docente. As referências bibliográficas
não são tão somente apresentadas, mas também indicadas como estímulo ao
cursista, pois, nelas ele poderá encontrar mais uma fonte para leitura e
enriquecimento de seu estudo.
Vale observar que a intenção que perpassou a produção dos módulos foi a
visão interdisciplinar das áreas do conhecimento. Foi evitar a dicotomia entre teoria
e prática. Os professores-cursistas são orientados a organizar o estudo dos módulos
e das aulas de modo articulado, a fim de que o estudo seja feito a partir de uma
visão orgânica do conhecimento que pressupõe a busca de afinidades entre os
temas discutidos.
Estão previstos, no cronograma publicado na plataforma, momentos
presenciais relativos aos módulos, seguidos de suas respectivas provas. Essas
atividades contam com a presença dos professores responsáveis pelos módulos
para esclarecimentos das dúvidas e dos tutores a distância, sempre que possível.
Os tutores presenciais são responsáveis pela aplicação das provas.
Cabe aqui enfatizar a importância do material impresso no curso. A
concepção que norteou sua elaboração foi a perspectiva crítica dos conteúdos, que
buscou romper com a tradicional visão de material didático como um fim em si
mesmo. Vem sendo uma intenção da equipe produtora dos materiais compreender o
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módulo como uma obra em construção, a ser complementada pelos alunos com
suas sínteses. Em face das falas captadas no processo de execução do curso,
podemos inferir que os professores-cursistas perceberam a intenção crítica
explicitada nos módulos. Mas que também sentiram muitas dificuldades, sobretudo,
no primeiro módulo do curso, que tratava da Educação Tecnológica.
Valemo-nos de Soletic (2001) para reforçar a importância do material
impresso na EaD, uma vez que, praticamente, 100% dos cursistas desse curso
reivindicaram o material impresso. Para a autora, o material impresso é um meio
importante na tarefa docente, na medida em que promove a comunicação entre
professores e alunos. O texto das aulas propicia o estabelecimento da relação entre
os participantes, desperta o interesse, gera perguntas valiosas, antecipa
dificuldades, apresenta resoluções e estimula a ação.
A autora esclarece que “a ideia de que os cursos a distância implicavam a
produção de materiais autoinstrucionais gerou – e ainda gera – muitas polêmicas”
(SOLETIC, 2001,

p. 76). Por esse motivo, observa que

“as propostas

autossuficientes estão sendo lentamente substituídas por outras mais flexíveis, nas
quais pelo menos boa parte dos materiais se encontra em permanente revisão e
atualização” (p. 77). A autora continua sua argumentação esclarecendo que:
[...] a qualidade dos materiais é observada, por outro lado, em sua
capacidade de criar boas explicações, levantar perguntas autênticas
mais do que respostas contundentes, revelar contradições ou
paradoxos, abrir e não fechar os problemas. A compreensão também
é favorecida quando são propostos exemplos que ajudem a
concretizar ideias abstratas e a relacionar os conteúdos do curso
com a experiência real dos alunos, ou quando são propostas
comparações tanto no que se refere aos conteúdos como aos
processos, interpretações, modos de análises, etc. A apresentação
de um caso e sua análise ou a apresentação de um problema para
resolver são também estratégias a partir das quais o docente pode
analisar conceitos, princípios e procedimentos. O maior desafio a que
se propõem os materiais é, pois, conseguir a participação dos alunos
e envolvê-los ativamente na reflexão. Nesse sentido, assume
particular importância a proposta de atividades criadas nos materiais
para o ensino (SOLETIC, 2001, p. 86).

3.5.2 Ambiente virtual de aprendizagem (AVA)
Além do vídeo e do material impresso, o curso se ancora no ambiente virtual
de aprendizagem Moodle (acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning
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Environment), que nasceu de uma experiência proposta, em 1999, por Martin
Dougiamas, sob a forma de comunidade virtual. A concepção desse ambiente se
apoia no modelo pedagógico do construtivismo social, que se define pelo papel ativo
do sujeito na sua relação com o objeto do conhecimento e pela construção de suas
representações da realidade e, ainda, na militância do autor por programas gratuitos
e livres. Nesse ambiente virtual, o professor-pesquisador disponibiliza as aulas,
indica leituras, sugere questões de avaliação aos alunos. As atividades são
discutidas pela equipe pedagógica, professores-pesquisadores, coordenador de
tutoria e professores-tutores, que, por meio de um encontro presencial, que
antecedente cada módulo, define o planejamento do estudo dos módulos. Nos
fóruns, por exemplo, o professor-cursista manifesta suas ideias e dá sua opinião
acerca das atividades postadas. Além disso, no Moodle, os participantes do curso
personalizam seus perfis com foto, dados biográficos, inclinações pessoais, áreas de
interesse, e-mail para contato, etc.
Figura 9 – Página inicial do Moodle24

24

Na primeira e segunda versão do curso a configuração do Moodle seguiu um padrão básico, as
aulas foram postadas em pdf de forma linear e não hipertextual. Entretanto, procurou-se suprir esta
lacuna por meio dos encontros presenciais e das interfaces digitais, tais como os fóruns, chat e wiki.
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Figura 10 - Atividades de wiki

Para ilustrar o uso do wiki no ambiente online, antecipamos o depoimento de
professores-tutores, um dos quais assim se expressa:
[...] o maior problema no wiki é a dificuldade de se criar um texto que
realmente seja coletivo. Na maioria das vezes, cada aluno faz uma
parte que depois se juntam. Normalmente os alunos envolvidos na
construção do texto não trocam informações sobre o que cada um
vai escrever e nem fazem uma análise dessa produção. Talvez esse
problema pudesse ser atacado, com os alunos se comunicando
através do chat, buscando discutir o conteúdo da aula e estabelecer
a atuação de cada um na construção do texto no wiki. Depois seria
interessante ter uma forma de os próprios componentes do grupo
fazerem uma avaliação da parte que cada colega postou, fazer as
correções necessárias, para depois ser enviado para o tutor. É lógico
que tudo isso não pode ser feito em apenas uma semana,
principalmente se levarmos em consideração que muitos só têm
tempo no fim de semana (professor-pesquisador e professor-tutor).

Outro professor-tutor considera que
[...] a wiki, do ponto de vista teórico, é uma ferramenta bem
interessante. Possibilita a construção de um texto coletivo, com a
participação intelectual de um grupo limitado de pessoas. O grande
desafio é a manutenção de uma coesão cognitiva e uma certa
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homogeneidade na defesa das ideias. Veja, a wiki permite que haja
contrapontos, opiniões diversas, mas necessita de muita
organização. Um problema recorrente é a falta de participação dos
alunos que, por não administrarem bem o seu tempo (como ocorre
em qualquer tipo de avaliação: fórum, textos postados, etc.), acabam
enviando a sua contribuição de forma apressada, às vésperas do seu
fechamento na plataforma, perdendo a possibilidade de reflexão e
aprofundamento da questão. Portanto, e, por vezes, a participação
dos alunos limita-se a uma postagem burocrática, sem idas e vindas,
fixa, fria e, pior, descontextualizada. Todavia, continuo defendendo a
utilização da wiki e sugiro, inclusive, que a mesma continue aberta
durante um período maior, como ocorre, por exemplo, com os fóruns.

De acordo com o depoimento desses professores, é necessário repensar a
forma como o wiki vem sendo aplicado no curso. O professor-tutor reconhece a
importância do recurso, mas reclama da falta de tempo para desenvolver a
atividade. Primo e Recuero (2003) consideram que o wiki possibilita que todos os
participantes de um ambiente virtual de aprendizagem escrevam e reescrevam um
texto. O diálogo e o debate reúnem o grupo em torno de discussões, que, no
decorrer do processo, permitem construir um sentimento comunitário compartilhado.
Apontam, ainda, que a possibilidade de livre participação na redação cooperada do
texto estimula a construção social do conhecimento. Através do wiki, o professorcursista pode alterar qualquer conteúdo apresentado na atividade por meio do
browser utilizado para navegação.
Ou seja, logo após editar um texto disponível e clicar no botão de
salvamento, a página é atualizada automaticamente no site, sem que
o autor da versão anterior (ou qualquer outra pessoa) precise aprovar
a modificação. Nesse sentido, ninguém possui a posse definitiva
sobre texto nenhum. Ou melhor, os textos são de todos, são da
comunidade (PRIMO; RECUERO, 2003, p. 7).

3.6 O PAPEL DO PROFESSOR-TUTOR

Os professores-tutores presenciais e a distância foram selecionados a partir
da experiência que já tinham em EaD, em dois indicadores básicos: entrevista e
análise de currículo, que tiveram como objetivos identificar a afinidade do candidato
com o exercício da futura função e, ainda, apreender o conhecimento que tinham
acerca da aprendizagem a distância.
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Considerando as orientações do MEC/CAPES/UAB, o sistema de tutoria foi
planejado com base nessas premissas. Portanto, tomou-se como pressuposto o fato
de que o tutor deveria acompanhar o cursista ao longo de seu processo de
aprendizagem, orientando-o em suas dúvidas, estimulando-o naqueles aspectos em
que demonstrou bom desempenho.
Dessa maneira, cabe aos tutores presenciais e a distância o desenvolvimento
de funções específicas, porém interligadas e com interação contínua com os
professores responsáveis pelos módulos25.
Quadro 4- Atribuições dos tutores

Tutores Presenciais

Tutores a Distância

- disponibilidade mínima de 20 horas - disponibilidade mínima de 20 horas
semanais para dedicar ao desenvolvimento semanais para dedicar ao desenvolvimento
das atividades a serem realizadas no das atividades a serem realizadas no
ambiente virtual do curso, e nos polos, ambiente virtual do curso, e nos polos,
incluindo atividades nos finais de semana incluindo atividades nos finais de semana
(quando necessário), conforme Resolução (quando necessário), conforme Resolução
CD FNDE n. 26/2009;
CD FNDE nº26/2009;
- utilizar com frequência diária a - utilizar com frequência diária a
comunicação via e-mail;
comunicação via e-mail;
- visitar semanalmente os polos para - acompanhar o desenvolvimento do
esclarecimento de dúvidas, resumo das cursista, por meio da plataforma, e-mails,
aulas e debates sobre os conteúdos, com os promoção de grupos de discussão, fóruns
cursistas;
temáticos e chats para esclarecimento de
- diagnosticar dúvidas e esclarecê-las, dúvidas;
sempre que possível;
- dar apoio aos cursistas e estimulá-los em
seu processo de aprendizagem;
- participar dos encontros presenciais, de
aprofundamento
dos
conteúdos
dos
módulos, a serem realizados antes das
provas presenciais;
-aplicar as provas presenciais;
- participar dos encontros da tutoria com os
professores dos módulos.

25

- apoiar o trabalho do professor nos
módulos;
- corrigir as atividades das aulas e as provas
presenciais a partir dos critérios e
parâmetros definidos pelos professores dos
módulos;
- participar dos momentos presenciais,
sempre que necessário;
- participar dos encontros da tutoria com os
professores dos módulos.

O conceito de tutoria vem sendo redefinido por autores como Mattar (2012); Bruno e Lemgruber
(2011). No âmbito do curso, os professores-tutores são considerados professores. Ainda que sejam
remunerados com uma bolsa inferior a dos professes-pesquisadores, eles compõem a equipe de
professores orientadores dos alunos no final do curso, quando, então, a monografia é apresentada de
forma presencial. Nesse período, os professores-tutores passam a receber bolsa de professorespesquisadores pelas atividades acadêmicas que desenvolvem.
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3.7 O PAPEL DO PROFESSOR-PESQUISADOR

O professor-pesquisador, com já exposto, é autor dos módulos e responsável
por ministrar aulas presenciais para os cursistas nos encontros da EaD. Cabe a ele
acompanhar a produção do módulo e fazer sua revisão, se necessário. Além disso,
tem em suas atribuições participar da produção de vídeos, teleconferência e orientar
os cursistas.
A metodologia de construção do material didático alicerçou-se na habilidade
de ensinar através desses materiais, utilizando eficazmente a

tecnologia

selecionada; na interdisciplinaridade e contextualização, como pressupostos
pedagógicos; no sentido da aprendizagem em rede; no papel da linguagem; na
importância de atividades diversificadas que promovam a construção de diferentes
competências; na elaboração de um roteiro com estrutura das aulas; na integração
das mídias e na importância do planejamento, com metas e objetivos claros, entre
outros.
Nesse

sentido,

as

atribuições

dos

professores-pesquisadores

no

desenvolvimento do curso são: acompanhar o desenvolvimento do cursista, por
meio do ambiente virtual de aprendizagem Moodle, e-mails, promoção de grupos de
discussão, fóruns temáticos e chats para esclarecimento de dúvidas; realizar os
encontros presenciais de estudo referentes aos seus módulos e, quando
impossibilitado de fazer isso, indicar substituto habilitado; elaborar as provas
presenciais; estabelecer parâmetros para orientar a correção das provas pelos
tutores a distância; orientar e avaliar 10 monografias no âmbito do curso; traçar o
perfil e participar da seleção de orientadores das monografias produzidas pelos
cursistas.
De acordo com o artigo 9º da Resolução n. 1, de 3/4/2001, que estabelece as
normas para funcionamento de cursos de pós-graduação: “o corpo docente de
cursos de pós-graduação lato sensu deverá ser constituído necessariamente por,
pelo menos, 50% de professores portadores de título de mestre ou de doutor obtido
em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido”.
No âmbito do CEFET/RJ, a legislação é mais rigorosa e exige que o corpo
docente (professores e tutores) seja 100% formada por mestres para fins de
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orientação de monografias, mas aceita especialistas para atuarem tão somente
como tutores, mas não orientadores.

3.8 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

O curso investigado está em consonância com a Resolução CNE/CES n. 1,
de 3 de abril de 2001, que estabelece normas para o funcionamento de cursos de
pós-graduação. Tal Resolução, em seu artigo 11º, determina que os cursos de pósgraduação lato sensu, a distância, só poderão ser oferecidos por instituições
credenciadas pela União, conforme o disposto no § 1º do art. 80 da Lei n. 9.394, de
1996, e esclarece aspectos relativos à avaliação, em seu parágrafo único: os cursos
de

pós-graduação

lato

sensu

oferecidos

a

distância

deverão

incluir,

necessariamente, provas presenciais e defesa presencial de monografia ou trabalho
de conclusão de curso.
Dessa maneira, a avaliação caracterizou-se pelas funções formativa – na
promoção da autonomia do aluno e reorientação das estratégias de aprendizagem –
e somativa, na intenção de estabelecer julgamento sobre os resultados obtidos pelos
cursistas e, ainda, diagnóstica, quando a equipe analisa as dificuldades e reavalia o
processo.
Entendendo a avaliação como processo formativo, os cursistas são
acompanhados, semanalmente, nos polos pelos tutores presenciais, que têm a
função de diagnosticar dúvidas, esclarecê-las, dar apoio e estimulá-los em seu
processo de formação autonoma. Os encontros presenciais são momentos em que
se articulam a aula e as provas presenciais, quando, então, o professor-pesquisador
ministra a aula de seu módulo, esclarece dúvidas conceituais e orienta os tutores
presenciais para aplicação das provas, que ocorrem no mesmo dia. Essa proposta
visa a evitar que a prova seja desprovida de significado para os cursistas,
estimulando que eles percebam que
[...] o processo avaliativo não pode ser delimitado em etapas: início,
meio e fim – pois, no seu sentido dialético, se constitui por momentos
contínuos e simultâneos de mobilização, experiências educativa e
expressão do conhecimento por educadores e educandos,
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momentos provisórios e complementares que só podem ser
analisados em seu conjunto (HOFFMANN, 2001 p. 123).

Considerada um dos componentes presenciais da avaliação, a defesa da
monografia é vista como mais um momento de aprendizagem. Ela é apresentada
por meio de um trabalho individual elaborado pelo cursista, que objetiva expressar o
conhecimento construído ao longo do curso em um processo análogo ao de cursos
de mestrado.
Para receber o certificado com titulação de especialista em Educação
Tecnológica, o cursista deverá obter, tanto no trabalho monográfico quanto nas
provas presenciais, no mínimo, nota 7 (sete). Na hipótese de não alcançar o mínimo
estabelecido, será orientado a proceder ao reestudo do conteúdo relativo àquela (s)
disciplina (s), a fim de superar as dificuldades detectadas, e submetidas a outro
momento de avaliação, na perspectiva de apresentar melhor desempenho. Caso
não obtenha a nota 7 (sete) na monografia, o cursista deverá apresentar nova
versão do trabalho, no prazo de 2 meses, tomando como referência as orientações
da banca avaliadora. Além das provas presenciais, a avaliação da aprendizagem
abrangerá: participação do cursista nos debates online: chat e fórum; autoavaliação
do cursista, contida em cada módulo; motivação e empenho demonstrado pelo
cursista durante o atendimento do tutor presencial nos polos.
O Curso de Educação Tecnológica foi pensado na perspectiva de ampliar
oportunidades de formação de professores para atuar na área, oferecendo subsídios
que os auxiliem no repensar de sua prática docente e na busca de ações mais
efetivas para a melhoria de seu ensino. Estudos e pesquisas recentes apontam a
escassez de ofertas dessa natureza por parte dos órgãos públicos de educação;
indicam, ainda, que grande parte dos professores da Educação Básica não possui
curso de especialização.
Assim sendo, foi sugerido que a clientela prioritária do referido curso fosse
formada por professores graduados, em exercício docente, sem título de mestre,
doutor ou qualquer especialização lato sensu e que, ainda, dispussesem de tempo
para estudo. A seleção dos professores-cursistas vem sendo feita mediante análise
de currículo, entrevista e apresentação de um trabalho, por escrito, em que
registram sua intenção em participar do curso.
A avaliação da aprendizagem e a avaliação institucional devem ser
entendidas como processos que envolvem todos os componentes do curso:
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professor-cursista,

professor-pesquisador,

professor-tutor,

material

didático,

plataforma, sistema de tutoria, etc. Para tanto, são elaborados procedimentos
avaliativos e técnicas de avaliação, que visam a contemplar tanto o processo quanto
o resultado. Ainda que possamos indicar como importante essa perspectiva
avaliativa, ela não cabe no escopo desta tese, pois nosso recorte diz respeito à
mediação docente. Mas é válido registrar a importância dessa avaliação.
No nosso entendimento, a avaliação deve ser uma prática integrada e
solidária às demais práticas pedagógicas e, como tal, constituir-se em importante
campo de estudo, uma vez que poderá fornecer subsídios indispensáveis à melhoria
da prática educativa.
E é nessa perspectiva que o curso em pauta propôs quatro procedimentos
avaliativos, a saber: a) atividades finais das aulas de cada módulo; b) participações
em fóruns, chats e wikis; c) prova presencial referente a cada módulo26; d) ficha de
autoavaliação do cursista, referente a cada módulo e disponibilizada na plataforma27
(Anexo H – Questionário de avaliação do módulo) e a monografia a ser apresentada
no final do curso.
Resulta dessa perspectiva a avaliação como um ato de reflexão, de
investigação e de ação visando à transformação da prática educativa e ao
crescimento dos indivíduos. Sobre essa dimensão da avaliação, Hoffmann (1995)
assim se pronuncia:
[...] a avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação, essa, que
nos impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente do educador
sobre sua realidade e acompanhamento, passo a passo, do
educando, na sua trajetória de construção do conhecimento. Um
processo interativo, através do qual educandos e educadores
26

A prova presencial é realizada no mesmo dia do encontro presencial, com o professor-pesquisador.
O cursista pode consultar as aulas do módulo na versão impressa ou digital, bem como suas
anotações pessoais. Não há prova no módulo Metodologia da Pesquisa. Essa avaliação é feita por
meio das atividades do módulo e do desenvolvimento do projeto de pesquisa, que culminará com o
trabalho monográfico e sua defesa presencial. Se não lograr êxito na primeira chamada da prova ou
faltar à prova, o cursista tem a oportunidade de realizá-la em uma segunda chamada.
27

Esse procedimento avaliativo tem como objetivo conscientizar o cursista de seu próprio processo
de aprendizagem no curso, que ocorre a maior parte do tempo a distância e exige dele uma
aprendizagem responsável, autônoma e colaborativa. Essa instância avaliativa foi considerada até
então no rol dos procedimentos avaliativos, entrando na soma das atividades e no cômputo final das
notas. Porém o cursista estava atribuindo ou uma nota abaixo de 7 (sete) ou muito acima do seu
desempenho, então, em reunião da equipe, foi sugerido que na próxima versão do curso esse
procedimento passe a fazer parte das atividades de participação. Acredita-se, assim, que a
autoavaliação retratará com mais propriedade a situação do cursista, uma vez que ele não terá
necessariamente que se atribuir a nota 7 (sete).
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aprendem sobre si mesmos e sobre a realidade escolar no ato
próprio da avaliação (p. 17).

Para concluir o contexto deste estudo de caso, nos apoiamos em Primo (2006),
para quem a aprendizagem em rede tem um duplo sentido. Ela promove o choque
das ideias do sujeito com as dos colegas (promovendo descentramento, na medida
em que se reconhecem os pontos de vista dos outros) e uma reflexão sobre as
próprias ideias (resultando em processos de tomada de consciência).
No entanto, esclarece o autor, o fracasso de muitas atividades educacionais
mediadas por computador se deve justamente à ausência de processo de
aprendizado colaborativo. Primo (2006) sugere que a busca por informações na rede
e o compartilhar de tais referências são de suma importância nos processo
colaborativos. Vale destacar que, segundo o autor, a “garimpagem” na web é
também um incentivo à investigação curiosa e à busca ativa por soluções aos
problemas apresentados, e o compartilhamento dos resultados encontrados cria um
ambiente cooperativo de construção do conhecimento. Em outras palavras, não
apenas o educador lista o que deve ser lido, mas todos os participantes reúnem-se
em torno da pesquisa sobre o tema em desenvolvimento.
Quanto às “pesquisas” feitas por “cola” da web, Primo (2006) alerta que se
deve motivar a pesquisa ativa movida pela curiosidade e pela dúvida. Para ele “não
se trata de reprodução digital, mas de uma busca deliberada e seletiva de
informações em diferentes fontes para a resolução de um problema concreto” (p.46).
Concordamos com o autor de que é na passagem de educando–copiador para
educando-pesquisador-autor, que está o cerne de uma aprendizagem construtiva
mediada pelo computador.
Portanto, o que esperamos dos professores-cursistas é que eles reflitam
sobre as páginas encontradas para a solução de uma questão ou problema e que
possam gerar um texto próprio, citando devidamente a fonte, que exercitem a
linguagem dialógica, argumentativa, interativa, comunicativa no âmbito do curso e
que pratiquem esses princípios com seus alunos. Nesse sentido, a monografia é
entendida como momento síntese na construção do conhecimento. Contudo,
lamentavelmente, alguns cursistas, quando já haviam concluído o percurso do
programa, não conseguiram finalizar a monografia individual. Alguns tutores
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analisam que falta ao aluno exercitar a autonomia da linguagem escrita no decorrer
do curso de modo que, ao final, eles já tenham acumulado uma produção própria.
Caso contrário, a elaboração da monografia individual passa a ser uma tarefa
hercúlea que por mais incentivo que recebam dos tutores e professores alguns
alunos não conseguem realizá-la.
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CAPÍTULO 4 - MEDIAÇÃO DOCENTE SOB O OLHAR DOS PROFESSORESPESQUISADORES E PROFESSORES-TUTORES

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses
quefazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar,
constatando, intervenho intervindo educo e me educo. Pesquiso para
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a
novidade.
Paulo Freire

Com a sabedoria do educador Paulo Freire, iniciamos o capítulo, analisando
os dados que tratam da mediação docente sob o olhar dos professorespesquisadores e professores-tutores. Podemos dizer que pela singularidade da
pesquisa “estudo de caso” alguns achados são específicos a esse grupo e outros
poderão ser generalizados. Buscamos identificar como os atores citados construíram
a mediação docente no curso e como perceberam dificuldades e facilidades na
relação com os cursistas, nos ambientes virtuais e presenciais. Procuramos
problematizar a questão da mediação docente, que se configura por instâncias
diferenciadas construídas no contexto do curso.
A pesquisa gerou um volume expressivo de dados, levando-nos a um trabalho
de depuração e seleção. Sem dicotomizar qualidade e quantidade, as respostas das
questões fechadas foram submetidas à análise quantitativa e apresentadas em
termos absolutos. As questões de natureza qualitativa foram tratadas sob a
perspectiva da análise de conteúdo (BARDIN, 2011), conforme explicitado no
capítulo 1. Guardando coerência com a intencionalidade da pesquisa, extraímos
cinco itens de análise: perfil dos professores pesquisadores e tutores; desafios à
aprendizagem na Educação a Distância; interações no Moodle; aprendizagem
presencial e a distância e percepções sobre a mediação docente.
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4.1 SOBRE OS PROFESSORES-PESQUISADORES DO CURSO

4.1.1Quem são os professores-pesquisadores?

