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RESUMO

A interatividade vem emergindo como um elemento chave da educação contemporânea,
principalmente com a inserção das tecnologias da informação e comunicação, trazendo novas
possibilidades de mediação pedagógica à distância. O objetivo maior deste trabalho consistiu
em compreender de que modo e sob que condições estabeleceu-se a interatividade para
promover a participação/intervenção dos sujeitos na prática pedagógica online O campo de
investigação dessa pesquisa foi o curso Comunidades de aprendizagem e ensino online,
realizado através do ambiente TelEduc. Inicialmente, estudou-se o conceito de interatividade,
buscando-se interlocutores nas teorias da comunicação, nas novas tecnologias da informação
e no campo da educação. Refletiu-se também sobre interatividade e educação no universo da
cibercultura e suas contribuições para a Ead online. A análise dos dados evidenciou que o
aparato tecnológico, por si só, não garante a interatividade nem a qualidade do processo, pois,
apesar de meios propícios de interatividade oferecidos no curso, apenas um quinto dos
participantes interagiu no sentido da bidirecionalidade, co-autoria e intervenção no processo.
Portanto, mostrou-se que não bastam ferramentas e circunstâncias adequadas, é preciso
considerar a forma como os sujeitos interagem. Diante disso, apontaram-se aspectos julgados
essenciais para uma EaD online, de fato, interativa – autonomia, cooperação, colaboração,
hipertextualidade, dialogicidade e mediação –, visando a dinamizar o processo educativo de
atores e autores da comunicação.

Palavras-chave: Interatividade; Comunicação; EaD online; Tecnologias da informação e
comunicação; Ambientes de aprendizagem online.

ABSTRACT

The interactivity is emerging more and more been placed as key element in contemporary
education context as an important element of contemporary education, mainly after the
insertion of communication and information tecnologies, bringing new possibilities of
pedagogical mediation by far. The major objective of this material consists on realizing how
has established the interactivity to promote the participation/intervention of people in online
pedagogical practice. This research happens through online teaching and learning
communities course, realized through TelEduc ambient. At first, it was studied the concept of
interactivity, looking for conversationalists in communication theories, in new information
technologies and in the education area. It was reflected about interactivity and education at
ciberculture universe and its contributions to EaD online. The analysis of data showed the
technology ,only, doesn`t guarantee the interactivity and the quality of the process, because,
although exists good ways of interactivity offered in the course, only one fifth of participants
interacted in a bidirectional way, co-authorship, co-author and intervention in the process.
Thus, it is necessary considerate the way like people interact. At last., aspects were judged as
essentials to EaD online, really, interactive — autonomy, cooperation, collaborator,
hipertextuality, dialog, and mediation. Looking at a dynamic process educative to actors and
authors of communication.
Key-words: Interactivity; Communication; EaD online; Communication and information
technologies; Online learning environment.

É sempre necessário um olhar sensível, de cunho
pedagógico, à dinâmica da pesquisa científica, a fim de
desmistificar seus “purismos” e “rigorismos”, deixando-se
transparecer o processo tal qual ele é: cheio de entraves,
de avanços, retornos ou recomeços... Cheio de
sentimentos, de investimentos, de incompletudes e de
possibilidades... Cheio de humanidade e de subjetividade!
Desse lugar, humano e subjetivo não importa apenas
cumprir as etapas metodológicas e reflexivas para
satisfazer o outro, com quem, inevitavelmente tem-se que
combinar e negociar o próprio desejo e projeto...
Importa, acima de tudo, encontrar-se consigo mesmo
nesse processo de criação de sentido, enquanto base real
da institucionalização histórico social do conhecimento.
Só nesse lugar, a consciência e a coerência que se
vislumbra aponta para a vida, para a história daquele que
enuncia o sentido... E, só assim, isso se fazendo de modo
responsável, comprometido, humanizante e humanizado...
Fora disso, tudo não passa de puro delírio!
Arnaud L. Junior
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INTRODUÇÃO

Que elementos diferenciais as ferramentas, os processos e os suportes digitais
estariam oferecendo à imaginação criadora, ao espírito investigativo e à indagação
estética que se operam em nosso tempo? As consciências mais sintonizadas com as
novidades se apressarão logo a responder: o dado novo é a interatividade... (Arlindo
Machado).

O foco central eleito para este trabalho é a questão da interatividade, categoria que se
entende ser essencial em qualquer processo de aprendizagem. O interesse pelo tema surgiu da
prática em sala de aula, como professora do Curso de Comunicação Social da Universidade
do Estado da Bahia (UNEB) e das observações enquanto aluna de cursos à distância. A
experiência de ser aluna online, utilizando ambientes de aprendizagem, nos quais as relações
interativas se estabelecem, mediadas pela presença das tecnologias, instigou ainda mais a
reflexão sobre o conceito e a prática da interatividade e sua vinculação com as práticas
pedagógicas nesses ambientes.

Essas experiências levaram à constatação de que as práticas pedagógicas na sala de
aula, seja presencial ou à distância, ainda não concretizam atitudes de comunicação interativa.
Segundo Silva (2000), a sala de aula, presencial ou virtual, ainda se encontra fechada ao
espírito do tempo e mantém-se fechada, em si mesma, em rituais de transmissão. É
identificada com o ritmo monótono e repetitivo, associado ao perfil de um aluno que
permanece demasiadamente inerte, olhando o quadro, copiando, ouvindo o professor. As
práticas pedagógicas, em sua grande maioria, ainda funcionam dentro do modelo de
transmissão. Como nos alerta Paulo Freire em relação ao problema da transmissão, “a
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educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B,
mediatizados pelo Mundo” (1978, p.30).

Nessa perspectiva, quer observar-se como se estabelecem essas relações interativas
realizadas à distância, em ambientes de aprendizagem online, mediadas pela presença das
tecnologias.

Para efetuar o estudo foi necessário investigar o conceito de interatividade que
atualmente tem sido utilizado de diversas formas e, na maioria das vezes, com significados
diferenciados. Os termos interatividade e seus correlatos - interação e interativo - têm sido
usados freqüentemente como sinônimos. Um levantamento da origem dos termos nos mostra
que o conceito de interatividade é bem mais recente do que o conceito de interação. O termo
interatividade passou a ser usado, principalmente, após a disseminação das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), entre o final da década de 70 e início da década de 80.

Um outro significado que vem sendo atribuído ao conceito de interatividade é ser
usado como argumento de venda. Vende-se de tudo como interativo: no mercado têm sido
oferecidos diversos produtos e serviços, como sendo interativos: os bancos, a televisão, o
cinema, a educação, os jogos, e até mesmo os sanduíches e sorvetes são interativos. Nos
jogos, por exemplo, podem-se selecionar a cor da roupa, as armas, bem como o ambiente
onde o jogo acontece; pode-se montar o próprio carro, escolhendo cor e acessórios pela
internet. Permite-se ainda escolher, via ligação telefônica, o filme que se verá na noite
seguinte, ou escolher quem continua ou sai do jogo, no caso dos reality shows. Tudo isso, na
maioria das vezes, são artefatos tecnológicos que não disponibilizam ao usuário a opção de
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criar seus próprios caminhos, mas apenas realizar pequenas alterações dentro do quadro de
alternativas oferecidas. Quando, então, estaria acontecendo de fato a interatividade? Percebese que o termo interatividade passou a ser argumento tanto para a venda de produtos, serviços,
programas de televisão, quanto na educação para cursos que são oferecidos à distância.

O percurso que se fez foi tentar compreender a interatividade na Educação a
Distância (EaD), especialmente na Ead online, que acontece mediada pelo computador
conectado à internet. A característica básica destes cursos é que as relações de aprendizagem
se estabelecem à distância. Alunos e professores não compartilham os mesmos espaços e
tempos, comuns nas situações de aprendizagem presencial. Para tanto, é necessária a
utilização de uma multiplicidade de recursos tecnológicos que ajam como interfaces
mediadoras dessas relações. Nas práticas tradicionais de EaD, os materiais ou recursos
tecnológicos configuravam-se como elementos auto-suficientes, tornando-se o centro de todo
o processo. A exemplo, destaca-se a limitação das interfaces como impressos, TV, vídeos,
utilizadas para distribuir informações em massa.

Hoje, devido ao intenso desenvolvimento das tecnologias digitais e das redes
telemáticas de comunicação, discute-se a possibilidade de a EaD realizar formas coletivas de
aprendizagem, baseadas em recursos que mediam e produzem relações entre sujeitos, através
das redes de informação que vão sendo constituídas. Na verdade, o que essas tecnologias
trazem para o âmbito educacional reside, justamente, no fato desse desenvolvimento técnicocientífico implicar o rompimento de padrões tradicionais de organização e de funcionamento
da vida social, bem como os modelos de representação dessa realidade.
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As tecnologias digitais vêm superando e transformando os modos e processos de
produção e socialização, gerando novos e variados saberes. Nesse sentido, afirma Santos:

Criar, transmitir, armazenar e significar estão acontecendo como em nenhum outro
momento da História. Os novos suportes digitais permitem que as informações
sejam manipuladas de forma extremamente rápida e flexível, envolvendo
praticamente todas as áreas do conhecimento sistematizado, bem como o cotidiano
nas suas multifacetadas relações. (2002, p. 114).

São inúmeros os cursos à distância, criados e difundidos diariamente no mundo
inteiro, utilizando a internet ou sistemas de redes similares como suporte de uma comunicação
voltada para o processo pedagógico. Esses suportes favorecem novas abordagens dos sujeitos
com o conhecimento, ao modificar a relação comunicativa, possibilitando a relação dialógica,
com a superação da unidirecionalidade.

Apesar de todas as possibilidades oferecidas por estes meios de comunicação, alunos
e professores ainda adotam posturas pouco interativas, visto que determinados modelos de
conduta se encontram cristalizados pelo paradigma tradicional, centrado no antigo modelo de
transmissão. Isso pode ser observado através de algumas experiências como aluna e, também,
como professora.

A primeira experiência foi como aluna do Curso de Especialização em Educação e
Novas Tecnologias oferecido pela UNEB, em 2001. Foi observado que, apesar da proposta do
curso apresentar como objetivo principal promover a interação entre os sujeitos, o diálogo dos
saberes e o desenvolvimento de atividades voltadas para a interação com as tecnologias, isso
não se concretizava na prática diária dos alunos. Houve obstáculos e dificuldades técnicas no
próprio uso das ferramentas, como lista de discussão, chats, fóruns etc, até na participação e a
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cooperação em grupo. Os alunos demonstraram a preferência por trabalhos individuais,
evidenciando a falta de participação e de interação entre os sujeitos.

Numa outra experiência, analisando as mensagens de um encontro realizado à
distância, no período de 08 a 15 de março de 2002, pôde-se constatar que o nível de interesse
e envolvimento dos alunos relacionava-se diretamente com o desempenho e a capacidade
comunicativa do professor. As críticas sempre se voltavam para a omissão, a falta de
participação, a lentidão em responder às dúvidas e aos comentários, enfim, ao baixo nível de
interação dos alunos com o professor.

A demanda crescente destes cursos vem provocando também pesquisas nessas áreas,
mas muitas reflexões permanecem ainda embrionárias, daí a necessidade de aprofundar a
discussão. Acredita-se que para se realizar experiências de EaD

aproveitando as

possibilidades trazidas pelas redes digitais com maior interatividade, permitindo uma efetiva
troca entre os sujeitos do processo pedagógico, é preciso haver muito mais que suporte
técnico, estrutura e conexão via internet.

As observações feitas através das experiências relatadas serviram de impulso para
analisar e avaliar mais profundamente a questão da interatividade na EaD online, a partir do
curso de extensão Comunidades de aprendizagem e do ensino online, realizado através da
parceria Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e Universidade Federal da Bahia (UFBA),
utilizando o ambiente TelEduc1. O curso teve uma carga horária de 60 horas, subdivididas em

1

O TelEduc é um ambiente para a EaD, que foi desenvolvido tendo como alvo a formação de professores para
informática na educação. Seu desenvolvimento teve início em 1997 no Núcleo de Informática Aplicada à
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8 horas presenciais e 52 horas à distância, e foi organizado e mediado por um grupo de cinco
formadores das duas Instituições.

A escolha desse curso se deu por diversas razões: pela possibilidade de participar do
curso como aluna, vivenciando a experiência de ser aluna online e interagindo com os sujeitos
do processo, observando a prática pedagógica dos professores e, ao mesmo tempo, ter acesso
às várias ferramentas e possibilidades do ambiente como pesquisadora; pela temática do curso
abordar exatamente a reflexão sobre Comunidades de Aprendizagem e Ensino Online,
mediado pela tecnologia; e pela própria proposta do curso ser extremamente rica no que se
refere às possibilidades de interatividade.

A partir da problemática acima descrita, formularam-se as questões que são o foco
central desta pesquisa.

De que modo acontece a interatividade num curso de EaD online? E sob que
condições torna-se efetiva para promover a participação e intervenção dos sujeitos na prática
pedagógica da EaD online?

Objetivos
Analisar, com base na experiência do curso em questão, as possibilidades e os limites
da interatividade e sua vinculação com as praticas pedagógicas da EaD, em ambientes
online;

Educação (NIED), em parceria com o Instituto de Computação (IC), ambos da UNICAMP, apoiando-se em
estudos e pesquisas a respeito do processo construcionista de formação de professores.
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Aprofundar a compreensão da interatividade e, a partir daí, refletir sobre as suas
potencialidades para práticas pedagógicas da EaD online;
Contribuir para a construção de um olhar diferenciado sobre a modalidade de
educação a distância online;

O trabalho está dividido em quatro capítulos, nos quais será abordada a questão da
interatividade, refletindo sobre a prática pedagógica na EaD online.

No primeiro capítulo, denominado Comunicação e Interatividade, refletiu-se sobre o
conceito de interatividade, recorrendo-se a algumas abordagens das teorias da comunicação,
na tentativa de compreender o conceito de interatividade, a partir de uma dinâmica
comunicacional. Em seguida, fez-se a apresentação da perspectiva de alguns autores sobre os
conceitos de interação e interatividade, entre os quais Beloni (2001), Primo (1998), Lemos
(2002), que conceituam a interatividade a partir da relação homem-máquina, e outros como
Machado (1997) e Silva (2000, 2003), que concebem a interatividade de uma forma mais
ampla, a partir de requisitos como a bidirecionalidade, participação e intervenção e co-autoria
do sujeito na mensagem, nem sempre restrita ao uso das tecnologias. Finalizando este
capítulo, destacaram-se as contribuições das teorias de aprendizagem para refletir sobre a
interatividade na educação.

No segundo capítulo, Educação no contexto da interatividade, refletiu-se acerca da
educação contemporânea, a partir da transição paradigmática e da análise da proliferação das
tecnologias da informação e comunicação. Nesse sentido, fez-se uma rápida abordagem sobre
a crise do paradigma moderno e as dificuldades da instituição educacional em repensar o seu
lugar na sociedade contemporânea, tendo em vista as mudanças epistemológicas em curso.
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Contextualizou-se, também, a educação na cibercultura a partir da inserção das tecnologias da
comunicação e informação que contribuem para a percepção de um novo tempo, novas
formas de leitura do mundo, novas formas de ensinar e aprender, não mais baseadas na
linearidade e na transmissão, mas na interatividade. Dentro dessa mesma lógica, procurou-se
analisar o desenvolvimento da educação a distância e suas possibilidades para repensar uma
educação mais interativa.

O terceiro capítulo foi destinado ao embasamento das escolhas metodológicas e à
apresentação do campo da pesquisa, no caso o curso Comunidades de aprendizagem e ensino
online realizado através do ambiente TeleEduc. A opção metodológica foi feita por uma
abordagem qualitativa, na qual se combinaram as estratégias de estudo de caso e a pesquisa
participante. A pesquisa participante possibilitou uma total imersão no seu universo, como
aluna e pesquisadora, interagindo com todos os sujeitos, participando ativamente das
atividades do curso e vivenciando a interatividade como objeto de pesquisa. Foram feitas,
também, entrevistas com os professores do curso, o que possibilitou perceber como ele foi
pensado e planejado e evidenciar como se concretizou a prática desses professores. Nas
conversas com os colegas, através de chats, foi possível interagir e perceber aspectos
relevantes para o curso, como as dificuldades que estavam enfrentando em interagir com as
ferramentas do curso, o modo como a postura dos professores influenciava nesta
interatividade, como também, suas descobertas e frustrações como aluno online.

O quarto capítulo destinou-se a mapear os movimentos dos sujeitos, os feixes de
relações, tentando perceber como se articulou a prática pedagógica dos professores e como
essa prática refletiu na interatividade dos sujeitos. Para isso procurou-se tecer a rede de
relações vivenciadas no curso, entremeando os fios teóricos que colaboraram para a
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interpretação do considerável volume de informações que tínhamos através de chats, fóruns,
listas, diários e todas as ferramentas de comunicação, destacando os indicadores de rupturas
como o modo tradicional de conceber a educação e facilitadores de uma maior interatividade,
como também os entraves e as dificuldades encontradas pelos sujeitos.

Nas considerações finais foram recapitulados os principais achados da investigação,
a fim de se chegar a uma síntese em relação ao problema formulado.
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1

COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE

A comunicação verdadeira não nos parece estar na exclusiva transferência ou
transmissão do conhecimento de um sujeito a outro, mas em sua co-participação no
ato de compreender a significação do significado. (Paulo Freire).

A comunicação é considerada fundamental nas relações humanas, e a inter-relação
de seus elementos básicos permite certa autonomia ao processo de comunicação com
finalidade educativa.

O esquema comunicativo básico, na relação educador-educando, é uma relação
dialogal, que produz conhecimento. Segundo Freire (1977), a comunicação é a relação que se
efetiva pela co-participação dos sujeitos no ato de conhecer. Considera-se que o ato educativo
é uma forma particular de comunicação. Nas relações sociais entre os sujeitos da
aprendizagem dá-se uma síntese dialética, como momentos de um processo comunicativo e
educativo, num contexto socioculturalmente dado, cuja compreensão requer considerar sua
natureza intersubjetiva, ou seja, a participação ativa dos sujeitos do processo. Desse modo,
reitera-se que os indivíduos participem das interações sociais como sujeitos ativos, e não
meros objetos, nem meros depositários, nem reprodutores passivos.

A presença dos processos tecnológicos como fundamentais na definição das formas
de transformação da vida humana, em suas múltiplas significações na economia, na vida
política e cultural, também se dá nos campos da comunicação e educação. Os processos da
educação e da comunicação, na perspectiva deste trabalho, são permeados pela presença das
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tecnologias que mediam a distância. É importante ter clareza de como se percebe a
interatividade permeando os dois campos: comunicação e educação.

Neste capítulo, será feita, primeiramente, uma revisão do modo de como o processo
social da comunicação foi se desenvolvendo ao longo de sua história recente, tentando
propiciar pistas para interpretar o conceito de interatividade mediado pelas tecnologias de
informação e suas contribuições para a resignificação da prática pedagógica na Ead online.

1.1

Comunicação: da linearidade à interatividade

Durante boa parte da história humana, a maioria das interações sociais foi face a
face. As tradições orais, para sobreviverem, dependiam de um contínuo processo de
renovação, através de histórias contadas e atividades relatadas, em contextos de interação face
a face. Com o surgimento da escrita e, no século XV, da imprensa, essas formas de interação
foram se modificando.

Tem sido usual delimitar o processo da comunicação, ao longo da história, como
sendo marcado, pelo menos, por três momentos: no primeiro, talvez o mais longo, a
comunicação realizava-se pelo contato pessoa a pessoa, pela oralidade mediada por sons,
gestos e desenhos. Em um segundo momento, quando as tecnologias tentam superar as
distâncias da comunicação no contexto de uma sociedade cada vez mais complexa e
diversificada, ocorre o que se denomina comunicação mediática, em que se destaca a
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significação mediadora das tecnologias nas relações sociais. Nos dias atuais, já num terceiro
momento, uma outra estratégia se evidencia, isto é, já não são mais só a tecnologia e a vida
real que se entrecruzam, mas a própria possibilidade tecnológica de se construir um novo real,
o mundo das simulações e da virtualidade.

Esses três momentos, embora historicamente se sucedam, interpõem-se na
caracterização da vida social contemporânea. A convergência tecnológica é um princípio
discutido por Pierre Lévy, quando afirma que “os pólos da oralidade primária, da escrita e da
informática não são eras: não correspondem de forma simples a épocas determinadas. A cada
instante e a cada lugar os três pólos estão sempre presentes, mas com intensidade variável.”
(1993, p.126).

Segundo Negroponte (1995), o fenômeno de generalização da comunicação e a
informação consiste num processo de desmaterialização da comunicação e de velocidade. O
mundo das telecomunicações e da informática, especialmente as redes abertas de
comunicação, como a internet, foi o responsável por esse processo que também implica a
elaboração de novos modos de pensar e conviver. Hoje podemos estar conectados a qualquer
parte do globo. As telas de TV e os monitores de computador, graças aos recursos
tecnológicos, podem fazer com que uma pessoa, estando em sua casa, participe, ao mesmo
tempo e em tempo real, de vários outros acontecimentos que estão no mundo ao seu redor.
Está-se tornando “cidadãos do mundo”.
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Com a possibilidade de eliminação das distâncias, vive-se no chamado tempo “real”,
o tempo da comunicação digitalizada, em que não há intervalo para se chegar de um lugar a
outro, tudo é instantâneo e condicionado no interior do processo de comunicação. Assim,
espaço e tempo não se constituem categorias autônomas e absolutas, mas instâncias
interdependentes ou imbricadas e relativas a um processo.

A noção de comunidade não está mais unicamente condicionada à proximidade física
ou geográfica, pois se convive, hoje, com as chamadas comunidades virtuais, que são
coletivos que trocam idéias, mensagens, interesses, partilham desejos, expectativas. E é
através destas novas formas de comunicar que se estão experimentando, também, novas
formas de conhecer e de aprender. As pessoas formam laços que independem de fatores de
tempo e espaço. Esses laços se formam pelo desejo, pelo interesse comum, e é nessa
interação, nessa relação de troca, que acontece o aprendizado.

Para melhor entender as relações que se estabelecem no processo de comunicação e
compreender essa configuração trazida pela comunicação digital, faz-se necessária a
compreensão de como as teorias da comunicação se desenvolveram e como essa nova
abordagem comunicacional foi se estabelecendo.

Na verdade, o desenvolvimento de estudos mais sistemáticos sobre a comunicação é
conseqüência, antes de tudo, do advento de uma nova prática de comunicação: a comunicação
de massa, realizada através de meios eletrônicos, possibilitando o alcance de audiências de
massa, a supressão do tempo e da distância.
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Portanto, é a partir do surgimento dos meios de comunicação de massa, no fim do
século XIX e no início do século XX, quando esses meios começam a atingir as grandes
audiências, que se pode falar numa Teoria da Comunicação, que seria o conjunto de estudos e
pesquisas sobre as práticas comunicativas. Esse conjunto, contudo, não constitui um corpo
homogêneo ou contínuo, representando, ao contrário, uma multiplicidade de conhecimentos,
métodos e pontos de vista bastante heterogêneos e discordantes.

Diversos autores, entre eles Wolf (1987) e Miège (2000), debruçaram-se sobre a
Teoria da Comunicação, numa tentativa de sistematizá-la ou classificá-la. Não é objetivo
deste trabalho apresentar ou discutir essas classificações. Recorrer-se-á, apenas, a algumas
abordagens, com o objetivo de apresentar essas teorias em seus momentos mais
representativos, a fim de entendermos melhor como a comunicação imprime uma dinâmica
peculiar tanto à interatividade quanto à educação. Assim, uma perspectiva comunicacional da
educação implicaria um fazer pedagógico interativo, dinâmico, comprometido com a criação e
a construção do conhecimento, e, acima de tudo, aberto ao diálogo. Isso significa levar em
consideração as características e contribuições da comunicação contemporânea para promover
uma outra educação, desvencilhando-se da abordagem pedagógica tradicional, pautada na
transmissão e reprodução.

Miège (2000) entende que três posturas fundadoras da comunicação marcaram
basicamente o pensamento contemporâneo: a cibernética, a empírico-funcionalista e as
derivadas do método estruturalista em ciências humanas.
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A postura cibernética, na verdade, não nasceu na comunicação social, mas a
influenciou, dando origem ao que hoje se denomina modelo informacional-comunicacional na
concepção de Wolf (1987).

Dentro dessa perspectiva comunicacional, que se preocupa com a formalização do
processo comunicativo, temos a Teoria Matemática da Comunicação ou Teoria da Informação
- como também é conhecida. É, na verdade, uma sistematização do processo comunicativo a
partir de uma perspectiva puramente técnica, quantitativa, elaborada por dois engenheiros
matemáticos, Shannon e Weaver, em 1949. Constitui, portanto, um estudo de engenharia da
comunicação.