Os 10 professores-pesquisadores28, participantes da pesquisa, são docentes
do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca/CEFET/RJ,
conforme explicitado no capítulo 3. Com relação ao gênero, 60% (6) são do sexo
masculino e 40% (4) do sexo feminino, confirmando a predominância do gênero
masculino na educação tecnológica.
A formação acadêmica dos docentes se encontra assim distribuída: 60%
doutores (6); 20% mestres (2); 10% especialistas (1) e 10% graduado (1),
incorporado à docência do curso, por notório saber.
Quanto à faixa etária em que se encontram: 70% (7) entre 46 a 60 anos e
30% (3) entre 31 a 45 anos. Atuam em vários níveis de ensino e em diferentes
disciplinas, a saber: educação básica (5 recorrências); graduação (6 recorrências);
especialização (8 recorrências) e mestrado (5 recorrências).
Quanto ao tempo de magistério 80% (8) professores responderam ter mais de
10 anos e 20% (2) entre 6 a 10 anos. Todos são docentes da rede pública. Como
podemos perceber, um mesmo professor está presente em vários níveis de ensino,
demonstrando, assim, a diversidade de disciplinas que assumem.
Para ilustrar, apresentamos um quadro que relaciona níveis de atuação e
disciplinas:

28

Participo como docente do Curso de pós-graduação lato sensu em Educação Tecnológica do
CEFET/RJ, objeto desta pesquisa, juntamente com a professora Mônica Waldhelm. Elaboramos dois
módulos do curso: Didática; e Currículo e Avaliação (módulos IV e V). Daí a atenção e cuidado em
lidar com a subjetividade na análise dos dados. Na pesquisa, me inseri como observadora
participante, que é um dos procedimentos metodológicos.
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Quadro 5 - Disciplinas ministradas pelos professores-pesquisadores

Pós-graduação

Mestrado

Educação Básica

Graduação

Lato sensu

Stricto sensu

História;
Sistemas de
Telecomunicações e
Televisão;
Química;
Curso Técnico de
Mecânica-Sistemas
de Qualidade e
Metrologia
Dimensional;
Informática
Instrumental;
Introdução à
Administração;
Organização
Sistemas e Métodos;
Projeto de Sistemas;
Projeto de Banco de
Dados;
Sistemas de
Informação;
Organização e
Normas do Trabalho.

Desenho de
Máquinas;
Gestão da
Manutenção;
Máquinas
Operatrizes;
Processos de
Fabricação I;
Televisão Analógica
e Digital (engenharia
elétrica);
Informática
Instrumental;
Administração
Mercadológica I e II;
Gestão de Saúde e
Segurança;
Administração de
Recursos Humanos
II e Gestão
Estratégica.

Educação
Tecnológica;
Ciência Tecnologia e
sociedade (CTS);
Novas Tecnologias
da Informação e da
Comunicação;
Didática;
Currículo e
Avaliação;
Metodologia da
Pesquisa.

Tecnologia;
Modelagem de
Fenômenos;
Avaliação do Ciclo
de Vida de Produtos;
Políticas Públicas
em Educação;
Políticas Públicas
em Ciência e
Tecnologia;
Ciências Tecnologia
e Sociedade (CTS);
Teorias de
Aprendizagem:
Currículo;
Educação
Tecnológica;
Análise
Organizacional;
Gestão Ambiental;
Desempenho em
Processos de
Trabalho.

A equipe docente é formada por professores cujas práticas pedagógicas se
expressam por uma diversidade disciplinar. Nesse sentido, o curso envolve
diferentes competências oriundas da formação de seus professores-pesquisadores,
que contemplam as necessidades requeridas nos campos: tecnológico, pedagógico,
metodológico e, ainda, no suporte à informática.
Contudo, vale apontar o desafio à construção de um diálogo interdisciplinar
das áreas de conhecimentos, oriundas de campos diferenciados do saber. Quando
analisamos a proposta curricular do curso em pauta, observamos que há uma
intenção de promover a interdisciplinaridade, mas que ainda falta articulação entre
as áreas. Morin (2011b) alerta que as disciplinas cada vez mais se fecham e não se
comunicam umas com as outras. Os currículos são cada vez mais fragmentados. As
disciplinas por muito custo fazem algumas magras trocas, resultando em confirmar
as fronteiras em vez de desmoroná-las.
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Para o autor, é preciso ir além da interdisciplinaridade e avançar no campo
transdisciplinar. Na realidade, Morin (2010) defende o paradigma capaz de distinguir
e opor - não dividir - os domínios científicos e nem fragmentar os saberes e traz para
o diálogo as diferentes áreas de conhecimento. O autor explicita as exigências a
serem satisfeitas para tratar as complexidades, que comportam três princípios:
dialógico, recursivo e hologramático. Os três são expressões diversas e
complementares do princípio de religação. E argumenta
não desconsidero de modo algum as disciplinas, uma vez que meu
intuito é religá-las; contesto, porém, seu hermetismo e critico a
hiperespecialização. Acrescento que o conhecimento é uma
navegação num oceano de incertezas, entre arquipélagos de
certezas que é necessário reconhecer e admitir. O pensamento
complexo comporta a tomada de consciência da incompletude do
saber e, mais fundamentalmente, de uma limitação das
possibilidades da mente humana (MORIN, 2010, p.242).

Por certo, ao analisar a proposta curricular do curso, podemos dizer que ela
não alcança a dimensão interdisciplinar e tampouco transdisciplinar proposta por
Morin, mas busca um diálogo entre as disciplinas que se aproxima da
interdisciplinaridade, expressa na intencionalidade de seu Projeto Pedagógico.
Reconhecemos, assim, que a interdisciplinaridade é uma proposta a ser alcançada.
4.1.2 Sobre a Educação a Distância: desafios à aprendizagem
Em relação à experiência com educação a distância, 50% (5) dos
professores-pesquisadores responderam que já haviam tido experiência e 50% (5)
disseram que não. Contudo, vale a pena observar que dentre aqueles que
responderam ter experiência, apenas dois vivenciaram um processo efetivo de
gestão de cursos em EaD, os outros três vivenciaram a experiência como cursistas.
Dessa forma, para a maioria dos professores-pesquisadores a experiência
vivenciada na construção do curso foi um novo desafio.
Quando perguntamos: que desafios o processo de aprendizagem a distância
trouxe para você? Identificamos que 80% (8) dos professores-pesquisadores
responderam que foi a dificuldade de lidar com a distância, ou melhor, dizendo, “as
barreiras da distância” que os separavam dos professores-cursistas. Selecionamos
algumas respostas:
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A ausência de interação presencial olhos nos olhos como referência
de empatia e de reação intelectual dos interlocutores;
A disciplina de interagir de forma dispersa em termos de dias e
horários ao contrário do que ocorre na agenda de aulas presenciais;
Produção do material sem o contato humano;
Quebra da barreira da comunicação a distância;
Maior desafio: a interatividade;
Tentativa constante para romper com o silêncio virtual do aluno com
vistas ao acompanhamento de seu aprendizado;
Realização de atendimentos online individualizados;
Abordagem diferenciada. Novos tipos de interação para a
organização, realização e avaliação. Administrar a diversidade
comportamental dos alunos, em função das regiões geográficas e
respectivos perfis sócio-econômicos;
Observar que não podemos linearizar a aplicação de conceitos
estratificados a partir de uma “base” única. As aprendizagens
cooperativa e colaborativa são diferentes e parece que isto ainda não
foi percebido por todos os professores envolvidos;
Desenvolver o processo de aprendizagem e construção do
conhecimento sem poder observar imediatamente o comportamento
e a reação do aluno, como ocorre nos cursos presenciais.

Quando falamos em linguagem, estamos nos referindo àquilo que Santaella
denomina comunicação e classifica em cinco gerações tecnológicas, que vão desde
a eletromecânica até a eletroeletrônica. De acordo com a autora, “uma grande parte
dessas invenções é constituída por tecnologias que incrementam a capacidade
humana para a produção de linguagem, portanto, tecnologias comunicativas ou
meios de comunicação” (SANTAELLA, 2007 p. 195). Daí termos considerando a
linguagem em seu sentido mais amplo e extraído destas percepções, a linguagem
como um diferencial entre a aprendizagem que ocorre em um processo presencial e
aquela

experimentada/vivenciada

à

distância,

podendo

haver

pontos

de

convergência entre as duas modalidades, uma vez que o presencial se vale das
tecnologias da informação e comunicação e essas fronteiras estão cada vez mais
tênues. Tardif e Lessard, ao analisar a questão da interatividade do trabalho docente
em sala de aula presencial, observam que
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a interatividade do trabalho docente não se limita a ações físicas, a
comportamentos materialmente observáveis. O que chama a atenção
na observação dos professores em classe é a importância da
dimensão “linguagem” e, mais amplamente, a dimensão
comunicativa de suas interações com os alunos (TARDIF,
LESSARD, 2012, p. 248).

Os mesmos autores explicitam que toda ação social é voltada para o outro,
esteja ele fisicamente presente ou não. Podemos inferir daí que a linguagem e a
comunicação devem se constituir em meios capazes de vencer a distância. Tardif e
Lessard (2012) enfatizam que ensinar é fazer alguma coisa significativa com “um
outro coletivo – graças à atividade de um sujeito que fala, cujas ações são dotadas
de sentido e que se esforça de diversas maneiras para obter sua colaboração”
(op.cit, p. 249).
Nessa mesma linha de pensamento, Silva (2003) chama a atenção para as
competências e habilidades necessárias ao desenvolvimento da aprendizagem na
sala de aula emergente na cibercultura. Para o autor, o professor precisa superar
certo mal-estar diante do ambiente virtual de aprendizagem que libera a participação
dos aprendizes como coautores da comunicação e da aprendizagem. Ele precisa,
também, aprender a interagir na cibercultura, provocar a inteligência coletiva dos
estudantes para que eles possam construir conhecimentos. Mais ainda, diz o autor,
que ele dê “conta da importância da interatividade como dimensão comunicacional
favorável à aprendizagem genuína” (SILVA, 2003, p. 55).
Lembramos que, Silva (2010), ao falar dos três binômios que caracterizam a
interatividade, ressalta que estes podem ser concretizados tanto nas propostas
online quanto na sala de aula presencial. Concordamos, ainda, com o autor, que o
ditar e falar do mestre da pedagogia transmissiva, também pode reproduzir em
espaços presenciais ou online.
Considerando que a sala de aula online exige

novas

competências

e

habilidades, entre elas saber lidar com as interfaces digitais, depreendemos das
falas dos professores-pesquisadores que eles podem atuar de modo dialógico na
sala de aula presencial, mas sentem dificuldades em interagir, dialogicamente, no
ambiente virtual em função das exigências que esse ambiente requer, entre elas, a
linguagem dialógica, interativa, argumentativa, comunicativa.
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As demais respostas à questão dos desafios da aprendizagem a distância
20% recaíram nas competências exigidas pela EaD, que conjuga momentos
presenciais e online, tais como: domínio das ferramentas tecnológicas e a gestão do
tempo.
4.1.3 Interações no Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle
Dando continuidade à análise das respostas dos professores-pesquisadores
perguntamos: “de acordo com seu ponto de vista, a plataforma Moodle contribuiu
para o desenvolvimento da aprendizagem?” 60% (6) afirmaram que sim; 10% pouco
utilizou (1); 10% (1) apontou o caráter amigável da plataforma; 10% (1) demonstrou
indiferença ao seu uso e 10% (1) que não No total das respostas, podemos dizer
que 70% (7) sinalizaram para a contribuição do Moodle no ambiente de
aprendizagem, enquanto 30% (3) denotaram indiferença, não contribuiu e, ainda,
usou muito pouco.
Gráfico 1 – Contribuição do Moodle

As justificativas favoráveis foram:
Sim. A plataforma é o meio através do qual é realizada toda a
interação entre professores, tutor e alunos, como, por exemplo,
apresentação de atividades, esclarecimento de dúvidas e
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discussões, bem como, todas as outras atividades relacionadas à
EaD.
Sim. Ela foi o principal instrumento que proporcionou o contato entre
alunos, professores e tutores. E, inicialmente, por utilizar apenas os
recursos básicos, apresentou um ambiente clean e de fácil
manuseio.
Muito. Esta plataforma apresenta várias
comunicação online como fórum, chat e outras.

possibilidades

de

Sim, ela está bem estruturada e permite a ativação de contextos
interativos diferenciados.
Sim. Além do uso adequado da plataforma por si só mobilizar
competências, este ambiente de aprendizagem favoreceu interações
entre pessoas e destas com o conhecimento.
Sim. Muito se pode fazer com as alternativas oferecidas pela
plataforma. Os recursos vão da interatividade, encontros em tempo
real, filmes, fotos, links, bibliotecas, conferencias etc. O problema é
que a infraestrutura para a execução do curso é muito pequena, os
professores, os coordenadores, os técnicos e a maioria do pessoal
de apoio tem outras atividades. Ao mesmo tempo tenho a impressão
que é o pessoal que mais se empenha para dar conta da tarefa. Isso
limita ou limitou uma utilização maior da plataforma. Na minha
avaliação, ela foi muito bem trabalhada durante todo o curso. Não
tenho nada a considerar, os poucos problemas que tive foram
resolvidos quase que imediatamente. Se considerarmos os aspectos
estruturais as pessoas que trabalharam fizeram um trabalho muito
bom. Outro aspecto muito positivo é se tratar de uma plataforma livre
e que seu uso vem se intensificando.
Tecnicamente sim, plenamente. Acredito, contudo, que ainda há uma
tímida participação por parte de alguns dos professores/tutores,
assim como certo grau de dificuldade de interação com os alunos,
ávidos, à distância, por uma efetiva orientação. No meu caso,
sempre procurei entrar na Plataforma, postar comentários, ouvir os
alunos, interagir com os colegas, mas notei que a recíproca foi muito
discreta e, em alguns momentos, como durante as férias escolares
no CEFET/RJ, a situação agravou-se.

Considerando que a maior carga horária do curso é consumida em processos
a distância, não é de se estranhar que a maioria dos professores reconhecessem no
Moodle um ambiente favorável à aprendizagem. Mas, julgamos ser necessário
ampliar o olhar dos professores-pesquisadores sobre esse ambiente virtual.
Apoiados em Lévy (1993), buscamos compreender as diferentes linguagens, que
encaminham para aprendizagens diferenciadas no ambiente Moodle. Lévy observa
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que, em nossa cultura letrada, a forma escrita de apreensão do conhecimento é a
que prevalece; a linguagem oral é mais utilizada nos processos de comunicação,
mas chama a atenção para a linguagem digital, pois ela possibilita a apreensão de
conhecimentos por meio de comportamentos e de aprendizagens diferenciadas, que
se utiliza da linguagem oral e escrita29. Daí estimular que o Moodle seja, de fato, um
espaço de interação por meio das diferentes linguagens.
Santaella vai ao encontro do pensamento de Lévy, pois para a autora a
linguagem traz novas formas de pensar, agir, sentir, combinando e produzindo
novas sintaxes e promovendo mediações, que não existem sem signos. Para ela, no
cerne de quaisquer mediações, sejam tecnológicas, midiáticas ou culturais, está a
linguagem, camada processual mediadora, que vela, desvela e revela para nós o
mundo e que nos constitui humanos.
Portanto, a linguagem – cuja função primordial é a de mediadora e,
só por isso, pode ter função comunicativa, pois não haveria
comunicação se não houvesse o que comunicar – é sempre
linguagem encarnada, mesmo que essa carne seja a do sonho, de
uma película fílmica, de elétrons que bombardeiam uma tela
(SANTAELLA, 2007, p. 189).

Vindos de uma prática eminentemente presencial, não é sem razão que os
professores-pesquisadores visualizaram o Moodle como um espaço virtual capaz de
propiciar a mediação entre os sujeitos do curso, ou seja, um ambiente capaz de
promover e legitimar o espaço docente, agregado aos encontros presenciais.
Ademais, vale aqui dizer que, quando Martin Dougiamas, em 1999, na Curtin
University of Technology, em Perth, na Austrália, criou o Moodle, ele se pautou nos
princípios construtivistas e intencionava fomentar um espaço de colaboração, onde
os usuários poderiam intercambiar saberes e criar novas interfaces para o ambiente
de modo a abranger uma comunidade aberta, que se poderia comparar à concepção
de auditório universal, de Chaim Perelman.

29

Vale registrar que no âmbito deste Curso de pós-graduação lato sensu de Educação Tecnológica
os professores-pesquisadores vivenciaram a construção do conhecimento por meio da linguagem
escrita, sobretudo na ocasião em que elaboraram os módulos. E, ainda, por meio do exercício da
linguagem digital expressa, predominantemente, pela escrita. Dai destacarmos o depoimento de uma
cursista em um encontro presencial, quando, então, disse ter dificuldade com a oralidade, por não têla desenvolvido na graduação e nem na pós-graduação, realizadas a Distância. Consideramos esse
depoimento relevante no contexto da EaD: até que ponto a oralidade vem sendo desenvolvida nesta
alternativa educacional? Eis ai uma questão a ser investigada.
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Para Perelman (1987), o contato entre o orador e o seu auditório só se
estabelece por meio de uma argumentação eficaz quando o orador compreender
seu auditório. Nesse sentido, o orador precisa ter
uma ideia tanto quanto possível próxima da realidade, uma vez que
um erro sobre este ponto pode ser fatal para o efeito que ele quer
produzir; é em função do auditório que toda a argumentação se deve
organizar, se esta quiser ser eficaz (PERELMAN, 1987, p. 237).

A linguagem é um tema a ser considerado na racionalidade argumentativa e
na racionalidade comunicativa merecendo ampliação e aprofundamento nos
processos educacionais que se utilizam das plataformas online, a partir dos
constructos do pensamento dos autores que apresentamos no capítulo 2.
É válido observar que não discutimos os aspectos técnicos do Moodle, no que
diz respeito à linguagem de programação, design e interface. Nosso olhar está
voltado para analisar como os professores-pesquisadores, professores-tutores e
professores-cursistas interagiram com este ambiente no sentido de construir
sentidos e significados pedagógicos para as distintas interfaces. Confiamos que
a filosofia de software livre, convidando a comunidade a interagir e
modificar constantemente, contribuiu para o crescimento deste
ambiente que apresenta uma interface amigável, permitindo aos
usuários customizá-lo de acordo com os seus interesses e propósitos
pedagógicos (ALVES, BARROS, OKADA, 2009, p.7)

Dougiamas (2009), examinando seu próprio trabalho de ensino com o
Moodle, aponta três objetivos de aprendizagem para os alunos que estão engajados
na aprendizagem a distância: aprender sobre construtivismo; refletir criticamente
sobre sua própria aprendizagem, e aprender de modo colaborador engajando-se
com outros refletidamente e com empatia.
O autor supracitado abre espaço para novas criações no ambiente Moodle.
Por isso, vale a pena estar atendo às redes de complementariedades, propostas por
autores como Santaella (2002), que chama de cultura das mídias, nas quais há “uma
dinâmica cultural distinta da cultura de massas, quer dizer, uma dinâmica que se
tece e se alastra nas relações das mídias entre si” (p. 49).
Podemos concluir que, apesar de 80% (8) dos professores-pesquisadores
considerarem o Moodle um ambiente favorável à aprendizagem, não reconheceram
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seu potencial em vencer as barreiras da distância. Lembramos que, sobre os
desafios do processo de aprendizagem a distância, 80% (8) dos professores
sinalizaram em suas respostas “vencer a distância”. Parece-nos que, se o Moodle é
um ambiente favorável à aprendizagem, não seria por meio dele que a distância
poderia ser amenizada? Este dado revela, assim, uma contradição entre as
possibilidades do Moodle, apontadas por eles, e a real capacidade de diálogo que os
atores implementaram por meio dele. Eu suma, há um reconhecimento de que o
ambiente Moodle é propício à uma aprendizagem online, no qual se poderia exercer
os princípios da dialogicidade, comunicação, interatividade, argumentação, mas que,
na realidade, não vem sendo utilizado no seu potencial. Enfim, inferimos que “faltou
a presença do professor-pesquisador no ambiente virtual Moodle”.
Mais adiante voltaremos a esta questão inserida no contexto do curso e das
prováveis mediações entre os atores citados. Qual é o papel do professorpesquisador? Até que ponto sua participação no Moodle propicia uma aprendizagem
colaborativa ou desautoriza o tutor a distância na sua competência docente ao
interagir com os professores-cursistas?
4.1.4 Aprendizagem presencial e a distância sob o olhar do professorpesquisador
Dando continuidade à percepção dos professores-pesquisadores buscamos
identificar como eles perceberam semelhanças e diferenças de atuação dos alunos
na Educação Presencial e a Distância, considerando que 100% deles vêm de uma
prática eminentemente presencial. Os professores-pesquisadores 90% (9) deles
responderam que há semelhanças e diferenças de comportamentos entre uma e
outra, apenas 10% (1) não respondeu esta indagação.
Selecionamos as seguintes falas destes atores para fins de apreciação da
questão.
Na educação presencial, há uma certa delegação de tarefas e
responsabilidades que o discente deve gerenciar, fora da interação
em sala. Neste sentido, a EaD se assemelha à educação presencial
e os papéis dos alunos também, variando a abrangência do conjunto
de tarefas e seu valor no processo como um todo. No caso da
interação, mesmo considerando as formas diferentes de
manifestação, a análise dos discursos sugere perfis de alunos que
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podem ser reconhecidos tanto à distância como presencialmente, os
que falam, os que nada falam e assim por diante. Como as minhas
interações pessoa a pessoa foram muito discretas, não fui capaz de
avaliar o desempenho dos alunos de forma atitudinal como costumo
fazer de forma presencial. Isto possivelmente me impediu de
identificar alguma forma de salto qualitativo de desempenho que
certos alunos devem ter logrado, no que se refere a uma gestão mais
eficaz de seu tempo e do encadeamento de ideias, em relação ao
que se espera de alunos de cursos presenciais. Mas, pelo menos
como hipótese, entendo que o aluno que logra bons resultados
conseguiu esse tipo de desempenho, o que deve ser mais difícil do
que se estivesse em educação presencial.
Sim. A ausência de participação discente não permite identificar se é
por não ter dúvidas ou por outro motivo. Também pude perceber que
em vários casos o objetivo do discente é apenas o de obter uma
titulação, visando melhoria salarial, e pensando que isto seria mais
fácil através de um curso a distância, porém, são surpreendidos
quando percebem que isto não é verdade.
De uma maneira geral, a maioria dos alunos manifestou muita
dificuldade em se colocar coletivamente, procurando e de forma
insistente o estabelecimento exclusivo de diálogo individualizado por
e-mail. A percepção deixada é que desejavam apenas “aulas
particulares”. Por que será??!!
Sim, o discente fica mais “apegado” ao seu tutor, desprezando outras
formas de orientação, o que dificulta muito o papel do orientador do
projeto final quando os dois não são a mesma pessoa.
Muitas diferenças. Primeiramente, a questão regional que afeta
diretamente o processo de uma forma global. Não podemos, em
hipótese alguma, deixar de compreender que a descentralização no
trato das questões regionais, a partir de um “centro decisório” é vital.
Assim, observei ricas ações em cada Polo as quais, em muitos
casos, chegam a substituir o próprio poder público, tais como:
iniciativas de Telecentros Populares, resgate de memória
regional/local, em muitos casos praticamente esquecida/perdida,
alunos motivados pela necessidade de qualificação, relatos da
situação real vivida por cada docente em seu local de atuação. É
impressionante a ação de projetos focados em políticas de governo e
não em políticas de Estado, trazendo, em geral, em sua esteira,
desastrosos resultados para a continuidade de implementação de
projetos. O aluno busca, desesperadamente, num Projeto tipo UAB,
aquilo que ele não tem em seu local de trabalho e, como tal, não
podemos, em hipótese alguma, desapontá-lo. As desigualdades
regionais afloram naturalmente e devem, necessariamente, ser
objeto de uma intervenção que comece por estudar/avaliar, caso a
caso o, “entorno” de um dado Polo.
Não sei se de papel, mas de comportamento, sim. O aluno de EaD
tem necessariamente que ser muito mais disciplinado, organizado,
autodidata, ter a capacidade de trabalhar e estudar sozinho. Este tipo
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de escolha exige do aluno uma certa obstinação e uma tendência à
produção solitária, por maior que seja a interatividade oferecida pelo
curso. Sempre que se fala nesse tipo de método, eu me lembro de
um livro escrito pelo Caio ¨Blater¨, que trabalhou durante 15 anos na
sua casa ou no seu escritório, não me lembro, fazendo jornalismo,
em Nova York, conectado com o mundo muitas vezes entrando ao
vivo no ar da sua casa e um dia ele disse: chega! assim não dá mais.
Preciso ver gente, sair para trabalhar.
Sim, acho muito mais difícil a um discente da EaD cumprir todas as
tarefas estabelecidas, mesmo tendo mais possibilidade de
administrar o seu tempo. Além disso, há, em alguns casos,
exigências de interação que penso serem difíceis de atender
principalmente estando no ambiente familiar.
Sim. Os alunos mostraram deficiências em relação à autonomia e
metacognição. Não mostraram-se muito favoráveis a refletir sobre a
própria aprendizagem, optando em sua maioria por assumir uma
posição passiva, de culpabilização de fatores extrínsecos para as
dificuldades encontradas.Com exceção de um pequeno grupo, a
expectativa dos alunos em relação ao curso foi de paternalismo e
tutela.

As semelhanças e diferenças são apontadas como sendo aquelas que fazem
parte da rotina da aprendizagem, como tarefas a serem cumpridas. Enfatizamos as
que dizem respeito à EaD, os professores-pesquisadores reconhecem que é mais
difícil cumprir todas as tarefas estabelecidas no curso a distância, ainda que haja
mais flexibilidade de administrar o tempo. Na fala dos professores-pesquisadores
pudemos

perceber

que

falta

autonomia

aos

professores-cursistas

no

empreendimento das atividades. Além disso, parece que os professores-cursistas
buscam desenvolver uma relação paternalista e de tutela com os demais atores:
professor-pesquisador e tutores. Também houve professor que percebeu o interesse
dos cursistas em discutir a importância da cultura local em relação ao global, ou
seja, cursistas que buscam a forma de expressão local, que possa agregar à
decisão global, como à política pública da UAB. E, ainda, sinalizações de interesse
do cursista somente na titulação do curso e uso preferencial do e-mail
individualizado, no lugar da comunicação coletiva.
Tendo em vista o balizamento entre o presencial e a distância na percepção
dos professores-pesquisadores, Silva (2010, p. 300) enfatiza que não são as
interfaces digitais que propiciam a interatividade, mas sim a metodologia usada pelo
docente, ou seja, sua habilidade em lidar com as tecnologias da comunicação e
informação, colocá-las a serviço do ensino-aprendizagem, em uma perspectiva
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dialógica. Desse modo, a sala de aula presencial pode se beneficiar da
aprendizagem em rede. Por outro lado, o virtual pode se valer dos pressupostos
dialógicos do presencial. Formar e ser professor é uma relação de comunicação,
que passa a ser, então, compartilhamento, colaboração, podendo ocorrer tanto na
EaD como presencialmente. Para Freire (2011a) o momento fundamental na
formação dos professores é o da reflexão crítica sobre a prática, pois somente
pensando as práticas de hoje ou de ontem que podemos melhorá-las. Nesse
sentido, o discurso teórico deve ser tão prático que quase se confunde com a própria
prática.
4.1.5 Mediação docente: percepções dos professores-pesquisadores
Quando perguntamos aos professores-pesquisadores a quem eles atribuíram
a docência no curso, encontramos os seguintes percentuais: 60% (6) responderam
ao professor-pesquisador e ao professor-tutor; 30% (3) somente ao professor-tutor;
10% (1) somente ao professor-pesquisador. Selecionamos quatro depoimentos
dados pelos professores-pesquisadores, que consideramos mais expressivos diante
da questão.
Gráfico 2 – Quem são os docentes para os professores-pesquisadores?

140

Numa equipe muito bem entrosada, que estuda e pesquisa junto, tem
reuniões constantes, tempo apropriados para discutir os conteúdos,
elaborar as reflexões e tutores com conteúdo próximo ao do
professor, julgo que ambos podem fazer esse papel. Em casos com
equipes muito distintas pode gerar conflitos e constrangimentos se
não forem acordadas determinadas respostas ou papéis. Tem sido
assim na vida real em qualquer situação em que haja hierarquia;
O docente na EaD semipresencial, diferente daquela apenas à
distância, tem um papel mais completo e também delicado, visto que
deve ser um mediador do conflito do paradigma das duas pontas velho e novo versus presencial e à distância . Para “equilibrar” estas
situações, deverá imprimir, com firmeza, ações de ordem didática,
pedagógica e tecnológica sem, contudo, perder os princípios que
norteiam cada uma das modalidades. Nesse sentido, a dificuldade de
migrarmos para um trabalho cooperativo/colaborativo, abrange uma
síntese de perfis dos professores para EaD, sem diferenciar se à
distância ou presenciais;
Entendo que há uma distonia na forma de ação associada à estrutura
projetada professor-tutor-aluno na forma concebida pela UAB, o que
se reflete de forma determinante na resposta à pergunta. Na prática,
fica difícil determinar quem é o docente, pois isto dependerá das
interfaces usadas pelos alunos e de quem adotaram como
referências. Quando houve interação forte com os tutores,
possivelmente para os alunos que disto se beneficiaram, os tutores
são a docência ativa. Para aqueles que interagiram pouco com os
tutores, usando o material didático como livros, os professores são
os autores, detentores do conhecimento ou fontes de referência.
Entendo que os conteúdos propostos seriam melhor trabalhados em
uma rede de trabalho em que os tutores fossem estáveis e
interagissem com os professores-autores, divisando as dificuldades e
dividindo as tarefas de orientação dos alunos, correção das
atividades etc, nas condições naturais de suas experiências
vocações e disponibilidades, como cabe a uma equipe.
Há vários papéis que devem ser desempenhados e que precisam ser
mapeados em função das diversas formas de interação vigentes. Por
exemplo, se não houver consultas ao tutor presencial, qual será seu
papel? Não é a pré-definição do papel que o vitaliza ou valida, mas a
dinâmica de interação social que vai dar ou não valor a cada papel
previsto e, possivelmente, dependendo das características das
pessoas que os desempenham e das que as procuram.

Os depoimentos dos professores-pesquisadores podem ser inseridos em uma
perspectiva complexa, se pensarmos na subjetividade dos sujeitos, pois eles se
reconhecem como docentes, juntamente com o professor-tutor. Para 60% (6) o
professor-pesquisador e o professor-tutor a distância ou presencial são os docentes
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mediadores do curso. As respostas foram dadas a partir da percepção que tiveram
em relação à docência, determinada pela inserção dos atores no âmbito do curso.
Nesse sentido, a concepção dos professores-pesquisadores sobre a
mediação docente nos pareceu, assim, problematizada no campo da complexidade
diante de um modelo de EaD, que separa o autor especialista, no conteúdo do
módulo, do executor. Podemos inferir que a concepção do professor sobre a
mediação docente denuncia a forma fragmentada no curso, pois o modelo de EaD
adotado, no plano da politica pública, fragmenta a ação. Apresentamos aqui uma
breve análise sobre os depoimentos: o primeiro aponta para certo conflito quando as
equipes são distintas; o segundo demonstra haver uma diferença de intervenção
educacional quando se fala em presença e a distância e propõe uma metodologia
cooperativa/colaborativa, tanto para o presencial quanto para a distância; o terceiro
indica haver uma distonia na definição da docência e aponta para o cursista a opção
da escolha com base na interação estabelecida entre ele e o professor-pesquisador
ou tutor, sinalizando para maior integração da equipe e o quarto depoimento fala da
importância da inserção dos sujeitos na prática, da dinâmica e interações no
contexto. Freire (2011b) complementa nossa reflexão acerca da percepção de um
modelo que fragmenta as docências e, consequentemente, a mediação neste curso.
Para o autor,
Não é possível um compromisso autêntico se, àquele que se julga
comprometido, a realidade se apresenta como algo dado, estático e
imutável. Se este olha e percebe a realidade enclausurada em
departamentos estanques. Se não a vê e não capta como uma
totalidade, cujas partes se encontram em permanente interação. Dai
sua ação não poder incidir sobre as partes isoladas, pensando que
assim transforma a realidade, mas sobre a totalidade. É
transformando a totalidade que se transforma as partes e não o
contrário (p.26).

Se analisarmos a política pública da UAB, sob a perspectiva metodológica
macro, é preciso que o professor-pesquisador e professores-tutores sejam
reconhecidos nas suas identidades, que é uma identidade a ser construída. Apesar
da autonomia que a instituição tem de elaborar seu Projeto Pedagógico, ele, por si,
não alcança dimensão mais ampla, capaz de mudar a proposta da política pública,
que separa concepção de execução.
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Nesse sentido, nos valemos da percepção de Pesce (2007) quando, então, a
autora se refere ao modus operandi de alguns programas de formação de
educadores a distância, que têm ênfase em princípios que reforçam a produtividade
e “fazem com que formadores e formando interajam a partir de um script de autoria
alheia” (n.p). Concordamos com a autora, pois um processo de EaD que
desconsidera a autonomia docente, acaba por transformar o professor-pesquisador
em elaborador de conteúdo, mas distante da prática. Por outro lado, o professortutor acaba sendo um sujeito repetidor de scripts alheios, já que cabe a ele, pelo
designer do curso, repassar os conteúdos.

4.2 SOBRE OS PROFESSORES-TUTORES DO CURSO

De acordo com o modelo de tutoria adotado pela Universidade Aberta do
Brasil, estabeleceu-se que os professores-tutores atuariam em duas instâncias:
presencial e a distância, sendo, então, definidas suas atribuições. A pesquisa
envolveu quatro polos do convênio CEFET/CEDERJ: Campo Grande, Macaé, Rio
Bonito e Friburgo, como já explicitado.
Entendemos que as universidades proponentes dos cursos poderiam fazer
adaptações em seu Projeto Pedagógico, incluindo o sistema de tutoria, desde que
resguardadas as condições do MEC/FNDE/CAPES para recebimento de bolsas. No
capítulo 3, descrevemos as atribuições dos tutores, que participam do curso.
4.2.1 Quem são os professores-tutores?
Não é uma terminologia feliz chamar de tutor aquele que exerce mediação
docente nos ambientes presenciais e virtuais na EaD. A atividade de tutoria é
encarada de maneira pejorativa, como um rebaixamento da função docente
(BRUNO e LEMGRUBER, 2009; MATTAR, 2012)
Sob o ponto de vista jurídico, tutor é aquele que exerce tutela, proteção de
alguém mais frágil. “O tutor é nomeado por um juiz para tomar decisões em nome de
uma pessoa que é considerada incapaz de fazê-lo por si própria. Certamente, não
são esses os personagens de que precisamos na educação no Brasil” (MATTAR,

143

2012, p. 24). A concepção de Bruno e Lemgruber (2009) vem ao encontro da
terminologia que utilizamos, pois consideramos que tutor é um professor, sobretudo
o tutor a distância. Para os autores
Este profissional, como mediador pedagógico do processo de ensino
e aprendizagem, é aquele que também assume a docência e,
portanto, deve ter plenas condições de mediar conteúdos e intervir
para a aprendizagem. Por isso, na prática, o professor-tutor é um
docente que deve possuir domínio, tanto tecnológico quanto didático,
de conteúdo. (p.7)

Vale observar que, ao definir as atribuições que cabem a estes profissionais,
é evidente que se espera deles que pratiquem o exercício da docência. No caso de
cursos de pós-graduação lato sensu o problema ainda se agrava, pois espera-se
que o perfil do tutor seja, minimamente, compatível com as exigências do curso. No
caso do CEFET/RJ ele só poderá orientar se tiver o título de mestre.
Para Bruno e Lemgruber (2009) é possível falar da precarização do trabalho
docente dos tutores na EaD, dada a quantidade de trabalho assumida por esses
profissionais, que ainda por cima não são reconhecidos como professores.
É notável, sem dúvida, certa perversidade no tocante a essa
pluralidade na docência, pois denota tanto a diluição do papel e da
função do professor, quanto pode promover a desprofissionalização
docente, na medida em que suas ações são retalhadas,
fragmentadas e com elas o processo de ensino e de aprendizagens.
(BRUNO e LEMGRUBER, 2009, p.2-3)

Tendo como metodologia o estudo de caso e técnicas de coleta de dados o
questionário, a observação e a entrevista, do total de trinta e dois professorestutores (32), dezessete (17) responderam espontaneamente30 ao questionário.
Destes, 53% (9) são professores-tutores presenciais e 47% (8) a distância. Com
relação ao gênero, o quadro abaixo apresenta o resultado. Lembramos que os
professores-tutores a distância têm como base o CEFET/RJ e este dado reforça a
ideia de haver predominância do gênero masculino na educação tecnológica.
O quadro, a seguir, apresenta os dados relacionados ao gênero.

30

Quando dizemos adesão espontânea queremos deixar claro que os participantes aderiram à
pesquisa e contribuíram sem que houvesse pressão. Na primeira coleta, utilizamos o e-mail e, na
segunda, o google.doc.
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Quadro 6- Gênero: masculino e feminino

Gênero

Tutoria Presencial

Tutoria a Distância

Masculino

33% (3)

62,5% (5)

Feminino

67% (6)

37,5% (3)

Quadro 7 - Faixa etária dos tutores

Faixa Etária

Tutoria Presencial

Tutoria a Distância

20/30

11% (1)

12,5% (1)

31/45

67% (6)

50% (4)

46/60

22% (2)

37,5% (3)

O quadro, a seguir, apresenta o nível de formação acadêmica dos tutores
presenciais e a distância.

Quadro 8- Formação Acadêmica

Formação Acadêmica

Tutoria Presencial

Tutoria a Distância

Doutorado

-

12,5% (1)

Mestrado

11% (1)

62,5% (5)

Graduação

33% (3)

-

Especialistas

56% (5)

25%(2)

Quando observada a formação acadêmica dos tutores, constatamos que os
professores-tutores a distância têm nível de qualificação mais elevado do que os
tutores presenciais. Este fato se evidencia quando relacionado às suas atribuições,
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no que diz respeito ao exercício docente31. Quando analisado o nível de ensino e
vínculo com o magistério, a maioria é de professores do Ensino Básico da rede
pública.
Quadro 9- Níveis de Ensino
Níveis de ensino

Tutoria Presencial

Tutoria a Distância

Rede pública e privada

22% (2)

12,5% (1)

Rede pública

78% (7)

62,5% (5)

Rede privada

-

25% (2)

Quadro 10- Vínculo com o Magistério
Vínculo no Magistério

Tutoria Presencial

Tutoria a Distância

Pós-Graduação

11% (1)

25% (2)

Graduação

22% (2)

25% (2)

Educação Básica

56% (5)

37,5% (3)

11% (1)

12,5 % (1)

Graduação
Básica

e

Educação

O tempo de magistério é retratado no quadro a seguir.
Quadro 11- Tempo de Magistério
Tutoria Presencial

Tutoria a Distância

0-5 anos

11% (1)

12,5 % (1)

6-10 anos

22% (2)

25% (2)

Mais de 10 anos

67% (6)

62,5% (5)

Tempo de Magistério

31

No que diz respeito à formação acadêmica, este índice demonstra que o tutor a distância está mais
qualificado para o exercício da função. Sete deles são professores do CEFET/RJ, onde o curso é
ministrado. Este dado confirma a predominância dos tutores a distância na formação acadêmica dos
cursistas, tanto no processo de aprendizagem ao longo do curso, quanto na orientação dos cursistas,
quando eles passam a receber a bolsa de professores-pesquisadores por corresponderem ao perfil
da CAPES e, ainda, à Resolução interna do CEFET/RJ. Vale observar que estes dados se referem à
1ª e 2ª versões do curso. Na 3ª versão, em processo de desenvolvimento, a formação de tutores
presenciais e a distância apresenta-se mais equivalente, pois, passou-se a exigir que todos tivessem,
minimamente, especialização. Mas, mesmo assim, o tutor a distância é mais qualificado.
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Com relação ao tempo de magistério, tanto os tutores-presenciais quanto os
tutores a distância, majoritariamente, possuem mais de 10 anos de docência,
expressando, assim, ter experiência docente.
No quadro, a seguir, podemos identificar as disciplinas que ministram.
Quadro 12 - Disciplinas ministradas pelos professores-tutores
Pós-graduação

Mestrado
Stricto sensu

Educação Básica

Graduação

Lato sensu

Apoio Escolar;
História;
Empreendedorismo;
Administração e
Economia;
Eletrônica Analógica;
Eletrônica Digital;
Eletricidade;
Sistemas
Operacionais;
Aplicados para
Windows (Word;
Excel; Power Point);
Arquitetura de
Computadores;
NR-10;
Geografia;
Sociologia;
Filosofia;
Matemática;

Administração de
Recursos Humanos;
Administração
Mercadológica;
Gestão de Saúde e
Segurança;
Administração de
Empresas;
Engenharia de
Produção;
Sistemas de
informação;
Administração;
Gestão de Pessoas
I;
Gestão de Pessoas
II;
Comportamento
humano nas
organizações;
Sociedade e
Organizações,
Ideologia e ética nas
organizações.

Design Didático;
Docência online;
Recursos de
Pesquisa Web;
Concepções de
aprendizagem;
Gestão do Tempo;
Gestão de Projetos
em EaD;
Liderança;
Trabalho em Equipe;
Metodologia da
Pesquisa;
Metodologia
Científica;
Historia;

Relações
raciais.

Ético-

A questão da diversidade disciplinar é marcante na prática docente dos
professores-tutores presenciais e a distância do mesmo modo que ocorre com os
professores-pesquisadores. Os professores-tutores, nas duas primeiras ofertas do
curso, foram selecionados por meio de entrevistas. Dos trinta e dois que atuaram
nas duas primeiras ofertas cinco tutores desistiram por encontrar outras atribuições
mais interessantes ou por não se envolverem com a proposta. A equipe
coordenadora do curso do CEFET/RJ optou por selecionar para cada 25 alunos 1
tutor, resultando em 2 tutores para 50 cursistas. Também foi proposta da gestão do
curso assumir o perfil de tutor mais generalista, ou seja, um único tutor é
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responsável por todas as disciplinas de sua turma. Ademais, foram promovidos
encontros pedagógicos das tutorias presenciais e a distância realizados para cada
disciplinas, com a presença do professor-pesquisador, com o objetivo de propiciar
discussões sobre conteúdos, metodologias, avaliações de cada módulo de estudo.
No caso dos professores-tutores, constatamos que práticas pedagógicas se
expressam por uma diversidade disciplinar, da mesma forma que ocorreu com os
professores-pesquisadores. Nesse sentido, o curso envolve diferentes competências
oriundas da formação de seus professores-tutores. Daí podermos dizer que a
perspectiva teórica moraniana sobre a interdisciplinaridade é válida, também, para
esta análise no âmbito da tutoria.
No que se refere ao nível de ensino em que atuam e às disciplinas que
ministram, chamou nossa atenção o fato de os professores-tutores presenciais e a
distância não relacionarem as disciplinas do Curso de pós-graduação lato sensu em
Educação Tecnológica, como parte integrante da sua prática docente. Para ilustrar
esta percepção, citamos um único depoimento que faz menção às disciplinas do
curso.
Não há uma disciplina específica em que o tutor presencial lecione.
No Curso de Pós Graduação em Educação Tecnológica, o tutor
presencial oferece suporte pedagógico para todos os módulos
abordados no Curso.

Se analisarmos as atribuições que cabem aos tutores sob o ponto de vista da
UAB e adotadas pelo curso, poderíamos dizer que a prática docente está
subentendida nas tarefas que cabem a eles. Cabe ao tutor a distância, por exemplo,
a correção das provas e ao tutor presencial o esclarecimento de dúvidas, que são
atividades pertinentes à docência. Porém, qual é a identidade desses papéis? Como
se dá a inserção destes sujeitos na prática pedagógica do curso? Se compararmos
às respostas do professor-pesquisador a esta questão, podemos inferir que há uma
indefinição de quem, de fato, é o professor. Precisamos assim
conhecer: como se processa, em si, essa atividade humana; quem
está se constituindo sujeito da força de trabalho empregada (quem
está sendo o docente na EaD); qual tem sido o objeto desse
trabalho; o que se tem produzido quando tais sujeitos aplicam seu
trabalho sobre esse objeto; que meios eles têm utilizado para operar
transformações no objeto; e em que condições tem se realizado o
processo de trabalho (MILL, 2010, p.31)
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Mill (2010) contribui com nosso estudo, quando explicita as implicações que
envolvem a polidocência nos processos desenvolvidos a distância. O autor chama a
atenção para a passagem de uma perspectiva “unidocente” para outra de tipo
“polidocente”. Para o autor, enquanto na educação presencial predomina a
responsabilidade de um único professor, na EaD, as atividades são distribuídas
entre os componentes da rede, podendo, assim, provocar fragmentação de saberes.
Corroborando essa perspectiva, recorremos ao pensamento de Freire
(2011a), pois ensinar não é transferir conhecimentos, nem formar é ação para um
sujeito criador, pois “não há docência sem discência, as duas se explicam e seus
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de
objeto, um do outro” (p. 25). Nesse sentido, há que se resguardar a relação dialógica
entre os participantes, uma vez que o ser humano é inconcluso e é na interação com
outros seres humanos em um permanente movimento de procura que ele vai
construindo sua identidade coletiva.
Conforme observa Nóvoa (1995), os professores “encontram-se numa
encruzilhada: os tempos são para refazer identidades. A adesão de novos valores
pode facilitar a redução das margens de ambiguidade que afectam hoje a profissão
docente” (p.29). A produção de uma cultura profissional é um processo longo, mas
deve ser assumida em uma perspectiva crítico-reflexiva que
forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e
que facilite as dinâmicas de autoformação participada. Estar em
formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e
criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vistas à
construção de uma identidade, que é também uma identidade
profissional (NÓVOA, 1995, p.25).

O mesmo autor explicita os caminhos que levam à formação da identidade do
professor; pois a reflexão sobre a prática não é apenas individual, é também
coletiva. Para Nóvoa (2011), a construção de uma nova dimensão da profissão e da
identidade docente não deve estar subordinada e nem dependente dos vários
saberes científicos, disciplinares ou de vários saberes pedagógicos. Para o autor, os
docentes devem ser ao mesmo tempo objetos e sujeitos da formação, pois “é no
trabalho de reflexão individual e coletivo que eles encontrarão os meios necessários
ao desenvolvimento profissional” (2011, p.228). Para tanto, apresenta três “famílias
de competências” – “saber relacionar e saber relacionar-se, saber organizar e saber
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organizar-se, saber analisar e saber analisar-se – que redefinem a presença dos
docentes no espaço público da educação” (op.cit, p.219). Nesse sentido, propõe que
a identidade do professor seja construída de forma autônoma, tomando por base
quatro elementos: o envolvimento da pessoa, o envolvimento coletivo da profissão, o
envolvimento da escola e a reflexão sobre a prática.
Tais reflexões são pertinentes na proposta desta pesquisa que se propõe a
desvelar a mediação docente no Curso de pós-graduação em Educação
Tecnológica. Como é feita a docência nesta configuração? Será que as
competências propostas por Nóvoa não são um desafio a ser considerado?
Na forma como se configura a Educação a Distância semipresencial,
questões como identidade e coletividade; autoria individual ou coletiva; docência
compartilhada ou fragmentada nos desafia a compreender o contexto em que se
insere este curso.

4.2.2 Sobre a Educação a Distância: desafios à aprendizagem

Quando perguntamos se os professores-tutores tinham alguma experiência
de tutoria em EaD anterior ao curso, encontramos os seguintes resultados:
Quadro 13- Experiência em EaD
Experiência em EaD

Tutoria Presencial

Tutoria a Distância

Tem experiência

89% (7)

75% (6)

Não tem experiência

11% (2)

25% (2)

Sob o ponto de vista quantitativo, os dados indicam que 89% (7) dos tutores
presenciais e 75% (6) dos tutores a distância afirmam ter experiência em EaD.
Contudo, ao depurar as respostas, observamos que entre os tutores presenciais,
três consideraram a vivência como alunos em EaD e seis disseram que já foram
tutores em outros cursos. Quanto aos tutores a distância, os resultados se
apresentam de forma similar, ou seja, dois como alunos; três como tutores; um como
gestor e dois não tinham experiências. Resulta que do total de dezessete, nove
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disseram ter experiência como tutores. Daí concluirmos que praticamente a metade,
ou seja, oito tutores são iniciantes no processo da docência a distância.
Quando perguntamos: que desafios o processo de aprendizagem a distância
trouxe para você? Na análise de conteúdo, identificamos três indicadores:
aprendizado pessoal; interação/interatividade/diálogo e aprender para ensinar.
Vejamos a síntese das respostas dos tutores presenciais.
Aprender de forma autônoma; Buscar um comportamento
disciplinado diante do estudo; Valorizar a interação no processo de
aprendizagem.
Organização do tempo em conjunto com as demandas humanas dos
alunos; Pensar processos cognitivos de área diversa a da formação;
Aprimoramento metodológico.
A aprendizagem a distância apesar de flexível em vários aspectos,
ela cobra de você organização, dedicação e principalmente
autonomia em construir sua aprendizagem.
Trouxe um novo olhar em relação a Modalidade EaD. Por ser
diferenciado o foco do trabalho, através de uma ação mediadora, no
qual estabelece com o aluno o desafio de vencer a distância física,
através da interatividade, pude rever conceitos sobre a
aprendizagem que mudou minha prática pedagógica.
O período de estudo que devemos ter. Desenvolveu a minha
autonomia nos estudos. Aprendi a gerenciar melhor o meu tempo.
Mas, demorei, para me adaptar ao novo método de estudo.
A gestão do relacionamento entre os alunos. A interação entre os
conteúdos de todas as disciplinas. O perfil de um aluno que se
prepara apenas para prova.