A comunicação é apresentada como um sistema no qual uma fonte de informação
seleciona a mensagem desejada a partir de um conjunto de mensagens possíveis, codifica esta
mensagem, transformando-a num sinal passível de ser enviado por um canal ao receptor, que
fará o trabalho do emissor ao inverso. Ou seja, a comunicação é entendida como um processo
de transmissão de uma mensagem por uma fonte de informação, através de um canal, a um
destinatário (WEAVER, 1987).

Embora aplicado em comunicação social, sobretudo como identificador dos agentes
envolvidos no processo de comunicar, o modelo informacional é limitado exatamente por não
prever a interatividade, isto é, o processo de troca, de debate, de conflito e de resistência que
estão presentes na comunicação como algo mais do que apenas conduzir tecnologicamente a
mensagem. É limitado ainda porque, aplicado em comunicação, fragmenta a participação dos
diferentes agentes do processo, separando-os e criando, ao mesmo tempo, uma relação de
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poder do emissor sobre o receptor como uma relação necessária e sempre hegemônica de um
sobre o outro.

Essa postura informacional é ainda hoje significativa na educação. Uma atividade
educacional voltada para a transmissão de conteúdos assume, exatamente, essa perspectiva.
As necessidades e as possibilidades do “receptor-aluno” estariam em segundo plano diante da
prioridade de definição de conteúdos e de estratégias de sua condução. O que hoje se
denomina comunicação instrumentalizada deriva exatamente dessa postura, em que os meios
não são outra coisa senão instrumentos, desprezando totalmente as condições e as
possibilidades do receptor que para ser interativo, deve assumir o papel de autor, co-autor e
“interventor” na mensagem.

Outra postura fundadora na comunicação, segundo Miège (2000), é a empíricofuncionalista, que se reporta ao início deste século e foi desenvolvida no contexto da
formação urbano-industrial norte-americana. Embora vinculada também à preocupação
informacional, apontada anteriormente, possui como fator distintivo a concepção de que o
modelo informacional aplicado à comunicação poderia gerar efeitos comportamentais no
meio social, no plano individual e coletivo. Os meios de comunicação serviriam de
instrumentos de controle social através do rádio e da imprensa escrita e, mais tarde, da TV. A
publicidade e os institutos de pesquisa de opinião se desenvolveram nesse contexto,
procurando indicar as condições e as estratégias pelas quais os meios de comunicação
poderiam gerar efeitos no comportamento em relação às eleições, ao consumo etc.
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Wolf, em seu estudo sobre as teorias da comunicação, denomina essa abordagem
como empírico-experimental ou da persuasão. “Persuadir os destinatários é um objetivo
possível, se a forma e a organização da mensagem forem adequadas aos fatores pessoais que o
destinatário ativa quando interpreta a própria mensagem” (1987, p.29).

Nas primeiras décadas do século, essa postura foi desenvolvida com a ajuda da
psicologia experimental, da sociologia e da política. Derivam daí preocupações sobre como
persuadir para obter efeitos, como identificar o lugar dos grupos sociais e dos líderes de
opinião na tomada de decisão das pessoas, como convencer pela argumentação racional,
assim como pela sedução (WOLF, 1987). Mas, a preocupação com os efeitos e com o
controle de comportamentos decorrentes deles indica, mais uma vez, a preocupação com a
comunicação instrumental, em que os fins justificariam os meios, o que significa afirmar a
hegemonia do emissor. A idéia de receptor passivo, objeto-fim da ação estratégica que foi
planejada, leva a uma prática funcionalista, uma lógica da comunicação-função de razões
estéticas, éticas, políticas e mercadológicas de uma única via, a do emissor.

Na perspectiva funcionalista, a escola vai ajudar a reproduzir e a manter o bom
funcionamento da sociedade. Assim, o fazer do professor, nessa perspectiva, tem essa
característica de manutenção e reprodução. A inserção dos media2 no cenário educacional vai
abrindo espaço para novas possibilidades educativas, mas ainda pouco compreendidas. Se, de
um lado, as novas tecnologias seduziam, por outro também estimularam espaços diferentes de
ação, um, o da escola, outro, o da sociedade externa à escola. O uso na escola dos diferentes
media também perpassou esse crivo, o do conhecimento prévio e o do controle de sua

2

Adotou-se o conceito de media para meios de comunicação, seguindo a mesma nomenclatura dos norteamericanos mass media.
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utilização. As vinculações mais intrínsecas entre a imprensa escrita, o rádio e a atividade
escolar, e menos intrínsecas com a televisão e outras expressões de imagem eletrônica,
reforçam a hipótese de que a impossibilidade de controlar a utilização dos meios de
comunicação, dificulta, também, o seu aproveitamento, podendo ocasionar a resistência a eles
e mesmo a sua recusa. Os esforços na relação meios de comunicação/ ensino aprendizagem
têm esbarrado na dificuldade de não se utilizar esses meios apenas para reproduzir, a
distância, a sala de aula.

Como uma terceira postura fundadora do pensamento comunicacional, Miège (2000)
aponta correntes derivadas do método estruturalista. O apelo às categorias estruturais de
explicação da vida individual, tanto pela psicologia, quanto pelas diferentes formas de
organização da cultura e da vida social, faz ressurgir a busca da compreensão da estrutura do
todo como determinante da relação com o particular. Buscando um paralelo entre esse
contexto social e o avanço das tecnologias de comunicação, evidenciou-se que os meios de
comunicação não estavam dispersos à mercê de emissores isolados ou particulares, mas
faziam parte de um todo social definido a partir da compreensão do próprio sistema capitalista
que os engendrava.

Surgem, então, a partir desse pensamento, escolas de pensamento crítico que se
interrogavam sobre as conseqüências do desenvolvimento desses novos meios de produção e
transmissão cultural. Trata-se da Teoria Crítica - nome dado ao conjunto de estudos e
proposições elaborados na Europa, particularmente pelos investigadores do Institut für
Sozialforschung, ou Escola de Frankfurt – e que em muitos aspectos diferiam do rumo que a
pesquisa norte-americana estava tomando na época.
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Os investigadores da Escola de Frankfurt – Adorno, Marcuse e Horkheimer, entre
outros – caracterizavam-se por serem mais acadêmicos, envolvidos com uma concepção
teórica global da sociedade e nitidamente influenciados por Marx e Freud. Os estudos
frankfurtianos, envolvendo a análise dos meios de comunicação na compreensão das
contradições da sociedade como um todo, foram um dos principais vetores pelos quais se
configurou a análise da comunicação mediática contemporânea.

Um dos nomes importantes para fazer uma relação com o contexto pedagógico relação entre a construção do conhecimento e a comunicação - é Jürgen Habermas,
representante da segunda fase da Escola da Frankfurt. Mesmo sendo vasta a sua obra, o
principal eixo das discussões do filósofo é, sem dúvida, a teoria da ação comunicativa. Esta
teoria defende a emancipação e a libertação dos sujeitos através de um processo permanente
de interação. Agindo comunicativamente, os sujeitos estariam caminhando frente a um
processo de libertação com possibilidade de emancipação.

A razão instrumental, criticada por Habermas (1994), é a razão utilizada pelo sujeito
cognoscente ao conhecer a natureza com o fim de dominá-la, ou seja, a razão vista como
forma de poder, dominação e exploração. Dessa maneira, a razão torna-se instrumento de
uma ciência que, deixando de ser acesso a conhecimentos verdadeiros, torna-se meio de
dominação e poder sobre a natureza e os próprios seres humanos.
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Nessa perspectiva, pode-se questionar o fazer pedagógico tradicional pautado numa
razão instrumental. Rompe-se, assim, com um diálogo baseado em conhecimentos
instrumentais resultantes da relação entre um sujeito cognoscente e um objeto cognoscível, a
partir do qual o consenso, se possível, é desprovido do caráter democrático. A partir da razão
comunicacional trava-se um diálogo entre sujeitos capazes de compartilhar e interagir,
buscando construir um conhecimento, sem uma relação de dominação de qualquer das partes
envolvidas.

Apesar desses estudos, mantém-se uma comunicação vista só pelo lado do emissor,
uma comunicação instrumentalizada, restrita aos meios para obter efeitos (postura empíricofuncionalista) ou meios para conscientização diante da dominação (postura ideológica); uma
comunicação que se mostra partida entre o seu lugar fora da escola, cada vez maior e
ampliado, e o seu lugar dentro da atividade escolar, ainda a ser descoberto.

No decorrer das décadas de 70 e 80, começaram a surgir estudos dando conta de
novos modos de compreensão do processo da comunicação contemporânea. Buscava-se
superar o dualismo explicativo em comunicação, representado ora pela instrumentalidade dos
efeitos buscados, ora pela determinação do olhar ideológico.

Martin-Barbero (1995) traz uma abordagem representativa dessa ruptura:
a. a comunicação é questão de cultura, e não só de ideologia;
b. a comunicação é questão de sujeitos, atores e não só de aparatos e estruturas;
c. a comunicação é questão de produção e não só de reprodução.
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Um bom número de questões está implícito nessa colocação do autor. De um lado,
recusa-se a análise da comunicação apenas a partir do emissor, procurando buscar novas
formas de relação que resgatem o lugar do receptor como ator/autor social. Essas orientações
fluem para uma percepção da comunicação estreitamente vinculada a práticas cotidianas da
vida social, como um deslocamento do olhar, pelo qual se analisa o processo da comunicação
não só do emissor mas, também, do receptor, tanto do sistema ideológico quanto das práticas
culturais. Essa vertente de indagação situa-se dentro do que vem sendo denominado estudos
culturais aplicados à comunicação.

Estes estudos mostram-se instigantes quando propõem que a comunicação seja
analisada segundo as mediações que a envolvem, mais do que apenas pelos meios de que se
serve (MARTIN-BARBERO, 1997).

A superação dos modelos explicativos, advindos das posturas fundadoras acima
abordadas, está exatamente na compreensão da comunicação como um processo social
compartilhado e mediado pelos meios de comunicação, mas não determinado só por eles;
trata-se de um processo compartilhado por uma prática de vida cotidiana, na qual se dá a
presença de uma pluralidade de mediações.

A comunicação, ainda que fundamentada na presença exaustiva dos media, envolve o
processo de significação dos sentidos enquanto direções e valores do pensar e do agir
cotidiano. Para Martin-Barbero, “o emissor e o receptor se situam (...) não tanto com relação a
um canal, a um meio, porém com relação a necessidades e problemas” (1983, p.6).
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Nesse conceito de comunicação há uma aproximação com o conceito de mediação. A
comunicação deve ser vista como interação de sujeitos em um meio, na construção de um
processo interativo. Rompe-se com o modelo mecânico linear, em que não há verdadeiros
atores nem verdadeiros intercâmbios, para pensar a comunicação considerando-a como um
elemento fundamental que permite o envolvimento dos seres humanos, através de um
processo compartilhado de mediação entre os signos e os símbolos, fundamental à vida do
homem e de onde emergem toda a cultura e civilização.

Como saltar de uma prática na qual o aluno é mero espectador para uma prática
interativa? Esta é a tarefa dos cursos de formação de educadores: preparar os futuros
professores na e para uma comunicação complexa. Isso envolve, no dizer de Morin (2001)
ligar as coisas que estão separadas, compreender a unicidade e a diversidade, unir,
contextualizar, globalizar, mas, ao mesmo tempo, reconhecer o individual, o singular e o
concreto. Em outras palavras, significa uma comunicação comprometida com o ser, o homem
e o mundo, voltada para um novo tipo de homem, com novos hábitos, interesses, modos de
pensar e de sentir, uma maneira de viver que conjuga, ao mesmo tempo, a distância e a
supressão das barreiras temporais e espaciais. O homem poderá colocar-se em comunicação
com as mais diferentes culturas que agregam interesses, criações, hábitos, atitudes e valores
diversificados, podendo levá-lo a alterar seu modo de perceber as coisas, pensamentos e
significados.
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1.2

Por uma comunicação interativa

Trivinho declara: “O recente surgimento histórico do ciberespaço, seu modo técnico
de ser e a acelerada expansão e consolidação social trazem significativas implicações para a
Teoria da Comunicação” (2000, p. 179). E, a partir daí, exploramos o quanto esse novo
emissor ou receptor que agora pretende ser e se institui como emissor/receptor ativo, não se
limitando mais a ser, apenas, consumidor receptor de informações. Pensamos que essa
imbricação provoca a mudança e a necessidade cada vez maior de dispositivos que dêem
conta da interatividade latente do cidadão, hoje imerso nas tecnologias digitais. Trivinho,
interlocutor dessa problemática, utiliza o termo teleinteragente e explica: “o conceito de
indivíduo teleinteragente ciberespacial pressupõe um traço participativo-interventor, cuja
plenitude jamais foi verificada, por exemplo, num receptor da comunicação de massa” (2000,
p. 185).

Marco Silva (2000), concordando com a mudança da perspectiva comunicacional,
coloca em destaque o trio básico emissão-mensagem-recepção e evoca aquilo que M.
Marchand chama de "uma mudança fundamental do esquema clássico da comunicação"
(MARCHAND, apud SILVA, 2000, p.114). Mudança que ocorre com a emergência da
modalidade interativa de comunicação que estaria invadindo a cena, até então, ocupada em
quase todo o século XX, pela modalidade comunicacional centrada na transmissão, na
distribuição, que são os fundamentos da mídia de massa: cinema, imprensa, rádio e TV.
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Silva acrescenta, ainda, que se trata, portanto, de verificar o que muda no estatuto do
receptor; o que muda para ele em termos de participação-intervenção; o que muda quando a
mensagem muda de natureza e o emissor muda de papel. Ao mesmo tempo, é preciso
enfatizar que tal mudança supõe redefinição de estratégias de organização e funcionamento da
mídia de massa e de todos os agentes do processo de comunicação.

Esta mudança tem implicações paradigmáticas na teoria da comunicação. Na teoria
clássica, um conteúdo informacional é uno e indivisível, porque fundado na performance da
emissão e na transmissão sem distorções. Nos termos da comunicação interativa, reconhece-se
o caráter múltiplo, complexo, sensorial, participativo do receptor, o que implica conceber a
informação como manipulável, como "intervenção permanente sobre os dados". A teoria da
comunicação pode então tratar da informação não como um dado que importa distribuir mais
eficazmente, mas como matéria que é preciso ser trabalhada como um bem.

Essa mudança da postura comunicacional pode ser diretamente relacionada com a
mudança de postura no fazer pedagógico, pois traz o desafio da superação da educação
centrada na transmissão. Uma prática pedagógica na modalidade da comunicação interativa
implica a percepção de que intervir na mensagem, ou seja participar, difere da recepção
passiva de informações. Ao se dar conta disso, o professor pode redimensionar sua prática,
oferecendo ao aluno possibilidades reais de atuação no processo. A distinção entre a
modalidade de comunicação tradicional-unidirecional e a modalidade interativa foi formulada
assim por SILVA (2000, p.73):

35

A COMUNICAÇÃO
MODALIDADE UNIDIRECIONAL

MODALIDADE INTERATIVA

MENSAGEM: fechada, imutável linear, MENSAGEM: modificável, em mutação na
seqüencial.
medida que responde às solicitações daquele
que a manipula.

EMISSOR: “Contador de histórias”, narrador
que atrai o receptor (de maneira mais ou
menos sedutora e/ou por imposição) para o
seu imaginário, sua récita.

EMISSOR: “designer de sofware”, constrói
uma rede (não uma rota) e define um conjunto
de territórios a explorar; ele não oferece uma
história a ouvir, mas um conjunto intricado
(labirinto) de territórios abertos a navegações
e dispostos a interferências, a modificações.

RECEPTOR: assimilador passivo.

RECEPTOR:
“usuário”,
manipula
a
mensagem como co-autor, co-criador,
verdadeiro conceptor.

1.3

Delineando conceitos: Interação e Interatividade

Os termos interação e interatividade têm sido usados freqüentemente como
sinônimos. Um levantamento da origem dos dois termos nos mostra que o conceito de
interatividade é bem mais recente que o conceito de interação. O termo interatividade passou
a ser usado principalmente após a disseminação das TIC, entre o final da década de 70 e início
da década de 80. O conceito “interatividade” é de fundamental importância para o estudo da
comunicação mediada por computador, da educação a distância, e de todas as áreas que lidam
com a interação homem-máquina e homem-homem via computador.
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Para alguns autores, como Maria Luiza Beloni (2001), é fundamental esclarecer com
precisão a diferença entre o conceito sociológico de interação, definida pela autora como a
ação recíproca entre dois ou mais atores onde ocorre intersubjetividade, isto é, o encontro de
sujeitos – que pode ser direta ou indireta (mediatizada por algum veículo técnico de
comunicação, por exemplo, carta ou telefone), e a interatividade, termo que vem sendo usado
indistintamente com dois significados diferentes: de um lado, a potencialidade técnica
oferecida por determinado meio (por exemplo, CD-ROMs de consulta, hipertextos em geral,
ou jogos informatizados) e, de outro, a atividade humana, do usuário, de agir sobre a máquina,
e de receber em troca uma “retroação” da máquina sobre ele.

Nicoletta Vittadini também concorda que há diferença entre interação e
interatividade. A primeira estaria relacionada ao contato interpessoal, enquanto a segunda
seria mediada. A interatividade seria então “un tipo de comunicacación possible gracias a las
potencialidades específicas de unas particulares configurações tecnológicas” (1995, p.154).

Em nossa pesquisa bibliográfica percebemos que, ao contrário das autoras citadas,
que definem os termos interação e interatividade de maneira diferenciada, outros autores usam
os dois termos como sinônimos. Uns preferem usar o termo interação, como é o caso de Alex
Primo (1995; 1998), que percebe um uso indiscriminado do termo interatividade e opta por
utilizar o termo interação. Outros, como Silva (2000) e Machado (1997), acreditam que a
interatividade não está relacionada apenas à relação homem-máquina. Percebemos, no
entanto, na visão dos autores, uma distinção em relação ao termo interatividade: uns
defendem que a interatividade só acontece através de ambientes informáticos, ou seja, a partir
da relação homem-máquina, enquanto outros a percebem dentro de uma perspectiva mais
comunicacional, que pode ser mediada ou não pela máquina. Esta é a perspectiva de
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interatividade adotada para esta pesquisa, mais especificamente a partir dos estudos de Silva
(2000, 2003), ligada aos fundamentos da interatividade que pressupõem participação,
intervenção, bidirecionalidade-hibridação e permutabilidade-potencialidade dos sujeitos no
processo de educação e comunicação. Como no campo de pesquisa as relações interativas são
mediadas pela presença das tecnologias, abordaremos conceitos de interação e interatividade
através de duas dimensões: a dimensão comunicacional e a dimensão homem-máquina. Em
seguida, apresentaremos a perspectiva da interação nas teorias de aprendizagem.

1.3.1 A dimensão comunicacional

O diálogo é uma forma de interação. É uma situação em que duas ou mais pessoas
colocam-se em contato direto ou através de alguma mediação para participar de uma ação
comum, onde todos os sujeitos envolvidos possuem o poder de agir.

Berlo (1997), identifica uma relação de interdependência na interação, onde cada
agente depende do outro, isto é, cada qual influencia o outro. Essa interdependência, é claro,
varia em grau, qualidade e de contexto para contexto. Alerta, porém, que é uma limitação
entender a interação apenas como ação e reação.

A segunda falha do uso do conceito de ação-reação diz respeito à nossa permanente
referência à comunicação como um processo. Os termos ‘ação’ e ‘reação’ rejeitam o
conceito de processo. Implicam que há um começo na comunicação (o ato), um
segundo acontecimento (reação), acontecimentos subseqüentes etc., e um fim.
Implicam a interdependência dos acontecimentos dentro da seqüência, mas não
implicam o tipo de interdependência dinâmica que se compreende no processo da
comunicação. (BERLO, 1997, p. 117).
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Uma obra clássica que contribui para o estudo da interação é a “Pragmática da
Comunicação Humana”, de Watzlawick, Beavin e Jackson (1993).

Os estudos pragmáticos pretendem investigar a relação entre os interagentes,
mediada pela comunicação. A pragmática da comunicação valoriza a relação interdependente
do indivíduo com seu meio e com seus pares, onde cada comportamento individual é afetado
pelo comportamento dos outros.

Para esses autores, a interação é uma série complexa de mensagens trocadas entre as
pessoas. Porém, o entendimento de comunicação vai além das trocas verbais. Para essa escola,
todo comportamento é comunicação.

Para Pierre Lévy (1999), os dispositivos comunicacionais determinam a relação de
comunicação entre os indivíduos. A interatividade, para ele, passa a ser compreendida como a
possibilidade do usuário participar ativamente, interferindo no processo. O autor propõe uma
classificação dos graus de interatividade dos dispositivos midiáticos em função de diferentes
eixos. Distinguiu, assim, três categorias de dispositivos: “um-todos”, ou difusão unilateral, em
que, a partir de um centro emissor, as informações são distribuídas para um grande número de
receptores. Os meios de comunicação de massa como rádio, televisão, revistas, jornais são
exemplos desse tipo de dispositivo. O outro dispositivo comunicacional seria no sentido “umum”, ou diálogo, reciprocidade ou, ainda, ponto a ponto, no qual somente duas pessoas se
comunicam, como acontece ao usar o telefone ou o correio. O dispositivo “todos-todos”, com
o diálogo entre vários participantes, permite que estes possam interagir uns com outros, como
acontece nos ambientes virtuais da internet. Nesse sentido, a interatividade, para Levy,
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acontece baseada em dispositivos informacionais e comunicacionais, sendo a internet o local
onde esta interatividade poderá acontecer de forma mais ampla.

Thompson (1995) explora os tipos de situação interativa, criada pelo uso de meios de
comunicação, distinguindo três formas de interação: interação face a face, interação mediada
e interação quase mediada. Para o autor, a interação face a face acontece num contexto de copresença; os participantes partilham um mesmo sistema referencial de espaço e de tempo. As
interações face a face têm também um caráter dialógico, no sentido de que implicam ida e
volta no fluxo de informação e comunicação.

Já a interação mediada difere da face a face não apenas pela distância de tempo e
espaço existente entre os interlocutores, como também pela presença de algum meio técnico
que serve de veículo de comunicação para transmitir a informação. Vale ressaltar que em
ambos os casos a interação ocorre no sentido “um-um”, apontado anteriormente pela
classificação de Lévy.

A interação quase mediada é usada pelo autor para referir-se às relações sociais
estabelecidas pelos meios de comunicação de massa (rádio, jornais revistas, televisão etc.),
cujo sentido é “um-todos”. Ela é orientada para um número indefinido de receptores.

O autor ressalta ainda que, apesar de distinguir entre esses três tipos de interação,
elas não acontecem de forma isolada. Pelo contrário, muitas das interações que se
desenvolvem no fluxo da vida diária podem envolver uma mistura de diferentes formas de
interação. Elas têm caráter híbrido. O autor exemplifica a situação em que indivíduos
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discutem com outros, enquanto assistem à televisão, combinando, assim, a interação face a
face com a quase-interação mediada na mesma situação interativa.

Para Silva (2000), o termo interatividade não está restrito apenas à relação homem x
máquina. A interatividade está na disposição ou predisposição para mais interação, para uma
hiper-interação, para a bidirecionalidade - fusão emissão-recepção -, para participação e
intervenção. Portanto, não é apenas um ato de troca, nem se limita à interação digital.
Interatividade é a abertura para mais e mais comunicação, mais e mais trocas, mais e mais
participação.

É disponibilização consciente de um mais comunicacional de modo expressivamente
complexo, ao menos tempo atentando para as interações existentes e promovendo
mais e melhores interações – seja entre o usuário e tecnologias ou analógicas, seja
nas relações “presenciais” ou “virtuais” entre seres humanos. (SILVA, 2000, p.20).

Para aprofundar essa conceituação de interatividade o autor cria, a partir de Arlindo
Machado

(1997),

a

constituição

de

três

binômios:

participação-intervenção,

bidirecionalidade-hibridação e potencialidade e permutabilidade, que caracteriza como
fundamentos da interatividade. O autor chama a atenção para o fato de que esses fundamentos
não são estanques, estão interligados e dialogam.

•

A participação-intervenção: implica a possibilidade de intervenção do sujeito a
fim de modificar o curso da mensagem como co-criação.