Desafios para a aprendizagem sob a perspectiva dos tutores a Distância

Aprender a fazer as “mesmas coisas” de formas diferentes ou até
mesmo fazer “coisas novas”; a constante necessidade de
atualização; a necessidade de pensar estratégias que aproximem os
educandos e favoreçam a criação de redes de aprendizagem.
Criar uma relação de confiança e respeito sem o contato presencial;
manter o aluno interessado e motivado.
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Acompanhamento constante dos alunos, por meio das respostas às
dúvidas, da correção dos trabalhos etc. Desenvolver novas formas
de se relacionar com os alunos; maior organização e planejamento
do tempo.
Muitos, sendo os principais a autodisciplina e a autonomia nos
estudos.
Gestão do tempo, e atenção no que as pessoas escrevem. Mesmo
fora da faixa me incluo na geração Y como questionador, multitarefas
(fazem várias coisas ao mesmo tempo), e imediatista.
Aprimoramento do meu planejamento e organização do tempo,
ampliação da minha capacidade em perceber e tratar a
heterogeneidade das turmas com as quais trabalhei. Em princípio
tomar consciência de que ser "o dono de seu tempo" não é tão fácil
quanto parece. Ter autodisciplina para realizar as tarefas.

O quadro, a seguir, mostra as respectivas recorrências.
Quadro 14- Desafios à Aprendizagem em EaD
Desafios

Tutoria Presencial

Tutoria a Distância

Aprendizado Pessoal

6

4

Interação/interatividade/diálogo

3

4

Aprender para ensinar

1

4

A partir da análise destes indicadores, depreendemos que tanto o professortutor presencial quanto o professor-tutor a distância, em seu exercício de tutoria, são
sujeitos que vivenciam uma prática como aprendizes, que buscam se apropriar de
métodos de ensino a distância, que se valem de interfaces digitais. Eles reconhecem
a complexidade em que estão imersos e entendem que há desafios que precisam
vencer para melhor ensinar em um processo dialógico, pois, ao aprender, na
experiência vivida, eles melhor dominarão os desafios da aprendizagem na
dimensão da cibercultura. Em suma, podemos inferir que são sujeitos aprendentes
de uma nova configuração educacional.
No que diz respeito aos tutores a distância, observamos que há um equilíbrio
nas respostas, ou seja, quatro recorrências para cada indicador. Esse fato pode
estar sinalizando para o desafio que precisam superar para responder às exigências
da prática, pois as atribuições do professor-tutor a distância se aproximam da prática
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docente. Nesse sentido, são maiores do que dos tutores presenciais, uma vez que
eles precisam apreender o significado da aprendizagem na cibercultura que envolve
novos saberes e desafios.
Dai recorrer a Lévy, quando trata do uso das tecnologias na cibercultura, pois
para o autor é preciso “acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de
civilização que questiona profundamente as formas institucionais, as mentalidades e
a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo, os papéis de
professor e de aluno” (LÉVY, 1999, p. 174). Nesse sentido, o desafio, tanto da
redução dos custos, como do acesso à educação na cibercultura, não é a passagem
do presencial à distância, nem do escrito oral e tradicional à multimídia, mas é a
transição de uma educação institucionalizada nos padrões tradicionais para uma
situação de troca generalizada de saberes, que caracterizam as redes sociais.
Acrescentamos, ainda, a possibilidade de uma troca de saberes não
hierarquizada. Nesse sentido, vale enfatizar que a teoria da ação comunicativa
aponta para um dos dilemas da modernidade, que é a “mudança de paradigma da
razão centrada no sujeito para a razão comunicacional” (HABERMAS, 1990, p. 281).
No entendimento do autor,
No lugar do sujeito solitário, que se volta para objetos e que, na
reflexão, se toma a si mesmo por objeto, entra não somente a ideia
de um conhecimento linguisticamente mediatizado e relacionado com
o agir, mas também o nexo da prática e da comunicação quotidianas,
no qual estão inseridas as operações cognitivas que têm desde a
origem um caráter intersubjetivo e ao mesmo tempo cooperativo
(HABERMAS, 2003, p. 25)..

Queremos reforçar a dimensão cooperativa da aprendizagem em rede, pois
não há polidocência, se não houver cooperação efetiva entre os pares. A
polidocência não se constitui tão somente pela estrutura administrativa. Assim, no
dizer de Mill (2010), “a polidocência constitui-se de aspectos contraditórios: a
positividade do trabalho coletivo articulado, interdependente, colaborativo e
cooperativo; e a perversidade do trabalho parcelado e fragmentado, que
descaracteriza a profissão docente” (p.29). Quanto à polidocência, problematizada
pelo autor, pressupõe a existência de um elo forte engendrado entre os atores do
processo de modo que eles garantam uma rede de relacionamento dinâmica, capaz
de se comunicar dialeticamente. Será uma utopia? Ainda estamos longe de
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alcançar, pois o que vem caracterizando as redes ditas de aprendizagem
colaborativa estão mais próximas de modelos fragmentados, nos quais não se
visualiza a identidade docente.
4.2.3 Interações no Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle
A resposta à pergunta “de acordo com seu ponto de vista, a plataforma
Moodle contribuiu para o desenvolvimento da aprendizagem?” Apresentamos, a
seguir, algumas respostas por nós selecionadas.
Percepções dos professores-tutores presenciais sobre o Moodle
Sim, a princípio o aluno tem dificuldades na utilização da plataforma,
não estando atento ao que ela oferece, tal como ferramentas ou
possibilidades de comunicação rápidas e pouco restritivas.
Entretanto, ao se familiarizar, orientado geralmente pelo tutor
presencial, ou mesmo pelo tutor a distância, o aluno passa a utilizar
adequadamente a plataforma. Esse processo amplia as
possibilidades de comunicação, articulação de conteúdos propostos,
gerando
a
discussão
sobre
interdisciplinaridade
e
multidisciplinaridade.
A plataforma é excelente, mas não pode se limitar a ser um
reservatório de material. A Plataforma possibilita muitas ferramentas
como fóruns, Wiki, Chats, Blogs, que potencializariam muito mais o
aprendizado dos alunos neste curso.
A plataforma moodle é excelente porque sua interface é objetiva e
versátil, suas ferramentas possibilitam o cursista e também os tutores
atingirem os resultados esperados.
Sim. Se for bem gerenciada e organizada, pode facilitar o
aprendizado. Muitas informações podem prejudicar o educando.
Sim. A Plataforma Moodle é ferramenta indispensável para a
realização e o desenvolvimento do Curso e da gestão do ensino
aprendizagem. Através dela acontece a gestão da informação e a
interatividade de todos os envolvidos no processo. Penso que os
recursos da Plataforma flexibilizam a aprendizagem nesta
modalidade de ensino.
Sim, pois através dela os alunos trocam experiências, interagem uns
com os outros, sugerindo, questionando, ajudando e ampliando seus
conhecimentos.
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Percepções dos professores-tutores a distância sobre o Moodle
Eu considero a plataforma a versão digital da sala de aula, aonde
encontro os professores (as mensagens deles) e os alunos através
dos fóruns, além do acesso de material didático. Fora isso, grande
parte do conteúdo extracurricular eu encontro fora da plataforma.
Sim. O moodle (e todos os outros AVA´s) podem e devem ser
utilizados a favor da aprendizagem, sobretudo quando o curso
acontece em maior proporção a distância. Suas ferramentas podem
ser utilizadas para aproximar alunos e professores, bem como alunos
e alunos e alunos material didático. Tudo depende da forma como a
ferramenta será utilizada.
Sim, bastante. O moodle é um ambiente virtual de aprendizagem
bastante real, sendo possível interagir nele como numa sala de aula
de verdade.
Me ensina a organizar o estudo.
Sim. Possibilita o acesso à informação de forma rápida e fácil. Por
um lado, temos a questão de possibilitar que os alunos possam
participar de novos cursos dentro de novas formas de aprendizagem,
mesclando tempo, responsabilidade e organização de seu
desempenho e aproveitamento. Por outro lado, creio que precisamos
desenvolver formas para tornar esse ensino fique mais efetivo.
Sim. Embora ela possa melhorar, permite que seja utilizada com
facilidade por alunos e professores.

Os tutores, tanto presencial como a distância, responderam de forma
favorável ao uso da plataforma Moodle, pois consideram que é um ambiente que
propicia a aprendizagem; a comunicação; a interatividade e a articulação de
conteúdos. Mas, vale observar que os tutores relativizam a sua eficácia e apontam
para a importância de potencializar o uso do ambiente, que não seja, apenas,
repositório de documentos. Em suma, há uma sinalização de que é preciso usar o
Moodle de forma mais efetiva, exercitando a aprendizagem colaborativa.
4.2.4 Aprendizagem presencial e a distância sob o olhar dos professores tutores
Quando perguntamos se os tutores identificaram diferenças no papel discente
na EaD em comparação com sua experiência de ensino presencial, encontramos
uma contribuição significativa em relação a essa questão.
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Vejamos as percepções dos tutores presenciais
De certa forma, sim. Contudo, ambos os tipos possuem
peculiaridades. Os presenciais sentem-se mais próximos. Os à
distância, por vezes, sentem-se isolados e um pouco sozinhos.
Algumas diferenças notáveis, principalmente na organização do
tempo de estudo, no início os cursistas demonstraram muita
dificuldade para acompanhar o ritmo de estudo. A parte operacional
das ferramentas também é outro ponto importante, porém logo
superada com o suporte dos tutores. (presenciais).
Sim. Maior tempo de leitura pessoal e maior tempo de estudo, pois o
discente deve aprender a caminhar sozinho.
Sim, muitas são as diferenças do papel discente na EAD em
comparação com minha experiência no ensino presencial. A meu ver,
são elas: a construção da autonomia do aluno; perfil do aluno na
modalidade EAD; a metodologia utilizada para a aprendizagem do
aluno (expectativa do aluno, utilização de recursos, interação, dentre
outros). Concluo com o pensamento de Moran a respeito da EaD: " a
educação a distância não é um fast food onde o aluno vai e se serve
de algo pronto" Assim sendo, penso que a mediação e a interação
são instrumentos primordiais para que aconteça o aprendizado.
Sim, o aluno sai da zona de conforto (passivo) e busca construir os
seus próprios caminhos, métodos de estudo e pesquisa.
Sim, na EAD, o discente assume de maneira mais clara seu papel
como protagonista no processo de construção do conhecimento. A
medida que vai vencendo seus próprios limites, suas crenças e
medos, descobre que ele próprio é o senhor do seu tempo e de sua
aprendizagem, e isso ao meu ver torna a sua certificação muito mais
significativa. Os que chegam ao final têm claro o significado da
palavra superação e passam a acreditar que é possível e que o
primeiro passo para se aprender qualquer coisa e querer de verdade
aprender.
O aluno vem com uma visão que vai ser mais fácil e que precisará de
pouco tempo para se dedicar. O aluno é forçado a ler mais na EAD e
se este não tiver hábito de leitura ou força de vontade suficiente para
adquirir este hábito, nem que seja apenas durante o curso, desistem.
Aluno da EAD precisa ser mais organizado para fazer uma gestão do
próprio
aprendizado,
se
responsabilizando
pela
própria
aprendizagem.
Naturalmente, podemos notar inúmeras diferenças: o contato com o
aluno é reduzido, até que ele se habitue na organização de seus
estudos e aperfeiçoe de estratégias de aprendizado – divisão e
equação do tempo e aproveitamento dos estudos (partindo da
metodologia EaD – inteiramente nova até para os mais experientes)
decorrem algumas dificuldades no que tange a adaptação citada (e,
portanto, a questões decorrentes da interface homem-máquina).
Entretanto, positivamente o ensino constituído de forma mais
autônoma, que respeita a individualidade e a flexibilidade
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constitutivas da complexidade do mundo moderno, sem perder o
contato pessoal (mesmo que esporádico, nas aulas presenciais),
fazem da EaD uma modalidade interessante para o desenvolvimento
do aprendizado.
Sim, o aluno sai da zona de conforto (passivo) e busca construir os
seus próprios caminhos, métodos de estudo e pesquisa.
Sim, A falta do contato constante traz um novo desafio para o
educador. O trabalho da tutoria para evitar a evasão e propiciar o
desenvolvimento do aluno no curso são tarefas que em uma
experiência presencial são diferentes pela ênfase, abordagem
estratégica e desenvolvimento.

Vejamos as percepções dos tutores a distância

Alguns alunos ainda não se habituaram a lidar com a sua própria
autonomia. Já, outros, lidam com esta questão de forma satisfatória.
Não. Os discentes são mais exigidos e o índice de desistentes
responde a este elevado nível de exigência.
A principal diferença que tenho percebido ao longo dessas minhas
experiências em EaD, comparando-as com as minhas salas de aula,
é que na EaD, seguem somente aqueles que realmente tem vontade
de aprender, participar e para isso se planejam, se organizam diante
de todo mais que acontece nas suas respectivas vidas e é crucial
para eles.
A EAD permite que o discente seja mais autêntico. O medo de errar
não impede que ele se mostre. A subjetividade é quase uma
assinatura. A forma como cada aluno desenvolve suas ideias e as
coloca no papel ao falar sobre qualquer tema é diferente do ensino
presencial, quando as influências que o grupo exerce sobre o
indivíduo, muitas vezes, podem camuflar a personalidade.
Sim, com certeza. Os alunos da EaD precisam mais do que nunca
serem autônomos, terem a capacidade de gerenciar seu tempo e
terem consciência de que são responsáveis por sua aprendizagem.
Mesmo contendo diversas semelhanças, temos algumas diferenças
fundamentais. Sendo que a maior diferença se deve ao fato da
interlocução entre docente e os alunos se dar dentro de um espaço
virtual. Isso requisita, por parte do docente, um tratamento
diferenciado a respeito da comunicação com os docentes, da efetiva
possibilidade de perceber o quanto esses estão apreendendo e se
desenvolvendo, da organização dos alunos no tratamento reservado
ao tempo dedicado a confecção e entrega das atividades e dos
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passos que o docente terá que dar para conhecer e estimular seus
alunos.
Ainda sinto que no ensino a distância não temos, ainda, uma
construção coletiva coesa estruturada em fóruns e chats como
pretendido, o individualismo é ainda presente em grande escala. Os
cursistas são arredios a cumprirem horários fixos para chat, salvo
sejam com professores que sabem não terão outra oportunidade
senão no encontro presencial. Na minha experiência que transmito,
abri o debate sobre a monografia em dois meios o fórum tradicional,
onde as perguntas são compartilhadas, e pelo meu e-mail particular
caso o cursista não se sentisse a vontade em falar sobre seus
projetos2... O meu e-mail particular é utilizado em grande parte das
perguntas envolvendo a monografia.
Sim, muitas, principalmente na interação "professor-aluno", que é
totalmente desconstruída na EAD.

Ao cotejar as diferenças do papel discente na EaD em relação ao presencial,
foi unânime a percepção dos tutores quanto à existência de diferenças entre uma e
outra. O quadro, a seguir, apresenta os indicadores das respostas e suas
recorrências.
Observamos nas falas dos tutores, que a EaD tem algumas características
que a fazem diferente, dentre elas: autonomia no estudo; exigência de tempo para o
estudo; o cursista se sente mais isolado; dificuldades operacionais com as
ferramentas e com a comunicação e interação.
Quadro 15 - Aprendizagem discente: exigência da EaD

Aprendizagem discente

Tutoria Presencial

Tutoria a Distância

Autonomia

5

4

Tempo

4

2

Ferramentas

2

Comunicação/interação

-

Isolamento

2

3

A maior recorrência recaiu na questão da autonomia (9), seguida da categoria
tempo (6). Vamos apreciar esses itens, pois nos pareceram mais relevantes em
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relação aos outros, que de certa forma já foram analisados nesta tese. Então, sobre
a autonomia recorremos a Freire, que propõe uma pedagogia baseada na relação
dialógica, na qual a autonomia do educando passa por um saber não autoritário,
onde professor e alunos aprendem a compreender o mundo e a criar novas
alternativas de aprendizagem. No seu entendimento, ensinar não é transferir
conhecimentos, mas criar possibilidades para sua própria construção. De nossa
parte, acreditamos que, em um mundo em constante transformação, é um grande
desafio ser professor, especialmente no que diz respeito à construção da identidade
coletiva e da aprendizagem em rede.
A autonomia deve ser construída nos espaços pedagógicos, pois o papel do
professor não é seguir tão somente um calendário escolar tradicional e um conteúdo
programático, mas sim promover a liberdade que se funda na responsabilidade a ser
assumida. Ainda segundo Freire, é essencial reinventar o ser humano no
aprendizado de sua autonomia, tanto nas relações entre educador e educando,
quanto entre autoridade e liberdade.
Como dissemos no capítulo 2, a concepção de Freire sobre a autonomia vem
ao encontro de nossa pesquisa e nos instiga à reflexão, pois, na EaD,
frequentemente, ouvimos dizer que a autoaprendizagem é uma condição para que o
aluno aprenda. Contudo, a autoaprendizagem em alguns modelos de EaD vem
sendo utilizada como argumento para justificar a ausência do professor nos
processos a distância. Então, cabe reforçar: é preciso que o aluno ganhe autonomia
ainda mais no momento em que as interfaces digitais propiciam a interatividade e a
possibilidade da presença virtual do docente. Ela deve ser estimulada pela presença
do professor-tutor, tanto na rede virtual quanto na presencial. Segundo Freire
(2011a) autonomia é processo de amadurecimento do ser para si é vir a ser. Não há
data marcada para ser desenvolvida. A pedagogia da autonomia ganha sentido
quando desenvolvida em ambientes que promovam a tomada de decisões e
responsabilidades daqueles que vivenciam uma experiência significativa.
Sobre a categoria tempo, vale uma reflexão, Oliveira (2013), apoiada em
Asmann (1998), problematiza a distinção entre duas importantes dimensões do
tempo denominadas pelos gregos como Kairós e Chrónos. A primeira se relaciona
ao tempo subjetivo, à dimensão vivencial do tempo, à época em que tempo era
entendido como dom. A segunda, articula-se ao tempo cronológico, que marca as
sociedades capitalistas ocidentais. A autora destaca que as diversas formas de
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organização social permitem que o homem lide com as distintas dimensões da
temporalidade: o tempo cronológico e o tempo kairológico.
Daí a contribuição dessa concepção em relação aos processos que se valem
das tecnologias educacionais, pois ao mesmo tempo em que os pesquisadores
reconhecem que as tecnologias possibilitam economia de tempo eles, também,
afirmam que elas devoram o tempo humano. São, portanto, cronofágicas. A falta de
tempo é uma queixa tanto dos professores-tutores quanto dos alunos, pois a EaD se
sobrepõe à carga horária cronológica do trabalho dos professores. Por isso, na
formação de professores na Educação a Distância, apoiada na modalidade
semipresencial, seria importante buscar uma orquestração entre as dimensões
cronológicas e kairológicas do tempo. A vertente dialógica advoga em favor da
dimensão kairológica do tempo; do tempo vivencial dos professores, do tempo do
aqui e agora, que significa qualificar o tempo no presente. Concordamos com a
perspectiva de Oliveira, para quem os programas de formação docente na dimensão
online devem buscar um tempo de aprendizagem mais equilibrado, na conjugação
harmoniosa entre chrónos e kairós.
Para ilustrar essa questão, apresentamos a fala de um professor-cursista.
Atualmente trabalho muito, é bem mais fácil a escola adaptar ao meu
horário do que eu adaptar no horário da escola, principalmente para
nós professores que estamos sempre ocupados, às vezes damos
aula de manhã, à noite, temos conselhos, reuniões, planejamentos.
Nosso tempo é bastante escasso. Acredito que se não fosse a
Educação a Distância eu não poderia fazer essa pós-graduação, por
residir em uma cidade de Interior ficaria pior ainda a distância até a
faculdade mais próxima é de 110 km.

4.2.5 Mediação docente: percepções dos professores-tutores presenciais e a
distância
Quando perguntamos aos professores-tutores presenciais e a distância a
quem eles atribuíram a docência no curso, encontramos as respostas no quadro a
seguir.
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Quadro 16- Quem é o docente do curso?
O docente

Tutoria Presencial

Tutoria a Distância

Todos

56% (5)

37,5% (3)

Professor-pesquisador

22% (2)

25% (2)

Tutor Presencial

-

-

Tudor a Distância

22% (2)

12,5% (1)

Professor-pesquisador e
tutor a distância

-

25% (2)

Extraímos alguns depoimentos para ilustrar as percepções dos tutores
presenciais:
Considero que todos envolvidos no processo do Curso apresentam o
papel docente, direto ou indiretamente;
Aos tutores á distância. É deles o papel de interagir com os cursistas
em suas opiniões, assim como direcionar as discussões para um
melhor aprendizado;
Atribui o papel de docente a todos os envolvidos no processo
pedagógico e que contribuem para o aprendizado dos cursistas.
Ao professor responsável pela disciplina que pode contribuir também
para o enriquecimento das discussões que se fazem necessárias nos
fóruns, inclusive, se for o caso, direcionando o trabalho do tutor à
distância e presencial.
A todos que se expressam, pois possibilitam uma reflexão e um
aprendizado. Claro que há uma hierarquia de responsabilidade
começando pelo professor da disciplina, passando pelos tutores e
incluindo o aluno neste papel de hora aprendente, hora ensinante. O
tutor presencial no modelo desta pós-graduação acaba não sendo
especialista em todos os módulos, dificultando um pouco este papel.

Apresentamos, a seguir, alguns depoimentos dos tutores a distância.

Neste curso o papel docente ficou centralizado nos professores
conteudistas e na equipe responsável pelas estratégias. A tutoria
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exerceu um papel muito mecânico de implementação de estratégias
e correção de atividades. Acredito que exista aqui uma grande
oportunidade de melhoria, pois assim como acontece no presencial,
existem equipes e profissionais quem elaboram materiais didáticos
mas quem aplica ele em sala de aula é professor. Na EaD, o tutor é o
professor, que deve utilizar os materiais didáticos sim, mas precisa
ter autonomia para pensar estratégias junto com a coordenação para
as turmas. São coisas diferentes o planejamento e a produção de
materiais didáticos e o planejamento e condução de turmas.
Creio que o papel docente cabe tanto ao professor pesquisador que
fez o módulo quanto o tutor que trabalha as dúvidas dos alunos e
corrige as atividades e as provas. No primeiro caso, em função das
especificidades do ensino a distância, a confecção do módulo é
fundamental, porque esse será o material pelo qual o aluno terá o
contato com os conteúdos e as competências que serão
desenvolvidas. Ao contrário do ensino presencial, onde o livro
didático pode ser apenas um instrumento de apoio secundário (ou
pelo menos deveria ser), no ensino a distância o módulo é um
componente essencial no processo pedagógico, sendo o principal
instrumento de mediação entre o aluno e os objetivos do curso,
tornando-se fundamental para o desempenho dos alunos e dos
tutores. Por isso, aquele que produz o módulo tem um papel docente
de estrema importância. Isso sem citar, que esse também pode atuar
na plataforma, tirando dúvidas e estimulando os alunos, como
também na aula presencial antes da aplicação das provas.
No segundo caso, destaco o tutor em função do seu papel junto aos
alunos na correção dos módulos e das provas, como também no
auxílio das dificuldades que esses acabam tendo ao longo do curso.
Vale realçar que quando me refiro as correções do trabalho, essa
atuação, como docente, se destaca não apenas em função da nota
que é dada ao aluno. Mais do que isso, o tutor se transformar num
docente, quando ao avaliar a atividade ou a prova, atua indicando
caminhos que o aluno poderia ter explorado para que seu trabalho
tivesse uma maior qualidade ou um melhor resultado. Com isso
acaba contribuindo para uma maior evolução do aluno no seu
processo de ensino-aprendizagem. Da mesma forma, o tutor estará
atuando como docente quando atua tirando as dúvidas dos alunos ou
estimulando-os na plataforma ou através dos e-mails.
Ao professor responsável pela disciplina que pode contribuir também
para o enriquecimento das discussões que se fazem necessárias nos
fóruns, inclusive, se for o caso, direcionando o trabalho do tutor à
distância e presencial.