•

Bidirecionalidade/hibridação: a comunicação é produção conjunta da emissão e da
recepção, é co-criação. Os dois pólos codificam e decodificam, o que sinaliza uma
comunicação bidirecional em que desaparecem as diferenças entre professor e
aluno.
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•

Permutabilidade/potencialidade: consiste na oferta de múltiplas alternativas de
aprendizagem para que os sujeitos construam articulações e significados.

1.3.2 A dimensão homem-máquina

A literatura sobre interatividade muitas vezes refere-se a este termo como sendo a
relação entre o homem e a máquina, mais precisamente o computador. O uso do termo
“interatividade” se intensifica na década de 1970 e ganha destaque quando adotado por
informatas que buscavam um termo específico para expressar a possibilidade de o
computador, com a introdução do Windows, que substitui as herméticas linguagens
alfanuméricas por ícones e janelas conversacionais, permitindo interferências e modificações
na tela. O termo se consolida por volta do ano de 1997, quando a internet se popularizou e
passaram a ser criados sites em HTML, contendo links que aumentavam a comunicação entre
o indivíduo e o computador.

Peraya, adotando o ponto de vista de Barchechat e Pouts-Lajus (1990), faz a distinção,
em relação aos processos de comunicação homem/máquina, entre a interatividade que gera o
protocolo de comunicação entre o usuário e a máquina (a interatividade funcional) e a que
gera o protocolo de comunicação entre o usuário e o autor ausente, mas presente por meio do
software. Baseado em Jacquinot (apud PERAYA, 2002, p. 35), explicita:
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A interatividade intencional é a que ocorre entre usuário e autor pelos compromissos
assumidos por este ao conceber o software, remetendo àquilo que o autor tem a
intenção de fazer, a partir do material que lhe é proposto pela máquina e pelo seu
software. É o equivalente daquilo que os analistas das mídias não interativas
chamam de “contrato de leitura” isto é, a maneira como um enunciado, aquele que
enuncia se revela, e, simultaneamente, a forma como ele propõe um lugar ao
destinatário ao qual se dirige.

Lemos (2001, p.7) também acredita na interatividade como sendo “uma ação
dialógica entre o homem e a máquina”. O autor chama a interatividade de interação técnica,
referindo-se à relação homem x técnica3, e a divide em: analógico-mecânica e eletrônicadigital. Esta última permite ao usuário, além de interagir com a máquina, também interagir
com o conteúdo, ou seja, com a informação.

A preocupação com os ambientes informáticos baliza os estudos que Primo (1998)
vem realizando sobre interatividade. Então, para fazer sua proposta de estudo, o autor
estabelece, a partir de uma perspectiva sistêmica, dois tipos de interatividade: a interação
mútua e a interação reativa.

A primeira seria um tipo mais amplo de interação, que tem como pressupostos a
troca, a comunhão e uma reação dialógica entre os sujeitos envolvidos. Esta forma de
interação não se restringe apenas à presença física dos participantes; ela pode ser mediada por
meios tecnológicos desde que eles proporcionem esta ampla forma de interação.

3

Por técnica o autor entende ferramenta, objeto ou máquina, que é, e sempre foi, inerente ao social.
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A interação reativa é mais restrita e linear, limitada por relações determinantes do
tipo estímulo-resposta. Exemplos de interação reativa poderiam ser os programas informáticos
que disponibilizam apenas escolhas estabelecidas pelo programador e, na televisão, os
programas que oportunizam a escolha de opções pelo telespectador, de alternativas prédeterminadas pelos produtores.

Matta, em sua tese de doutorado (2002), baseado em Jonassen e Mandl, aponta que a
interatividade acontece quando as habilidades cognitivas intelectuais, metacognitivas ou de
aprendizagem, a motivação, os planos, as intenções e os objetivos do estudante, se encontram
e dialogam, através de um sistema informatizado, com as características de objetivos, tarefas e
situações-problema a serem enfrentados dentro do ambiente. Matta traz ainda a visão de
Jonassen sobre interatividade: “A interatividade permite um controle dinâmico da informação.
Os usuários podem acelerar, desacelerar, mudar direções ou expandir os horizontes da
informação, em uma atividade mental contínua.” (JONASSEN, apud MATTA, 2001, p.60).
Na concepção do autor, a interatividade é uma propriedade dos sistemas informatizados,
exclusiva dos ambientes cibernéticos.

1.4

A concepção de interação nas teorias da aprendizagem

A

aplicação

da

teoria

socio-interacionista

-ou

construtivista

-

interessa

particularmente ao estudo contemporâneo da interatividade e da educação e comunicação
mediada por computador. Como principais precursores dessa teoria podem ser apontados Jean
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Piaget e Lev Vigotsky. As teorias de aprendizagem e desenvolvimento tratam da “inter-ação”
como ação entre pessoas e objetos de conhecimento. Elas têm como ponto comum a visão de
que indivíduos são agentes ativos, os quais, a partir de seus objetivos, buscam e constroem
conhecimento dentro de contextos significativos.

Para o construtivismo, o conhecimento é construído pelo indivíduo nas interações
com o ambiente externo. O aluno é o sujeito ativo do processo de aprendizagem, por meio da
experimentação, da pesquisa em grupo, do estimulo à dúvida e ao desenvolvimento do
raciocínio. Os conceitos são formados no contato com o mundo e com outras pessoas. O
professor assume o papel de provocador e estimulador de novas experiências.

Em Piaget (1978), um dos principais teóricos do construtivismo, o desenvolvimento
da inteligência é uma contínua adaptação ao ambiente por intermédio de um processo de
maturação, formado por dois componentes básicos: adaptação e organização. A adaptação é o
processo pelo qual o sujeito adquire um equilíbrio entre assimilação e acomodação. A
assimilação refere-se ao conjunto de conhecimentos já existentes. Pela incorporação, a
estrutura de conhecimento existe e modifica-se de modo a acomodar-se em novos elementos;
tal modificação é denominada acomodação.

Em Vigotsky (1984), que se diferencia de Piaget pela sua base social de análise, o
pensamento é construído gradativamente num ambiente histórico e, essencialmente, social. A
interação social assume um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, pois o
desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que se realiza num
determinado grupo cultural, a partir da interação com outros indivíduos. De acordo com a
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teoria socio-interacionista (VIGOTSKY, 1984), a produção de conhecimento individual e
coletivo não se esgota na experiência comunicativa, sendo o conhecimento construído em um
processo social negociado, que envolve a mediação, a representação mental e a construção
ativa da realidade em um contexto histórico-cultural. O biológico e o social não estão
dissociados. Nesta perspectiva, a premissa é de que o homem constitui-se como tal através de
suas interações sociais; portanto, é visto como alguém que transforma e é transformado nas
relações produzidas em uma determinada cultura. Ao interagir com o outro, o homem irá
conviver com muitos conflitos que certamente contribuirão para o desenvolvimento de sua
aprendizagem. Partindo-se do pressuposto de que o conhecimento (ou aprendizagem) é
construído pelas interações do sujeito com outros indivíduos, estas interações sociais seriam
as principais desencadeadoras do aprendizado. O processo de mediação se estabelece quando
duas ou mais pessoas cooperam em uma atividade. Segundo Rego (1995), é por isso que seu
pensamento costuma ser chamado de socio-interacionista.

Sob o ponto de vista das teorias acima citadas, não são possíveis às concepções
tradicionais de aprendizagem, que admitem o conhecimento como um objeto, algo que pode
ser transmitido do professor para o aluno. A postura do professor deixa de ser a de um
provedor de informações para ser um mediador da aprendizagem, provocador e estimulador
de novas experiências. Os alunos deixam de ser receptores passivos e passam a ser
construtores e socializadores do conhecimento. As interações, estabelecidas nesse contexto,
propiciam o desenvolvimento de novas construções e novos contextos de aprendizagem
através das mediações e da colaboração entre os participantes.
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Buscou-se, assim, compreender a interatividade numa perspectiva que supere
modelos comunicacionais limitadores das relações entre os sujeitos da aprendizagem como
interlocutores ativos. A educação, nesse contexto, pressupõe uma relação interativa,
impregnada por elementos socioculturais contextualizados, além dos modos de pensar, viver e
aprender dos sujeitos envolvidos.

47

2

EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA INTERATIVIDADE

O tempo real da inteligência coletiva só pode ser uma emergência; ele sincroniza
intensidades de pensamento, de aprendizado e de vida. (Pierre Lévy).

2.1

A educação e a transição paradigmática

A educação é um processo de humanização. Ou seja, é um processo pelo qual se
possibilita que seres humanos se insiram na sociedade humana, historicamente
construída e em construção. (PIMENTA, 2002, p. 97).

Quando

se

pretende

refletir

sobre

questões

relativas

à

Educação

e

Contemporaneidade, muitos são os aspectos que podem ser abordados. Vivemos hoje uma
grande diversidade de situações, de tal modo que o mundo não é aquele único, previsto pelos
enciclopedistas do século XVIII, e que pressupunha uma universalidade absoluta de
pensamento e conhecimento.

As transformações do mundo contemporâneo tornam insustentável um modelo
escolar calcado sobre concepções da ciência moderna. Elas questionam as marcas positivistas,
empiristas e estruturalistas, sua forma de apresentar o conhecimento como verdade absoluta e
universal, independente do contexto, e sua falta de abertura para a diversidade e o diferente.
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A concepção positivista foi a responsável, na história contemporânea, pela
consolidação de paradigmas científicos que influenciaram a forma de organização do
conhecimento e processos de aprendizagem. A educação moderna desenvolve-se, nesse
sentido, sob o signo do controle, da disciplina.

O debate atual acerca da educação tem levado justamente ao questionamento desse
espaço como o do “estatuto do saber”. Na realidade, o que se observa é que o grande
problema da educação, segundo Moraes:

Está no modelo de ciência que prevalece num certo momento histórico nas teorias de
aprendizagem e nas práticas pedagógicas desenvolvidas. Ao mesmo tempo em que o
modelo educacional é influenciado pelo paradigma da ciência, aquele também o
determina... O modelo da ciência que explica a nossa relação com a natureza, com a
própria vida, esclarece, também, a maneira como aprendemos e compreendemos o
mundo, mostrando que o indivíduo ensina e constrói o conhecimento, a partir de
como compreende a realização desses processos. (1997, p. 18).

Para refletir sobre essa transição paradigmática que tem fortes reflexos no modelo
educacional vigente, buscam-se as contribuições do autor português, Boaventura Santos
(1986, 2000) sobre o paradigma dominante e o paradigma emergente. O paradigma
conservador/dominante, ou paradigma da ciência moderna, influenciado pelo pensamento
cartesiano, separa o sujeito do objeto de estudo e propõe a divisão do conhecimento em
campos especializados, em busca de maior rigor e objetividade científica.

Na educação, inúmeras foram as influências do paradigma dominante. Dentre elas, o
prevalecimento de um sistema paternalista, hierárquico, autoritário, dogmático e a presença de
modelos pedagógicos que exigem memorização, repetição, cópia, e dão ênfase ao conteúdo,
ao resultado, ao produto. Nesse modelo, o professor é o único responsável pela transmissão do
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conhecimento, vê o aluno como um repositório de informações, produzindo seres
subservientes e castrados de sua capacidade criativa. É a educação bancária, tão criticada por
de Freire, como uma educação “domesticadora”, “bancária”. Nesta concepção, “o saber é uma
doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber.... em lugar de comunicar-se, o
educador faz ‘comunicados’ e depósitos que os alunos recebem pacientemente, memorizam e
repetem” (1978, p. 66).

Na busca de superação desse paradigma dominante, surge o paradigma emergente
que se origina, segundo Santos (1986), tanto da crítica ao positivismo quanto de questões
sociais emergentes. Reveste-se de um caráter não só científico, mas também científico-social,
opondo-se às clássicas dicotomias: ciências naturais/sociais, teoria/prática, objeto/sujeito,
conhecimento/realidade, global/local. Trata-se de um paradigma que busca a superação da
fragmentação das ciências e de seus efeitos para o homem e a sociedade. Com base nisso,
Santos (1986, p.37), propõe um paradigma emergente que considere, além dos aspectos
científicos, os aspectos sociais. Para fundamentar o paradigma emergente, o autor apresenta
um conjunto de quatro teses: “todo conhecimento científico natural é científico social; todo
conhecimento é local e total; todo conhecimento é autoconhecimento; todo conhecimento
científico visa constituir-se em senso comum.”

Baseando-se nessas proposições, o autor valoriza outras formas de conhecimento,
como o saber da experiência – conhecimento do senso comum, vulgar, prático – com que, no
cotidiano, orientamos nossas ações e damos sentido à nossa vida.
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Nessa concepção, as fronteiras dos saberes estão cada vez mais se alargando e se
integrando com outros saberes, formando uma grande rede de conhecimentos baseada nas
relações e interconexões. Assim, “os múltiplos saberes configuram-se numa verdadeira rede
de ‘interações e intertextualidades’.” (SANTOS, 1986, p.34).

O processo de construção, desconstrução ou reconstrução do conhecimento em rede
aponta para a ultrapassagem da visão compartimentalizada de educação, disciplinar, única e
isolada. Não há um caminho único a ser percorrido na trama da rede; há diversos caminhos.
Essa compreensão impõe à escola a abolição das tradicionais grades curriculares, substituindo
modelos escolares, fundados na linearidade e na hierarquia de saberes, por outros que levem
em conta “em vez de uma organização de cunho estruturalista, o descentramento produtivo, a
partir do qual pontos flexíveis e mutáveis se interconectam sem regras fixas, em uma contínua
negociação de sentidos e informações, construindo sempre novos discursos” (LIMA Jr., 1997
p. 94).

Moraes (1997) é outra autora que, no esforço em fazer avançar algumas
compreensões acerca do mundo contemporâneo e da superação do pensamento mecanicista da
ciência, vem tentando interpretar o paradigma emergente e refletir sobre a organização
pedagógica sob novas bases. Para a autora, o novo paradigma educacional deve trazer a
compreensão da existência de interconexões entre objetos, entre sujeitos, entre sujeito e
objeto, promovendo-se a abertura de novos diálogos. Em síntese, um paradigma que traga
uma visão de que o todo é fundamental e que todas as propriedades fluem em sua direção. É
preciso compreender o mundo como uma rede de relações e de conhecimentos e não como
uma entidade fragmentada. Assim, o conhecimento deixa de ser visto como coisa estática e
passa a ser compreendido como processo; a separação sujeito-objeto-processo de observação
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não se sustenta, tendo em vista a compreensão de que o conhecimento é produzido através da
reação indissociável entre essas três variáveis; o indivíduo-razão é superado pela compreensão
de um indivíduo indiviso, que constrói o conhecimento usando as sensações, as emoções, a
razão e a intuição; o professor, como centro da relação pedagógica, perde o sentido ao se ter
na relação entre sujeito/objeto a possibilidade de conhecimento; o currículo deixa de ser
pacote, um rol de disciplinas ou matérias, para ser compreendido como prática social,
construída nas relações entre sujeitos da prática escolar; a dimensão tempo/espaço deixa de
ser compreendida como coisa, objetivada para ser pensada como dimensão subjetiva do
sujeito.

Ainda segundo Moraes, devemos conceber uma educação:

Capaz de gerar novos ambientes de aprendizagem, que deixe de ver o conhecimento
de uma perspectiva fragmentada, estática, e o reconheça como um processo em
construção a ser desenvolvido num contexto dinâmico do vir-a-ser. Ambientes
capazes não apenas de acompanhar e incorporar a evolução que ocorre no mundo da
ciência, da técnica e da tecnologia. (1997, p.18)

Nessa perspectiva, percebe-se uma educação que ultrapassa os muros da escola, que
amplia os espaços de aprendizagem. Elementos paradigmáticos que caracterizavam e que
ainda caracterizam as práticas pedagógicas estão sendo postos em xeque, devido à
multiplicidade de formas de participação, intervenção e criação de processos de
aprendizagem, estruturados, dentre outros fatores, pela interação com as tecnologias da
comunicação e da informação. Frente a essa nova realidade em radical transformação, é que
devemos repensar a educação. Impõe-se, então, à educação uma nova percepção de tempoespaço, reconhecendo que os avanços e a inserção dessas tecnologias possibilitam a
emergência de novas formas de pensar a educação, contextualizadas por uma nova cultura.
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2.2.

Educação na cibercultura

A atividade humana, na atualidade, caracteriza-se por economias globalizadas,
alianças políticas e culturais de nível internacional, avanços tecnológicos que encurtam tempo
e distância e que, conseqüentemente, transformam diversos processos, modos de produção,
comunicação e informação, mudando constante e aceleradamente. Vivemos em um tempo que
passou a ser conhecido como aquele marcado pela “complexidade”, repleto de intolerâncias e
divergências que separam as pessoas e apontam caminhos novos e desconhecidos. Um mundo
caracterizado pela aceleração das mudanças, por uma intensa “compressão de tempo e
espaço” (HARVEY, 1992), pela diversidade cultural, pela complexidade tecnológica,
inseguranças e incertezas. Os cenários são modificados constantemente, trazendo sempre
novas exigências.

Costuma-se definir a sociedade atual como “sociedade da informação”, “sociedade
do conhecimento”, “sociedade tecnológica”, dentre outros. Considera-se mais apropriado o
termo sociedade da informação, pois a era da informação é fruto do avanço das chamadas
novas tecnologias que estocam de forma prática a informação. Segundo Bianchetti (2001, p.
57), a informação pode ser concebida como a matéria-prima a partir da qual é possível chegar
ao conhecimento. Dispor de dados e informações é um pressuposto importante para se chegar
ao conhecimento. Mas, segundo o autor, “conhecimento tem a ver com construção.”
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Para Silva (2000, p. 29), a sociedade da informação emerge com a convivência
explosiva do computador com as telecomunicações. Ressaltam-se aspectos da sociedade não
mais vinculada à mecanização industrial, mas envolvida agora com um novo modo de
produção baseado no fluxo de informações via computador.

Esse novo contexto possibilita o desenvolvimento da cibercultura, que pode ser
entendida como o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), práticas, atitudes, modos de
pensamento e valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço
(LÉVY, 2000). No campo social e cultural, o desenvolvimento tecnológico e dos meios de
comunicação de massa vem redefinindo formas de relacionamento. O surgimento de
comunidades, que possibilitam trocas culturais e de saberes entre sujeitos, inaugura novas
maneiras de agir, de se comunicar, uma nova linguagem e uma outra racionalidade na gestão
do tempo e do espaço.

Segundo Ramal (2002), três elementos são especialmente significativos para o
desenvolvimento dessa nova cultura. O primeiro deles é a velocidade com que as informações
circulam e são produzidas. As idéias são difundidas com enorme rapidez, reformulando
saberes anteriores. As bases estáveis de conhecimentos, nas quais se pautavam as profissões e
o fazer científico, assim como as organizações sociais, são questionadas incessantemente.
Assim, áreas de conhecimento se fundem, profissões são reinventadas.

O segundo elemento se vincula à compreensão das relações entre trabalho, cidadania
e aprendizagem. Num mundo em que tudo envolve comunicação e intercâmbio de
informações, o trabalho e a inserção política na sociedade estão cada vez mais próximos do
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aprender. Ser um cidadão crítico e consciente implica agora desenvolver diversas posturas
mentais e afetivas para saber atuar como pesquisador da realidade, tornando-se capaz de
aprender permanentemente e de interagir com a realidade, transformando-a. Ser um leitor
crítico e ativo do mundo envolve navegar pelo fluxo de informações disponíveis e locomoverse com naturalidade pelos grupos de produção do saber.

O terceiro elemento diz respeito às tecnologias. A revolução das comunicações
alterou profundamente o sentido das distâncias, modificando sobremaneira a vida dos seres
humanos. A partir dessas transformações, as relações sociais são redimensionadas, pois vão se
estabelecendo também através de um sistema de informação, extrapolando as relações
imediatas e concretas, tal como eram vivenciadas nas antigas sociedades. Pode-se dizer que a
sociedade atual caracteriza-se, sobretudo, pela mutabilidade e pelo movimento acelerado de
produção e divulgação de conhecimentos e das técnicas (LÉVY, 1995). Essas mudanças
envolvem maneiras de pensar, interpretar o mundo, conviver, estabelecer objetivos e padrões
de vida, uma vez que há uma estreita relação entre a história das tecnologias e a sua inserção
na cultura contemporânea.

A informática transforma o conhecimento em algo não material, variável, fluido e
indefinido, por meio de suportes digitalizados, trazendo consigo processos
provocadores de rupturas: interatividade, a manipulação de dados, a correlação dos
conhecimentos entre si por meio de links e nós de redes hipertextuais... (RAMAL,
2002, p.14).

Esses três elementos trazem a discussão para o âmbito da educação. A velocidade de
produção e de mudanças nos conhecimentos vem questionar a educação calcada sobre
concepções de uma cultura baseada na linearidade, baseada em posturas positivistas, e sua
forma de apresentar o conhecimento como verdade absoluta e universal, independente do
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contexto. Essa educação precisa ser repensada. Um dos aspectos importantes é que a “escola”
não detém sozinha o monopólio do saber. Existe, hoje, um reconhecimento de que a educação
acontece em muitos lugares. Segundo Santos (2002, p. 121), a noção de espaço de
aprendizagem vai além dos limites do conceito e espaço/lugar: “com a emergência do
ciberespaço, novos espaços digitais e virtuais de aprendizagem vêm se estabelecendo a partir
do uso das tecnologias da comunicação e informação”. Trata-se da introdução de um novo
ambiente cognitivo e vivencial, capaz de criar novas relações de aprendizagem.

O compromisso com esta sociedade que se delineia exige uma educação que ofereça
ao aluno condições para o exercício da dúvida, curiosidade e da crítica. O compromisso do
educador é de conceber e oferecer situações de estudo significativas e construtivas, que
formem seres humanos capazes de criar e oferecer respostas aos desafios que diferentes
contextos políticos e sociais produzem.

2.3

As tecnologias da informação e comunicação:

Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das
telecomunicações e da informática. As relações entre homens e trabalho, a própria
inteligência, dependem, na verdade da metamorfose incessante de dispositivos
informacionais de todos os tipos, escrita, leitura, visão audição, criação,
aprendizagem são capturados por uma informática cada vez mais avançada (...).
(LÉVY, 2000, p. 157).

Falar das novas tecnologias é focalizar a trajetória das diferentes tecnologias que
foram criadas e ampliadas por caminhos próprios, mas que, principalmente em função de
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opções políticas, passaram a convergir de forma inexorável, a partir da revolução da
microeletrônica. No atual estágio da sociedade, o homem encontra-se diante de um modelo
totalmente novo de organização social, baseado na combinação da tecnologia da informação e
da comunicação, cuja substância e matéria-prima são totalmente invisíveis: a informação.

É importante perceber, por exemplo, que a tecnologia não se restringe apenas a
novos usos de determinados equipamentos e produtos, não podendo ser reduzida ao aspecto
material, enfoque que a ciência moderna lhe conferiu, que é um sentido mecânico oriundo da
industrialização, ligado à idéia de produtividade; ela constitui-se numa “rede de significados”,
na qual o humano está implicado, envolvendo a subjetividade humana e todo o contexto
cultural.

Lima Jr (2003, p. 12), em sua tese de doutorado, define a tecnologia retomando o sentido
grego de teckné. Nesta perspectiva, o autor concebe que a tecnologia:

Consiste num processo criativo através do qual o ser humano utiliza-se de recursos
materiais e imateriais, ou os cria a partir do que está disponível na natureza e no seu
contexto vivencial, a fim de encontrar respostas para os problemas de seu contexto,
superando-os. Neste processo, o ser humano transforma a realidade da qual participa
e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo.

Nessa acepção, portanto, “técnica tem a ver com arte, criação, intervenção humana e
com transformação. Tecnologia, em decorrência, refere-se a esse processo produtivo, criativo
e transformativo”. (LIMA Jr, 2003, p.12).
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Outro autor citado para refletir essa relação com a tecnologia é Pierre Lévy (1993).
Segundo ele, as tecnologias da informação e comunicação acionam um novo tipo de
inteligência, que articula o individual e o coletivo, a partir de agenciamentos cooperativos que
envolvem pessoas, conteúdos político-ideológicos e instrumentos tecnológicos.

Tais tecnologias interferem diretamente sobre as relações, os valores, e as atitudes
próprias do contexto social, cultural e histórico, ao mesmo tempo em que possibilitam
inserção e participação. O intercâmbio de idéias entre alunos e professores e dos alunos entre
si, no sentido todos-todos, realiza-se num processo que vai configurando comunidades de
aprendizagem, sobre as quais falar-se-á mais adiante, em redes bidirecionais e cooperativas,
que afetam profundamente o aprender, sejam presenciais ou virtuais.