Quando perguntamos a quem caberia o papel docente no curso, houve pouca
alteração nas respostas em relação à sondagem inicial, apenas três professorestutores presenciais e um a distância expressaram outra opinião. Os tutores-
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presenciais enfatizaram uma posição mais sólida diante dessa questão; um disse
que caberia ao professor do módulo, ou seja, ao professor-pesquisador e dois
enfatizaram que o aluno também é docente, por exemplo:

como foi colocado na questão anterior, a todos os envolvidos no
processo, inclusive ao próprio aluno, a partir do momento em que
desenvolve a autonomia para a realização de seus estudos
acadêmicos.

Em relação ao tutor a distância a resposta sobre quem seria o docente foi
assim explicitada “ao tutor a distância, que apesar do nome é o que está mais
próximo ao aluno”, mas quando perguntado a quem caberia esse papel esclareceu

ampliaria um pouco a presença do professor que escreveu o módulo,
que para os cursistas restringe-se apenas ao encontro no dia da
prova. Talvez com pelo menos um chat com o professor como
realizado recentemente...

O resultado desta sondagem indica que para oito professores-tutores todos
exercem a docência; para quatro somente o professor-pesquisador; para três
somente o tutor a distância e para dois somente professor-pesquisador e a distância.
Tal resultado nos permite afirmar que as reflexões feitas pelos professorespesquisadores em relação à identificação de quem exerce a docência no curso, aqui
também se aplicam. No nosso entendimento, este resultado sugere que a
competência docente tem que ser resgatada no âmbito da UAB. É necessário formar
o professor para o exercício da docência em ambientes virtuais de aprendizagem.
Nesse sentido, podemos inferir que o modelo UAB engessa as praticas
pedagógicas, quando separa produtor de executor. Na nossa concepção, o tutor é
um professor e não, apenas, repassador de conteúdos. Sinalizamos para a
necessidade de mudanças na política da EaD em relação à equiparação de bolsas
de pesquisa para os professores-tutores qualificados, mestres e doutores, para
atuarem como docentes neste curso.
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4.3

REFLEXÕES

SOBRE

OS

PROFESSORES-PESQUISADORES

E

OS

PROFESSORES-TUTORES
No fechamento deste capítulo, algumas considerações são válidas, não a
titulo de conclusão, mas de reflexões, pois quando iniciamos esta pesquisa nos
valemos da metáfora tapeçaria, formulada por Morin. O que nos é expressivo no seu
pensamento é conceber a sociedade entrelaçada por fios que compõe um sistema
complexo. Não há como conhecer o todo e nem as partes, pois sempre haverá
novas indagações. As questões não estão dispostas ao acaso e cada parte contribui
com o conjunto, que não pode ser explicado por uma lei simples.
Não fazemos uma análise comparativa entre os professores-pesquisadores e
professores-tutores, mas buscamos problematizar as identidades desses atores na
configuração do curso. Em alguns aspectos há convergência como, por exemplo, em
relação à experiência em EaD. Tanto os professores-pesquisadores quanto os
professores-tutores, sobretudo a distância, são oriundos de uma prática presencial
e, assim, apresentam-se como aprendentes na vivência de um novo processo, que
vem exigindo novas formas de ensinar e aprender na cibercultura.
Quando identificamos a categoria aprendentes, nos apoiamos em Freire
(2011c), pois para o autor a educação acima de tudo tem que representar mudança
de atitude, substituir atos de passividade, por novos hábitos de participação. Na
verdade, diz o autor, precisamos de teoria, que implique em inserção na realidade.
Não no sentido de opor teoria à realidade, mas apreender o real sob o olhar do
pesquisador. Assim, propõe livrar a educação de seu caráter assistencialista e
reforçar o sentido da comunicação genuína.
Percebemos que há dificuldades nesses atores em lidar com a “distância”,
mesmo reconhecendo a validade do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Daí
depreendermos a importância dos conceitos formulados pelos autores no capítulo 2
e as possibilidades que oferecem no campo da linguagem; da ação comunicativa,
argumentativa,

da

interatividade,

dialogicidade,

entendidos

no

campo

do

pensamento complexo.
Outra questão que nos pareceu importante diz respeito à autonomia da
aprendizagem, válida aqui para os professores-pesquisadores e tutores. Para Freire,
a autonomia deve ser construída nos espaços pedagógicos a partir da experiência,
da liberdade de criar e promover o conhecimento fundado na identidade. Para tanto,
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é preciso reinventar o ser humano no aprendizado de sua autonomia, tanto nas
relações entre educador e educando, quanto entre autoridade e liberdade.
Destacamos, ainda, as percepções que os professores-pesquisadores e
professores-tutores tiveram acerca da mediação docente no curso. Quando
somamos os resultados das opiniões destes vinte sete atores obtivemos as
seguintes respostas: dezesseis consideram que todos exercem a docência no curso;
seis indicaram que somente o professor-tutor a distância e cinco que é somente o
professor-pesquisador. No nosso entendimento, esse olhar fragmentado da
docência decorre do modelo de EaD, que separa o fazer do pensar. Por isso,
buscamos investigar em que consiste a polidocência, pois ela seria benéfica se
desenvolvida em uma rede efetivamente colaborativa. Por enquanto, observamos
que essa rede de aprendizagem precisa se solidificar, tornar-se genuinamente
colaborativa.
Preocupamo-nos quando percebemos que alguns conceitos podem cair em
uma linguagem comum, como nos parece estar acontecendo com a rede
colaborativa na EaD. Utiliza-se a expressão “rede colaborativa” como um clichê,
como se ela por si só garantisse a tão sonhada comunicação em rede no campo
educacional. Acreditamos nas possibilidades das tecnologias da informação e
comunicação como capazes de promover a aprendizagem por meio de uma prática
pautada na participação, na ação comunicativa, no diálogo, em suma se valendo dos
conceitos que alicerçaram nosso referencial teórico e que podem propiciar, quando
da sua articulação com a prática, a construção de novos saberes em rede.
Ademais, vale sinalizar para as mudanças que acontecem em ritmo acelerado
no campo das tecnologias.

Para Lévy (2010), o sentido da tecnologia

contemporânea não se refere à sua dimensão material, mas ao poder de produzir
sentido, de fazer sociedade. O autor vislumbra a possibilidade da criação de uma
rede de relações, ancorada em uma identidade cultural e social, capaz de propiciar a
democratização das práticas educacionais. A palavra-chave na era digital é uma
prática assentada na construção coletiva do conhecimento, na colaboração entre os
participantes da rede. Daí retomar nossas apreensões, pois o docente mediador em
ambiente virtual deve estar aberto às inovações tecnológicas e aprender com elas. É
preciso investigar: que tipo de apropriação ele faz das técnicas? Que dificuldade
encontra no seu uso? Que relações estabelecem com elas?
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CAPÍTULO 5 - MEDIAÇÃO DOCENTE: PERCEPÇÕES DOS PROFESSORESCURSISTAS

Os processos educativos, quando compreendidos de um ponto de
vista sociológico, tem a função precisa de criar bons remadores. É
evidente que é possível desenvolver uma série indefinida de
pesquisas que, no fundo, estão simplesmente tentando responder a
esta pergunta: como fazer com que o programa de treinamento de
remadores seja mais eficiente? Serão estas as pesquisas que irão
facilmente encontrar financiamentos e apoio. Mas será isto que é o
mais desejável e necessário, quando a questão mais importante é a
direção do barco? Dada a urgência deste problema, parece-me que a
Universidade deveria repensar os seus programas de pesquisa. Não
existe solução adequada ao nível de simples iniciativas individuais.
Seria necessário que a Universidade, deixando de lado por um
momento a obsessão analítica e fragmentária, patrocinasse um
amplo debate interdisciplinar sobre estas questões: para onde vai o
barco? Para onde queremos que o barco vá?
Rubem Alves

Tomando Alves como inspiração, buscamos trazer para a reflexão, no âmbito
desta tese, a perspectiva interdisciplinar citada pelo autor. Dentre os achados da
pesquisa, constatamos que a interdisciplinaridade ainda é um desafio para o Curso
de pós-graduação lato sensu em Educação Tecnológica do CEFET/RJ. Chegamos
agora ao último capítulo, que completa a trilogia dos olhares sobre a mediação
docente.
O questionário semiestruturado foi enviado para 226 cursistas concluintes32,
considerando a primeira e a segunda versão do curso. Na primeira versão, usamos
o e-mail para envio dos questionários. Já na segunda, nos valemos do ambiente
online do google.doc, no qual o cursista respondia no espaço online. Obtivemos
entre os dois procedimentos 77 respostas, sendo 36 da primeira versão e 41 da
segunda, que resultaram, aproximadamente, em 34% de retorno, se comparados ao
total de cursistas das duas versões. Vale reforçar o caráter espontâneo da
participação dos professores-cursistas na contribuição dos dados, quando, então,
responderam ao questionário e à entrevista, que visou esclarecer algum aspecto
pontual. Deixamos, no questionário, a identificação do nome como campo opcional,
32

Na primeira versão do curso, de 203 alunos inscritos, 74 concluíram os créditos. Na segunda, dos
243 inscritos, 152 concluíram os créditos. Vale esclarecer que, do total das duas versões nem todos
concluíram as monografias. Portanto, são cursistas que fizeram jus à declaração de participação, mas
não ao certificado.
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mas todos registraram seus respectivos nomes. Queremos enfatizar o caráter
qualitativo das respostas, pois aqueles que participaram tinham interesse em
agregar valor ao processo de investigação.
Procuramos problematizar, neste capítulo, as formas como os professorescursistas conceberam a mediação docente. Como já dito, a sistemática de análise
dos dados foi a tabulação das questões fechadas e a análise de conteúdo (BARDIN,
2011), relacionada às questões abertas e às entrevistas pontuais.
A partir do levantamento dos dados, selecionamos 4 itens para efeito de
nossa análise: Quem são os professores-cursistas? Quais as dificuldades e
facilidades que encontraram na EaD semipresencial? Como perceberam o ambiente
Moodle? E, por fim, como visualizaram a mediação docente no curso?

5.1 QUEM SÃO OS PROFESSORES-CURSISTAS?
De acordo com a política pública da UAB, os cursos a distância devem ser,
prioritariamente, voltados para a formação de professores da Educação Básica.
Assim sendo, a maioria dos professores-cursistas está vinculada à Educação
Básica, como veremos na análise dos dados.
Com relação ao gênero, a predominância é do sexo feminino, conforme
apresentado no gráfico.
Gráfico 3 – Gênero: masculino e feminino
70%
60%
50%

40%
30%
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0%
Feminino (47)

Masculino (30)
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O gráfico apresenta dados da primeira e segunda versão do curso. Na
primeira versão, havia predominância do sexo masculino. Há uma hipótese de que
eles tenham feito leitura equivocado do que estávamos propondo. Isto é, pensaram
que a base do curso era mais tecnológica e não pedagógica, conforme disseram.
Isto pode explicar a menor procura do curso, em sua segunda versão, pelo gênero
masculino. O currículo, em suma, tem uma abordagem teórico-metodológica voltada
para questões pedagógicas e tecnológicas, mas não no sentido das engenharias e
informática. Os gráficos, a seguir, tratam da faixa etária dos professores-cursistas e
da formação acadêmica anterior ao curso.
Gráfico 4 – Faixa etária

Gráfico 5 – Formação Acadêmica anterior ao curso
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É expressivo o número de cursistas que exercem a docência. Lembramos que
a política pública da UAB tem como um dos seus objetivos qualificar,
prioritariamente, professores de Educação Básica. No curso em pauta, 92% (71) são
professores e 8% (6) são supervisores, gestores e administrativos.
Os gráficos, abaixo, apresentam qual é o vínculo docente que os professorescursistas têm com as escolas da rede e o nível de ensino em que atuam.
Gráfico 6 - Vínculo com as escolas da rede
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Gráfico 7 – Nível de ensino em que atuam
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Podemos, então, ressaltar que a maioria dos professores-cursistas está
vinculada à rede pública de ensino.
Da mesma forma, é expressivo o tempo em que os professores-cursistas
atuam no magistério, conforme o gráfico a seguir.

Gráfico 8 – Tempo de magistério
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Entre as disciplinas que lecionam, as mais recorrentes são: Informática (18);
Matemática (9); Direito (5); Pedagógicas (6); Ciências Biológicas (3), Sociologia (3);
Geografia (3), História (2), Inglês (2) e outras disciplinas do ensino fundamental. Um
mesmo professor assume diferentes disciplinas. A prática docente dos professorescursistas, assim como dos professores-pesquisadores e tutores, é oriunda de
diferentes campos de saberes, representando, assim, um desafio no que diz respeito
à mediação docente.
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Gráfico 9 – Experiência em EaD anterior ao curso
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Gráfico 10 – Tipo de experiências em EaD
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experiências, identificamos que 78% (60) são oriundas do CEDERJ, onde adquiriram
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conhecimentos acerca da EaD, majoritariamente, como cursistas. Esse resultado
não nos surpreende, considerando que o CEDERJ constitui-se em um sistema que
agrega diferentes cursos de formação de professores e, ainda, articula um amplo
convênio com as Instituições de Ensino Superior. É válido reforçar que as
instituições têm autonomia na gestão de seus cursos, como é o caso do Curso de
pós-graduação lato sensu em Educação Tecnológica a Distância do CEFET/RJ.
Outras instituições também foram citadas: UFRRJ; SEEDUC/MEC; UNIRIO; Centro
Educacional de Niterói; PROINFO; PUC/RJ; IBGE; UnB e empresas.
Mas, é necessário problematizar de que forma as instituições vêm se
articulando no âmbito da parceria com o CEDERJ, pois, alerta Castells (2003), a
“sociedade em rede” tem o elo fraco nas instituições, que precisam promover um
“novo ambiente de comunicação”. Para o autor, as possibilidades dessa
aprendizagem inaugura outra forma de organizar a sociedade que é por meio das
redes. Elas estão se “constituindo em torno do planeta, embora sob uma diversidade
de formas e com consideráveis diferenças em suas consequências para a vida das
pessoas, dependendo de história e cultura” (CASTELLS, 2003, p. 225). É preciso
acompanhar de que forma as instituições vêm se organizando para o mundo em
rede, de que forma a comunicação, a dialogicidade, a argumentação, a linguagem
vem sendo promovidas no sentido alertado pelos autores aqui apresentados?
Levy corrobora essa abordagem quando vislumbra a possibilidade da criação
de uma rede de relações, ancorada em uma identidade cultural e social, capaz de
propiciar a democratização das práticas comunicacionais que podem ser
potencializadas no cenário cibercultural. Para ele, a era digital enseja uma dinâmica
assentada na construção coletiva do conhecimento, na colaboração entre os
participantes da rede.
Para repensar a natureza da mediação docente num ambiente de
aprendizagem institucional, Giroux (1997) chama a atenção para a vertente teórica
formada pelos professores como intelectuais transformadores. Para ele, a categoria
de intelectual transformador significa:

[...] uma forma de trabalho na qual o pensamento e atuação estão
inextrincavelmente relacionados e, como tal, oferece uma
contraideologia para as pedagogias instrumentais e administrativas
que separam concepção de execução e ignoram a especificidade
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das experiências e formas subjetivas que moldam o comportamento
dos estudantes e professores (p. 136).

Ao situar sua abordagem sobre a formação de professores no seio da
questão político-pedagógica mais ampla, Giroux (1992) apresenta importante
contribuição para uma reflexão mais acurada do papel do professor nos processos
de formação online. O autor considera fundamental que os profissionais de ensino
possam se tornar intelectuais transformadores, capazes de desenvolver culturas e
tradições emancipatórias, dentro e fora das esferas públicas alternativas. Em sua
concepção, a linguagem crítica se apresenta como instrumento indispensável para o
enfrentamento dos aspectos ideológicos e materiais das politicas públicas
dominantes que tentam separar o conhecimento do poder.
Dentre esses autores, destacamos a contribuição de Tardif (2012), que
chama a atenção para a importância dos saberes profissionais dos professores.
Para ele, os saberes profissionais são construídos em função de situações
particulares de trabalho e ganham expressão no contexto em que se situam, pois as
situações de trabalho colocam os professores na presença uns dos outros, levandoos a negociar e a compreender juntos o significado de seu trabalho coletivo.
Tendo em vista as percepções de (CASTELLS, 2003; LEVY, 1993;
GIROUX,1997; SILVA, 2010 e TARDIF, 2012) o professor terá um papel decisivo
nas articulações das redes e da inteligência coletiva nas instituições educativas. O
professor, como sujeito imerso nesta experiência, poderá modificar sua prática
docente a partir da dinâmica da sociedade em rede e tornar-se um intelectual
transformador das dinâmicas pedagógicas. É preciso que as politicas institucionais
contemplem a formação desses profissionais, que exige dos professores e gestores
redimensionamento da sua prática docente, adequando-a ao novo ambiente
comunicacional e ao novo espaço de sociabilidade, organização, informação e
conhecimento próprios da cibercultura. Como consequência desta formação mais
ampla que envolve os processos virtuais e presenciais, os professores poderão
superar os papéis tradicionais de transmissor de saberes e experimentar múltiplas
mediações com base no diálogo, na construção colaborativa do conhecimento, na
provocação à autoria criativa dos cursistas.
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5.2 QUAIS SÃO AS FACILIDADES E DIFICULDADES NA EAD SEMIPRESENCIAL?

A sistemática de análise dos dados coletados ocorreu de duas formas: a
tabulação quantitativa das questões fechadas e a análise qualitativa dos conteúdos
das respostas (BARDIN, 2011), relacionadas às questões abertas. Apresentamos, a
seguir, os resultados.

Gráfico 11 – Dificuldades de Aprendizagem

Os dados encontrados nesta questão não nos surpreenderam, considerando
o quanto foi expressivo o número de cursistas que tinham experiências em EaD.
Portanto, vamos focar nosso olhar em algumas respostas relacionadas às
facilidades e dificuldades da aprendizagem, que resultaram na identificação dos
indicadores apresentados nos gráficos a seguir.
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Gráfico 12 – Natureza das facilidades

A motivação própria foi a principal razão que manteve os cursistas no curso.
Ilustramos com algumas falas este resultado, pois aprender para eles “depende do
aprendiz e de seu esforço em querer aprender”. Apresentamos, a seguir, outras
falas
Sempre gostei mais de estudar em casa, sozinha e fazendo meus
próprios horários;
O estimulo e a sede em voltar a estudar na hora em que tinha
disponibilidade foi meu maior motivo de fazer o curso a distância;
A metodologia utilizada no curso, os professores e meu próprio
interesse, uma vez que estava muito motivado a participar do curso e
isso, certamente, ajudou no meu aproveitamento;
Estava motivada a enfrentar novas jornadas e disposta a aprender;
Eu me dediquei ao estudo. Considero que encontrei nas apostilas o
que procurava aprender neste curso e as respostas para alguns
questionamentos que eu tinha.
Minha maior motivação foi o compromisso, a responsabilidade e
qualidade em tudo que procuro fazer.
Atribuo à aprendizagem minha motivação, no caso específico do
curso de Pós em Educação Tecnológica porque os assuntos tratados
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nos módulos são muito bem conduzidos e eu tenho gostado muito de
participar. Tem sido significativa a minha aprendizagem.
Minha dedicação aos estudos e disciplina. Os cursos exigem
reflexões e são trabalhosos. Faz-se necessário, planejamento de
tarefas e horários.
Não achei fácil, pois os cursos a distância exigem empenho e estudo.
Mas aprendi muito. Melhorei leitura, escrita e também a minha
autoestima cresceu. Hoje me sinto mais confiante e feliz comigo
mesma.
Atribuo a facilidade de aprendizagem ao longo do curso, primeiro à
minha autodeterminação/motivação em busca de sucesso em tudo o
que faço, principalmente na busca pela ampliação de conhecimentos.
Em segundo lugar, a forma organizada como foi o curso.

A motivação pessoal é um indicador que permitiu ao cursista permanecer no
curso. Paulo Freire refletiu sobre a importância da motivação, pois para ele é esta
vontade de aprender que incentiva o permanente diálogo com os alunos. O autor
considerava a abertura para o diálogo uma postura respeitosa com os alunos de
modo que, de acordo com o momento, pudesse tomar a própria prática de abertura
ao outro como objeto de reflexão crítica, como uma aventura docente. Agindo assim,
Freire propunha uma experiência de abertura fundante do ser inacabado. Saber-se
inacabado é uma forma de se motivar para a completude, é procurar respostas, é
formular múltiplas perguntas e indagações.
Vejamos algumas percepções sobre o desenho didático.

Com relação ao material didático impresso, considero que foi muito
bem escrito e diagramado facilitando a leitura. Além disso, destaco o
sistema de acompanhamento e atenção dos tutores, que
responderam, prontamente, as solicitações.
O material didático apresentou uma linguagem acessível e
consistente, oportunizando a construção de novos saberes.
O material didático apresentou uma linguagem acessível e
consistente, oportunizando a construção de novos saberes;
Não senti dificuldade porque os módulos são bem formulados,
número suficiente de fontes bibliográficas e sites para pesquisa e
aprofundamento;
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Considero dois os fatores positivos: a gratuidade e a facilidade para
programas o tempo para as leituras e as atividades (de acordo com
as minhas possibilidades);
Todos os módulos despertaram o meu interesse, tenho facilidade
com a internet e seus recursos, facilidade nas leituras e melhorando
o desempenho do ato de escrever, pois neste curso cobram muito a
escrita e no decorrer de minha vida profissional cobraram pouco ou
quase nada a minha escrita pessoal, um erro.
O curso é bem elaborado e com professores de altíssimo padrão.
penso que poderia haver 2 aulas de cada professor por disciplina por
bimestre. uma aula no dia da prova é bastante pouco;

Segundo Silva (2010), para se estruturar uma sala de aula online, o desenho
didático deve englobar a arquitetura de uma teia de conteúdos e situações de
aprendizagem. Nesse sentido, a concepção de desenho didático não se restringe ao
material didático, pois contempla as interfaces comunicativas, o conteúdo e
metodologias a serem implementadas. O professor mediador precisará estar em
sintonia com a disposição do desenho didático para não subutilizá-lo e, a partir dele,
formar e educar.
Como os professores-cursistas perceberam a interação/interatividade no
curso?

Considero que a interação com os tutores, com a equipe pedagógica
(coordenadores, professores, tutores) foi de alto nível, conjugada
com a vontade de fazer a aprendizagem acontecer;
A interação entre os participantes, tutores e professores responsável
foi um ponto positivo no curso;
O ambiente online propiciado pela plataforma Moodle, simplesmente
foi excepcional;
O acompanhamento da aprendizagem pelo tutor, sobretudo, pelo
tutor presencial que foi bastante prestativo e atencioso, contribuiu
muito para a construção do conhecimento. Já a tutoria a distância
poderia ter sido mais dinâmica, com intervenções na plataforma de
modo a atrair a participação dos alunos e feedbacks mais
explicativos em relação às dificuldades e facilidades apresentadas
pelos alunos.
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Destaco o carisma dos professores, tutores e equipe de apoio, me
senti muito acolhida e motivada.
No que diz respeito à comunicação destaco a disponibilidade de
acesso à internet no trabalho e em casa, além da móvel via modem
3G. Domínio da telemática. Além disso; os conteúdos foram
coerentes com a proposta do curso EaD;
Destaco a organização do material e a disponibilidade da tutoria em
tirar dúvidas;
Foi muito gratificante a dedicação e a atenção dispensada pelos
tutores, sempre nos incentivando e dispostos a ajudar-nos.
Considero a interação aluno/tutor importantíssima! Representa a
afetividade e humaniza a EaD

Quais foram as experiências anteriores ao curso que facilitaram a inserção
dos professores-cursistas no curso?

O fato de eu ter cursado uma faculdade a distância me deu
elementos para não ter dificuldades neste curso; facilitando a minha
leitura e interpretação;
Vim de uma prática de cursos anteriores, que exigiam muita leitura
como letras e pedagogia;
Já tinha experiências vivenciadas em cursos EaD oferecidos pelo
CEDERJ;
Já tenho um conhecimento prévio de plataformas educacionais e
independência de estudo adquirida com o mestrado;
Atuava como Diretora em uma escola da rede pública e todos os
módulos estavam voltados efetivamente para a prática e função que
exercia;
Já havia vivenciado uma experiência de 4 anos e meio em um curso
a distância que exigia muito do aluno, isto é, perseverança,
dedicação ao estudo, ânimo, autonomia, força de vontade e
superação a todo momento isso me ajudou a estar bem mais
preparada para fazer a pós.
Já havia realizado um curso de extensão em EAD na UNIRIO
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Vejamos, agora, o que disseram os professores-cursistas para termos
considerado a avaliação como indicador na análise das facilidades encontradas por
eles no curso.

Não senti dificuldades, pois havia muita clareza nas avaliações;
Os encontros com as equipes que foram do Rio para o polo fez a
grande diferença em aproveitamento. Apresentaram professores (as)
com grande sabedoria e compreensão ao lidar com as dificuldades
de quem não tem nível superior avançado e de classe social mais
simples. Foi muito importante e deixaram a esperança e a segurança
de não estarmos sozinhos;
Gostei muito da dinâmica do curso e da paciência dos tutores e
organizadores;
A equipe toda está de parabéns por desenvolver e gerenciar tão bem
um curso neste nível, só precisa fazer mais a interação quanto a
conversação sala chat.
A tutoria presencial precisa animar e não deixar o desânimo tomar
conta. Precisa ter mais entusiasmo e saber do assunto que está
sendo tratado, para promover o debate e fazer a reflexão do mesmo.
Foi primeira experiência, mas o curso foi muito bom. Nós tínhamos
professores qualificados
O material didático impresso foi muito bem escrito e diagramado
facilitando a leitura;
Atenção dos tutores respondendo prontamente as solicitações;
Respostas rápidas dos tutores e atividades coerentes ao curso e
facilidade de uso da plataforma;
Eu não tive problemas porque é o meu assunto, gosto de ler e
estudar. Ler é o grande problema de um curso a distância. Creio que
os alunos devem ser conscientizados disto: quem não gosta de ler
não deve fazer o curso a distância.

Com a apresentação deste ultimo indicador fechamos a análise sobre as
facilidades encontradas pelos professores-cursistas no curso.
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Com relação à natureza das dificuldades, encontramos os seguintes
indicadores que foram extraídos da análise de dados: dificuldades em estabelecer a
interação e interatividade entre professores e tutores, por exemplo, falta de retorno
das dúvidas e mensagens postadas; os procedimentos avaliativos, por exemplo,
provas presenciais difíceis, cansativas e longas; o desenho didático do curso, por
exemplo, linguagem complexa e excesso de atividades; problemas pessoais, como
dificuldades de gerenciar o próprio tempo e, por ultimo, dificuldade com a
modalidade da EaD, pois alguns professores-cursistas apresentaram problemas em
relação a essa configuração educacional.

Gráfico 13 – Natureza das dificuldades

Vejamos algumas falas em relação ao indicador interação/interatividade.

Falta de conhecimento da questão envolvida e falta de feedback da
tutora quando solicitado;
As respostas às dúvidas deveriam ser mais rápidas e a troca de
informações mais frequentes;
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Os chats no inicio não funcionavam direito e a plataforma Moodle
saia do ar algumas vezes. Gostaria que houvesse maior
Interatividade com vídeos ou sons transmitidos ao vivo e
interatividade com os alunos para tirar as dúvidas e fazer algum
adendo através de chats
Que os tutores falem a “mesma língua” que os professores
conteudistas. Muitas vezes pareceram-me ter eles, professores e
tutores, divergências de opiniões sobre os assuntos tratados. Não
que eles devam pensar igual, Mas que tenham o mesmo objetivo
Senti falta de discutir a matéria para sanar as duvidas. E, ainda, falta
dos fóruns para debate;
Talvez esta seja ainda uma barreira a ser quebrada. Um suporte para
tirar as dúvidas.
Algumas atividades necessitariam de um acompanhamento "mais de
perto" do tutor, como por exemplo, ficamos sem saber se trilhamos o
caminho certo, pois não existe feedback nas atividades como o
fórum, por exemplo. Além disso, acredito que essas atividades
deveriam gerar debates entre os alunos, o que não ocorreu.
Quando em dado momento do curso, a minha turma ficou sem tutor e
ocorreu atrasos nos resultados, correção de provas que não foram
feitas pelo tutor que estava nos acompanhando, mas logo tudo foi
normalizado, o novo tutor nos acompanhou e continuamos o
caminho, mas essa troca foi um tanto traumática.
Em cursos anteriores tive dificuldades na comunicação com o tutor.
Quanto a organização de uma rotina para preparar as tarefas e
realizar as leituras na rotina doméstica. O material tratava dos temas
superficialmente, dificultando um pouco na hora da realização das
tarefas.

Com relação à avaliação os professores-cursistas disseram:

Os prazos de realização das tarefas deveriam ficar em aberto até o
final do módulo as quais estas se referiam, para evitar um pouco a
ansiedade causada pelo final do prazo de envio das mesmas.
Também poderiam dividir as avaliações com questões objetivas e
discursivas, seria menos cansativo. A consulta ao material na hora
da avaliação promove certo conforto, apesar dele em si não ajudar
muito na realização das avaliações, visto que as questões
estabelecem relações de conceitos estudados.
A avaliação foi excessiva, com realização de muitas tarefas em
alguns módulos;
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Acho que faltou conhecimento em cursos de EaD. Prazo de retorno
dos tutores a distância, isso é um dos pilares da EaD;
Que aos alunos sejam apontadas as expectativas em relação ao
aproveitamento dos mesmos e também mais sugestões de leituras
não obrigatórias
Mais incentivo por parte da tutoria na realização e cumprimento das
atividades propostas.

Sobre o desenho didático, eles assim se expressaram:

Material extremamente fora da área tecnológica;
Pouca aplicabilidade na minha prática Educativa;
Faltou uma melhor adequação na quantidade de conteúdo em
relação à carga horária.
Entendimento das primeiras aulas. Entendimento de algumas
atividades. A mim mesmo.
Questão da metodologia, pois a monografia deveria ter seu
encaminhamento segmentado, ou seja, partes dela deveriam ter sido
enviadas, com datas definidas, pois com o retorno do tutor haveria
mais segurança para a continuação do estudo;
A formatação orientada pela NORTESE é complicada e ainda há
poucos exemplos (anexos) que divergem do texto interno.
O método do curso é a distância e considero que as orientações
sobre esta parte foram adequadas e os alunos que não
compreenderam são os que ainda estão presos ao processo de
ensino-aprendizagem presencial
As provas devem ser mais objetivas, menos cansativa; gostei do
material impresso que nos foi entregue depois da monografia, os
arquivos em pdf disponibilizados na plataforma eram complicados
para impressão, se tornavam caros, o layout dos mesmos deveria ser
aperfeiçoados para a impressão ficar mais econômica. Eu imprimi
todas as apostilas e várias colegas tiravam xeros das minhas
apostilas.
Encontrei dificuldades em algumas provas presenciais, pois o tempo
não era suficiente para tamanho complexidade que envolviam as
questões.
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Em relação aos problemas pessoais::
Por não ter realizado nenhum curso a distância esse ser a minha
primeira experiência;
As minhas dificuldades foram pessoais e não relacionadas ao curso
diretamente. Gostei tanto de estudar na modalidade EAD que estou
fazendo minha segunda graduação nessa modalidade
Dificuldade de organização pessoal, falta de estrutura na vida,
excesso de carga horária de trabalho em magistério, que exige um
contra esforço muito grande no quase inexistente horário vago;
As questões pessoais, ainda busco lidar com elas, pessoalmente
considero que Campo Grande, seja fora de mão para acesso, mas
devo procurar me ajustar, pois consumo 3 horas para chegar na
unidade, já dei uma grande passo mudando-me de Itaboraí para
Niterói;
Atribuo as dificuldades ao pouco estudo realizado por mim nesta
etapa, deveria ter sido mais dedicada ao módulo. Fiz todas as
leituras e atividades, mas deveria ter refeito as leituras algumas
vezes mais durante o módulo e também seria importante fichar os
textos; técnica que utilizei posteriormente e que surtiu resultado;
Falta de uma formação acadêmica mais sólida. Necessidade de
melhoria da expressão verbal e escrita. Necessidade de melhoria de
pesquisas e leituras
Senti dificuldade porque precisava ter muita disciplina, mas ao longo
do curso fui me adaptando.

Nesse aspecto, é preciso que os promotores de cursos elaborem roteiros e
programas que sejam capazes de guiar o receptor no seu processo de
aprendizagem, que abrange tanto a navegação virtual, quanto o presencial.
Santaella (2005) chama a atenção para o sistema-guia, uma espécie de mapa
cognitivo de modo a orientar o receptor a mapear o desenho estrutural de seu
estudo. Transitar entre o presencial e o online pode ser frustrante se não houver um
roteiro. Por outro lado, pondera a autora que um guia pode ser uma faca de dois
gumes, no sentido de tolher a curiosidade e a vontade de navegar de forma
independente. E, ainda, o fácil pode deixar o leitor desestimulado. Concordamos
com essa observação, pois há necessidade de uma didática, de alguma lógica
interna a ser apreendida, pois, sem ela, o usuário pode se perder na confusão e
indecisão, sem saber de onde vem, para onde vai ou mesmo como sair do lugar em
que está.
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Sobre dificuldades de aprendizagem, temos que observar o cenário em que o
curso se insere, pois, com o surgimento da Web 2.0, criam-se novas formas de
relação e interatividade, bem como intercâmbios dos meios de comunicação, criando
redes de complementariedades. Santaella (2002) as chama de cultura das mídias,
na qual há “uma dinâmica cultural distinta da cultura de massas, quer dizer, uma
dinâmica que se tece e se alastra nas relações das mídias entre si” (p. 49). O
Moodle, por exemplo, é um ambiente que propicia a convivência de diferentes
mídias e se insere em uma concepção de Web 2.0, que pode potencializar essa
interatividade.

5.3 - COMO OS PROFESSORES-CURSISTAS PERCEBERAM O AMBIENTE
MOODLE?
Fomos introduzindo cada um dos atores e suas percepções ao longo desta
pesquisa, chegamos agora no item em que o professor-cursista traz seu olhar a
respeito da sala de aula virtual. A titulo de reforçar nossa perspectiva de análise
neste ambiente, os professores-cursista interagem com três instâncias de mediação:
a) o "professor-pesquisador", responsável pela disciplina, pelo conteúdo e pelo
desenho didático; b) os "tutores a distância", responsáveis pelo acompanhamento
dos alunos, esclarecimento de dúvidas e avaliação a distância; c) os "tutores
presenciais", que cuidam das questões locais do polo, da aplicação das provas
presenciais, e, eventualmente, contribuem com o esclarecimento de dúvidas
conceituais.
Nesse sentido, é desejável que os professores-cursistas transitem com
intimidade no espaço virtual Moodle e que desenvolvam de forma amigável e
colaborativa a aprendizagem, que se deseja ser critica e problematizadora. Para
tanto, é preciso que saibam em que contexto se dá a aprendizagem, pois o Moodle é
um ambiente que propicia a convivência de diferentes mídias e se insere em uma
concepção de Web 2.0. Esta pode propiciar o desenvolvimento da capacidade
argumentativa, comunicativa, interativa e dialógica por meio de diferentes
linguagens, pois para esse ambiente podem convergir diferentes mídias que se
somam às interfaces digitais (fórum, wikis, chat, etc.), promovendo uma nova
concepção de presença e de linguagem, como bem explicita Santaella:
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A convergência das mídias está relacionada com a revolução digital,
que nasceu com a cultura do computador como mediador da
comunicação. No século passado, ele era apenas uma máquina de
processar números e, de repente, na sua evolução, começa a
absorver outros sistemas de linguagem (SANTAELLA, 2011).

Quando perguntamos aos professores-cursistas: A plataforma Moodle vem
contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem? Obtivemos as seguintes
recorrências, extraídas por meio da análise de conteúdo: contribuiu com a
aprendizagem; propiciou a comunicação e interação; permitiu fácil acessibilidade e
utilização; contribuiu, mas com ressalvas; serviu como repositório de documentos;
não contribuiu..
O gráfico, abaixo, quantifica essas recorrências.
Gráfico 14 – Percepções dos professores-cursistas sobre o Moodle

Este levantamento nos permitiu a dizer que há necessidade de usar o moodle
no seu potencial comunicativo. Os dados mostraram que para alguns cursistas
participação é depositar as atividades e deveres no moodle, não percebem a
natureza da articulação coletiva. Outros alcançaram esta compreensão colaborativa.
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Para estes, o ambiente virtual de aprendizagem, por si, não muda práticas, nem
significados da aprendizagem, pois é preciso estar presente por meio da
aprendizagem coletiva. Alguns questionam a forma como o conhecimento transita e
é compartilhado nesse ambiente e clamam pela superação da pedagogia da
transmissão em prol da pedagogia dialógica. Em função dessa nossa leitura,
apresentamos alguns depoimentos.
Para aqueles que visualizaram a contribuição do Moodle como ambiente
favorável à aprendizagem, destacamos:

Gostei muito de utilizar essa plataforma. O acesso é fácil, possibilita
uma rápida ambientação. Além disso, proporciona interação rápida
com colegas e tutores nos fóruns e chats.
Muito, é intuitiva, acessível e reúne todos os requisitos necessários à
prática de pesquisa.
Sim, a plataforma contribuiu para a aprendizagem ao longo do curso,
na medida em que as participações aconteciam e as dúvidas e as
soluções eram debatidas.
Sim, pois a plataforma Moodle era a forma que tínhamos para
esclarecer dúvidas com o tutor a distância, enviar materiais
(atividades a distância) e ter acesso a informações sobre o curso e o
material dos módulos que foi disponibilizado por ela.
Sim, pois a plataforma Moodle é bastante objetiva e descomplicada.
As ferramentas nela disponibilizadas são de fácil acesso, e ela ainda
oferece tudo de que o aluno precisa, desde material didático à vida
acadêmica.
Com certeza. Ela é bastante simples e pode contar com infinitos
recursos pedagógicos. Sem dúvida, foi uma das partes mais
proveitosas do curso a apresentação e o trabalho com o Moodle.
Sim. Através dela podemos acompanhar e visualizar todas as etapas
do processo, nossas notas, as wikis, os trabalhos desenvolvidos, os
fóruns dos módulos, os fóruns livres que nos permite interagir sobre
todas as questões relacionadas ao curso, etc. É um suporte
fundamental no andamento e desenvolvimento do curso. Através da
plataforma podemos nos situarmos e engajarmos em todas as
situações previstas no curso. Sua contribuição é eficaz e de grande
utilidade para nós alunos.

No que diz respeito ao potencial comunicativo e interativo do Moodle
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Com certeza. É através da plataforma que todos se encontram
colocando as suas ideias e realizando as suas atividades. É também
um ponto de segurança para o estudante online, diminuindo a
sensação de solidão.
Gostei muito de utilizar essa plataforma, o acesso é fácil possibilita
uma rápida ambientação. Além disso, proporciona interação rápida
com colegas e tutores nos fóruns e chats.
Sim. Através de fóruns e chats foi possível aprofundar os assuntos
abordados, inclusive com a participação e esclarecimentos de alguns
professores.
Sim. É interativa, em minha opinião fácil de navegar, gosto muito do
relatório de atividades como indicativo para minha avaliação pessoal.

Quanto à acessibilidade e utilização do Moodle

Acesso rápido e sempre funcionando, isto ajuda ao aluno a adquirir
cada vez mais conhecimento.
Sim, pois seu formato é objetivo e de fácil entendimento, além de ser
dinâmico e adaptável a todos os tipos de alunos.
Sim, é uma nova forma de ensino-aprendizagem e ainda possui um
layout intuitivo, principalmente para quem não tem familiaridade com
ambientes virtuais.
Gosto da plataforma por ser fácil de acessar e manipular. A
plataforma foi uma ferramenta muito útil e de fácil acesso e
manuseio.

Houve professores-cursistas que fizeram ressalvas à contribuição do Moodle,
vejamos.

De certa forma, sim. No entanto, acho a plataforma Moodle instável,
e isso, algumas vezes, dificultou a navegação.
A plataforma é um pouco confusa, porém, não dificulta a
aprendizagem.
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Sim, porém considero que poderia ser mais interativa, e que o
volume de textos a serem impressos deixe de ser um dificultador.
Parcialmente, pois não foi devidamente aproveitada para a troca de
informações e aprendizagens entre os cursistas, os tutores e os
professores, mas, sobretudo, entre os primeiros.
.

Outros visualizaram o Moodle como repositório de documentos

Auxilia como uma espécie de mural onde constam as informações
que necessitamos
Sim, pois a plataforma MOODLE é bastante objetiva e
descomplicada. As ferramentas nela disponibilizadas, são de fácil
acesso e ela ainda oferece tudo que o aluno precisa, desde material
didático à vida acadêmica.
Sim, pois considero como um repositório de informações e de dados
gravados que podemos usar e até mesmo recuperar a memória para
acompanhar o processo, sem a plataforma seria muito difícil de
acompanhar as atividades e notícias.

E outros disseram que o Moodle não contribuiu com a aprendizagem.

Não. Acho que a mediação mais importante é feita pelo tutor, a
plataforma apenas serviu como recurso, que se não for bem utilizado
não faz diferença;
Vejo o Ava Moodle como um canal, uma sala de aula virtual. Não
consigo pontuá-lo como uma contribuição para o desenvolvimento da
aprendizagem, ele é apenas um dos meios.

Por outro lado, Tachizawa e Andrade (2003) falam sobre o perfil do professor
na Educação a Distância, pois para os autores um bom professor de sala de aula
presencial pode não ser, necessariamente, um bom professor online. A sala de aula
virtual requer habilidades diferentes do presencial, pois é preciso lidar com a
interação virtual. Para nós, as habilidades requeridas para lidar com o virtual estão
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nos conceitos apresentados nesta tese, como dialogicidade, ação comunicativa,
argumentação, interatividade são válidos para a Educação, seja ela presencial ou
virtual. O mais comunicacional exigido pela EaD se expressa em saber lidar com a
virtualidade, ter competência para interagir com as tecnologias da comunicação e
interação, percepção do que significa o silêncio virtual dos cursistas. Nesse sentido,
“professores certos de que podem ensinar on line simplesmente postando suas
conferências na Internet não estão prontos para isso” (TACHIZAWA E ANDRADE p.
64). Um professor do presencial que tem uma postura dialógica, argumentativa,
comunicativa saberá lidar com a linguagem própria do mundo virtual.
Vale aqui destacar os depoimentos dos cursistas que perceberam a
abrangência do Moodle e registraram seu potencial.

Sim! Foi por meio do Moodle que pudemos ter acesso aos materiais
didáticos. Às informações sobre o curso, postagem de atividades,
nos relacionarmos com os colegas da turma através dos fóruns, dos
chats, dos e-mails; acompanhar nosso histórico dentro do curso.
Sim, através da plataforma temos acesso a informações sobre o
nosso desenvolvimento, participamos de fóruns, construímos wikis,
enviamos nossos trabalhos aos tutores, consultamos as informações
de conteúdos do curso e podemos acompanhar de perto a nossa
evolução de aprendizagem.
Sim. A forma interativa oferecida pela plataforma com visualização
de vídeos para reflexões e críticas, participação em fóruns e a
possibilidade de aprender a construir textos coletivos na wiki, sem
sombra de dúvidas, vem contribuindo para meu processo de
aprendizagem no curso.

Também consideramos o depoimento, a seguir, que ilustra a percepção de
cursistas que visualizaram o Moodle como uma plataforma que fala por si.

Com certeza, acho a plataforma moodle, moderna, de fácil acesso e
entendimento. Está o tempo todo nos alertando das atividades para
que não perdermos o prazo, o material fica de fácil acesso, em
qualquer lugar do Mundo, se eu tiver uma internet consigo estudar.
Gostei muito.
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Esta percepção nos instiga a questionar onde está a presença humana no
olhar dos professores-cursistas, que não perceberam no Moodle a interação com os
outros? Parece que, nesse depoimento, o Moodle é, apenas, caixa de informações.
É válido retomar Tardif (2012) quando o autor se refere aos saberes
experienciais adquiridos pelos docentes na sua prática cotidiana. O autor
problematiza e sugere que é por meio desse saber docente apreendidos das
experiências externas que os professores transformam em relações internas de sua
própria prática. Nesse sentido, o autor sugere que o saber da experiência “não são
saberes como os demais; são, ao contrário, formados de todos os demais, mas
retraduzidos, polidos e submetidos às certezas construídas na prática e na
experiência” (TARDIF, 2012, p. 54).
Para Tardif, o trabalho do professor se consolida no cotidiano, no saber-ser e
num saber-fazer, nos “macetes”, na necessidade de improvisar diante de realidades,
às vezes, precárias, que exigem habilidade frente a situações concretas. Apoiados
na concepção do autor vale a pergunta: “o que é a prática educativa?”. Essa
pergunta se refere à natureza do agir educativo e equivale a perguntar: “o que
fazemos quando educamos?”. Partindo dessas questões, ele apresenta três
concepções da prática educativa oriundas da nossa cultura: educação arte;
educação como técnica e educação interação.
Considerando a mediação docente como tema a ser investigado, buscamos o
sentido da educação interação, que, na concepção de Tardif, diz respeito à saberes
que são modelados e mobilizados por meio de interações entre o professor e os
outros atores educacionais. Saberes, portanto, que possuem as marcas dessas
interações, tais como elas se estruturam nas relações de trabalho. Em suma, o
conceito de interação se refere “a toda forma de atividade na qual seres humanos
agem em função dos outros” (TARDIFF, 2012, p. 166). Daí nossa atenção em
analisar como os professores-cursistas perceberam a interação no ambiente
Moodle, nos parece que identificaram a importância do ambiente para a
aprendizagem, pois era a sala de aula virtual. Parece-nos também que vislumbraram
o Moodle mais como espaço “para si” do que “para nós”.
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5.4. O QUE PENSAM OS PROFESSORES-CURSISTAS SOBRE A MEDIAÇÃO
DOCENTE?

Quando perguntamos aos professores-cursistas, num total de setenta e sete
(77) a quem eles atribuíram a docência no curso, encontramos, no gráfico, suas
respostas.

Gráfico 15 – Percepções sobre a mediação docente

Extraímos alguns depoimentos para ilustrar as percepções dos professorescursistas a respeito de quem é o docente no curso.
Todos nós estávamos envolvidos no processo. Os professores, nos
encontros, foram fundamentais; os tutores e os próprios colegas que
deram o tom ao curso.
O papel de docente neste curso para mim é atribuído a todas as
pessoas que participaram da construção do conhecimento, pois
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todas aprendemos e ensinamos, na medida da possibilidades, a
cada um de nós participantes: alunos, professores e tutores.
A todo o processo de EaD. Fica difícil você excluir um componente
do curso. Tudo e todos contribuíram para o sucesso do mesmo.
A toda equipe que participou do projeto de implantação e
desenvolvimento do curso, a coordenação, os responsáveis pelo
material didático, os professores, os tutores e o pessoal de apoio.
Àqueles que de alguma forma deram retorno às questões que
precisavam de mais esclarecimento (professores conteudistas e
colegas de curso).
Nesse ponto muitas vezes fiquei meio confusa, sem saber a quem
recorrer, pois algumas atribuições eram voltadas para o tutor
presencial e outras ao tutor a distancia. Em alguns momentos não
era muito claro a quem deveríamos recorrer em algumas questões.
Em pequena parte pelo tutor a distância e em grande parte pelos
professores-pesquisadores, por meio do material didático e dos
encontros presenciais, além, é claro, da autoaprendizagem.
O professor que elaborou o material dos módulos. Apesar da
distância, quando o material é bem elaborado parece que estamos
“conversando” com o professor, pois ele consegue transmitir de
forma clara o conhecimento.
Numa aprendizagem colaborativa como na EAD, em que a
construção dos saberes acontece de forma coletiva, não é possível
fazer uma separação do papel do professor. Os professorespesquisadores tiveram papel decisivo nesse processo, quer pelo
material elaborado, quer pelas orientações no momento de
fechamento dos módulos. Os tutores acompanharam e orientaram a
aprendizagem o tempo todo. Os colegas muito se ajudaram nas
diversas formas de participação, principalmente nos fóruns.
Ao próprio aluno, mediado pelos tutores.
Importância significativa ao tutor a distância, mas cada um deve
considerar o exercício de seu papel, não minimizando nenhuma
atuação.
Bem, a meu ver cada qual tem a sua importância. O professorpesquisador é importante, pois nos coloca em contato com
conhecimentos acadêmicos o tutor também é importante, pois é
quem está na rotina do curso conosco, é o nosso mediador com o
professor-pesquisador e o tutor presencial também é importante, pois
é a figura que está no polo em horários que oportunos para
podermos elucidar nossas dúvidas.
O docente é o professor que elabora as aulas. Mas quem corrige as
avaliações é o tutor. Fica a dúvida quanto aos critérios adotados.
Será que o docente e o tutor teriam a mesma visão sobre a reflexão
apresentada nas avaliações presenciais, por exemplo? Ou existe um
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modelo de resposta a ser seguido? Mas, e uma resposta que fugisse
aos padrões de correção anteriormente estabelecidos não teria
validade? São questões que ainda não consegui esclarecer.