Lévy aprofunda o sentido da tecnologia, dentro do qual ele chama de “reapropriação
mental do fenômeno técnico” (1993), a fim de superar a visão dicotômica entre o homem e a
máquina ou entre a cultura e a tecnologia, de modo que se estabeleça uma relação
fundamental entre o desenvolvimento da tecnologia da comunicação e o desenvolvimento da
cognição humana. Para o autor, as Tecnologias da Comunicação e da Informação são
“tecnologias intelectuais”, pois começam a surgir da criação dos primeiros dispositivos
materiais capazes de fazer conexões artificiais para imitar o processo reticular da inteligência
humana.

Assim, traz-se a questão da analogia entre o mundo cognitivo e o mundo tecnológico,
a idéia de que a técnica não pode ser reduzida à máquina como algo em si, isolado. Ao
contrário, a técnica constitui-se de um emaranhado de elementos em permanente conexão e
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combinação, e em constante negociação. Negroponte (1995) afirma que pensar o computador
é pensar o homem, querendo indicar que não há limites bem definidos entre uma “essência
humana” e uma “essência técnica”, rompendo com o pensamento metafísico.

Como afirma Lemos (2002) “a tecnologia não pode ser vista como uma simples
mediadora na relação do homem com o mundo. A relação homem-técnica é contínua. Não
podemos insistir numa separação nítida entre os homens e seus artefatos”. Sob tal perspectiva,
os objetos técnicos são vistos como parte integrante do ser homem em sua construção
histórica de sociedade.

Deste modo, não se sustenta a velha dicotomia homem x máquina, pois se trata de
uma rede que mistura seres humanos e coisas, em constante transição e complexas
associações. Não se podem conceber o ser humano e a técnica em separado, mas como
realidades imbricadas.

Esse imbricamento entre homem/máquina é o que Pierre Lévy (1993) denomina
ecologia cognitiva, na qual a convivência se apresenta como necessária para o fortalecimento
das suas próprias relações, pois estas tecnologias favorecem novas formas de acesso à
informação e novos estilos de raciocínio e de conhecimento, e a possibilidade de serem
compartilhados entre numerosos indivíduos aumenta o potencial de inteligência coletiva dos
grupos. Esta é uma nova visão do conhecimento, concebido agora como “fluxo”, e não como
estoque, sua forma anterior, mudando profundamente os modos de educação e formação. No
lugar de uma representação do conhecimento em escalas lineares e paralelas, estruturado em
níveis e organizado pela noção de pré-requisito, convergindo para saberes superiores,
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sobrepõe-se a imagem de espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo
e não lineares.

Assim, as relações dos seres humanos com as tecnologias são variadas e complexas.
Elas possibilitam a transformação do meio ambiente natural e social e interferem nas maneiras
de solucionar problemas, atender a necessidades, aprender, comunicar, ensinar e, inclusive, de
pensar, organizar e construir o conhecimento, de comunicá-lo a outros, no modo de trabalhar
e de se divertir, afetando as práticas sociais e as formas de organização social ao mesmo
tempo em que interferem na cognição humana, na subjetividade na formação da identidade.

Entende-se, então, a partir das concepções apresentadas, que a tecnologia é
potencializadora de mudanças nas práticas pedagógicas tradicionais, visto o seu potencial
criativo e transformativo de uma nova forma de ser e pensar na sociedade, não mais centrada
numa razão instrumental, como foi explicitado anteriormente, no capítulo anterior, mas numa
nova razão (HABERMAS, 1994). Com isso, as relações e o modo de aprender e comunicar
são transformados, possibilitando a construção coletiva do conhecimento.

2.4

As tecnologias digitais e as mudanças na prática pedagógica

O que muda na prática do professor da cibercultura? As práticas tradicionais de
conviver, trabalhar, educar e mesmo pensar e conhecer têm sofrido abalos e transformações,
como já foi mencionado, com a inserção das tecnologias da informação e comunicação.
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Instituições sociais, dentre elas a escola convivendo com as novas possibilidades de acesso à
informação, questionam principalmente as bases oralista e unidirecional da comunicação nas
quais a escola sustenta sua prática pedagógica. As tecnologias, tradicionalmente, também
foram entendidas como meios de comunicação transmissores de mensagens entre emissor e
receptor. Esta concepção de comunicação na educação resulta em práticas, em que o professor
é o emissor e o aluno, receptor. Precisamos explorar uma nova modalidade comunicacional,
compreendendo que ela implica outra lógica e outra relação que possibilitam novos caminhos
e aprendizagens.

Como alerta Kenski,

O estilo digital engendra, obrigatoriamente, não apenas o uso de novos
equipamentos para a produção e apreensão de conhecimento, mas também novos
comportamentos de aprendizagem, novas racionalidades, novos estímulos
perceptivos. (1998, p.61)

Assim, compreende-se que a prática pedagógica, na perspectiva das tecnologias da
informação e comunicação, também deve ser pensada sob uma nova lógica: não mais a
perspectiva estrutural e linear de apresentação e desenvolvimento metodológico do conteúdo a
ser ensinado, mas uma lógica comunicacional interativa, baseada na exploração de novos
tipos de raciocínio, em que se enfatizem variadas possibilidades de participação dos sujeitos
no processo de ensino/aprendizagem e se estimule uma comunicação baseada nos
fundamentos da interatividade.(vide Capítulo1). Nessa lógica, alteram-se principalmente os
procedimentos didáticos, independentes de uso ou não de tecnologias.
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Entende-se que, se por um lado às tecnologias contribuem para aumentar de modo
significativo nosso acesso à informação, por outro, por si só, elas não implicam
conhecimento. Os educadores devem lutar contra posturas ingênuas e considerações de ordem
quase “mágicas” no que se refere à tecnologia e suas potencialidades, pois o uso das
tecnologias não produzirá relações comunicativas diferentes sem novas posturas sobre as
formas de ensinar, aprender e comunicar. Caso contrário, é bastante concreta a possibilidade
de usar-se novas tecnologias com velhas concepções pedagógicas.

Nessa lógica, é preciso que o professor não seja mais visto como o detentor do saber,
mas como um parceiro da aprendizagem. Esse professor tem que organizar suas estratégias e
dinâmicas pedagógicas, levando em consideração não só o conhecimento formal e científico,
mas os diversos tipos de saberes e práticas culturais, sociais e políticas dos sujeitos
envolvidos. Na realidade, interessa acelerar mudanças mais profundas de mentalidade,
valores, atitudes, posturas, práticas, paradigmas necessários em tempos de mudanças
aceleradas nessa sociedade da informação. Elas não são simples, nem fáceis, nem rápidas.

O desafio, aqui apontado aos professores, e sua prática consistem em dar conta do
estilo de conhecimento engendrado pelas tecnologias da informação e comunicação. Para
enfrentar esse desafio, traz-se a possibilidade da mudança da postura comunicacional, baseada
nos fundamentos da interatividade defendidos por Silva (2000, 2003). O autor se refere à
possibilidade de o professor promover participação, intervenção, bidirecionalidade-hibridação
e permutabilidade-potencialidade, rompendo com a prevalência da transmissão. Nesse
sentido, o professor pode redimensionar sua prática, modificando a base comunicacional e
inspirando-se na digital. Ele passa a disponibilizar ao aluno autoria, participação, co-autoria e
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informações as mais variadas possíveis, permitindo associações, reformulações e novas
construções.

Com base nestas reflexões, questiona-se como são estabelecidas estas relações,
especificamente na educação a distância em ambientes online, que é o foco central deste
estudo. Nessa nova modalidade de educação, são utilizados meios tecnológicos digitais para
mediar as relações no processo de aprendizagem, incluindo as hipermídias, as redes de
comunicação interativa e todas as tecnologias intelectuais, num novo estilo de pedagogia, que
favorece a aprendizagem coletiva em rede.

2.5

Educação a distância (EaD)

Os desafios postos diante da EaD têm sido cada vez mais evidenciados e podem ser
percebidos através da crescente abordagem do tema nos diferentes fóruns de discussão
educacional.

A EaD não é algo novo, já está entre nós há vários séculos. Alguns autores afirmam
que nasceu com Gutemberg, pois o surgimento da prensa proporciona uma ampliação do
público leitor e, conseqüentemente, a circulação de informações que, naquela época, era
muito restrita. Em sua trajetória evidenciam-se experimentações, sucessos e fracassos.
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Atualmente, a educação a distância pode escolher que tecnologia usar, dentre uma
vasta gama de opções. Segundo Rumble (2000), o desenvolvimento tecnológico da educação
a distância passou por quatro fases.

Os sistemas de primeira geração eram baseados em textos impressos ou escritos à
mão. O termo educação por correspondência descreve este sistema adequadamente. Eram
típicas desse período as escolas e faculdades por correspondência comercial, desenvolvida a
partir de 1840.

Os sistemas de segunda geração eram baseados em televisão e áudio. Eles contavam
com a televisão e o rádio para captar leituras ao vivo na sala de aula, e transmiti-las a outros
grupos de alunos, que poderiam seguir a lição de uma sala de aula distante por meio da
televisão ou do rádio.

Os sistemas de terceira geração trouxeram os sistemas de primeira e segunda fase
juntos, em uma abordagem multimídia, com base em textos, áudio e televisão. Entretanto,
havia diferenças: a transmissão tendia a ser usada como um meio suplementar de apoio ao
material impresso, não sendo meio predominante como no caso dos sistemas de segunda
geração.

Os sistemas de quarta geração foram desenvolvidos em torno de comunicações
mediadas por computador, como conferência por computador e correio eletrônico, associados
ao acesso a bancos de dados, bancos de informações e bibliotecas eletrônicas, com a
utilização de instruções orientadas por computador. O avanço da informática e da tecnologia

64

de redes de computadores, principalmente da internet, deu nova dimensão à EaD, tendo em
vista tornar possível formar mais gente, independente da reunião física ou temporal dos
sujeitos potencialmente partícipes dos processos de ensino/aprendizagem.

2.6

Delineando alguns conceitos

São muitos os conceitos de EaD encontrados na literatura sobre o tema. Em muitos
trabalhos são citadas reflexões de diferentes autores das décadas de 60 e 70, que buscaram
caracterizar o processo educativo que estava em efervescência à época. Essas citações, no
entanto, nem sempre são permeadas de uma análise que, ao articular e situar os conceitos já
elaborados, permita um avanço no entendimento do que seja a EaD nos dias atuais. Tomar
como referência única a compreensão tradicional de EaD pode engessar a leitura atual desse
processo que está em permanente reconstrução, e sujeito à introdução constante de novas e
diferentes possibilidades.

Há conceitos que, por sua pouca maturidade ou por grande dependência de outros
conceitos já dominantes, demoram muito a se firmar a partir de suas próprias características.
Com a educação a distância aconteceu assim. Primeiro conceituou-se, por ser também mais
simples e direto, o que não seria educação a distância. Somente a partir das pesquisas dos
anos 70 e 80, ela foi vista pelo que é, ou seja, a partir das características que a determinam ou
por seus elementos constitutivos.
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Desta forma, as primeiras abordagens conceituais, que qualificavam a educação a
distância pelo que ela não era, tomavam um referencial externo ao próprio objeto como
paradigma, pois estabeleciam comparação imediata com a educação presencial, direta ou facea-face, na qual o professor, presente em sala de aula, é a figura central.

Beloni (1999) apresenta um panorama dos modelos de EaD adotados historicamente,
analisando a sua evolução, a partir de uma perspectiva do ensino convencional na sala de aula,
tipicamente americano, de inspiração behavorista, em que o parâmetro de referência é a
distância, entendida em termos de espaço, separação professor/aluno, uso dos meios de
comunicação tecnicamente disponíveis e segmentação do ensino em dois momentos
(preparação e desempenho em sala de aula) realizados em separado dos alunos.

Beloni (2001) também cita outros estudos que apontam para uma conceituação mais
precisa do que é educação a distância. Perry e Rumble afirmam que a característica básica da
educação a distância é o estabelecimento de uma comunicação de dupla via, na medida em
que professor e aluno não se encontram juntos na mesma sala, requisitando, assim, meios que
possibilitem a comunicação entre ambos como correspondência postal, correspondência
eletrônica, telefone ou telex, rádio, modem, vídeo-disco controlado por computador, televisão
apoiada em meios abertos de dupla comunicação etc. Afirmam, também, que há muitas
denominações utilizadas correntemente para descrever a educação a distância, como: estudo
aberto, educação não tradicional, estudo externo, extensão, estudo por contrato, estudo
experimental.
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Nenhuma dessas denominações, contudo, serve para descrever com exatidão o que é
educação a distância; são termos genéricos que conceituam, mas não representam somente a
modalidade a distância. Para exemplificar: um livro ou fascículo, desses que se intitulam
"faça você mesmo", um texto isolado de instrução programada, uma programação insulada de
rádio ou um programa assistemático de televisão, não são formas de educação a distância.
Esta pressupõe um processo educativo sistemático e organizado que exige não somente a
dupla via de comunicação, como também a instauração de um processo continuado, onde os
meios ou os multimeios devem estar presentes na estratégia de comunicação. O processo de
formação continuada, na EaD, deve ser compreendido não como simples complementação da
formação inicial, reciclagem ou treinamento, mas como a possibilidade dos professores
desenvolverem o compromisso com a pesquisa, como elaboração própria, através da
teorização de suas práticas de forma crítica e criativa, vencendo a cultura de reprodução de
modelos ainda presente no contexto escolar.

Através das concepções citadas anteriormente, percebe-se que a EaD é compreendida
como “um meio”, “uma forma” de se possibilitar o ensino. Segundo Neder (2000), essas
definições apontam para o aspecto instrumental, denunciam uma visão de educação não como
processo, ou prática social, mas sim como um sistema – coisa – descolado da realidade sócioeconômica-cultural. Tomar como ponto de partida que a EaD é apenas uma modalidade de
ensino pode significar que ela está sendo usada, simplesmente, como uma forma ou um meio
diferente de realizar a mesma educação centrada no processo de transmissão do
conhecimento. Neste caso, as tecnologias da comunicação integram o processo educativo
meramente como ferramentas.
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Assim, definir a EaD a partir da sua adjetivação tem catalisado reflexões em
detrimento de sua essência. Questiona-se o termo “a distância”, pois ele não pode ser mais
compreendido como distância puramente física ou geográfica. Deve-se a pensar em processos
educativos que ultrapassem as instituições de ensino tradicionais, ou em propostas que
apresentem como possibilidade à criação de novos ambientes de aprendizagem, onde a
relação presencial professor/aluno seja transcendida. O desafio nesse sentido será o de
conceber modelos pedagógicos que sejam transgressores e não reaplicáveis a qualquer
situação de aprendizagem.

A EaD vem sendo desenvolvida para atender a demandas diversificadas da agenda
no novo espaço/tempo. A queda das barreiras de espaço e tempo é, simultaneamente, o
principal desafio e trunfo para a expansão da EaD, entendida como um processo educativo
que envolve deferentes meios de comunicação capazes de ultrapassar os limites de tempo e
espaço e permitir a interação dos sujeitos com as diversas fontes de informação. Assim,
alteram-se papéis tradicionalmente cristalizados: o aluno deixa de ser um receptor passivo e
torna-se responsável por sua aprendizagem, com direito a trabalhar num ritmo
individualizado, sem perder, no entanto, a possibilidade de interagir com seus pares e com o
professor. Este deixa de ser o dono do saber e o controlador da aprendizagem, para ser um
orientador que estimula a curiosidade, o debate e a interação com os participantes do
processo.

Essa modalidade de educação se reveste de potencialidades, não como solução de
todos os problemas da educação, mas cumprindo papel relevante para algumas mudanças. As
potencialidades pedagógicas das Tecnologias da Informação e Comunicação, na mediação
pedagógica da EaD, têm como eixo a construção do saber a distância, modificando-se assim o
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paradigma que traz o conhecimento como estado, e não como processo. Os papéis se
modificam como citado anteriormente. Professor e aluno tornam-se parceiros na construção
do conhecimento.

Nesse contexto, surge um novo conceito de EaD - a EaD online -, desenvolvido a
partir dos sistemas de quarta geração como já foram apontados. Conforme Moran (2003, p.
39), “pode-se definir educação online como o conjunto de ações de ensino/aprendizagem
desenvolvidas por meios telemáticos, como a internet, a videoconferência e a
teleconferência”. Segundo o autor, a educação a distância é um conceito mais amplo que o de
educação online, pois um curso por correspondência, por exemplo, é à distância, mas não é
online.

Silva (2003, p. 11) aponta a EaD online como uma exigência da sociedade da
informação e da cibercultura. O computador e a internet definem essa nova ambiência
informacional e dão o tom da nova lógica comunicacional, que se desenvolve no ciberespaço,
“novo espaço de comunicação, sociabilidade, organização, informação de conhecimento e,
claro, de educação”. Nessa nova perspectiva da educação, estão sendo utilizados meios
tecnológicos digitais para mediar as relações no processo de aprendizagem. A definição da
EaD, que se limitava à construção do conhecimento na relação geograficamente distante do
professor e do aluno, se expande para uma nova forma de educação, que vai além da distância
física. A EaD, mediada pelo computador conectado à internet, ou seja, a EaD online, é mais
que uma mudança na forma, nos meios; ela traz a problemática do conteúdo e das tensões
freqüentemente discutidas entre os profissionais no âmbito da educação, como a avaliação, os
currículos, a mercantilização do ensino, o papel do professor, entre outros.
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Um dos aspectos mais importantes da EaD online está na formação de comunidades
virtuais de aprendizagem. Mais do que propor um processo de aprendizagem de forma
coletiva, a rede tem por natureza a infra-estrutura necessária para possibilitar a aprendizagem
constante a partir das interações entre os sujeitos e esses com uma grande de quantidade de
informações.

A interação, a troca, o desejo dos membros – alunos e professores – de se manterem
em contato, em estado permanente de aprendizagem, definem melhor esse movimento que,
em si, é bem mais potente do que a obrigatoriedade educativa imposta pelos sistemas
clássicos de ensino.

Segundo Lévy (1999, p. 126), a cultura das redes, ou cibercultura, se dá exatamente
na articulação entre os “princípios de interconexão, as comunidades virtuais e a inteligência
coletiva”. O interesse comum dessas pessoas, desterritorializadas, mas permanentemente
conectadas, cria novas formas de comunicação permanente e universal e transformam todo o
espaço virtual em um infinito canal interativo de múltiplas aprendizagens.

Pensar a EaD no contexto atual exige uma reflexão mais ampla, que engloba repensar
os próprios conceitos de educação, comunicação de forma integrada, no sentido de criar
propostas pedagógicas que incorporem as potencialidades das tecnologias, que envolvam a
flexibilização da aprendizagem, a mudança de postura em relação ao conhecimento e ao
desenvolvimento de uma autonomia do estudante.
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2.7

Categorias-chave para repensar a EaD em uma perspectiva mais interativa

A EaD é muito mais do que uma simples modalidade educacional complementar ou
alternativa. Ela está configurando um campo específico, onde a educação e as tecnologias da
informação e comunicação se encontram concretamente articuladas. A convicção de que essas
tecnologias são apenas meios ou ferramentas a serviço da educação tem ocultado a
necessidade de uma problematização mais profunda sobre essa articulação promovida na
EaD, a fim de entender as novas formas de relação entre os sujeitos e o conhecimento na
contemporaneidade e o sentido para essa experiência educativa.

As novas tecnologias digitais podem contribuir para o desenvolvimento de processos
construtivos de aprendizagem, criação de novos espaços, de novas formas de representação da
realidade, para ampliação de contextos e maior incentivo aos processos cooperativos de
produção do conhecimento.

No contexto da EaD online é indispensável evidenciar a Interatividade. Trata-se aqui
de um processo de aprendizagem mediado pela comunicação, em que seus dispositivos de
acesso devem ser os mais abertos possíveis, para que permitam a interação entre os
interventores e seja construída, nesse fluxo, uma malha de relações materializada nas
produções coletivas de conhecimento.
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2.7.1 Autonomia

Etimologicamente, autonomia vem do grego autos (próprio, a si mesmo) e nomos
(lei, norma, regra). Para os gregos, significava a capacidade de cada cidade se autogovernar,
de elaborar suas leis, dos cidadãos decidirem o que fazer.

Na relação pedagógica, conforme Pretti:

... significa, de um lado reconhecer no outro sua capacidade de ser , de participar, de
ter o que oferecer, de decidir, de não desqualificá-lo, pois, a educação é um ato de
liberdade e de compartilhamento. Por outro lado, significa a capacidade que o
sujeito tem de tomar para si sua própria formação, seus fins; isto é tornar-se sujeito e
objeto de formação para si mesmo. (2000, p.131).

Na visão de Freire (2000, p. 66), a autonomia do ser é um princípio que se constitui
como fundamental a pratica educativa. Este conceito tem importância vital para a discussão
de uma aprendizagem autônoma, seja ela presencial ou a distância “O respeito à autonomia e
à dignidade é um imperativo ético, e não um favor que podemos ou não conceder uns aos
outros”.

Freire (2000, p. 25) afirma que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para sua construção. Aceitar e colocar em prática este pensamento é premissa
básica para qualquer aprendizado. Desta forma, o professor não poderá jamais desrespeitar a
curiosidade, o gosto ético, a história e a linguagem dos educandos, com uma prática
autoritária. Daí a necessidade da coerência entre o dizer e o agir, da unidade teoria-prática.
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Não se pode pregar a autonomia do estudante e não criar condições para que ele crie,
transforme.

É neste sentido que se entende a pedagogia da autonomia. A autonomia deve estar
fundada na participação e no diálogo entre os sujeitos. Esses elementos são fundamentais para
a construção da autonomia. Os cursos e programas que utilizam a EaD devem levar em conta,
em sua proposta pedagógica, a construção do sujeito autônomo e colaborativo, respeitando
sempre os seus interesses e sua motivação.

2.7.2 Cooperação

Segundo Campos (2003), a aprendizagem cooperativa é uma técnica ou proposta
pedagógica na qual os alunos se ajudam no processo de aprendizagem, atuando como
parceiros entre si e o professor, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado
objeto.

Como característica da cultura do aluno online, a cooperação nesse processo de
aprendizagem é imprescindível:

... a aprendizagem cooperativa está apoiada na responsabilidade individual pela
informação reunida, pelo esforço do grupo; pela interdependência positiva, de forma
que os alunos sintam que ninguém terá sucesso a não ser que todos o tenham; pela
melhor forma de entender um dado material, tendo que explicá-lo a outros membros
de um grupo; desenvolvimento de habilidades interpessoais, que serão necessárias
em outras situações na vida do sujeito; desenvolvimento da habilidade para analisar
a dinâmica de um grupo e trabalhar com problemas – forma comprovada de
aumentar as atividades e envolvimento dos alunos; um enfoque interessante e
divertido. (WOODBINE apud CAMPOS, 2003, p. 27).
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A cooperação, como apoio ao processo de aprendizagem, enfatiza a participação
ativa e a interação tanto dos alunos como dos professores. O conhecimento é considerado
construtor social; dessa forma, o processo educativo acaba sendo beneficiado pela
participação social em ambientes que propiciem a interação, a cooperação e avaliação.
Espera-se, então, que os ambientes de aprendizagem cooperativos sejam ricos em
possibilidades e proporcionem o desenvolvimento do grupo.

De acordo com Murray ( apud MAHEU, p. 7), as bases conceituais que sustentam a
aprendizagem cooperativa referem-se a um conjunto de métodos de ensino que favorecem o
trabalho em grupo, em colaboração. Ainda segundo o autor, os métodos de aprendizagem
cooperativa consistem no compartilhamento de material, na divisão de trabalho e na
solidariedade entre os membros do grupo.

Trabalhos cooperativos desenvolvidos nas redes incluem mecanismos de
comunicação que permitem às pessoas ver, ouvir e enviar mensagens umas às outras através
dos ambientes de aprendizagem. Esses ambientes criados a partir da internet funcionam como
sistemas de gerenciamento para a EaD, sendo ferramentas que possibilitam a criação,
administração e manutenção de cursos a distância, e ofertando diversos recursos de interação
que visam proporcionar o fácil estabelecimento de comunicação entre os envolvidos no
processo de ensino/aprendizagem. As ferramentas de interação podem ser definidas em duas
vertentes: Síncronas - a comunicação acontece ao mesmo tempo (tempo real); e Assíncronas a comunicação acontece em tempos diferentes.
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2.7.3 Colaboração

Quando os sujeitos da aprendizagem interagem e trabalham colaborativamente,
constroem conhecimento de modo mais significativo, desenvolvem habilidades intra e
interpessoais, deixam de ser independentes para ser interdependentes.