Os professores-cursistas também consideraram, na maioria das respostas,
que todos exercem a docência. Os dados confirmam haver para uma indefinição
acerca de quem exerce a mediação docente nos ambientes virtual e presencial do
curso. Poderíamos almejar encontrar nas respostas uma compreensão de
solidariedade entre os participantes e de rede de aprendizagem. Mas, se cotejarmos
esta percepção com as respostas dadas à percepção do Moodle, não podemos
afirmar que haja uma visão de rede colaborativa. Ademais, quando há dificuldade de
indicar o docente mediador no processo, voltamos à nossa perspectiva de que o
modelo UAB fragmenta as docências. Daí provocar a visão fragmentada das
docências. A dificuldade na compreensão do exercício da função expressa o quanto
papel docente encontra-se indefinido na concepção dos professores-cursista.
Outra visão também detectada na coleta dos dados foi o de atribuir o papel
docente ao tutor presencial, talvez isso se justifique por ele estar mais próximo dos
cursistas, denotando, ainda, a necessidade da presença. Há ainda aqueles que
visualizam no papel do professor-pesquisador ou do tutor a distância a incorporação
dessa docência. O primeiro, por ser o professor que elaborou os módulos, as
provas, as atividades e deu as aulas presenciais, demonstrando nessa visão o
mestre como aquele que detém maior conhecimento sobre os conteúdos. No caso
do tutor a distância, percebe-se nas respostas o peso da avaliação, pois é ele que
corrige as atividades e as provas, sendo responsável pelas notas, que impactam os
alunos.
Diante das múltiplas possibilidades acerca da docência já detectadas nesta
pesquisa, confirma-se a necessidade de problematizar a reflexão da mediação
docente, que depende das competências e habilidades para compreender as
possibilidades postas pelas tecnologias da informação e comunicação.
Advogamos a retomada de conceitos serem traduzidos e aplicáveis à
mediação docente que se vale das tecnologias da informação e comunicação em
ambientes que agregam o virtual e presencial, como apresentados no capítulo 2,
começando

pela

linguagem

diferenciada

na

aprendizagem,

a

perspectiva
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argumentativa, dialógica, comunicativa, interativa, sem perda da identidade docente,
o que nos parece mais apropriada para a aprendizagem em rede.
Silva (2010) chama a atenção para o novo ambiente comunicacional que vem
impactando as práticas educacionais e nos instiga a buscar por meio das interfaces
comunicacionais uma aprendizagem diferenciada. O professor tem agora o desafio
de educar na cibercultura. Ele terá que ser criativo para atender as demandas
sociais de aprendizagem, que se utilizam dos ambientes virtuais de aprendizagem.
Interatividade é a modalidade comunicacional que ganha centralidade na
“cibercultura”. O professor da cibercultura deverá compreender a dialética da
emissão e recepção. Não cabe mais a emissão de uma mensagem fechada. Ele
deverá ao emitir sua mensagem oferecer um leque de elementos e possibilidades à
manipulação do receptor. A mensagem não é mais "emitida", não é mais um mundo
fechado, paralisado, imutável, intocável, sagrado. É um mundo aberto, modificável
na medida em que responde às solicitações daquele que a consulta. O receptor não
está mais em posição de recepção clássica. Ele é convidado à livre criação, pois a
mensagem ganha sentido sob sua intervenção.
Silva ressalta, ainda, que, a passagem do emissor para o receptor significou
um grande salto qualitativo em relação ao modo de comunicação de massa que
prevaleceu até o final do século XX, o modo de comunicação interativa ameaça a
lógica unívoca da mídia de massa, oxalá como superação do constrangimento da
recepção passiva, transformando o ambiente de comunicação, tornando possível a
transição

de

um

modelo

centrado

na

sequência

linear,

que

encadeia

unidirecionalmente graus, idades e pacotes de conhecimento, a outro descentrado e
plural, cuja chave é o encontro do texto e o hipertexto. Para tanto, o professor
precisará dar conta do movimento próprio das tecnologias digitais em sintonia com a
cibercultura e com o perfil comunicacional dos aprendizes que aprenderam com o
controle remoto e com a lógica unívoca da mídia de massa e agora aprendem com o
mouse e com as “janelas” móveis que permitem mais do que meramente assistir.
Habermas, ainda que não seja um teórico da cibercultura, traz contribuições
epistemológicas

importantes

para

as

pesquisas

em

ambiente

virtual

de

aprendizagem. Nesta pesquisa, constatamos que os cursistas, majoritariamente,
desejam ver a docência incorporada nos sujeitos do processo. Para tanto, é
necessário agir de forma comunicativa. O autor formula suas concepções buscando
saídas para os dilemas da sociedade contemporânea, mediante a formulação da
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Teoria da Ação Comunicativa, vislumbrando nessa teoria a possibilidade de
“mudança de paradigma da razão centrada no sujeito para a razão comunicacional”
(HABERMAS, 1990, p. 281), e, assim, acredita encorajar um contradiscurso para a
sociedade centrada no sujeito e não no coletivo.
Habermas (1990) incentiva a reconstrução do projeto social fundamentado no
cultivo da ação comunicativa, tendo em vista a fecundidade da linguagem para a
autorreflexão e para o entendimento mútuo. O foco central de sua filosofia se
encontra na oposição entre razão comunicativa e razão instrumental. Ele propõe a
superação da razão centrada no sujeito por outra que abranja a intercompreensão,
isto é, “a relação intersubjetiva de indivíduos que socializados através da
comunicação, se reconhecem mutuamente” (HABERMAS, 1990, p. 288). A
descentralização do sujeito e a socialização por meio da comunicação encontrada
no pensamento habermasiano contribuem para a explicitação desta indefinição de
docência encontrada no ambiente de aprendizagem virtual do curso em foco, uma
vez que evidencia a necessidade de maior comunicação entre os professorespesquisadores, tutores e cursistas no processo, inferindo que as redes se
consubstanciam na ação comunicativa.
O autor opõe o agir estratégico ao agir comunicativo. O primeiro é orientado
pela lógica instrumental e voltado ao sucesso e aos fins de controle e dominação. O
agir

comunicativo,

ao

contrário,

fundamenta-se

na

intersubjetividade

do

entendimento linguístico e voltado à emancipação humana.
Uma comunidade em rede só se estabelece por meio do entendimento e da
solidariedade, e Habermas (2003) sinaliza ações que podem levar ao entendimento,
fazendo essa distinção entre entendimento mútuo versus orientação para o sucesso.
Para o autor, é possível haver interações nas quais pelo menos dois participantes se
entendem, desde que não atuem meramente baseados em seu ego. Assim, “Alter
pode anexar suas ações às ações de Ego evitando conflitos e, em todo caso, o risco
de uma ruptura da interação” (p. 164). O autor fala de um agir comunicativo, “quando
os atores tratam de harmonizar internamente seus planos de ação e de só perseguir
suas respectivas metas sob a condição de um acordo existente ou a se negociar
sobre a situação e as consequências esperadas” (p. 165). A partir dessa colocação,
o autor desdobra seu conceito sobre o agir comunicativo em prol de um
entendimento mútuo. O pensamento do autor nos leva a sugerir que nos processos
de educação online, o agir comunicativo deve ser parte integrante dessa formação,
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ou seja, “a razão comunicacional expressa-se num entendimento descentrado do
mundo” (p. 291).
A linguagem situa-se, no pensamento de Habermas, como medium regulador
do entendimento mútuo e se consubstancia como forma de ação social, para além
da mera representação de mundo. A linguagem como expressão do entendimento
mútuo representa para a cibercultura os diferentes modos de expressão e
comunicação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa tem sua origem em nossa história profissional e acadêmica,
marcada pela curiosidade e inquietação com o desenvolvimento de projetos de
formação de professores desenvolvidos à distância. Com este estudo, pretendemos
trazer uma colaboração aos processos de formação de professores, desenvolvidos
por meio da Educação a Distância semipresencial.
Ao longo de nosso trabalho fomos apresentando conclusões a respeito deste
estudo. Cabe aqui retomar as questões centrais que marcaram a pesquisa, com
vistas a contribuir com estudos que vem sendo realizados nessa área, sobretudo
com o Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação Tecnológica. Optamos por
inserir este estudo no âmbito da Educação a Distância semipresencial, por se tratar
de experiência educacional que combina encontros presenciais físicos em salas de
aula com atividades pedagógicas em um ambiente virtual de ensino e
aprendizagem. Contudo, reconhecemos os constructos teóricos que vêm sendo
propostos no campo da Educação Online. Para Santos (2010) a Educação Online
não é uma evolução ou nova geração da modalidade de EaD, mas uma nova
configuração, que propõe romper com a lógica da mídia de massa e da tradicional
visão de EaD, que separa produtores do conteúdo do desenho didático e, ainda, que
se caracteriza como sendo massiva. Embora no âmbito deste trabalho não
tenhamos usado esta denominação “Educação Online” acreditamos que a
concepção proposta por Santos (op.cit) é válida, também, para a EaD, quando esta
se propõe ser crítica e problematizadora.
À guisa de considerações finais da pesquisa, reafirmamos o desafio que nos
propusemos a empreender, quando, amparados por um mosaico teórico, trouxemos
para o debate autores que apoiaram a problematização da mediação docente neste
estudo de caso. Buscamos investigar a construção da mediação docente, a partir
dos três atores identificados na complexidade do curso: o professor-pesquisador, o
professor-tutor e o professor-cursista. Para tanto, formulamos questões de estudo,
dentre elas, levantar as percepções que os atores fizeram da mediação docente que
incluiu momentos virtuais e presenciais construídos no contexto do Curso de pósgraduação lato sensu em Educação Tecnológica.
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Na introdução desta tese, destacamos a provisoriedade dos resultados, uma
característica que perpassa toda pesquisa, seja ela de cunho qualitativo ou
quantitativo. É sob esta perspectiva que devem ser lidas as considerações finais
aqui apresentadas. Elas são resultados da interpretação dos achados da pesquisa
que, certamente, não expressam a riqueza de todos os dados coletados. Ao longo
do processo de análise, encontramos novas questões que nos levaram a afirmar que
uma pesquisa é ponto de chegada e de partida para novas formulações.
Assim, dividimos as considerações finais em três partes interligadas. Na
primeira, procuramos identificar as questões mais gerais relacionadas às
formulações teóricas presentes nos capítulos iniciais. Na segunda, retomamos
brevemente os perfis dos atores e os achados mais significativos da pesquisa. Na
terceira, trouxemos a percepção dos três atores sobre a mediação docente.
Partindo do objetivo geral da pesquisa, procuramos ouvir 77 professorescursistas; 17 professores-tutores e 10 professores-pesquisadores, num total de 104
participantes no processo de investigação. Reafirmamos a adesão espontânea dos
sujeitos da pesquisa e o interesse demonstrado em contribuir e participar. Vale
observar que por se tratar de um estudo de caso, os resultados e as conclusões aqui
apresentados são válidos para este universo, embora admitamos que possam existir
pontos de convergência e interseção com outros estudos no campo da EaD
semipresencial.
Elegemos um campo teórico amplo e instigante, pois vislumbramos a
possibilidade de trabalharmos em uma perspectiva mosaico. Nesse sentido, nos
valemos da concepção de intertextualidade, na qual há um entrelaçamento de textos
que se encontram e dialogam. Assim, movidos pelo entusiasmo da produção de
novos significados para o estudo da mediação docente, partimos de uma construção
voltada para as metateorias, selecionando autores que fazem uma abordagem mais
ampla do campo do conhecimento. Em um primeiro eixo, apresentamos a
perspectiva do pensamento epistemológico, setorial, histórico e complexo de Gaston
Bachelard e Edgar Morin. Ainda no nível das metateorias, no segundo eixo,
agregamos o entendimento da razão argumentativa e razão comunicativa nos
pensadores Chaïm Perelman e Jürgen Habermas. No terceiro eixo, trouxemos outro
nível de problematização, que complementa as metateorias, tratando das
concepções pedagógicas, como a relação dialógica e os saberes profissionais da
docência, com os autores Paulo Freire e Maurice Tardif. Finalmente, no quarto eixo,
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buscamos base para refletir sobre o campo das ações pedagógicas em ambientes
virtuais de aprendizagem, no âmbito da cibercultura, linguagem e interatividade com
as contribuições dos autores Pierre Lévy, Lúcia Santaella e Marco Silva.
Julgamos que os autores aqui apresentados, em quatro eixos, guardam
identidade entre si e se complementam. Partem de questões propositivas, que visam
romper com um contexto social e educacional específico e datado. Ainda que se
faça em momentos históricos diferenciados, a contribuição teórica proposta por cada
um deles complementa- os e cria novos significados. Vislumbramos a possibilidade
de construir um referencial teórico similar a uma teia de significados, que se
entrelaçam produzindo um novo texto, ou um intertexto (KRISTEVA, 2005)
Nosso intuito foi construir um quadro teórico consistente e coerente com o
foco da pesquisa, que visasse desvelar a mediação docente no curso em pauta.
Inserimos esta análise no campo do pensamento complexo (BACHELARD, 1996;
MORIN, 2007), pois para estes autores não existe o simples, mas aquilo que foi
simplificado. Daí buscarmos inspiração na metáfora da tapeçaria, formulada por
Morin, pois o que nos pareceu expressivo no seu pensamento foi conceber a
sociedade entrelaçada por fios que compõem um sistema complexo. Não há como
conhecer o todo e nem as partes, pois sempre haverá novas indagações. As
questões não estão dispostas ao acaso e cada parte contribui com o conjunto, que
não pode ser explicado por uma lei simples.
Quando fechamos o capítulo 2, que tratou dos referenciais teóricos,
pensamos em redefinir nossa abordagem e, em vez de partir para a interpretação
dos dados empíricos, faríamos um aprofundamento das questões teóricas, ou seja,
um estudo bibliográfico que na inter-relação entre os autores pudesse construir um
debate em torno da mediação docente, trazendo, assim, uma contribuição teórica a
essa área. Contudo, esta decisão implicaria em abandonar os dados empíricos e a
voz dos sujeitos que participaram da pesquisa e trouxeram suas contribuições. Foi
pensando nessa perspectiva que decidimos mergulhar nos achados da pesquisa.
A pesquisa gerou um volume expressivo de dados, levando-nos a um trabalho
de depuração e seleção. Sem dicotomizar qualidade e quantidade, as respostas das
questões fechadas foram submetidas à análise quantitativa e apresentadas em
termos absolutos e a questões qualitativas foram trabalhadas por meio da análise de
conteúdo (BARDIN, 2011).
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No capítulo 3 apresentamos as características do estudo de caso, relatando a
natureza do curso e problematizamos algumas questões, pois entendemos que a
Educação a Distância deva ser analisada no contexto da Educação, vinculada com a
história, com a política e com a sociedade. Nesse sentido, não estamos falando de
outra educação, mas de Educação com sentido cultural e social. Ademais não
coadunamos com a visão de EaD como uma solução simples para o aumento de
índices de escolaridade e tampouco para formação de professores em uma
perspectiva massiva. Concordamos com as possibilidades da EaD sob o ponto de
vista da oferta de oportunidades de formação, como pudemos constatar nas
respostas dos professores-cursistas e nos momentos de encontros presenciais.
Acreditamos ser necessário estabelecer políticas de ofertas da EaD de modo que
haja equilíbrio entre ofertas e capacidade de atendimento institucional. No caso do
CEFET/RJ, o Curso de Educação Tecnológica está vinculado à Coordenadoria dos
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, que define o regulamento, incluindo a
relação de orientadores por aluno: no máximo, um professor para dez alunos. Esta
medida impede que seja feita uma expansão maior do que a equipe pode absorver.
Além do mais, este curso é concebido como um locus de pesquisa. .
Partimos agora para uma breve retomada dos perfis dos atores do curso e
dos achados mais significativos da pesquisa, começando pelos perfis acadêmicos
destes atores. No caso dos professores-pesquisadores os dez participantes
correspondem ao total da equipe. Destes, seis (60%) são doutores; dois (20%)
mestres; um (10%); especialista e um (10%) graduado (incorporado à docência do
curso, por notório saber). Quanto ao tempo de magistério, oito (80%) dos
professores responderam ter mais de 10 anos e dois (20%) entre 6 a 10 anos. Estes
dados demonstram que a maioria tem significativa experiência docente.
Os dez professores-pesquisadores, participantes da pesquisa, são docentes
do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca/CEFET/RJ.
Com relação ao gênero, seis (60%) são do sexo masculino e quatro (40%) do sexo
feminino. Embora não tenha sido o escopo desta pesquisa este dado confirma
estudos acerca da predominância do gênero masculino na educação tecnológica.
Este cenário revela que o curso envolve diferentes competências oriundas da
formação de seus professores-pesquisadores, que contemplam as necessidades
requeridas nos campos: tecnológico, pedagógico, metodológico e, ainda, no suporte
à informática.
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Para a maioria dos professores-pesquisadores a EaD foi um desafio. As
experiências anteriores que vivenciaram neste campo dizem respeito à discência e,
assim, dos cinco (50%) que responderam afirmativamente ter experiência, apenas
dois vivenciaram um processo de gestão e de produção de material didático. De
fato, para os professores-pesquisadores foi um aprendizado participar do curso, que
abrangeu desde a produção dos módulos até a metodologia de aprendizagem. Vale
observar que ao perguntar sobre os desafios à aprendizagem à distância, a maioria
das respostas recaiu em “vencer a distância” ou, ainda, “as barreiras da distância”,
com 11 recorrências. Essa resposta não nos surpreendeu, pois para eles o curso
representava a primeira experiência em EaD.
No âmbito desta análise, identificamos a linguagem como um diferencial entre
a

aprendizagem

que

ocorre

em

um

processo

presencial

e

aquela

experimentada/vivenciada à distância (TARDIF, LESSARD, 2012). Vale dizer que a
sala de aula emergente da cibercultura exige superação da linguagem centrada no
falar do mestre, ainda que dialógica, para outra a ser mediatizada por meio das
interfaces digitais. Pudemos perceber que bons professores dialógicos, nos
momentos

presenciais

do

curso,

lidaram

com

dificuldade

com

a

interatividade/dialogicidade no ambiente virtual.
Quanto às semelhanças e diferenças apontadas pelos professorespesquisadores entre os processos presenciais e a distância, identificamos que no
olhar destes atores é mais difícil para os professores-cursistas cumprirem todas as
tarefas estabelecidas no curso a distância, ainda que haja mais flexibilidade de
administrar o tempo. Na fala dos professores-pesquisadores pudemos perceber que
falta autonomia aos professores-cursistas no empreendimento das atividades. Além
disso, parece que os professores-cursistas buscam reforçar características de uma
relação pautada no paternalismo e de tutela com os demais atores: professorpesquisador e tutores. Também houve professor que percebeu o interesse dos
cursistas em discutir a importância da cultura local em relação ao global, isto é,
relacionar as questões dos municípios com questões de maior alcance, como a
política pública da UAB. E, ainda, sinalizações de interesse do cursista somente na
titulação a ser obtida com o curso e o uso preferencial do e-mail individualizado, no
lugar da comunicação coletiva. No nosso entendimento, parece ser irrelevante um
debate que busque levantar as possibilidades da EaD em relação ao presencial.
Contudo, apoiados em Silva (2010) enfatizamos que não são as interfaces digitais
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que garantem a interatividade, mas sim a metodologia usada pelo docente, ou seja,
sua habilidade em lidar com as tecnologias da comunicação e informação, colocálas a serviço do ensino-aprendizagem, em uma perspectiva dialógica seja no
presencial ou a distância. Para nós, então, é inegável que há dificuldades em
estimular o discurso dialógico, interativo e comunicativo no ambiente Moodle. Mas,
incentivamos que seja promovido tanto no presencial quanto a distância.
Daí partirmos para analisar o ambiente Moodle sob o ponto de vista dos
professores-pesquisadores, pois oito (80%) reconheceram a contribuição desse
ambiente virtual, na aprendizagem dos cursistas. Mas, reconhecem que interagiram
pouco neste espaço virtual. Contudo, o Moodle poderia ser utilizado como meio para
vencer as barreiras da distância, apontadas como dificuldades pelos professorespesquisadores. Qual seria, então, o papel de mediação dos professorespesquisadores? Até que ponto a participação destes atores, no Moodle, influenciaria
a aprendizagem em uma perspectiva colaborativa? Até que ponto desautorizaria o
tutor à distância na sua competência docente de interagir com os professorescursistas?
Voltaremos a estas questões, mas antes vamos apreciar o papel exercido
pelos professores-tutores no âmbito do curso. Deixamos claro que não
consideramos uma terminologia adequada chamar de tutor aquele que exerce
mediação docente nos ambientes presenciais e virtuais na EaD, pois entendemos
que a atividade exercida pela tutoria é acadêmica. Ao definir as atribuições que
cabem a estes profissionais é evidente que se espera deles que pratiquem o
exercício da docência. No caso de cursos de pós-graduação lato sensu o problema
ainda se agrava, pois espera-se que o perfil do tutor seja, minimamente, compatível
com as exigências do nível do curso. No caso do CEFET/RJ, por exemplo, ele só
poderá orientar se tiver o título de mestre.
Portanto, é válido falar em precarização do trabalho docente dos tutores na
EaD, dada a quantidade de trabalho assumida por esses profissionais, que ainda por
cima não são reconhecidos como professores (BRUNO e LEMGRUBER, 2009).
Do total de trinta e dois professores-tutores dezessete responderam
espontaneamente ao questionário. Destes, 53% (9) são professores-tutores
presenciais e 47% (8) à distância. Em relação à formação acadêmica identificamos
que os tutores à distância tem nível de qualificação mais elevado do que os tutores
presenciais. Assim, um tutor à distância tem doutorado, cinco tem mestrado e dois
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são especialistas. Já em relação ao tutor presencial, apenas um tem mestrado
enquanto que três têm graduação e cinco, especialização. Informamos que estes
dados dizem respeito à primeira e segunda versões do curso. Já na terceira versão,
a formação dos tutores apresenta-se equivalente. Os respectivos professorestutores têm mais de dez anos de magistério revelando, assim, que possuem
experiência docente.
Sobre a experiência em EaD, no total de dezessete professores-tutores, nove
disseram ter experiência. Daí concluirmos que praticamente a metade é iniciante no
processo da docência à distância. Quanto aos desafios que o processo de
aprendizagem à distância trouxe para eles, contabilizamos, na análise de conteúdo,
três indicadores: aprendizado pessoal; interação/interatividade/diálogo e aprender
para ensinar. A partir da análise destes indicadores, depreendemos que tanto o
professor-tutor presencial quanto o professor-tutor à distância, em seu exercício de
tutoria, são sujeitos que vivenciam uma prática como aprendizes. Daí resulta que
são sujeitos aprendentes de uma nova configuração educacional, que significa
enfrentar os desafios da aprendizagem na dimensão da cibercultura.
No que diz respeito aos tutores a distância, identificamos que sua prática se
aproxima da mediação docente. Este fato se evidência pelo equilíbrio de suas
respostas em relação às experiências que possuem. Nesse sentido, suas atribuições
são maiores que as dos tutores presenciais, uma vez que eles precisam apreender o
significado da aprendizagem na cibercultura que envolve novos saberes e desafios.
Ainda no que diz respeito aos professores-tutores, vale apresentar suas
percepções acerca das diferenças do papel discente na EaD em relação ao
presencial, pois foi unânime a percepção dos tutores quanto à existência de
diferenças entre uma e outra. Pudemos observar nas falas dos professores-tutores,
que a EaD tem algumas características que a fazem diferente, dentre elas:
autonomia no estudo; exigência de tempo para o estudo; o cursista se sente mais
isolado; dificuldades operacionais com as ferramentas e com a comunicação e
interação. Dentre essas recorrências, identificamos a autonomia e o tempo como
características basilares à análise da questão. Freire (2011a) fala do sentido da
autonomia, que está relacionado a um saber não autoritário, onde professor e alunos
aprendem a compreender o mundo e a criar novas alternativas de aprendizagem.
Para o autor é essencial reinventar o ser humano no aprendizado de sua autonomia,
tanto nas relações entre educador e educando, quanto entre autoridade e liberdade.
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Ademais, advogamos que o conceito de autonomia deve se opor ao de
autoaprendizagem. O primeiro, como processo de amadurecimento do ser para si é
vir a ser que desenvolve a tomada de decisões e reponsabilidade daqueles que
vivenciam uma experiência significativa. O segundo, comprometido com a lógica
instrumental, pois pode ser usado como justificativa da ausência da mediação.
Sobre a categoria tempo, buscamos em Oliveira (2013), o significado de duas
importantes dimensões denominadas pelos gregos como Kairós e Chrónos, pois os
alunos na EaD, sobretudo os que trabalham tem uma sobrecarga de atividades que
se somam ao tempo cronológico. Daí a contribuição dessa concepção em relação
aos processos que se valem das tecnologias educacionais, pois ao mesmo tempo
em que os pesquisadores reconhecem que as tecnologias possibilitam economia de
tempo eles, também, afirmam que elas devoram o tempo humano. A vertente
dialógica advoga em favor da dimensão kairológica do tempo; do tempo vivencial
dos professores, do tempo do aqui e agora, que significa qualificar o tempo no
presente. Concordamos com a perspectiva de Oliveira, para quem os programas de
formação docente na dimensão online devem buscar um tempo de aprendizagem
mais equilibrado, na conjugação harmoniosa entre chrónos e kairós.
Para completar a trilogia dos olhares, buscamos identificar o perfil dos
professores-cursistas. Pudemos comprovar que a maioria está vinculada à
Educação Básica, atendendo, assim, a política pública da UAB. No curso, setenta e
um (92%) são professores e