Para alguns autores, como Cohen, Johnson e Johnson, Sharam e Slavin (apud
OKADA, 2003, p. 276), o aprendizado colaborativo e o cooperativo diferem em alguns
aspectos, principalmente em termos de objetivos e intenções. No aprendizado cooperativo, é
estimulado o trabalho em conjunto visando atingir um propósito em comum, em vez do
aprendizado individualista e competitivo. Já no aprendizado colaborativo não existe
necessariamente um único propósito coletivo. “No ambiente colaborativo é encorajada a
interação visando, principalmente, à descentralização do papel do professor; todos são
aprendizes e podem contribuir um com o outro.” (ABERCROMBIE; BRUFE; CROOK, apud
OKADA, 2003, p. 276).

As atividades virtuais colaborativas põem em prática os princípios da “inteligência
coletiva”, apontados por Lévy (1999, p.130), “que correspondem à reunião em sinergia dos
saberes, das imaginações, das energias espirituais (...) de um grupo humano constituído como
comunidade virtual.”

O processo da ação colaborativa rompe com o nível de aprendizado igual para todos,
ambicionado pelos paradigmas tradicionais do ensino, reprodutores dos valores dos antigos
sistemas clássicos das sociedades industriais e da cultura de massa, pois, nos princípios da
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comunidade colaborativa, inspirados nos princípios da inteligência coletiva, não existe centro,
ou seja, não existe um detentor de conhecimento ou de saber; existe uma circulação de
informações e trocas. As contribuições que circulam nessas comunidades expressam o
somatório das individualidades, percepções e saberes em permanente transformação.

2.7.4 Hipertextualidade

A partícula “hiper” significa sobre, além, super, excessivo. Então, no hipertexto,
teríamos um “supertexto”, que inclui outras formas de representação além da textual
(imagens, sons, gráficos etc.).

Segundo Ramal (2002), o hipertexto, nova forma de escrita e de comunicação da
sociedade informatico-mediática, é também uma espécie de metáfora que vale para outras
dimensões da realidade. Interessam-nos, particularmente, as suas conexões com o campo
educacional, particularmente na EaD.

Lévy (1993) desenvolve um paralelo entre a técnica e o pensamento humano através
da metáfora do hipertexto. “No sentido da imitação da cognição humana, a ‘tecnologia
intelectual’ é um hipertexto, porque corresponde a uma nova forma de organização artificial
da informação que imita a mente humana” (LIMA Jr., 1998, p.39).

Segundo Lévy, um hipertexto:
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... é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas,
imagens, gráficos ou partes de gráficos, seqüências sonoras, documentos complexos
que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são ligados
linearmente, como uma corda com nó, mas cada um deles, ou a maioria, estende
suas conexões em estrela, de modo reticular. Navegar em um hipertexto significa,
portanto, desenhar um percurso em uma rede, que pode ser tão complicada quanto
possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira. (1993, p. 33).

Para Ramal (2002, p. 83), “trata-se de uma tecnologia intelectual que é mediadora,
neste momento, das relações com o conhecimento, e que, portanto, pode, senão determinar, ao
menos favorecer a ruptura de certas categorias intelectuais que se relacionam a outros
modelos cognitivos.”

A hipertextualidade na EaD significa que as informações estão diluídas no
ciberespaço, formado por um grande hipertexto, com vários links que conectam os sujeitos da
aprendizagem, permitindo o acesso à informação materializada por uma multiplicidade de
linguagens e suportes. O aluno, então, pode construir o seu próprio percurso. Segundo Lévy
(1993, p. 24), isto significa dizer que “cada um em sua escala, os atores da comunicação ou os
elementos de uma mensagem constroem e remodelam universos de sentido”, mas, também,
por conta do suporte digital do hipertexto que apresenta os seguintes princípios (LÈVY, 1993,
p. 25-26):
•

Princípio da Metamorfose – constante construção e negociação, sua extensão, sua
composição e seu desenho estão permanentemente em jogo para os atores
envolvidos;

•

Princípio da Heterogeneidade – os nós e as conexões de uma rede hipertextual são
heterogêneos, tanto na comunicação quanto nos processos sociotécnicos;
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•

Princípio da multiplicidade e de encaixe de escalas – o hipertexto se organiza de
um modo fractal, ou seja, qualquer nó ou conexão, quando analisado, pode revelarse como sendo composto por toda uma rede;

•

Princípio da Exterioridade- a rede não possui unidade orgânica, sua composição e
recomposição permanentes dependem de um exterior indeterminado;

•

Princípio da topologia – Nos hipertextos, tudo funciona por proximidade, por
vizinhança;

•

Princípio da mobilidade dos centros – A rede não tem centro, ou melhor, possui
permanentemente diversos centros que são como pontas luminosas perpetuamente
móveis.

2.7.5 Dialogicidade

Para Paulo Freire (1987, p. 77), o diálogo não é só um encontro de dois sujeitos que
buscam o significado das coisas - o saber. É um encontro que se realiza na práxis – Ação +
reflexão – no engajamento, no compromisso com a transformação social.

Assim, a educação problematizadora deveria romper com os esquemas verticais
característicos da educação bancária, aspecto que só é possível com a superação da
contradição entre educador e educandos, ou seja, uma comunhão entre ambos. Assim, Freire
diz que ensinar exige disponibilidade para o diálogo:
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... testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus
desafios, são saberes necessários à prática educativa. Viver a abertura respeitosa aos
outros e, de quando em vez, de acordo com o momento, tomar a própria prática de
abertura ao outro como objeto da reflexão crítica deveria fazer parte da aventura
docente. A razão ética da abertura, seu fundamento político, sua referência
pedagógica; a boniteza que há nela como viabilidade do diálogo. A experiência da
abertura como experiência fundante do ser inacabado que terminou por se saber
inacabado. Seria impossível saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros
à procura de explicação, de respostas a múltiplas perguntas. O fechamento ao mundo
e aos outros se torna transgressão ao impulso natural da incompletude. (2000, p.
153).

E, ainda segundo Freire a palavra é direito de todos:

O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo,
não só se esgotando, portanto, na relação eu/tu.(...) Por isso, o diálogo é uma
exigência existencial. E, se ela 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 idéias de um sujeito no outro, nem tampouco se
tornar simples troca de idéias a serem consumidas pelos permutantes. Sendo
fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja essencialmente
tarefa de sujeitos e que não possa se verificar na relação de dominação ... (1987, p.
48).

Portanto, a partir de uma perspectiva crítico-emancipadora freireana, em que a
educação é concebida como prática da liberdade e superação da opressão, é possível pensar na
interatividade e nas potencialidades da EaD que seriam dadas por relações sociais dialógicas
entre os sujeitos da aprendizagem e o mundo, mediante o uso livre e libertador da palavra .
Nos ambientes de aprendizagem online, esse uso da palavra pode ser altamente valorizado
pelas possibilidades oferecidas através de ferramentas como chats, fóruns, listas de discussão,
diários e outros espaços potencializadores do diálogo e da interatividade. Por isso, deve-se
valorizar cursos e propostas que dêem prioridade ao diálogo, à interação entre os sujeitos em
detrimento dos programas ou pacotes de treinamento, nos quais o uso da palavra é restrito aos
objetivos de eficiência e eficácia na busca de maior competitividade e lucratividade.
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2.7.6 Mediação

Os modos e os meios de produção disponíveis, historicamente condicionados,
exercem influência direta sobre a aprendizagem e sobre os modos de ser e participar dos
sujeitos da aprendizagem. Masetto compreende por mediação pedagógica:

A atitude, o comportamento do professor que se coloca como facilitador,
incentivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte
entre o aprendiz e sua aprendizagem – não ponte estática , mas uma ponte “rolante”,
que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos. (2000, p.
145).

Para compreender melhor o conceito de mediação, é fundamental a contribuição de
Vigotsky (1989). Enquanto sujeito do conhecimento, o homem não tem acesso direto aos
objetos, mas acesso mediado, através de recortes do real, operado pelos sistemas simbólicos
de que dispõe. O autor, portanto, enfatiza a construção do conhecimento como uma interação
mediada por várias relações, ou seja, o conhecimento não está sendo visto como uma ação do
sujeito sobre a realidade social, o outro social pode apresentar-se por meio de objetos, da
organização do ambiente, do mundo cultural que rodeia o indivíduo.

Na EaD, a relação de aprendizagem é mediada através de várias ferramentas, como
chats, fóruns, listas de discussão, vídeo e teleconferência etc., ou seja, toda e qualquer
ferramenta que exerça a função de mediação.
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Andrade e Vicari (2003), seguindo a perspectiva vygotskyana, apontam que é
possível diferenciar funções elementares e geneticamente herdadas das funções mentais
desenvolvidas através da interação social. Essas funções ocorrem prioritariamente no nível
social para, depois, acontecerem no nível individual. Portanto, na EaD, não apenas a interação
pessoal do aluno com o ambiente virtual, mas a sua interação com o professor e colegas são
decisivas para o desenvolvimento cognitivo do aluno. A interação que se estabelece nos
ambientes virtuais propicia o desenvolvimento co-construído pelos sujeitos por meio das
mediações entre participantes, o meio social e o próprio ambiente.

Em qualquer processo de aprendizagem, seja ele presencial ou à distância, devemos
considerar como pressupostos básicos para o desenvolvimento do processo cognitivo a
colaboração, a cooperação e a interação entre os sujeitos.
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3

O CAMINHO METODOLÓGICO

A ciência não corresponde a um mundo a descrever. Ela corresponde a um mundo a
construir. (Gaston Bachelar)

As soluções, eu já as possuo há muito tempo, mas ainda não sei como cheguei a elas.
(Rubem Alves)

Analisando os pensamentos de Bachelar (1996) e Rubem Alves (1995) acima
citados, apresenta-se a questão do método. Qual o método a seguir? Existe realmente um
único método que dê conta de todos os questionamentos do pesquisador? Nenhuma pesquisa é
totalmente controlável, como previa o modelo de racionalidade desenvolvido pela ciência
moderna, apontado por Boaventura Santos (1987) como paradigma dominante. Esse modelo
de ciência tinha como principais características o mecanicismo, o domínio do homem sobre a
natureza, a quantificação como método científico, o conhecimento baseado em formulação de
leis, tendo como pressuposto a idéia de ordem e estabilidade do mundo. Esses conceitos,
porém, começaram a ser colocados em xeque, por não darem mais conta das necessidades da
própria ciência.

A construção do conhecimento tem uma profunda complexidade, pois se dá numa
embricada relação entre aspectos exteriores e interiores do próprio ser humano. O pesquisador
está sempre em estado de tensão, porque sabe que seu conhecimento é parcial e limitado – “o
possível”, para ele. Ciro Marcondes (1995,) diz que a era do antropocentrismo, baseada no
poder da razão, capaz de prever, controlar e dominar cedeu lugar ao mundo da pluralidade de
visões de mundo, à incerteza do conhecimento humano e ao seu relativo poder de eficácia e
controle, fazendo do homem um coadjuvante na trama da história. Para ele, o que deve
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presidir, hoje, o processo de produção de conhecimento são a flexibilidade e a humanidade. O
caminho para o conhecimento humano seria a troca intelectual.

Essas considerações de caráter epistemológico, ou seja, sobre o significado do
processo de construção de conhecimento, possibilitam lançar um olhar diferenciado sobre a
metodologia de pesquisa, entendendo-a como um processo histórico e não formal, como um
processo social e criativo, e não só reprodutivo, preso a normas e procedimentos meramente
abstratos de racionalização, mas como algo mais complexo, aberto e criativo, agenciando os
vários elementos subjacentes a tal processo.

Procurando

avançar

um

pouco

mais

em

direção

a

esses

fundamentos

epistemológicos, poderíamos dizer que a raiz do problema está na relação sujeito-objeto. É
importante que se resgate o caráter relacional do processo de construção do conhecimento.

Segundo Noronha (2002, p. 141) significa considerar “que há um sujeito formado
historicamente que se relaciona com o objeto, construindo-o e sendo ao mesmo tempo
construído nesse processo”. Assim, a crença numa perfeita separação entre sujeito da
pesquisa, o pesquisador e o seu objeto de estudo tem que ser superada.

A metodologia de pesquisa está inserida no próprio processo de produção/circulação
de conhecimento e, como este, caracterizada pela abertura, pluralidade e criatividade. Ela se
insere no desafio que Lüdke e André lançam para o pesquisador:
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O papel do pesquisador é justamente o de servir como veículo inteligente e ativo
entre esse conhecimento acumulado na área e as novas evidências que serão
estabelecidas a partir da pesquisa (...) mas esse trabalho vem carregado e
comprometido com todas as peculiaridades do pesquisador, inclusive e
principalmente com as suas definições políticas. (1989, p. 4-5).

Os mesmos autores abordam, também, o caráter complexo, social e criativo da
metodologia da pesquisa e comentam:

... a dimensão social da pesquisa e do pesquisador, mergulhados que estão
naturalmente na corrente da vida em sociedade, com suas competições, interesses e
ambições, ao lado da legítima busca do conhecimento científico. Esse mesmo
conhecimento vem sempre e necessariamente marcado pelos sinais de seu tempo,
comprometido, portanto, com sua realidade histórica e não pairando acima dela
como verdade absoluta. A construção da ciência é um fenômeno social por
excelência. (...) A pesquisa, então, não se realiza numa estratosfera situada acima da
esfera de atividades comuns e correntes do ser humano. (1986, p.2)

Pelo fato da pesquisa situar-se no âmbito educacional, o qual, como fenômeno
humano, ou seja, histórico-social, exige uma abordagem que considere sua complexidade e
seu caráter dinâmico, recorreu-se à abordagem qualitativa como opção metodológica.
Segundo Lüdke e André (1986, p. 5), esta abordagem leva em conta o contato direto com o
objeto investigado, a complexidade e multiplicidade dos dados a serem coletados e a
participação direta das pessoas envolvidas. “Um dos desafios atualmente lançados à pesquisa
educacional é exatamente o de tentar captar essa realidade dinâmica e complexa do seu objeto
de estudo, em sua realização histórica.”

Dentro da abordagem qualitativa, combinar-se-ão as estratégias do estudo de caso e
da pesquisa participante. Segundo Goldenberg:
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O estudo de caso tornou-se uma das principais modalidades de pesquisa qualitativa
em ciências sociais. “O estudo de caso não é uma técnica específica, mas uma
análise holística, a mais completa possível, que considera a unidade social estudada
como um todo, seja um indivíduo, uma família, uma instituição ou uma comunidade,
com o objetivo de compreendê-los”. (1997, p. 33).

Pierre Bourdieu (1989, p. 32) explica a importância da “interrogação sistemática de
um caso particular” para retirar dele as propriedades gerais ou invariantes, ocultas “debaixo
das aparências de singularidade”.

No estudo de caso, a realidade é analisada sob diferentes perspectivas, não havendo,
contudo uma única que seja a mais verdadeira. Para Ludke e André:

... o estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico. (...) O caso
pode ser similar a outros, mas é, ao mesmo tempo, distinto, pois tem um interesse
próprio, singular. (...) Quando queremos estudar algo singular, que tenha um valor
em si mesmo, devemos escolher o estudo de caso. (1986, p. 17)

Como já foi explicitado na introdução deste trabalho, o caso escolhido para este
estudo foi um curso de extensão, realizado em ambiente de aprendizagem online, em parceria
entre a UNEB e UFBA, e que será descrito com maior aprofundamento na segunda parte
deste capítulo.

Optou-se, também, pela pesquisa participante, pelo fato de ter sido inserida no curso
como aluna e pesquisadora.
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Muitas vezes, a pesquisa participante é confundida com pesquisa-ação. Segundo
Brandão (1999), as duas formas de pesquisa são dadas como sinônimas, mesmo existindo
diversos tipos de pesquisa-ação e de pesquisa participante. Thiollent (1996, p. ...) e Brandão
concordam que existe uma distinção fundamental: a pesquisa-ação é uma forma de pesquisa
participante, mas nem toda pesquisa participante é uma pesquisa-ação.

Segundo Thiollent:

... a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um
problema criativo, no qual os pesquisadores e participantes representativos da
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.
(1996, p.14).

Já a pesquisa participante:

... é, em alguns casos, um tipo de pesquisa baseada no método da observação
participante, na qual os pesquisadores estabelecem relações comunicativas com as
pessoas ou grupos da situação investigada. Nesse caso, a participação é, sobretudo, a
participação dos pesquisadores. (THIOLLENT, 1996, p. 14).

Além disso, conforme Brandão (1999, p. 82), na pesquisa participante não se trata de
“ação”, na medida em que os grupos investigados não são mobilizados em torno de objetivos
específicos, mas são deixados em suas atividades comuns.

A principal técnica da pesquisa participante é a observação participante, que,
segundo Cruz Neto (1994, p. 59), “se realiza através do contato direto do pesquisador com o
fenômeno observado para obter informações sobre a realidade dos atores sociais em seus
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próprios contextos.” Para o autor, a importância deste método reside no fato de se poder
captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas,
uma vez que, observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais
imponderável e evasivo na vida real.

O método tem limitações subjacentes à imperfeição da percepção humana e do
conseqüente grau de subjetividade inerente ao modelo de mundo de cada participante. O
observador não pode ser onipresente; há muitas coisas que podem fugir ao olhar do
observador, principalmente quando o objeto observado é formado por vários indivíduos em
um grupo, como no caso do presente estudo. Segundo Hsia, citado por Lima (2003), a
observação participativa suscita questionamentos sobre a capacidade do observador em: a)
preservar uma neutralidade objetiva; b) evitar adulterar a “naturalidade” da situação com sua
presença; c) não ludibriar os participantes ou usar de subterfúgios convenientes para a
pesquisa; d) ser ético. Ciente de que a neutralidade axiológica é impossível, até mesmo em
métodos quantitativos, cabe ao observador tentar minimizar suas conseqüências.

Apesar das restrições, o método oferece algumas compensações, pois: a) permite
registrar o processo de interação humana, e não apenas o seu produto; b) pode ser usado como
base para triangulação e confirmação de resultado com outros métodos qualitativos, como
grupos focais4; c) proporciona a flexibilidade de ajuste de pré-concepções teóricas durante o
percurso da pesquisa (COTTLE, apud LIMA, 2003, p.29).

4

Esta técnica consiste, basicamente, de entrevistas em grupos, não no sentido de uma alternância entre perguntas
do pesquisador e respostas dos participantes, mas com base nas interações do grupo, resultantes de provocações
do pesquisador, que, tipicamente, assume o papel de moderador (MORGAN, apud LIMA, 2003, p. 29)
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Neste trabalho, o desafio metodológico consistiu em buscar um modo de
compreender as relações interativas que se estabeleceram na prática pedagógica do curso
Comunidades de aprendizagem e ensino online.

3.1

Campo empírico: apresentando uma experiência de EaD online

Comunidade de aprendizagem e ensino online foi um curso de extensão realizado na
parceria entre UNEB e UFBA. Com uma carga horária de 60 horas, subdivididas em 8 horas
presenciais e 52 horas à distância, o curso foi desenvolvido em seis semanas, entre 03/05/03 e
14/06/03, com um encontro presencial e o restante, à distância. O curso foi organizado e
mediado por um grupo de cinco formadores das duas instituições. Teve com objetivos
principais:
•

proporcionar momentos de reflexão teorico-prática, resignificando a práxis
pedagógica que emerge em novos ambientes digitais de aprendizagem;

•

desenvolver novos caminhos para o processo de construção do conhecimento,
encarando as tecnologias multimidiáticas como elementos mediadores deste
processo;

•

orientar, em nível teórico e prático, os professores, pesquisadores e profissionais
para uma interação mais efetiva e ativa com os elementos tecnológicos
multimidiáticos e digitais, capacitando-os para cursos online;
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•

contribuir para a construção de um olhar diferenciado da modalidade de Educação a
distância, indo além da mera transposição da prática presencial para ambientes
digitais.

3.1.1 O primeiro contato

O primeiro contato com os coordenadores foi via e-mail, a fim de efetivar a inscrição
e receber as informações sobre data e horário da seleção que seria online via chat.

Como o número de inscritos ultrapassou as expectativas, 81 inscritos para 30 vagas,
os coordenadores tiveram que se revezar em um fim de semana inteiro para as entrevistas, em
forma de uma conversa com duração de dez minutos para cada interessado. Os horários foram
distribuídos e, logo, começaram os problemas pela dificuldade das pessoas em acessar a rede
no horário estabelecido para cada entrevista. Muitos pediram para trocar os horários e houve
um remanejamento de horários e dias na tentativa de atender a todos, na medida do possível.
Durante a própria entrevista essas dificuldades ficaram evidentes. Por exemplo, um
participante, que estava fora da cidade, participou do chat em local público, avisando que não
tinha conseguido entrar no horário e entrava na sala pedindo desculpas, tomando o horário de
outro.

Foram selecionados 51 candidatos, havendo o primeiro e único encontro presencial,
que aconteceu num sábado em dois laboratórios na UNEB. Esse encontro tinha como objetivo
a integração do grupo presencialmente, já que, dali em diante, só haveria contato via rede.
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Para os organizadores, o objetivo maior era apresentar o curso, iniciar as pessoas na dinâmica
do ambiente e dirimir as dúvidas técnicas iniciais, testando as ferramentas que seriam
utilizadas, distribuição de material (CD produzido pelas coordenadoras com textos,
hipertextos, hipermídia e alguns softwares necessários para o curso). Nesse encontro, todos se
apresentaram, e foram discutidos alguns conceitos em relação a tecnologias digitais, educação
a distância e comunidades de aprendizagem. Havia a preocupação também com a introdução
dos alunos ao processo que iria ser desenvolvido. Acredita-se que isso foi fundamental para
identificar as dificuldades individuais e/ou grupais. Todavia, é interessante pontuar que,
apesar da tentativa de integração e “uniformização” do grupo, este nunca deixará de
apresentar uma série de diferenças, resultado da subjetividade e do conhecimento adquirido
no caminhar de cada um, pelos próprios interesses que os mobilizaram a participar do curso,
elementos, enfim, diferenças que não são quantificáveis.

O ambiente principal do curso foi o TelEduc5. Segundo Rocha (2003), coordenadora
do Projeto, o TelEduc é um ambiente para criação, participação e administração de cursos na
web. O seu desenvolvimento apoiou-se em estudos e pesquisas a respeito do processo
construtivista de formação de professores. Segundo a autora, o ambiente foi desenvolvido de
forma participativa, ou seja, todas as suas ferramentas foram idealizadas, projetadas e
depuradas, segundo as necessidades relatadas por usuários. Com isso, ele apresenta
características que o diferenciam dos demais ambientes para educação a distância disponíveis

5

O TelEduc foi desenvolvido, tendo como alvo a formação de professores para informática na educação. Seu
desenvolvimento teve início, em 1997, no Núcleo de Informática Aplicada à Educação (http://
www.nied.unicamp.br) em parceria com o Instituto de Computação (http://www.ic.unicamp.br), ambos da
UNICAMP.
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no mercado, pela facilidade de uso por pessoas não especialistas em computação, pela
flexibilidade quanto ao modo de usá-lo, além de ser um conjunto enxuto de funcionalidades.6

Além do TelEduc, o curso em questão também utilizou a lista de discussão7 do
Yahoo e o Messenger do MSN - programa de mensagens instantâneas no qual você pode
conversar com qualquer participante do curso quando ele estiver online. A opção pelo uso
destas ferramentas, fora do ambiente principal, se deu com a finalidade de não impossibilitar a
comunicação entre os alunos, caso ocorresse algum problema no ambiente, como, de fato,
aconteceu no início do curso.

As listas de discussão são, particularmente, interessantes para a realização de cursos
a distância, pois possibilitam interações diversas para organizar o processo de ensinoaprendizagem. Segundo Matta (2003), as listas são ambientes essenciais para um sistema de
EaD. Funcionam como ambiente de apoio à interação dos sujeitos e, equivalente ao que se
realiza nos diálogos existentes no ambiente presencial, quando professores e alunos marcam
eventos, organizam trabalhos e trocam informações ou materiais. É o ambiente no qual se
realizam todas as atividades de suporte ao processo de ensino-aprendizagem.

6

Desde seu primeiro uso, em 1998, o ambiente TelEduc cresceu e se solidificou e, em fevereiro de 2001, foi
disponibilizada sua primeira versão como um software livre. A partir deste lançamento, inúmeras instituições
públicas e privadas passaram a usar o TelEduc. Este uso nos mais diferentes contextos levou à implementação de
novas ferramentas e ao lançamento, em março de 2002, da sua versão 3.0, completamente reestruturada e
otimizada. Atualmente, o ambiente conta com cerca de três mil instituições usuárias cadastradas e uma
freqüência de cerca de dois mil acessos semanais à sua página de projeto (ROCHA, 2003, p.379).
7
São ferramentas de comunicação assíncrona que objetivam agregar um grupo de pessoas que visam discutir
uma determinada temática. No curso em questão foi usada a lista do yahoogrupos: http://
www.yahoogrupos.com.br
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No dia-a-dia do curso, era fundamental estar conectado à internet, pois a garantia do
processo de entendimento e interação era estar acompanhando e, quando possível, intervindo
nas discussões. Havia a participação, assim, de diversas maneiras: através da lista de
discussão, dos encontros no Messenger do MSN, e ingressando no ambiente gerenciador do
curso TelEduc e participando das atividades propostas. É importante ressaltar que a
metodologia adotada pelo curso exigia a participação ativa dos sujeitos, indo além da mera
recepção de informações. Nesse cotidiano, muitos problemas foram gerados, fruto das
contradições, limites e possibilidades de um curso online.

Os chats8, por exemplo, passaram a ser feitos através do Messenger do MSN, porque
o bate-papo do ambiente TelEduc estava apresentando problemas técnicos, e nem todos os
participantes estavam conseguindo utilizá-lo.

Um aspecto positivo de usar ferramentas fora do ambiente do curso, como
Messenger e lista de discussão, era a intensa comunicação que passou a ser estabelecida por
alguns componentes do curso, o que proporcionava uma interatividade muito maior entre os
participantes. Através dessas ferramentas, por exemplo, eram tiradas dúvidas com quem
estava conectado no mesmo horário e, assim, ocorreram muitas trocas de informação.

8

O Chat, mais conhecido no Brasil como bate-papo, é outra ferramenta que pode ser aplicada a EaD, tendo
como objetivo principal o estabelecimento de discussões síncronas por via textual. Os participantes do chat, são
identificados por pseudônimos podem enviar e ler mensagens, estabelecendo uma discussão em grupo e, ainda,
trocar mensagens de forma reservada e particular.
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3.1.2 As ferramentas do TelEduc9

Segundo Rocha (2002), o conjunto total de funcionalidades oferecidas pelo TelEduc
pode ser reunido em três grandes grupos de ferramentas: de coordenação, de administração e
de comunicação. As ferramentas de coordenação são todas as ferramentas que, de alguma
forma, organizam e subsidiam as ações do curso (agenda, atividades, material de apoio e
leituras). No grupo de ferramentas de administração estão as ferramentas de apoio ao
formador no gerenciamento do curso, como o gerenciamento de alunos e formadores, de
inscrições, datas de início e término do curso, controle de acessos, configurações de língua
etc. Finalmente, o grupo de ferramentas de comunicação é um amplo conjunto de ferramentas,
que possibilitam a comunicação entre os participantes: correio, fóruns de discussão, mural,
portfólio, diário de bordo e bate-papo. Como esse conjunto de ferramentas é a base para a esta
pesquisa, serão exploradas posteriormente, de modo a se descrever e analisar a interatividade
entre os membros do grupo em cada uma delas no decorrer do curso.

A página de entrada do curso é dividida em duas partes. Na parte esquerda estão
disponibilizadas as ferramentas que serão utilizadas durante o curso; na parte direita é
apresentado o conteúdo correspondente à ferramenta selecionada.

Ao entrar no curso, observa-se a apresentação do conteúdo da ferramenta Agenda,
que contém informações atualizadas, dicas ou sugestões dos formadores para os alunos. Sua

9

A apresentação das ferramentas do TelEduc está baseado no texto Projeto TelEduc: Pesquisa e
Desenvolvimento
de
Tecnologia
para
Educação
a
Distância
disponível
em
http://teleduc.nied.unicamp.br/teleduc/
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principal função é organizar e situar o aluno no decorrer do curso, indicando-lhe o que é
esperado de seu desempenho.
FIGURA 1 – Página de entrada do curso e a ferramenta Agenda

Esta página funciona como um canal de comunicação direto dos formadores com os
alunos e nela são colocadas informações que seriam fornecidas normalmente no início de uma
aula ou na seqüência de aulas presenciais.

No curso em questão, a cada semana, o conteúdo da agenda era atualizado pelos
formadores. A agenda trazia as discussões temáticas para a semana, com leituras a serem
realizadas, discussões nos chats e fórum e, ao mesmo tempo, chamava atenção para que os
participantes interagissem no ambiente. Quando era feita a ativação de uma nova agenda, a
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agenda anterior era automaticamente armazenada pelo ambiente e podia ser consultada a
qualquer momento pelos participantes do curso.

Além da ferramenta Agenda, também são classificadas como ferramentas de
coordenação aquelas que apresentam material didático de apoio às atividades do aluno, como
as ferramentas Leituras e Material de Apoio, e a própria ferramenta Atividades (Figura 2), que
apresenta as atividades que serão desenvolvidas durante o curso. As ferramentas Leituras e
Material de Apoio são diferenciadas apenas pelo conceito: a primeira é usada para
disponibilizar textos e material bibliográfico geral do curso, enquanto a segunda geralmente é
usada para apresentar todo tipo de material vinculado a uma determinada atividade.
FIGURA 2 – Ferramenta Atividades
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Cada curso, no TelEduc, pode utilizar um subconjunto qualquer das ferramentas
oferecidas pelo ambiente. Assim, pode acontecer que, em um determinado momento do curso,
algumas ferramentas não estejam visíveis no menu à esquerda e, portanto, não disponíveis aos
alunos. Faz parte da metodologia adotada pelo formador oferecer ou não uma ferramenta, bem
como escolher a quem e em qual momento do curso oferecê-la. As ferramentas podem ser
disponibilizadas e retiradas a qualquer momento, a depender tão somente da dinâmica
escolhida pelo formador. No curso em questão não foram disponibilizadas aos alunos as
ferramentas Parada obrigatória, Perguntas freqüentes, Grupos e Correio, sendo substituídas
pela lista de discussão do Yahoo, como foi comentado anteriormente.
Essa escolha é feita dependendo da funcionalidade da ferramenta (Figura 3).
FIGURA 3 – Tela que permite a escolha das ferramentas

Nas ferramentas de comunicação, o TelEduc apresenta as ferramentas Correio, BatePapo e Fóruns de Discussão. Todas são internas ao ambiente, ou seja, para se ter acesso às
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mensagens do Correio, é preciso estar conectado ao TelEduc. Exatamente por estas razões, a
coordenação do curso em questão optou por usar uma lista de discussão fora do ambiente,
pois, caso houvesse algum problema de acesso com a página do ambiente, como algumas
vezes aconteceu, a comunicação entre os participantes não ficaria tão prejudicada.

Os formadores têm total liberdade de criar, eliminar e configurar Fóruns de
Discussão10 de acordo com tópicos que julguem relevantes serem discutidos por meio deste
tipo de ferramenta (Figura 4).
FIGURA 4 – Ferramenta Fórum

Os fóruns podem ser eliminados ou então fechados no sentido de estarem
configurados somente para leitura. O conteúdo de um fórum pode ser totalmente exibido,
10

Espaço criado para a realização de discussões assíncronas sobre uma determinada temática.Assemelha-se a
uma lista de discussão, com a diferença de que os usuários têm acesso a todas as mensagens, separadas por
temas.
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impresso ou armazenado como um arquivo HTML11. Segundo Rocha (2003, p.385), “estas
funcionalidades são importantes, no sentido de viabilizar que uma discussão, muitas vezes
extensa, possa ser vista como um “objeto” sobre o qual se possa refletir, abstraindo as idéias
principais que foram geradas”.

O Bate-papo (figura 5) é uma ferramenta que permite conversas síncronas e textuais
em um curso, sendo executada diretamente pelo próprio navegador (browser) tal como as
demais ferramentas do ambiente. Um ponto interessante a ressaltar é que, como os chats
ficam registrados e gravados no ambiente, os alunos que não participaram naquele dia e
horário podiam ter acesso ao que foi discutido no chat e enviar sua opinião posteriormente
através das outras ferramentas do curso (lista, fórum, diário de bordo, etc).
FIGURA 5 – Sessão de bate-papo

11

Hypertxt Markup Language (HTML) é uma linguagem criada para a manipulação e exibição de hipertextos
disponíveis em todos os servidores da internet.
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A característica da informalidade faz com que a interação se dê de forma natural e
informal, tendo em vista que é relativamente não planejada, ou seja, a construção da interação
vai sendo planejada e re-planejada à medida que a conversa vai se desenvolvendo. A natureza
síncrona do Bate-Papo gera participações curtas e pouco elaboradas, o que no curso gerava, às
vezes, um distanciamento dos temas propostos para discussão. Apesar disso, os chats foram
positivos no sentido de aproximar mais os participantes do curso, contribuindo para aumentar
a interatividade entre o grupo. Alguns alunos elegeram os chats como ferramenta prioritária
de participação, outros tinham problemas com os horários e formas de acesso.

Além destas ferramentas existe o Mural (figura 6), no qual são deixados recados
gerais como avisos de eventos, links interessantes encontrados na internet, que podem ser
anexados por qualquer participante do curso.
FIGURA 6 - Ferramenta Mural
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Também como ferramenta de comunicação, o ambiente TelEduc contém o Portfólio
que, computacionalmente, pode ser visto como um espaço em disco, no servidor TelEduc, no
qual o aluno pode disponibilizar suas informações (figura 7). Seu objetivo é prover um
mecanismo para o aluno comunicar ao grupo e/ou ao formador o resultado de seu trabalho e
receber comentários e sugestões.
FIGURA 7- Ferramenta Portfólio

Neste espaço o aluno disponibiliza textos, respostas de atividades, URLs etc. e
decide que tipo de compartilhamento deseja usar: o totalmente compartilhado possibilita que
todos os participantes do curso possam ter acesso e comentar seu trabalho; o modo
compartilhado com os formadores permite o acesso somente ao grupo de formadores do
curso; e o não compartilhado não permite acesso a outras pessoas ou aos não componentes de
um grupo, no caso de portfólios de grupos.
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Duas outras ferramentas que podem ser consideradas de comunicação, mas que são
bastante específicas da metodologia que fundamenta o TelEduc, são o Diário de Bordo (figura
8) e o Perfil. O uso da primeira tem como objetivo oferecer um local em que o aluno possa
fazer uma reflexão a respeito do seu processo de aprendizagem e receber comentários dos
formadores. Daí seu nome: diário, que sugere um diário pessoal de bordo, que evoca a idéia
de percurso ao longo do curso.
FIGURA 8– Diário de bordo

A ferramenta Diário de bordo foi extremamente rica para conhecer alguns detalhes
que só no fórum ou no chat era difícil de se perceber. O problema é que nem todos
interagiram com a ferramenta como deveriam, por timidez, medo, ou pela própria dificuldade
em lidar com a tecnologia.
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Já a ferramenta Perfil (figura 9) é usada para o aluno se apresentar ao grupo de forma
bastante pessoal, colocando sua foto, dizendo quem é, do que gosta, o que faz, seus hobbies,
sua família, sua cidade etc., e eventuais informações extras solicitadas pelos formadores.
FIGURA 9 – Ferramenta Perfil

No terceiro grupo de ferramentas, as de administração, onde se situam as ferramentas
de apoio ao formador no gerenciamento da parte administrativa do curso – gerenciamento de
alunos e de formadores, de inscrições, datas de início e término de curso etc. Somente os
formadores de um curso podem visualizar e utilizar tais ferramentas. Além de auxiliar nas
tarefas de administração do curso, existem, nesse grupo, ferramentas que servem como forma
de auxiliar o acompanhamento de alunos, como a ferramenta Acessos (figura 10). Por meio
dela são gerados vários relatórios, dentre os quais se pode verificar o número de acessos e o
último acesso dos participantes no ambiente; a freqüência em um determinado período do
curso estipulado pelo usuário; e o acesso às diferentes ferramentas disponíveis. Segundo
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Rocha (2003), esta ferramenta foi implementada, porque não se conseguia distinguir o aluno
"calado e presente” do aluno realmente "ausente” e essa diferenciação é extremamente
importante no acompanhamento de um curso.
FIGURA 10 – Ferramenta Acessos

Dessa primeira necessidade de “identificar alunos” é que surgiu o desenvolvimento
da ferramenta InterMap (Interation Map) (figura 11), que provê um modelo de interface
gráfica interativa para representar graficamente os dados gerados através das ferramentas de
comunicação em ambientes de educação a distância na web.

Em cursos presenciais, os participantes utilizam a comunicação face a face que
fornece muitas pistas visuais como o olhar, os gestos e a postura do corpo. Assim, é possível
inferir, por exemplo, se uma pessoa está tendo algum tipo de dificuldade, quem está
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interessado no assunto da aula, se está havendo conversas paralelas etc. Estas pistas visuais
ajudam o formador a acompanhar melhor seus alunos, dando-lhe subsídios para que ele
decida sobre a melhor hora e forma de intervir. Na internet, ao entrar em qualquer ambiente
para EaD, o aluno ou o formador não "enxerga" outras pessoas compartilhando o mesmo
espaço, vê apenas um conjunto de ferramentas que apresenta e organiza a informação
disponível nos cursos, geralmente representada de forma seqüencial e textual.
FIGURA 11 – Ferramenta Intermap

Em qualquer situação de aprendizagem, a interação entre os participantes
(formadores e alunos) é de extrema importância. É por meio da interação que se torna
possível a troca de experiências, o estabelecimento de parcerias e a cooperação. A maioria das
interações, nos ambientes para educação a distância na web, se dá fundamentalmente por texto
e o mesmo ocorre no TelEduc. O texto tem inúmeras qualidades como meio que possibilita a
interação entre interlocutores, mas pode ser insuficiente quando se deseja informações sociais,

104

como o tom da conversa, os grupos formados na interação e os padrões de atividade. Tal
dificuldade é agravada pela forma de representação seqüencial de registro, armazenamento e
apresentação da maior parte das ferramentas de interação nos ambientes. No caso de um curso
com inúmeros participantes, torna-se praticamente impossível, por exemplo, acompanhar a
troca e o ritmo de conversação de um grupo de discussão. Esta situação se complica ainda
mais, caso o participante se ausente do grupo por um período de tempo, pois a quantidade de
mensagens pode aumentar muito e ele perde o contexto da conversação. Para auxiliar o
participante a apreender a estrutura e o histórico da discussão, bem como as relações entre os
participantes de um curso, novas interfaces para visualização desses dados são necessárias.
Com este objetivo foi desenvolvida a ferramenta InterMap, que utiliza técnicas de
visualização de informação para representar graficamente os dados das ferramentas de
interação (Correio, Grupo de Discussão e Bate-Papo) do ambiente TelEduc.

Neste capítulo foram apresentadas as opções metodológicas de trabalho e uma breve
descrição do ambiente que foi utilizado no campo de pesquisa. No capítulo seguinte, retornarse-á ao campo empírico, buscando, à luz da base teórica apresentada, refletir sobre a
interatividade enquanto vivenciada pelos participantes. Pretende-se, assim, a partir da
realidade apreendida, discutir as potencialidades da interatividade e sua vinculação com as
práticas pedagógicas da EaD nos ambientes de aprendizagem online.
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4

MAPEANDO A INTERATIVIDADE NO CURSO COMUNIDADES
DE APRENDIZAGEM E ENSINO ONLINE

Tratar da interatividade e das potencialidades que podem ser trazidas para a prática
pedagógica online é uma tarefa bastante complexa, pois se analisa como os sujeitos se
comportam, se comunicam e constroem conhecimentos através de ambientes de
aprendizagem. A interatividade é a categoria-chave desse trabalho, entendida – Capítulo 1 como a possibilidade real de participação/intervenção dos sujeitos (alunos e professores) no
processo de comunicação/educação. A nossa intenção neste capítulo é perceber a
interatividade vivenciada por estes sujeitos no Curso Comunidades de Aprendizagem e Ensino
Online, o feixe de relações que se estabelecem e suas articulações com interfaces do ambiente
utilizado para o curso, o TelEduc, e ir mapeando o processo da prática pedagógica online com
seus entraves e suas possibilidades.

O curso em questão, em suas diferentes perspectivas, assim como foi apresentado no
capítulo anterior, ofereceu múltiplas possibilidades de troca, interatividade e colaboração
entre os sujeitos do processo. Isso já evidencia um aspecto positivo na tentativa de contribuir
para a construção de um olhar diferenciado para a modalidade EaD online. Entretanto, alguns
entraves e nós ainda se fazem presentes.
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4.1

A prática pedagógica no curso

A prática pedagógica é uma construção que se elabora constantemente. É com base
nos modelos teóricos estudados, vividos, aprendidos e assumidos na prática, em todo o
percurso acadêmico como aluno e também como professor, que se vai construindo a forma,
muito particular, de ser professor. Esse modelo construído permeará as práticas educativas,
tanto em cursos presenciais como à distância. As velozes transformações tecnológicas da
contemporaneidade impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender. Essas
mudanças exigem uma prática comunicacional diferenciada, não mais baseada na emissão e
recepção de um sujeito para outro, mas em uma co-participação dos sujeitos, e uma prática
docente também diferenciada, com numa nova lógica, baseada na exploração de novos tipos
de raciocínio, que sejam valorizados não só os aspectos da racionalidade, mas também da
subjetividade, traduzindo-se em uma nova cultura (vide cap 2 item 2.4) e uma nova
sensibilidade. É nesta perspectiva que se pretende analisar as práticas pedagógicas do curso
em questão.

A proposta do curso é bastante rica e interessante, a começar pela própria temática –
Comunidades de aprendizagem e ensino online – na qual percebemos, inicialmente, que a
prática construída pelos professores apresenta a tentativa de romper com o paradigma da
educação tradicional. Em alguns momentos, ainda mostra traços das práticas tradicionais que
nos foram impostas. Observamos que ainda há um certo controle e imposição de uma
dinâmica planejada pelos professores. Constatamos isso ao verificar que, apesar de ter sido
montado um perfil dos participantes com suas expectativas em relação ao curso, não houve
uma negociação da proposta para que esta pudesse se adequar à realidade e aos desejos dos
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sujeitos que estavam envolvidos no processo. No único encontro presencial realizado foram
apresentados os objetivos, a metodologia, os conteúdos e a forma de avaliação do curso.

Isso leva à reflexão sobre os princípios pedagógicos de Freire (1996, p.33), que
propõe uma pedagogia mais atenta à realidade do aluno. Segundo o autor, “ensinar exige
respeito aos saberes dos educandos”. Por que não discutir com os alunos sobre suas
experiências concretas e de acordo com as informações coletadas, planejar metodologias e
conteúdos? Quando se planeja um curso online, deve-se também atentar para esta proposta
freireana, partindo do princípio que é preciso estar alerta às necessidades dos educandos,
assim como às suas possibilidades de aprendizagem e aos seus interesses; senão, corre-se o
risco do fracasso e da evasão, como acontece em tantos cursos à distância.

Nesse único encontro presencial também se constatou a heterogeneidade da turma,
tanto em relação às áreas de conhecimento, como no que se refere ao trato com as tecnologias.
Alguns tinham bastante experiência na área e já haviam, inclusive, participado de outros
cursos à distância, enquanto outros ainda estavam na sua primeira experiência. Isso, por um
lado, possibilita uma grande riqueza de colaboração e troca de experiência entre os sujeitos,
mas, por outro, em determinados momentos, dificulta o processo de ensino/aprendizagem, à
medida que uns apresentam muita dificuldade de acompanhar o ritmo do curso, sentindo-se,
inclusive, excluídos do processo. Podemos constatar isso nas seguintes falas:
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Estou gostando muito da experiência de um curso a distância e principalmente da troca de aprendizados
que está ocorrendo. Porém, constato alguns problemas: a lista de discussão está com uma grande
quantidade de informação que não estou conseguindo acompanhar e acho que está faltando um
direcionamento (foco); as pessoas imaginam que todos estão no mesmo patamar de conhecimento e
conversam como se todos já dominassem o assunto (a turma é heterogênea - é como se eu passasse a
falar termos técnicos da informática com os outros colegas que não são da área);

O curso está muito interessante, sobretudo por ser uma experiência nova para mim, mas em alguns
momentos eu me excluo um pouco do processo, ou seja, por não me fazer tão presente tenho a
sensação de exclusão. Mesmo assim, quero dizer que, apesar de um pouco ausente, ainda estou viva.

Percebeu-se, também, em alguns aspectos do curso, uma transposição para o
ambiente online das concepções pedagógicas tradicionais: conteúdos previamente
selecionados, tarefas e atividades a serem cumpridas num período de tempo determinado. É o
que se pode observar na própria agenda do curso:

Estamos todos imergindo em um novo ambiente de aprendizagem e, durante 60 horas/aulas,
iremos realizar atividades nos modos presencial e à distância. Socializamos abaixo o nosso
cronograma para o período de 12 a 18/05/03. Assim, vocês poderão se agendar para a
realização das atividades propostas.
Bom trabalho para todos.
12/05 - A DISTÂNCIA . Abertura do primeiro FÓRUM: Interatividades
. Leitura do texto 2 para discussão no Fórum/chat. O texto encontra-se disponível na seção Leituras.
. Continuação da discussão sobre EaD – limites e possibilidades na Lista de discussão.
13/05 - A DISTÂNCIA . Participação no chat do TelEduc sobre o texto 2
OBS:
1. O texto encontra-se disponível na opção Leituras
2. As questões para discussão do chat serão enviadas pela lista de discussão:
comunidadesaprendizagem@yahoogrupos.com.br

. Construção do Perfil
18/05 - A DISTÂNCIA . Abertura do segundo Fórum: Comunidades de aprendizagem
. Leitura do texto 3 para discussão no Fórum/chat. O texto encontra-se disponível na seção Leituras.
. Continuação das discussões sobre EaD – limites e possibilidades na Lista de discussão e
Interatividades.

Nesse sentido, o processo parece revelar-se contraditório, pois a EaD deveria
possibilitar, exatamente, que cada um seguisse o seu próprio tempo e ritmo, mas, à medida
que existem tarefas a cumprir num prazo determinado, isso não é respeitado.
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È

importante deixar claro que essas atividades, apesar de apresentadas pelos

professores e ter um “tempo determinado” devido ao próprio ritmo do curso, estavam abertas
para que os alunos sugerissem novas atividades. Foi o que aconteceu durante o curso, como
será observado mais adiante.

É necessário refletir sobre o que motiva as pessoas a interagir, considerando a
diversidade de ritmos, disponibilidades e interesses. Assim, as intenções, tanto coletivas como
individuais, devem ser discutidas. É fundamental convidar cada um a falar de si próprio, quais
são as suas intenções, as suas expectativas, por que fazer parte de uma determinada
coletividade. Essa intenção inicial, compartilhada, possibilitará que uma intencionalidade
comum e coletiva seja construída de modo espontâneo, e não imposta, como ainda acontece
em função da concepção cristalizada de educação como um processo de assimilação de um
conhecimento pronto, que ainda persiste entre alunos e professores, apesar dos discursos
renovadores realizados nos processos educacionais.

4.2

O planejamento

Planejar constitui um grande desafio que não pode ser vencido, apenas seguindo
roteiros. Pensar em desenvolver cursos online implica, sobretudo, perceber essa nova
perspectiva da lógica da comunicação e da sociabilidade. Segundo Alves, Lago e Nova
(2003), uma questão fundamental para o planejamento de um curso online é a formação de
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uma equipe.

É necessário preparação e concretização envolvendo uma série de atividades

que, às vezes, fogem às habilidades de determinado professor (desenvolver ambientes
virtuais, criar a estética para o ambiente, adequação do conteúdo a uma lógica hipertextual) e
com uma carga de trabalho grande, muito superior àquela que apenas um só professor pode
dar conta (responder às listas de discussão, aos e-mails individuais, alimentar as discussões
nos fóruns, ler a produção dos alunos individual e coletivamente, participar dos chats, enfim
sempre estar online para o curso). Outros pontos importantes são, também, trazidos por Silva
(2003, p. 56): “Como cuidar da organização dos conteúdos de aprendizagem a serem
disponibilizados como proposição à construção coletiva do conhecimento?” Como planejar
para que a hipertextualidade e a interatividade estejam na base do curso? Como romper com a
linearidade dos materiais didáticos de modo a não subutilizar o paradigma comunicacional?