seis (8%) são supervisores,

gestores ou

administrativos. Registramos que a prática docente dos professores-cursistas, assim
como dos professores-pesquisadores e tutores, é oriunda de diferentes campos de
saberes, representando, assim, um desafio no que diz respeito à mediação docente.
Com relação ao gênero, a predominância é do sexo feminino, com quarenta e
sete participantes, e trinta do sexo masculino. Quanto à faixa etária quarenta e seis
encontram-se entre 31 a 45 anos; dezenove entre 46-60 e, apenas, 12 entre 20 a
30. Estes dados sugerem que os cursistas encontram-se numa faixa etária mais
adulta. Quanto ao vínculo empregatício a maioria é docente das escolas públicas;
sendo quarenta e sete somente da rede pública e treze da rede pública e privada. É
expressivo o tempo em que os professores-cursistas atuam no magistério, pois
quarenta estão vinculados a esta carreira há mais de 10 anos e dezessete entre 6 a
10 anos.
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A respeito de suas experiências, identificamos que sessenta (78%) são
oriundos do CEDERJ, onde adquiriram conhecimentos de EaD, como cursistas. O
CEDERJ representa no Rio de Janeiro um sistema que agrega cursos de formação
de professores e, ainda, articula um amplo convênio com as Instituições de Ensino
Superior. Como diz Castells (2003), a “sociedade em rede” tem o elo fraco nas
instituições, que precisam promover um “novo ambiente de comunicação”. Dai
reforçamos a importância de instituições como o CEDERJ em rever constantemente
suas práticas em EaD para não reproduzir um modelo massivo.
Quando perguntamos se os professores-cursistas sentiram dificuldades na
aprendizagem à distância, foi expressivo o fato de cinquenta e três dizerem que não.
Dentre a natureza das facilidades a motivação própria foi a principal razão da falta
de dificuldades, entre outras. Em uma perspectiva freiriana a vontade de aprender
estimula e incentiva o permanente diálogo com os alunos. Os professores-cursistas
demonstraram muita vontade de aprender, de formular múltiplas perguntas e
indagações. Aqueles que permaneceram no processo estão realmente determinados
em chegar à conclusão do curso. Outras recorrências foram apontadas como causas
das facilidades da aprendizagem, como o desenho Didático; interação e
interatividade; experiência anterior e a avaliação flexível. Em relação às dificuldades,
os professores-cursistas também elegeram a interação e interatividade, neste caso,
quando, por exemplo, os professores-tutores não retornavam as dúvidas e
mensagens postadas; os procedimentos avaliativos, como a dificuldade das provas,
dentre outros.
Quando perguntamos aos professores-cursistas quanto à contribuição da
plataforma Moodle no âmbito da aprendizagem, a maioria (cinquenta e sete)
respondeu que sim, seguidos de vinte e quatro que vislumbraram a possibilidades
de comunicação e interação. Dai inferirmos que há necessidade de usar o Moodle
no seu potencial comunicativo. Pudemos identificar que para alguns cursistas
participar se restringe a depositar as atividades no Moodle. Falta a eles a
compreensão da articulação coletiva e colaborativa. É válido, também, dizer que o
ambiente virtual, por si, não muda práticas, nem significados da aprendizagem, pois
é preciso participar coletivamente dos processos educativos. Consideramos que
aquele professor que tem uma pratica dialógica no presencial, já domina a
linguagem e terá mais facilidade em ser um articulador coletivo das aprendizagens
em rede. Podemos inferir que os professores-cursistas compreenderam a
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importância do ambiente virtual, mas ainda precisam dinamizar a relação de trocas,
pois vislumbraram o Moodle mais como espaço “para si” do que “para nós”.
Já é consenso entre educadores e estudiosos da área que as tecnologias da
informação e comunicação, por si sós, não garantem a aprendizagem. Também
ouvimos e repetimos que promover a aprendizagem nessa direção é correr o risco
de voltarmos ao tecnicismo e adestrar o aluno para lidar com a técnica, de forma
acrítica. Portanto, cabe o desafio de problematizar a mediação docente em um
enfoque mais amplo, de modo que incorpore a reflexão sobre as diferentes
linguagens, a interatividade, dialogicidade e a ação comunicativa na cibercultura.
Nesse sentido, é necessário ampliar a compreensão de que a aprendizagem que
incorpora as interfaces digitais está além do campo pedagógico, uma vez que ele
não é mais suficiente para dar conta da sua complexidade. Acreditamos nas
possibilidades das tecnologias da informação e comunicação como capazes de
promover a aprendizagem por meio de uma prática pautada na participação, na
ação comunicativa e no diálogo, em suma, se valendo dos conceitos que
alicerçaram nosso referencial teórico e que podem propiciar, quando da sua
articulação com a prática, a construção de novos saberes em rede.
Para finalizar nossas considerações, trouxemos a percepção que os sujeitos
da pesquisa apresentaram acerca da mediação docente. Optamos, aqui, por
apresentar as respostas dos 104 participantes. Destes, quarenta e seis (44%)
disseram que todos são docentes; vinte e três (22%) relacionaram a docência
apenas ao professor-pesquisador; dezoito (17%), ao professor-pesquisador e o
professor-tutor à distância; sete (7%), só ao professor- tutor a distância; sete (7%) ao
professor- tutor à distância e presencial. Três (3%) optaram por outras respostas: o
próprio cursista, a rede Moodle e uma em branco.
Quando examinamos as possibilidades de mediações expressas pelas três
subjetividades, pudemos detectar que o ambiente de aprendizagem pode se
configurar tanto por uma docência descentralizada- uma polidocência, na qual todos
os participantes a exercem-, ou pode indicar que há uma fragmentação difusa das
docências marcada pela ausência do professor e pela diluição de saberes. Nesse
sentido, buscamos contextualizar o porquê do olhar fragmentado acerca da docência
e inferimos que ele se encontra, justamente, no modelo da EaD igualmente
fragmentado, que separa o fazer do pensar. Por isso, buscamos investigar em que
consiste a polidocência, considerando que ela seria benéfica se desenvolvida em
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uma rede efetivamente colaborativa. No caso estudado, observamos que a rede de
aprendizagem precisa se solidificar, tornar-se genuinamente colaborativa.
Em suma, preocupamo-nos quando percebemos que alguns conceitos podem cair
em uma linguagem comum, como parece estar acontecendo com o de rede
colaborativa na EaD. Utiliza-se a expressão “rede colaborativa” como um clichê,
como se ela, por si só, garantisse a tão sonhada comunicação em rede no campo
educacional. Reconhecemos haver possibilidade de aprender sozinho por meio tão
somente das ferramentas digitais, sem a presença do mediador docente. Mas isto
não constitui um exemplo de rede colaborativa de aprendizagem, como muitos
educadores da cibercultura advogam.
Defendemos, portanto, uma proposta educacional onde o professorpesquisador

seja

reconhecido

pela

sua

autoria

de

conteúdo

em

uma

conjugação/produção aberta e oxigenada, passível de complementações de sentido.
Por outro lado, é preciso que o professor-tutor à distância seja reconhecido como o
docente mediador, pois é quem de fato interage com os professores-cursistas. Da
forma como vêm sendo desenvolvido os projetos, frutos da uma política pública, o
professor-pesquisador não tem sua autoria reconhecida e o professor-tutor não é
nem autor do conteúdo, nem mediador da rede. Por conta desta hierarquização os
sujeitos atores que compõem a rede do curso, em sua maioria, não identificam quem
é o mediador, pois este pode ser a encarnação de “todos”, mas, ao mesmo tempo,
de “nenhum”. Assim, para finalizar este trabalho, nos valemos do saudoso mestre
Paulo Freire (2011a) para lembrar que formar não é meramente treinar. O ser
humano é inconcluso e é na interação com outros seres humanos em um
permanente movimento de procura que ele vai construindo sua identidade coletiva.
Ensinar, portanto, não é transferir conhecimentos, nem formar é ação para um
sujeito criador, pois “não há docência sem discência, as duas se explicam e seus
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de
objeto, um do outro” (p. 25).
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APÊNDICES
APÊNDICES A
DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA NO CEFET/RJ
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APÊNDICES B
QUESTIONARIO PROFESSOR-PESQUISADOR,
TUTOR PRESENCIAL E A DISTÂNCIA

Companheiro/a de trabalho,
Suas respostas serão importantes para a pesquisa que estamos desenvolvendo e que
pretende levantar dados para aperfeiçoamento acerca dos papeis desempenhados pelos
diferentes profissionais que atuam no Curso de Especialização em Educação
Tecnológica.
Assim, gostaríamos de contar com sua preciosa colaboração.

1º Parte – Dados de Identificação
Nome (opcional):
1- Sexo:

2- Faixa etária

a) F ( )

b) M ( )

a) 20/30 ( )
c) 46/60 ( )

b) 31/45 ( )
d) 61/70 ( )

3- Formação acadêmica
a)
b)
c)
d)
e)

Graduação na área de Educação ( )
Outra Graduação ( ) Qual
Especialização ( )
Mestrado ( )
Doutorado ( )

4- Você é bolsista UAB como:
a) professor-pesquisador ( )
b) tutor a distância ( )
c) tutor presencial ( )
5-Você atua como professor? Em caso positivo, em que rede?
a) pública ( )
b) privada ( )
c) pública e privada ( )
5.1- Nível de ensino em que atua:
a) educação básica ( )
6- Disciplina(s) que leciona:

b) graduação ( )

c) pós-graduação ( )
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7- Tempo de magistério:
a) 0-5 anos ( )

b) 6-10 anos ( )

c) mais de 10 anos ( )

2ª Parte – Dados sobre a aprendizagem no curso
8- Você já teve alguma experiência em Educação a Distância? De que tipo?
9- Que desafios o processo de aprendizagem a distância trouxe para você?
10- A plataforma moodle contribuiu para o desenvolvimento da aprendizagem?
Justifique
11- Que novas possibilidades surgem com a adoção da metodologia a distância?
12- De acordo com a experiência vivida neste curso, você considera a EaD uma boa
alternativa para a Formação Pedagógica?
a) sim ( )

b) não ( )

13- Apresente seus comentários sobre o processo de avaliação utilizado no curso,
considerando:
a) As atividades do módulo
b) As provas presenciais
c) O acompanhamento de sua aprendizagem pelo tutor?
14- A quem você atribui o papel docente neste curso?
15- A quem caberia o papel docente em um curso a distância?
16- Você identificou diferenças no papel discente na EaD em comparação com sua
experiência de ensino presencial ?
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QUESTIONÁRIO PROFESSOR-CURSISTA

Estimado aluno/a
Suas respostas serão importantes para a pesquisa que estamos desenvolvendo e que
pretende levantar dados para aperfeiçoamento do Curso de Especialização em Educação
Tecnológica, que você participou.
Assim, gostaríamos de contar com sua preciosa colaboração.
Ao responder use o espaço que for necessário. Salve o arquivo no Word e envie para
esther. provenzano@gmail.com
1º Parte – Dados de Identificação do Aluno do Curso

Nome (opcional):
1- Sexo:

a) F ( )

b) M ( )

2- Faixa etária

a) 20/30 ( )
c) 46/60 ( )

b) 31/45 ( )
d) 61/70 ( )

3- Formação acadêmica anterior ao curso
a)Graduação na área de Educação ( )
b) Outra Graduação ( ) Qual:
c) Especialização ( )
d) Mestrado ( )
e) Doutorado ( )
4- Você é professor?
Sim ( )

Não ( )

Em caso positivo trabalha em escola da rede:
( ) pública
( ) privada
( ) pública e privada
5- Nível de ensino em que atua:
a) ensino médio ( )
b) ensino técnico ( )

6- Disciplina(s) que leciona:

c) outro ( )
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7- Tempo de magistério:
a) 0-5 anos ( )

b) 6-10 anos ( )

c) mais de 10 anos ( )

2ª Parte – Dados sobre a aprendizagem no curso
8- Você já teve alguma experiência em Educação a Distância anterior? De que tipo?
9- Você sentiu dificuldades de aprendizagem ao longo do curso?
a) sim ( )

b) não ( )

9.1- Em caso de resposta afirmativa, que dificuldades foram essas?
A que você atribui as dificuldades apresentadas?

Que sugestões você apresenta para que, em um próximo curso, similar a esse, as
dificuldades sejam superadas?
9.2- Em caso de resposta negativa, a que você atribui a facilidade da aprendizagem ao
longo do curso?
10- Que desafios o processo de aprendizagem a distância trouxe para você?
11- Você possui computador com acesso a Internet em casa?
a) sim ( )

b) não ( )

12- Você utiliza a Internet para complementar seu estudo sobre os conteúdos do
curso?
a) sim ( )
b) não ( )
13- A plataforma moodle contribuiu para o desenvolvimento da aprendizagem?
Justifique
14- Que novas possibilidades surgem com a adoção da metodologia a distância?
15- De acordo com a experiência vivida neste curso, você considera a EaD como uma
boa alternativa para a Formação Pedagógica?
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a) sim ( )

b) não ( )

16- Apresente seus comentários sobre o processo de avaliação utilizado no curso,
considerando:
a) As atividades do módulo b) As provas presenciais –
c) O acompanhamento de sua aprendizagem pelo tutor?
17- A quem você atribuiu o papel docente neste curso?
18- Quem deveria assumir o papel docente em um curso a distância, que se estrutura
em três instâncias: professor-pesquisador; tutor a distância e tutor presencial?
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ANEXOS
ANEXO A
BRASIL-OFÍCIO CIRCULAR N. 09/2011- DED/CAPES
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ANEXO B
INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO INSTITUCIONAL PARA OFERTA DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
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ANEXO C
LINHAS DE PESQUISA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA.
Linha 1 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
Objetivo:
Esta linha de pesquisa visa compreender e desenvolver conceitos, metodologias e
ferramentas associados à organização e gestão do trabalho na integração da educação
geral com a educação profissional e tecnológica.
As organizações educacionais como espaços de mediação das diferentes
representações de trabalho e concepções de educação - em disputa - são objeto de
interesse, bem como os modelos de gestão que abrigam e suas consequências imediatas e
mediatas produzidas na sociedade.
Possibilidades de Abrangência:
Representações de Ciência e Tecnologia nos espaços organizacionais da educação;
análise de desempenho organizacional nos espaços da educação; estudos de sistemas de
gestão e normalização para organizações e processos educacionais; mudanças e
aprendizagem organizacionais associadas às ações de desenvolvimento de ensino,
pesquisa e extensão produzidas nos espaços da educação.
Linha 2- COTIDIANO ESCOLAR
Objetivo:
Refletir sobre o processo educativo no âmbito das instituições escolares, analisando
as condições objetivas, as práticas e as representações dos professores e dos alunos.
Nesta linha de pesquisa estão incluídos temas como: didática na sala de aula; práticas
docentes e tecnologias da informação e comunicação; formação do professor; currículo
interdisciplinar; avaliação como prática inclusiva x prática excludente.

Possibilidades de Abrangência:
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Reflexões sobre os procedimentos utilizados na sala de aula; didática tradicional x
didática transformadora; usos das tecnologias na sala de aula; prática docente em questão
(foco sobre o fazer docente ou ensino disciplinar ou recorte institucional); diferentes saberes
docentes; professor reflexivo e sua prática; ensino por projetos; experiências com interface
em diferentes saberes; perspectiva histórica da avaliação; experiências e práticas
avaliativas.
Referência Bibliográfica das linhas de pesquisa
As utilizadas nos módulos do Curso de Especialização em Educação Tecnológica e
outras a serem discutidas com os orientadores.
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ANEXO D

RESOLUÇÃO N° 1, DE 8 DE JUNHO DE 2007 (33)
Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pósgraduação
lato sensu, em nível de especialização.
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso
de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos arts. 9º, inciso VII, e 44, inciso III,
da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento no Parecer CNE/CES n°
263/2006, homologado por Despacho do Senhor Ministro da Educação em 18 de maio de
2007, publicado no DOU de 21 de maio de 2007, resolve:
Art. 1° Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições de educação
superior devidamente credenciadas independem de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento, e devem atender ao disposto nesta Resolução.
§ 1° Incluem-se na categoria de curso de pós-graduação lato sensu aqueles cuja
equivalência se ajuste aos termos desta Resolução.
§ 2° Excluem-se desta Resolução os cursos de pós-graduação denominados de
aperfeiçoamento e outros.
§ 3° Os cursos de pós-graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em
cursos de graduação ou demais cursos superiores e que atendam às exigências das
instituições de ensino.
§ 4° As instituições especialmente credenciadas para atuar nesse nível educacional
poderão ofertar cursos de especialização, única e exclusivamente, na área do saber e
no endereço definidos no ato de seu credenciamento, atendido ao disposto nesta
Resolução.
Art. 2° Os cursos de pós-graduação lato sensu, por área, ficam sujeitos à avaliação
dos órgãos competentes a ser efetuada por ocasião do recredenciamento da instituição.
Art. 3° As instituições que ofereçam cursos de pós-graduação lato sensu deverão
fornecer informações referentes a esses cursos, sempre que solicitadas pelo órgão
coordenador do Censo do Ensino Superior, nos prazos e demais condições
estabelecidos.
Art. 4° O corpo docente de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de
especialização, deverá ser constituído por professores especialistas ou de reconhecida
capacidade técnico-profissional, sendo que 50% (cinquenta por cento) destes, pelo
menos, deverão apresentar titulação de mestre ou de doutor obtido em programa de
pós-graduação stricto sensu reconhecido pelo Ministério da Educação.
Art. 5° Os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, têm
duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, nestas não computado o tempo de
estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente,
para elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão de curso.
Art. 6° Os cursos de pós-graduação lato sensu a distância somente poderão ser
oferecidos por instituições credenciadas pela União, conforme o disposto no § 1° do
art. 80 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

(33)

Resolução CNE/CES 1/2007. Diário Oficial da União, Brasília, 8 de junho de 2007, Seção
1, pág. 9.
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Parágrafo único. Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos a distância
deverão incluir, necessariamente, provas presenciais e defesa presencial individual de
monografia ou trabalho de conclusão de curso.
Art. 7° A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá
certificado a que farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento, segundo os critérios
de avaliação previamente estabelecidos, sendo obrigatório, nos cursos presenciais, pelo
menos, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência.
§ 1° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem
mencionar a área de conhecimento do curso e serem acompanhados do respectivo histórico
escolar, do qual devem constar, obrigatoriamente:
I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e
nome e qualificação dos professores por elas responsáveis;
II - período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo
trabalho acadêmico;
III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito
obtido;
IV - declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da
presente Resolução; e
V - citação do ato legal de credenciamento da instituição.
§ 2° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de
especialização, na modalidade presencial ou a distância, devem ser obrigatoriamente
registrados pela instituição devidamente credenciada e que efetivamente ministrou o curso.
§ 3° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de
especialização, que se enquadrem nos dispositivos estabelecidos nesta Resolução terão
validade nacional.
Art. 8° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os
arts. 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11 e 12 da Resolução CNE/CES n° 1, de 3 de abril de 2001, e demais
disposições em contrário.
ANTÔNIO CARLOS CARUSO RONCA
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ANEXO E
REGULAMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DO
CEFET/RJ
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ANEXO F
PORTARIA Nº 409 de 12 de ABRIL de 2011
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ANEXO G
FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO DO CURSISTA EM RELAÇÃO AO ESTUDO DO
MÓDULO
Cursista ---------------------------------------------------------------------------------------------------Polo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tutor(a) ----------------------------------------------------------------------------------------------------Data de Preenchimento--------------------------------------------------------------------------------Módulo------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezado Cursista,
Sua autoavaliação em relação ao grau de participação e aproveitamento neste módulo
pode trazer elementos que o auxiliem a melhorar seus métodos de estudo e favorecer sua
aprendizagem em outros momentos do Curso. Contamos com sua análise criteriosa.
Preencha a tabela a seguir, considerando para cada item, a escala de pontos assim
definida : 6 = insuficiente, 7 = razoável, 8 = bom, 9 =ótimo, 10 = excelente
Item avaliado
Dedicação ao estudo do módulo
Leitura dos textos propostos
Leitura de bibliografia complementar
Empenho na realização das atividades de
reflexão, autoavaliação e aferição da
aprendizagem propostas
Pontualidade no envio das atividades
Participação nas discussões dos chats e
fóruns
Contribuição para a construção coletiva de
saberes da turma
Busca de relação dos conteúdos discutidos
e a prática profissional
Aprendizagem e/ou ampliação de conceitos
estudados
Autonomia no estudo
Total de pontos

Pontos atribuídos

Outras Observações------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO H
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MÓDULO
Cursista (preenchimento opcional) -----------------------------------------------------------------Polo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tutor(a) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Data de Preenchimento-------------------------------------------------------------------------------Módulo: 1 ( ); 2 ( ); 3 ( ); 4 ( ); 5 ( ); 6 ( )

Prezado Cursista,
Sua avaliação sobre o módulo de
estudo é fundamental para que ele
possa ser aperfeiçoado.
Contamos com você!
Coordenação do Curso

1- Como você avalia as competências, os objetivos e os conteúdos propostos no módulo:
1.1 As competências que se encontram na apresentação do módulo são relevantes para
sua prática?
(
(
(
(

) sim.
) algumas são.
) a maioria é.
) não.

1.2 Os objetivos propostos nas aulas estão claros?
(
(
(
(

) sim.
) alguns estão.
) a maioria está.
) não.

1.3 No estudo deste módulo, você considera os conteúdos abordados suficientes e
adequados para atender os objetivos e coerentes com as competências propostas?
(
(
(
(

) sim.
) alguns estão.
) a maioria está.
) não.
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Registre suas observações referentes a este item
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Como você avalia as atividades propostas:
2.1 As atividades serviram para verificar o que você aprendeu?
(
(
(
(

) sim.
) algumas serviram.
) a maioria serviu.
) não.

2.2 As atividades permitiram que você refletisse sobre sua prática, relacionando-a com os
conteúdos do módulo?
(
(
(
(

) sim.
) algumas permitiram.
) a maioria permitiu.
) não.

2.3 As atividades estão elaboradas de forma clara e objetiva?
(
(
(
(

) sim.
) algumas estão.
) a maioria está.
) não.

Registre suas observações referentes a este item
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Como você avalia a linguagem utilizada?
(
(
(
(

) acessível, interativa e facilitou o entendimento das aulas.
) difícil, mas amenizada pela análise do contexto.
) complexa, dificultando o entendimento das aulas.
) acessível, mas pouco interativa.

Registre suas observações referentes a este item
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Como você avalia o tempo destinado ao estudo do módulo?
( ) suficiente para leitura das aulas, textos e atividades propostas.
( ) suficiente para leitura das aulas, mas insuficiente para estudo dos textos e realização
das atividades propostas.
( ) insuficiente para estudo do módulo complexa, dificultando o entendimento das aulas.
( ) acessível, mas pouco interativa.
Registre suas observações referentes a este item
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Como você avalia as indicações bibliográficas bem como outras sugestões de leituras
complementares que foram dadas durante o módulo?
(
(
(
(

) foram utilizadas e serviram para enriquecer o módulo.
) foram utilizadas mas não serviram para enriquecer o módulo.
) achei interessantes mas não tive tempo para ler.
) não senti necessidade de fazer outras leituras além do módulo.

Registre suas observações referentes a este item
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrigado por sua participação!