Em muitos programas de EaD percebe-se a predominância de propostas que utilizam
equipes multidisciplinares, onde o processo de construção e realização dos cursos é
fragmentado, delimitando diversas funções como cita Santos (2003): professor-autor
(responsável pela sistematização do conteúdo), professor-instrutor (responsável pela
formatação do conteúdo de forma instrucional), professor-tutor (o profissional que
acompanha os alunos, tirando dúvidas), programador (desenvolve o ambiente que gerenciará
o curso), web-roteirista (profissional responsável pela adequação do conteúdo à lógica
hipertextual), web-designer (desenvolve a estética do ambiente) e o suporte técnico (atende às
demandas técnicas que surgem durante a realização do curso). Esta equipe, muitas vezes,
realiza suas funções de forma desarticulada, sem o conhecimento e integração com o todo,
separando-se inclusive a concepção intelectual do curso, da sua aplicação. Assim, ainda de
acordo com Santos:
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Essa distinção burocrática separa o fazer do saber, a teoria da prática. Assim, a
autoria do professor se reduz à elaboração de conteúdos a serem transmitidos como
pacotes fechados e imutáveis. Para que as práticas de EaD sejam mais produtivas e
integradas, é necessário o envolvimento interdisciplinar de toda uma equipe de
produção que se dá para além da relação professor, aluno, conteúdos. (2003, p.
218).

Defende-se que não deve haver, de um lado, um professor que prepara conteúdos, de
outro, um professor que vá apresentá-los aos alunos (professor tutor). Isso fragmenta o
processo e traz a lógica de comunicação unidirecional, da emissão e da recepção, separando
também a teoria da prática.

No curso, ora analisado, os professores optaram por realizar, eles mesmos, todas as
etapas do processo de criação e desenvolvimento do curso, à exceção da parte de
programação, visto que se decidiu pela escolha de um ambiente já desenvolvido, o TelEduc.
Esta opção ampliou significativamente o volume, o âmbito de trabalho e a atuação dos
mesmos, assim como sua responsabilidade sobre todo o processo. Isso foi sinalizado pelos
professores em entrevista realizada:

Fizemos essa escolha, conscientes das demandas e riscos que a mesma poderia
implicar, exatamente para termos mais dados no momento da avaliação e uma
experiência mais completa quando da realização de cursos futuros.

Assim, a escolha e a produção do material didático, como textos, atividades,
hipermídia, foram desenvolvidas pelos professores, com o intuito de provocar a interatividade
necessária no processo de ensino/aprendizagem do curso. Todo esse material foi
disponibilizado em um CD-ROM e no ambiente TelEduc. Foram selecionados vinte e nove
textos de apoio, para que os alunos aprofundassem as questões discutidas. No entender dos
professores, esses textos foram escolhidos buscando vários pontos de vista distintos, que se
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referissem a diversos aspectos relacionados às comunidades de aprendizagem e ensino online.
Além dos textos, alguns de autoria dos próprios professores – o que foi um aspecto bastante
positivo, pois as questões e dúvidas puderam ser esclarecidas e discutidas com o próprio autor
do texto –, foi criado um CD-ROM (figura 12) especialmente para o curso, contendo um
hipertexto sobre planejamento de cursos online (figura 13), uma hipermídia, com o objetivo
de discutir a problemática da interatividade, considerada pelos professores fundamental em
qualquer reflexão sobre a educação online (figura 14). Também foram selecionados alguns
vídeos, e incluídos alguns softwares de distribuição gratuita que seriam usados durante o
curso, como o Messenger, leitor de PDF, compactadores de arquivos, navegadores e outros,
para facilitar o trabalho, caso o aluno não os tivesse.
FIGURA 12 – Página inicial do CD ROM
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O hipertexto sobre planejamento de cursos online possui diversas informações
textuais, distribuídas em várias páginas interlinkadas, possibilitando leituras e caminhos
diferenciados a serem percorridos por cada participante.
FIGURA 13 – Hipertexto sobre planejamento

Foi construída uma pequena hipermídia, dentro dos limites técnicos de custo e tempo
dos professores, contendo sons, imagens, hipertextos, abordando as diferentes possibilidades
da interatividade e, ao mesmo tempo, convidando os alunos a interagirem, navegando nas
possibilidades oferecidas. É interessante pontuar que o início da hipermídia já é um convite
para a interatividade, começando com uma tela inteiramente preta (vide figura 14), com um
áudio de fundo com barulho de água e um ponto bem pequeno piscando no canto inferior da
tela. Essa tela só avança se o participante clicar em uma das áreas de link ativas.
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FIGURA 14 – Hipermídia sobre interatividade

O que se percebeu durante o curso é que esse rico material, com vastas possibilidades
hipertextuais foi pouco explorado pelos alunos. Um dos fóruns tinha como tema o
planejamento de cursos online, e um dos materiais indicados para leitura foi o hipertexto
construído pelos professores. Os alunos não trouxeram muitas questões sobre esse material.
Quando interrogados sobre a navegação no CD, as respostas foram muito evasivas, não
havendo nenhum questionamento, (re)significação, crítica ou elogio, como se pode observar
em um dos chats:

(21:31:47) L (professor) fala para Todos: Como anda a imersão e a interatividade de vocês no
ambiente e no CD?
(21:33:16) C fala para Todos: Estamos navegando no CD
(21:34:41) G fala para L (professor): Vi o CD todo, só não consegui ver o vídeo elaborado por vcs, deu
um erro que não entendi como executar. Mas o CD funcionou bem.
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4.3

A mediação pedagógica

A mediação pedagógica, como foi caracterizada anteriormente (vide cap. 2, item
2.7.6), enfatiza o processo de produção do conhecimento, envolvendo os suportes mediadores
–

tecnológicos

ou

não

–,

os

procedimentos

interativos

e

as

relações

entre

professor/aluno/conhecimento. O professor, nesse contexto, deve colocar-se como o
incentivador da aprendizagem, mas não como o único que pode mediar o processo. Na
perspectiva da mudança do paradigma da transmissão, segundo Freire (1978), todos os
sujeitos são mediadores uns dos outros e mediados pelo próprio mundo. Todos são seres
históricos que contribuem para o seu desenvolvimento e o do outro.

O curso teve a participação de cinco professores, uma proposta bastante interessante,
que possibilitou a mediação desses professores, com histórias de vida e práticas pedagógicas
diferenciadas. Os alunos também trouxeram experiências de diversas áreas, em seus diferentes
espaços e tempos. Assim, professores e alunos envolvidos na experiência ora analisada, ao
interagirem, dialogarem e compartilharem, aprenderam, independentemente do espaço que
ocupavam. Isso contribuiu para o rompimento das fronteiras que separam as diferentes áreas
do saber e possibilitou a construção cooperativa do conhecimento em rede, sem restringi-lo à
sua especialidade, ou à área a qual cada um pertence. Nesse espaço, alunos e professores,
emissores e receptores, aparecem imbricados num só processo, como atores e autores do
mesmo processo. Como muito bem nos aponta Freire (1996, p.25), “quem ensina aprende ao
ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.
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Observa-se como isso se concretiza num diálogo entre um aluno e um professor.
Aluno :

Estou iniciando minhas viagens ao mundo desconhecido do TelEduc (...)
H oje (21/05/2003) – já passou de meia-noite enquanto escrevo – comecei a fuçar o código
do T elEduc e tentar instalá-lo em um ambiente W indows com um servidor w eb básico, já
que o seu padrão é o Linux com webserver Apache e servidor de banco de dados M ySQ L.
Estou utilizando o W indows 98 com o Personal W eb Server instalado com o objetivo de
criar mais uma possibilidade de utilização. Ah! T ambém vou tentar configurar/programar
para que ele possa utilizar alguns outros tipos de servidores de banco de dados na
plataforma W indows (M ySQ L, M S-SQ L Server e InterBase). Estou na fase de tomar
conhecimento da estrutura da ferramenta e de conseguir instalá-la na plataforma W indows.
Q ualquer novidade volto a entrar em contato! C âmbio, desligo

Pro fesso r:

Essa é a vantagem de ter um analista no grupo. Espero que você consiga descobrir novas
possibilidades para o T elEduc. Estamos esperando você nos fóruns.

Essa postura pedagógica de abertura, em que professores e alunos aprendem juntos,
pode fazer avançar não só a EaD, mas a educação presencial, porque sintetiza um dos
princípios de um novo paradigma para a educação. Como afirma Moraes (1997, p. 150):

... Quem educa, também aprende, transforma-se no próprio ato de educar, na relação
que se estabelece entre professor e aluno. O aprendiz, por sua vez, ao aprender,
também educa, com base na unidualidade existente na relação educador-educando e
educando-educador.

4.3.1 A atuação dos professores do curso

O dia-a-dia levou à percepção de que os professores se revezavam nos ambientes e
nas atividades propostas no curso. Assim, cada fórum e chat ficariam sob a responsabilidade
de um dos professores, o que não impedia que qualquer outro pudesse participar e dar sua
contribuição em qualquer um dos fóruns. Nos chats, às vezes havia mais de um professor
participando e isso era muito positivo, pois intensificava as discussões.
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Apesar dessa clara divisão de tarefas, ficou visível a presença mais constante de
apenas um dos professores, em quase todos os ambientes. Era sempre esse professor, que
vamos nomeá-lo de professor 1, que interagia com o grupo de maneira mais sistematizada e
constante, fazendo comentários nos diários, interagindo na lista de discussão, incentivando os
alunos a participarem das atividades. Esse aspecto chamou à atenção, pelo fato da própria
proposta do curso para formação de uma comunidade de aprendizagem com interesses
comuns exigiu a mediação pedagógica de “todos” os professores.

Seguem aqui algumas colocações do professor 1 – comentando posicionamentos dos
alunos, nos diários – a fim de destacar o papel importante do professor na prática pedagógica
online, ao incentivar a interatividade no processo de aprendizagem.
Oi, essa é a vantagem dos cursos online, v. vai administrando o seu tempo e participando das
atividades no seu ritmo. Estamos aqui para qualquer duvida. Bjs (20/05/03)
O chat do TelEduc infelizmente tem sido um grande problema. Estamos investigando e já
temos algumas conclusões: 1. o problema de visualização pode ser porque o browser de
navegação não está compatível com a versão do TelEduc; 2. erro na instalação do TelEduc no
servidor UFBA. Mas vamos agora centrar o chat no MSN. Bjs (01/06/03)
Que bom que v. faz parte dessa inteligência coletiva que é viva e pulsante. Cada um em seu
ritmo e disponibilidade vai construindo os significados. (30/05/03)
O espaço deste curso contempla a diversidade. Todos podem se colocar no momento que
desejar, como v. fez no diário. Cada um com a sua singularidade vai deixando a sua
contribuição. Bjs (20/05/03)

Em resposta às colocações feitas pelos alunos nos diários, falando de suas angústias,
dificuldades, alegrias e progressos com o curso, o professor 1 é o que mais interage, fazendo
comentários, estimulando os alunos a não desistirem ou dando resposta para uma dificuldade
específica.

118

Esse mesmo professor, no primeiro fórum que foi realizado através da lista de
discussão, construiu um texto a partir das intervenções dos alunos, contemplando as
diferenças nas falas dos sujeitos, linkando as diferentes contribuições, concretizando, em sua
prática, o sentido de mediação e da interatividade, como mostra um extrato do texto:
Oi grupo,
Desculpem o texto longo, mas não resisti em fazer um hipertexto das contribuições. ;-)
Tenho acompanhado atentamente a discussão e a contribuição de todos acerca dos limites e
possibilidades da EaD e gostaria de pontuar aspectos que foram discutidos na lista. Vamos
lá.
Inicialmente, penso, como algumas pessoas do grupo, que a EaD, enquanto uma modalidade
de ensino, bem como as diferentes tecnologias (oralidade, escrita, informática, imagem, etc)
não pode ser considerada panacéia, “salvadora da pátria” para os problemas educacionais
e/ou sociais e nem tampouco vai atender à demanda de inclusão dos sujeitos que, por uma
série de motivos, estão alijados do processo ensino/aprendizagem. Pensar as tecnologias e
EAD dentro desta perspectiva se constitui em uma visão acrítica e ahistórica. Acredito que não
é esse o posicionamento do grupo (...)
(...) Além das questões sociais, existem também as questões de ordem técnica que dificultam o
desenvolvimento de projetos online, como sinaliza W. Como por exemplo, o tipo de conexão: a
maioria dos cursistas tem uma conexão discada, o que nem sempre assegura a sua
participação nas atividades, principalmente nas atividades síncronas, configurações das
máquinas, custo do telefone para linha dedicada, além das questões técnicas em nível macro
que afetam todos os usuários independente do tipo de acesso (dedicada ou discada). Estas
questões interferem no nível de interatividade, como sinalizam A e W. Para efetivar uma
interatividade do tipo todos -todos na perspectiva de Lèvy, seria necessário melhores
condições de acesso em nível micro e macro. Contudo, como já foi dito, a interatividade pode
não assegurar a qualidade do processo de ensinar e aprender, como pontuou M. E é essa
qualidade que resultará na credibilidade dos processos de EaD, seja mediado por tecnologias
digitais, seja mediado por mídias impressas ou imagéticas, preocupação pontuada por N...

Nesse exemplo, tem-se o rompimento de uma pedagogia da transmissão e um
exemplo de prática pedagógica interativa. Assim, o professor modifica sua ação, deixa de ser
meramente o transmissor que imobiliza o conhecimento e o transfere para os alunos, e passa a
ser, como define Martin-Barbero (apud SILVA, 2003, p.265), um “sistematizador de
experiências”. Essa expressão mostra o professor como aquele que disponibiliza múltiplas
expressões. Assim também o professor modifica sua prática comunicacional. Ele torna-se,
conforme Silva (2003), um formulador de problemas, provocador de situações, arquiteto de
percursos, enfim, um agenciador da construção do conhecimento na experiência viva da sala
de aula online.
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Assim, traz-se a problemática do trabalho do professor online, que é ainda mais
intensa do que o presencial, como aponta Moran (2003, p.41): “com a educação online, os
papéis do professor se multiplicam, diferenciam-se, exigindo uma grande capacidade de
adaptação e criatividade diante das novas situações, propostas, atividades”. De acordo com
Lago:

... o professor precisa ter habilidade para comunicar! Coordenar seu tempo de fala,
suas atividades como produção de tarefas e produção de material de forma objetiva,
bastante contextualizada, precisa estar aberto a indagações e construções online,
precisa ainda propor e provocar discussões a distancia, via e-mail ou fórum, precisa
estar conectado, online, quase tempo integral, e com uma carga horária de trabalho
muitas vezes não compatível com o seu retorno financeiro (...) No curso a distância,
a figura do professor fica muito viva. O mediador e o provocador das interações para
o conhecimento adquirem novas habilidades nessa sociedade da informação. (2003,
p. 84;85)

Quando se perguntou aos professores por que a mediação pedagógica no curso foi
tão diferenciada, um deles respondeu que não existe uma razão única, mas um conjunto de
fatores, sendo a razão principal o desejo diferenciado de cada um, no momento do curso e o
envolvimento pessoal com a questão pedagógica. É o que revela a fala em entrevista de dois
professores do curso:

Só quem vive a experiência de ser professor online é que sabe a carga de trabalho
que é. E para você articular o seu discurso com a prática, você tem que estar o tempo
todo online, fazendo suporte no messenger, participar de encontros síncronos e
assíncronos, alimentar a lista de discussão, responder e-mails individuais dos alunos,
você fica sem vida própria.

Saber que um curso quando começa ele é fulltime, temos que estar conectados nele o
dia todo, senão interagindo diretamente com os alunos, pensando em como melhor
viabilizar essa comunicação por acreditar que ela promove definitivamente a
educação. Possibilita a troca, a criação da comunidade e, portanto, permite a
construção coletiva do grupo.
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Percebe-se que o trabalho dos professores na incorporação das tecnologias e das
mídias ainda é um processo aberto, repleto de incertezas e indagações, de procura e de
aprendizagem, construído no fazer, com acertos e erros.

Embora se deva salientar a importância de todos os envolvidos para uma prática
pedagógica interativa, ressalta-se que, para que essa prática se concretize, cabe
primordialmente ao professor o desafio de transformar sua própria prática pedagógica, de
modo a garantir um espaço de interação, em que haja possibilidade de co-participação e troca
“todos-todos”. Como sinaliza Moraes:

A atuação do professor traduz sua visão de educação. É impossível separar uma
coisa da outra. A teoria de aprendizagem que fundamenta sua ação contém as
explicações de como ele crê que o indivíduo aprende e determina o modelo
pedagógico por ele adotado. (1997, p. 18).

Uma relação pedagógica verdadeiramente interativa é aquela que se concretiza como
uma prática dialógica, como espaço de discussão, descobertas coletivas e de transformação de
todos os sujeitos.

Como bem aponta Lévy:

É preciso superar a postura ainda existente do professor transmissor de
conhecimento. Passando, sim, a ser aquele que imprime a direção que leva à
apropriação do conhecimento que se dá na interação. Interação entre aluno/professor
e aluno/aluno, valorizando-se o trabalho de parceria cognitiva; (...) elaborando-se
situações pedagógicas onde diversas linguagens estejam presentes. (1999, p.170).
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4.4

Explorando a interatividade

Os fundamentos da interatividade podem ser tomados como modificadores da práxis
comunicacional em sala de aula e, conseqüentemente, da prática pedagógica. Com base em Silva
(2000, 2003), compreender-se-á a interatividade a partir dos seus fundamentos já discutidos
anteriormente (vide cap. 1), que trazem em si a perspectiva da comunicação como co-criação.
É a partir destas três categorias que será analisada a interatividade no curso em questão.

•

Participação/intervenção: implicaria na possibilidade de intervenção do sujeito,
modificar o curso da mensagem como co-criação.

•

Bidirecionalidade/hibridação: a comunicação é produção conjunta da emissão e da
recepção, é co-criação. Os dois pólos codificam e decodificam, o que sinaliza uma
comunicação bidirecional em que desaparecem as diferenças entre professor e
aluno.

•

Permutabilidade/potencialidade: consiste na oferta de múltiplas alternativas de
aprendizagem para que os sujeitos construam articulações e significados.

É importante deixar claro que, na tentativa de mostrar, através das relações dos
sujeitos e de suas ações, como as três categorias se evidenciaram no processo do curso, não
pode ser esquecido que essas categorias, como afirma Silva (2000), apesar de trazerem
aspectos distintos, não são independentes; ao contrário, se combinam e dialogam. Assim,
esses elementos encontram-se imbricados no decorrer do processo, mas serão enfatizados
separadamente em alguns momentos, por motivos metodológicos.
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A escolha metodológica adotada pelos professores no curso em questão exigia a
participação/intervenção ativa dos sujeitos, indo além da mera recepção de informações.
Assim, a interatividade pôde ser percebida pelo modo como os conhecimentos são propostos e
não meramente transmitidos (modificação do paradigma comunicacional e pedagógico). A
sala de aula online não pode ser vista como uma sala de aula no sentido tradicional, mas um
encontro em que se busca o conhecimento, ao invés de ser exclusivamente transmitido. Como
bem aponta Freire:

A verdadeira comunicação não nos parece estar na exclusiva transferência ou
transmissão do conhecimento de um sujeito a outro, mas em sua co-participação no
ato de compreender a significação do significado. (1977, p. 70).

Para realizar o exercício de romper com o modelo de prática tradicional, centrada no
discurso do professor, foram utilizadas, a fim de proporcionar a bidirecionalidade, as diversas
ferramentas do ambiente, com momentos síncronos e assíncronos. A experiência de
aprender/produzir coletivamente apresentou, contudo, diferentes dinâmicas.

A cada semana era apresentado um tema a ser debatido através das várias interfaces
do ambiente, proporcionando a participação/intervenção dos sujeitos no processo
pedagógico. Observa-se que o ambiente TelEduc, com suas várias ferramentas, possibilita
essa flexibilidade, permitindo o registro e a partilha de significados no sentido “todos-todos”.
Os componentes integrados que compõem o ambiente permitem uma comunicação interativa,
uma vez que cada sujeito tem a liberdade plena para usar qualquer ferramenta (vide a
descrição das ferramentas no capítulo anterior) e partilhar suas idéias com todos. Com isso,
ele pode construir seu discurso e interferir no do outro. Isso atende aos pressupostos do
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dialogismo freireano, na medida em que cada sujeito deixa de ser receptor passivo de
informação e passa a ser construtor e socializador de conhecimento.

A bidirecionalidade/hibridação foi percebida em vários momentos do curso, mas
ficou mais evidenciada quando a emissão e recepção se imbricavam e se confundiam,
permitindo que a mensagem não fosse apenas transmitida, mas (re)significada e co-criada
pelos sujeitos do processo.

Os professores colocavam as provocações na agenda da semana e estas provocações
(mensagens) eram discutidas, modificadas (re-criadas) pelos sujeitos através das várias
interfaces do ambiente (fórum, chats, diário de bordo etc). Os alunos tinham inteira liberdade
de criar e sugerir a partir daquela temática. As provocações iniciais serviam apenas como
ponto de partida. Mensagens do Fórum Planejamento:

Tema: Semelhanças e diferenças nos planejamentos de cursos presenciais e a distância
25/05/2003, 19:24:44
Planejar, palavra de ordem em qualquer atividade humana. Ação que tem na sua essência a
característica de ser flexível. É esta flexibilidade que possibilita o alcance dos objetivos
propostos.
Tarefa árdua para alguns, prazerosa para outros. Enfim, existe diferença entre planejar cursos
presenciais e à distância? Quais?
Um sujeito responde:
O planejamento para cursos presenciais difere dos cursos a distância na metodologia e
recursos didáticos utilizados pelos cursos. Os cursos que utilizam a modalidade de educação a
distância exigem um planejamento diferenciado, já que se utilizam ambientes de aprendizagem
para interação do grupo, os materiais didáticos para serem exibidos na página do cursos têm
um tratamento especial, pelo webdesigner. A equipe dos profissionais deve ser uma equipe
multidisciplinar, os cursos a distância precisam de um bom planejamento para que possam ter
efeito positivo. Os objetivos da educação são os mesmos da EaD e dos cursos presenciais, o
que difere são as particularidades de cada um.
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Outro sujeito retoma a questão, acrescentando outras possibilidades:
Sem sombras de dúvidas a diferença existe e é enorme, mas não podemos deixar de entender
que a aplicação de metodologias difere a cada turma de aprendizado independente de ser para
EaD ou cursos presenciais. O foco do uso da metodologia está centrado no público-alvo. Um
mesmo tema trabalhado para alunos da oitava série que estão cursando dentro do período
normal previsto difere quando aplicado para alunos de uma classe de adultos por exemplo. A
complexidade da metodologia está mais voltada para a tecnologia usada, seja no ensino
presencial ou de EaD, do que propriamente como uma característica do método não
presencial. O ensino a distância usa tecnologias menos ou mais complicadas, a depender
tanto dos elementos incorporados quanto o ensino presencial.
Ah! uma outra questão!
A interação não deve ser buscada tanto na EaD quanto no ensino presencial? Não é ela que
promoverá um maior aproveitamento do aluno e será um motivador bidirecional professoraluno?

Assim, o debate se enriquecia com a possibilidade da participação dos sujeitos no
sentido de uma comunicação “todos-todos”, na qual todos podiam interferir na mensagem,
criar novos sentidos e novos significados. O debate se enriquecia, também, à medida que os
sujeitos participavam no sentido de trazer suas experiências, e suas opiniões eram respeitadas.
O emissor, seja professor ou aluno, podia disponibilizar múltiplas redes articulatórias. As
possibilidades para os sujeitos intervirem na mensagem eram inúmeras, visto que as
provocações colocadas podiam tomar caminhos diversos, o que se concretizava no curso,
através da permutabilidade/potencialidade.

A cada tema discutido, através das interfaces, eram oferecidas inúmeras
possibilidades e caminhos para que cada um traçasse a sua própria rota a partir do interesse
individual. Nas ferramentas Material de apoio e Portifólio eram disponibilizados, tanto por
alunos como por professores, textos, links e bibliografias que ampliavam e enriqueciam a
discussão, como mostram as falas a seguir:
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Oi pessoal,
Para ampliar os links vejam o texto sobre Mapa conceitual
Oi pessoal,
Aproveitando a discussão do chat de ontem (21/05/03), estou socializando um texto que
escrevi sobre as ferramentas de EaD free.
Este texto de Alexandra Okada discute a construção de mapas virtuais mediados pelo Nestor.

4.5

A interatividade dos sujeitos nas diversas interfaces do curso

4.5.1 Os fóruns

A natureza assíncrona do fórum favoreceu a reflexão e a elaboração das
participações, possibilitando maior qualidade e aprofundamento. Além dos fóruns temáticos
estabelecidos pelo curso, que foram seis, houve também fóruns livres. Estes eram abertos
pelos alunos ou pelos professores, à medida que surgiam outras questões. A exemplo disso,
tivemos as duas atividades, o roteiro coletivo e o RPG12 e outros fóruns livres que foram
criados. Como pesquisadora, coloquei algumas questões em relação à interatividade no curso
e nove alunos se dispuseram ao diálogo. Seguem três depoimentos sobre o conceito
interatividade.

12

Roleplaying Game (RPG): jogo de tabuleiro que surgiu na década de 70, nos Estados Unidos, no qual o
participante vive uma história sem ter de obedecer a uma posição apenas passiva, sendo parte ator, parte
roteirista de um texto que ainda não foi completamente escrito. As regras se constituem em um apoio que podem
ou não ser utilizadas; não há ganhadores: todos se divertem e todos ganham. Esse tipo de jogo vem sendo
adaptado para a web.
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O que você entende por interatividade?
A interatividade é o processo de encontro/relação das/entre diferentes histórias de vida
rumo à construção coletiva do conhecimento. Sem ela, é difícil falarmos de aprendizagem real.
Se pensarmos bem, a todo o momento estamos interagindo: com os sujeitos, com a realidade
social, com nossas indagações, com os nossos objetivos e circunstâncias de vida, com nossas
ausências/incompletudes...Enfim, um processo sempre prenhe de novas vivências e
construções..
Interatividade e compartilhar (pessoas\intrumentos), socializar, aprender e ensinar, estar
aberta a novidades e ter um senso critico multireferencial sao importantes para a aprendizagem
visto que o saber podera ser dado por varios processos (o texto esta sem acentuacao devido a
meu teclado estar quebrado).
Quanto a questão da interatividade, a concebo da seguinte forma: In (dentro) teratividade
(da atividade). É estar dentro da atividade, participando, colaborando no seu processo criativo,
movendo esforços para o crescimento do processo que está participando, criando situações
desafiadoras.

Percebe-se, a partir desses três depoimentos, o sentido de partilha e de colaboração
que os sujeitos atribuem à questão da interatividade. No Fórum Qual a importância da
interatividade para o ensino? também se percebe outras falas bastante interessantes sobre o
conceito de interatividade a partir das contribuições do grupo:

A interatividade é de fundamental importância para o ensino atual, porque permite uma
participação aberta no processo de criação, gerando uma interlocução entre as partes.
Ressaltamos que a interatividade, tanto na EaD quanto na sala de aula presencial,
contribui significativamente para que a educação deixe de ser um produto acabado, no qual só
há a reprodução de conhecimento, para se tornar um processo que cria e constrói o
conhecimento. O que vcs acham ?
Não existe educação sem interatividade já que a interatividade acontece quando as
habilidades intelectuais, cognitivas e de aprendizagem dos sujeitos dialogam. Na educação, o
que se constata é que existe um aproveitamento muito reduzido do potencial de interatividade
seja na EaD, seja no presencial. Prevalece ainda hoje o modelo tradicional de educação
baseado na transmissão para a memorização, ou na distribuição de pacotes fechados de
informação. Acho que a questão é : como a interatividade pode ser potencializada no sentido
de promover a participação, intervenção dos sujeitos ?

Alguns fóruns levantaram mais polêmicas e participações. A seguir, os três que
tiveram um maior número de mensagens postadas:
•

Qual a importância da interatividade para o ensino, com 37 mensagens postadas;

•

Ambientes EaD, com 33 mensagens postadas;
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•

Avaliação, com 28 mensagens postadas;

Observou-se que dois fóruns, não contemplados na relação acima, possibilitaram
maior interatividade. Neles ficou claro que ela não depende da simples participação, no
sentido de colocar uma mensagem no fórum, e sim no sentido de intervir no processo. Um
deles foi o primeiro fórum do curso, que teve como tema – Limites e possibilidades da EaD –
e foi realizado através da lista de discussão, pois o ambiente ainda não havia sido liberado
para

o

curso.

Nesse

fórum,

talvez

por

ter

sido

o

primeiro,

sentiu-se

uma

participação/intervenção ativa dos alunos, não só enviando mensagens, mas questionando,
criticando, (re)significando a questão norteadora do fórum com outras questões. Um dos
alunos construiu um texto sobre o tema:

Elaborei este texto sobre a EaD - Vantagens e Limitações. Estou divulgando para a lista.
Aguardo opiniões.

Um outro fórum que não estava previsto e que também promoveu intensa
interatividade foi o fórum do roteiro coletivo, que teve 35 mensagens postadas, e que será
abordado posteriormente.

4.5.2 Chats

A interface Bate-Papo foi eleita pelos participantes do curso como um importante
espaço para a socialização:
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Os chats foram de suma importância, apesar de que alguns não defendam que seja essencial,
mas sem eles acredito que o curso perderia sua humanização, pois, na minha opinião, é
através deles que conhecemos mais as pessoas com quem estamos interagindo, devido ao
fato de ser um momento em que as pessoas estão desprovidas de muita racionalidade,
externando os sentimentos, reagindo diretamente às provocações.
Eu, pessoalmente, gosto muito do Chat, pois é uma expressão mais espontânea, just-in-time,
onde as pessoas demonstram com menos censura aquilo que pensam e sentem diante das
opiniões do "outro".
Mas, o mais interativo é o Bate-Papo, pois através dele se consegue troca de idéias e
informações com rapidez. Melhor, só ao vivo.

Os chats são caracterizados por Borba e Penteado (2001), como o acontecimento de
diversos diálogos entrecruzados, denominados pelos autores como multidiálogos, e a
possibilidade dos sujeitos participarem de várias discussões ao mesmo tempo. O ritmo da
discussão nos chats foi determinado pela quantidade de participações. Quanto maior o número
de mensagens escritas, mais rápida era a discussão. Os sujeitos que já tinham experiência em
chats, que envolve a habilidade com o teclado e sincronia com as mensagens que vão sendo
colocadas, habilidade de participar de vários diálogos ao mesmo tempo, interagiam mais;
outros ficavam apenas observando a discussão se desenvolver e, de vez em quando,
interferiam na discussão. A leitura ou não dos textos indicados também interferia na
interatividade, pois quem não havia lido ficava sem saber sobre aquele tema que estava sendo
discutido e ficava sem elementos para interferir na mensagem do outro. Isso foi percebido nas
falas:
Acho que durante os chats, muitas discussões ficaram soltas e havia pessoas que falavam, ou
seja, na verdade escreviam textos, pressupondo que vc já possuía aquele conhecimento.
Senti-me um peixe fora d’agua.
... muitas vezes o chat começava por uma linha e as pessoas conduziam complemente para
outra....

Nesse sentido, apesar de o chat potencializar a socialização online, promovendo uma
integração maior dos sujeitos, o que foi colocado pelos participantes como positivo, muitas
vezes as temáticas propostas para os chats se perdiam e as discussões ficavam na
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“superficialidade”, apesar das constantes chamadas realizadas pelos professores que as
mediavam. Isso sinaliza, segundo uma das professoras do curso, a dificuldade em pensar
teoricamente sobre os problemas que envolvem a prática pedagógica, em ambientes de
aprendizagem, acentuando, assim, um fato que se observa cotidianamente em sua experiência
como professora: a dificuldade que os alunos têm de ler, sistematizar e discutir, respaldados
por um conhecimento já construído teoricamente.

A partir desta afirmação, deduziu-se que os alunos, muitas vezes, ainda se sentiam
amedrontados e acanhados em aprofundar os conhecimentos e discussões mediante a
interlocução com os autores, mesmo que isso pudesse ser feito em “tempo real”, pois havia
textos, para discussão, de autoria dos próprios professores do curso. Isso ainda demonstra o
peso dos vínculos com a educação tradicional, na qual o professor é o detentor do saber.

Outro problema percebido, no início, foi o grande número de pessoas participando
num mesmo horário. Isso fazia com que os chats se tornassem uma grande “torre de Babel”,
onde muitos falavam quase ao mesmo tempo, num ritmo acelerado, e outros não conseguiam
acompanhar. Uma das estratégias encontradas pelos professores para tentar melhor organizar
os chats e fazer com que fossem mais produtivos, evitando que determinado horário ficasse
com muitos participantes e outros vazios, foi disponibilizar quatro horários em três dias
diferentes e os alunos iam fazendo suas opções. Isso não significava que eles não pudessem
participar fora do seu horário, o que aconteceu muitas vezes.

Um outro aspecto importante nos chats que merece uma análise foi a postura dos
professores. Muitas vezes havia mais de um professor participando, o que enriquecia o debate.
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Foi adotada a conduta de mediador, atuando, conforme define Vigotsky (1994), na “Zona de
Desenvolvimento Proximal13,” realizando questionamentos sobre aspectos importantes, para o
tema em discussão, valorizando as contribuições e a experiência pessoal de cada um,
motivando a participação dos que pouco opinaram e tentando evitar a dispersão da temática
proposta, o que sempre era possível.

Essa forma de mediação também reflete a postura pedagógica dos professores no
curso, que se avalia como interativa, apesar de nem todos interagirem da mesma forma, como
já foi apontado.

4.5.3 A lista de discussão

A Lista de discussão foi uma ferramenta bastante utilizada, principalmente no início
do curso quando o TelEduc ainda não havia sido disponibilizado, como já foi explicitado
anteriormente. Serviu para a comunicação assíncrona dos participantes e, para garantir que a
comunicação entre os sujeitos não fosse interrompida por algum eventual problema com o
ambiente, foi utilizada então uma lista de discussão fora do TelEduc (vide cap. 3, item 3.1.2).
Ela serviu, também, para recados, detalhes administrativos e até mesmo para a realização do
primeiro fórum. Isso acarretou um grande uso da mesma, com o recebimento de mais de cem
mensagens nos primeiros dias do curso.

13

Para Vygotsky, “zona de desenvolvimento proximal” é a relação entre o conhecimento real – o que sabemos –
e o conhecimento potencial – o que queremos e podemos aprender.
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4.5.4 Diário de bordo

A ferramenta Diário de bordo foi extremamente rica para conhecer alguns detalhes
que só no fórum ou no chat dificilmente são percebidos. Utilizado como um “espaço de
catarse” no qual os alunos colocaram suas angústias, medos, dificuldades em relação à
participação no curso, mas também seus progressos e descobertas. O problema é que nem
todos interagiram com a ferramenta por timidez, medo de se expor ou pela própria dificuldade
em lidar com a tecnologia. A maioria dos participantes fez somente uma ou duas interações
no Diário de bordo. Essa ferramenta também possibilita que tanto os professores como os
alunos façam comentários sobre falas colocadas, ajudando os que expuseram dificuldades,
parabenizando, incentivando, enfim, interagindo com o outro. Em falas como essa percebeuse:

Timidez
Sou tímida e por isso tenho dificuldade de interagir, isso não vale apenas para este curso
(online), sou assim também nos cursos presenciais. Isso não quer dizer que eu não leio, muito
menos que não tenho interesse.
Comentário feito por um dos professores
O espaço deste curso contempla a diversidade. Todos podem se colocar no momento que
desejar, como você fez no diário. Cada um com a sua singularidade vai deixando a sua
contribuição.
Solidão no ambiente
Quando estou no ambiente TelEduc, sinto falta de discutir com os colegas algumas dúvidas ou
emitir uma opinião sobre algum assunto. Isto porque o ambiente TelEduc não possibilita saber
quem está online”.
Comentário
Você tem razão. Essa pode ser uma das limitações do TelEduc, mas quando você está online
pode ver os demais companheiros de discussão através do MSN que se constitui em um canal
de comunicação instantânea. Bjs
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Impressões sobre o curso
Esta semana está sendo diferente, pois estou conseguindo interagir mais com o curso no
sentido que estou conseguindo cumprir com mais “tarefas” que nas semanas passadas. O
texto sobre planejamento foi o que mais me chamou a atenção, pois, de certa forma, tive que
deter um tempo maior para poder lê-lo devido aos vários links. Mesmo no chat: esta semana,
senti maior facilidade para colocar minha opinião. Com certeza foi pelo fato de, por ter lido o
texto, sentir mais segurança para opinar. É isso...

4.5.5 O Messenger do MSN

Constituiu-se como um canal de comunicação instantâneo para os participantes. Essa
possibilidade de “conversa online” foi utilizada com diversos objetivos: esclarecimento de
dúvidas, pedidos de socorro, ou como o próprio espaço para o chat, pois, como já foi
colocado, a ferramenta Bate-Papo no TeleEduc teve alguns problemas técnicos e o os chats
foram realizados através do Messenger. Essa interface também possibilitou as conversas
informais entre os alunos e professores, proporcionando uma aproximação maior entre os
mesmos, fora do ambiente do curso.

É fundamental salientar que as possibilidades técnicas do ambiente são importantes,
mas elas por si só não apresentam modificações na prática pedagógica, muito menos na
educação. O essencial é expandir a aplicação dessas tecnologias, tendo em vista o projeto
pedagógico do curso. Seria um equívoco enfatizar que os recursos tecnológicos, por si só,
promovem interatividade ou uma ruptura paradigmática. Os cursos online podem muito bem
reproduzir o mesmo modelo da tão criticada educação tradicional, apenas com uma roupagem
de inovadores.
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4.5.6 Atividades paralelas

Duas atividades paralelas que não estavam planejadas pelos professores surgiram por
iniciativa dos alunos e foram aceitas pelos participantes. Uma delas foi o RPG, que causou
interesse inicial, mas não chegou a ser concretizada. Os sujeitos não interagiram com a
atividade. Deduzimos que seja pela falta de tempo, e por muitos não conhecerem as regras do
jogo. A outra atividade foi a construção de um roteiro coletivo que surgiu em um dos chats:
R fala para C@: Poderíamos participar da criação de um roteiro interativo (permanente) usar
avatares, imergir na criação de personagens, interagir com outros e agenciar ações...
C@ fala para R: Acho que seria interessante construir um roteiro coletivo, mas teríamos que
pensar numa estrutura ... talvez pudesse ser um produto legal de um curso como esse.
R fala para C@:Concordo, seria um exercício interessante e talvez pioneiro.
C@ fala para R: Acho que poderíamos pensar em um roteiro que fizéssemos coletivamente,
em html, com links .... depois, faríamos uma limpeza e produziríamos mídias para conectar os
links... iria ser um bom exercício.

A idéia se concretizou com a participação de alunos e professores numa escrita
hipertextual coletiva. Para a construção do roteiro foi criado um fórum:
Em função da idéia surgida no chat de 14 de maio, decidimos construir um roteiro de uma
narrativa hipertextual coletivamente. Vamos discutir a situação dramática inicial ... já temos
algumas idéias ...

É interessante ressaltar que foi um dos fóruns que mais mobilizou as pessoas a
interagirem; a narrativa ia tomando rumos inusitados com participação dos sujeitos,
concretizando o verdadeiro sentido da interatividade. O roteiro inicia-se a partir da leitura de
um texto de Borges: O livro de areia daí, a história começa a ser criada, (re)significada,
hipertextualizada:
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Um homem andava por uma praia deserta, quando tropeçou em uma pedra escura, caindo ao
chão. Chateado, olhou para a pedra que o derrubara e achou-a com um formato estranho.
Começou a cavar e descobriu que a pedra era, na verdade, um laptop protegido por um papel
filme, desses que se usam para embalar alimentos. Curioso, sentou-se, retirou o papel e ligou
o aparelho: para sua surpresa, este funcionou, e na tela apareceu escrito "aperte a tecla enter".
E assim ele o fez. Quem quer continuar?
Ao apertar a tecla enter, ele sofreu uma descarga elétrica fulminante que o transportou para o
século XXIII, onde todas as pessoas não precisavam pronunciar nenhuma palavra para
interagirem umas com as outras. Toda comunicação se dava pela força do pensamento. Tudo
parecia mágico, os sentimentos se efetivavam ao simples desejo desperto. Imagens e
objetos... pareciam ter vida diante da simples possibilidade de relação com pessoas e
ambientes... As escolas se organizavam por grupos de interesse que se reuniam no
cyberespaço, de acordo com as necessidades específicas de cada sujeito.
Essa história continua....
Já tínhamos conquistado o planeta Marte e estávamos colonizando. Para consolidar a
colonização, selecionamos os primeiros professores que desenvolverão uma nova
sistemática de educação a distância com os colonos, com objetivo de adaptá-los nesse
ambiente marciano.
Essa história continua......
O sistema utilizado para a educação a distância é totalmente confiável, sem quedas de
linha, interrupções pelo provedor, ou sistema operacional. Na verdade, é algo totalmente
diferente do que o homem conhecia. O homem está feliz, pois sempre foi um idealista e verifica
que muitos de seus sonhos são realidade no século XXIII. Procura uma universidade, para ver
como funciona a EaD.
A história continua...
Nesta universidade nada lembrava as universidades do século XXI, que eram formadas
por professores que diziam possuir o "saber". Nas Universidades de hoje, século XXIII,
os conhecimentos estão distribuídos em forma de redes por todas as pessoas da terra e
das colônias espaciais.
E continua.....
Embora o conhecimento esteja distribuído em redes, existe um mago poderoso que pretende
centralizar esses conhecimentos apenas no seu servidor, podendo assim controlar toda a
humanidade. Um grupo de rebeldes vem se organizando contra o golpe que o mago pretende
dar....
E continua.....
Esse grupo de rebeldes é formado por professores e alunos que, no século XXIII, não
são vistos como duas2 categorias. Formam simplesmente uma comunidade de
aprendizagem coletiva em que aprendem e discutem juntos. Seus membros têm
consciência de que ninguém deve centralizar conhecimento,s pois .....
Pois o conhecimento é, em sua essência, movimento...
E continua.....
Jeremias - esse é o nome do homem transportado - se perguntava o que era tudo aquilo... Era
uma nova época, as pessoas podiam interconectar suas mentes diretamente, sem o
inconveniente da palavra limitadora... mas ele sentia que faltava algo... era algo nele, aquele
não era seu tempo... Os "rebeldes" achavam que ele era o arauto esperado que viria de um
lugar distante para impedir que a liberdade fosse desfeita... mas a profecia falava que o
"escolhido" poderia servir tanto a um quanto a outro lado, e o mago estava perseguindo-o... Ele
ponderou algum tempo e descobriu que nenhum dos dois lados era o que ele queria para ele,
nada era o "certo"... Identificou que a arma secreta que ele trazia era a "palavra"... a mente
fechada e inviolável, que permanecia resistindo às tentativas de intercomunicação direta com
os outros sujeitos do mundo... Cansado, ele ponderou sobre o uso dos seus "poderes" e
sobre a relação entre o sujeito que se auto-afirma e a imersão no coletivo/coletividade...
E continua.....
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Reter ou perder-se no conhecimento? Então Jeremias percebeu que equilíbrio é uma palavra
vazia...
E continua.....
Vazia, este verbete o perseguia.
A dúvida do que fazer, de que lado escolher. E ainda havia os rebeldes, o mago.
Sentia-me em uma encruzilhada. Como às vezes é tão difícil escolher entre apenas dois
caminhos.
Imagine....
E continua.....
Mas, seus instintos lhe diziam que "conhecimento" era a chave de todo mistério. Como possuir,
então, o "conhecimento”?
E continua.....
Não possuir, talvez construir, destruir, reconstruir, resignificar. Não se possui aquilo que
é inatingível. O conhecimento é como o Livro da Areia, infinito, não há começo nem fim.
Quantas são as áreas do conhecimento? Quanto conhecemos do planeta, do mundo (os), do
outro, de nós mesmos?

É interessante observar que vão aparecendo, espontaneamente, no contexto da
narrativa, algumas categorias discutidas ao longo do curso: a relação alunos e professores,
construção coletiva do conhecimento, redes de aprendizagem coletiva, universidades virtuais.
E percebe-se, pelas colocações dos participantes, a tentativa de romper com as categorias
tradicionais da educação: o desejo de que as escolas se organizem por grupos de interesse e de
acordo com as necessidades de cada sujeito; professores e alunos não deveriam ser vistos
como categorias distintas, sendo co-autores de um conhecimento a ser construído
coletivamente.

Essa escrita coletiva foi um momento muito rico para o curso, trazendo à tona a
concretização da interatividade, unindo os princípios da participação, bidirecionalidade e
permutabilidade, e de várias das categorias apontadas neste trabalho, a fim de repensar EaD
numa perspectiva mais interativa, como a colaboração e a cooperação; à medida que os
sujeitos constroem o texto coletivamente, colaborando uns com os outros, onde todos
cooperavam com todos para a concretização da atividade. Há, também presente, a
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hipertextualidade, pois através desse hipertexto construtivo14, vimos surgir na prática a
multiplicidade de vozes e olhares, interagindo e pondo em prática os princípios da
“inteligência coletiva” apontados por Lévy (1999, p. 130), sendo “a reunião em sinergia dos
saberes, das imaginações, das energias espirituais (...) de um grupo humano constituído como
comunidade virtual” e materializando a construção coletiva e colaborativa do conhecimento.

4.6

Os nós da interatividade no curso/principais entraves

A participação, base para a interatividade, em qualquer ambiente de aprendizagem,
ainda é um indicador polêmico. Participa quem tem uma intervenção explícita, interferindo na
mensagem ou quem acompanha a discussão sistematicamente? Concordando com Silva
(2000), a participação efetiva implica a necessidade do aluno intervir na discussão e contribuir
para a produção do conhecimento que se faz na teia de conexões.

Através do movimento dos sujeitos no curso, fez-se uma análise das formas de
participação e comunicação dos alunos, chegando-se à conclusão de que ocorreram três níveis
interatividade, expostos no quadro a seguir:

14

Existem dois tipos básicos de hipertextos: os "exploratórios" e os "construtivos". A internet pode ser
considerada como exemplo de um hipertexto exploratório. Neste tipo de hipertexto, vários conjuntos de
informações são conectados em uma ampla cadeia de associações. Não é permitido ao usuário participar da
construção e/ou alteração de todos os nós da rede. Este tipo de hipertexto comporta, em seu sistema rizomático, a
existência de ambientes hipertextuais construtivos. No hipertexto construtivo, cada usuário participa ativamente
da construção do "texto", do conjunto das informações dispostas. Pode ou não existir uma hierarquia para a
participação de cada usuário, bem como regras de participação. Bons exemplos de hipertextos construtivos são
os jogos virtuais, onde cada jogador participa da construção dos personagens e do ambiente da aventura.
Também no campo da literatura florescem experiências hipertextuais construtivas, onde escritores e leigos se
reúnem
na
elaboração
de
uma
obra
a
muitas
mãos,
numa
aventura
literária.
http://www.unb.br/fac/ncint/site/citacao.htm. Acessado em 30 maio 04.
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Formas de

Exemplos/Ações

Total de alunos
46 (100%)

I

Acessavam o ambiente de forma muito breve, não
interagiam com colegas e professores. Postura receptora de
informações. Escolhiam o chat como forma de
participação, mas de forma passiva, ficavam mais
observando, sem intervir no processo.

15 (32,6%)

lI

Interagiam pouco com colegas e professores, apresentavam
algumas sugestões, opiniões, mas não participavam
ativamente do curso.

21 (45,6%)

Interatividade

Participação apoiada nos fundamentos da interatividade:
participação/intervenção; bidirecionalidade/hibridação;
permutabilidade/potencialidade.
lII

Esses alunos conseguiram participar ativamente do
processo, intervindo nas discussões, trazendo colaborações,
acessando com freqüência o ambiente. São os que estão
sempre presentes em quase todas as atividades propostas.

10 (21,7%)

No total, foram selecionados 51 alunos, sendo que destes, cinco não iniciaram o
curso, representando uma evasão inicial de 9,8% do curso, razão pela qual, faz-se a relação de
46 alunos (100%).

No quadro III, percebe-se a concretização da interatividade. Destaca-se, assim, que
apenas um quinto dos participantes, uma minoria, interage concretamente, de acordo com os
fundamentos da interatividade adotados para análise. Como interpretar esse dado?

A motivação para os alunos participarem apresenta-se, ainda, como desafio a ser
enfrentado. Esse aspecto é um ponto muito importante, sobre o qual expôs-se o seguinte
comentário, no decorrer do curso:
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O que ainda me preocupa é que nem todos participam. Não sei se isso é uma impressão só
minha, mas algumas pessoas quase não aparecem no curso. Não os vejo nas listas, nos chats,
nos fóruns, ainda não têm perfil, enfim, ainda não conseguiram interagir de fato. Talvez o fator
tempo seja complicado de administrar num curso online. O problema do acesso e horários que,
para algumas pessoas, ainda é complicado, ou talvez, como já tive oportunidade de perceber
de alguns, por timidez. Estas são algumas das minhas primeiras impressões do nosso curso.

E obteve-se a seguinte resposta de um dos professores:

É isso aí, Claudinha. A gente também tem acompanhado e percebe que alguns cursistas ficam
de voyeur. E aí emergem várias perguntas: 1) desistiram do curso? 2) dificuldades com a
ferramenta? 3) falta de tempo para ler os textos e participar? Enfim inúmeros são os
questionamentos. O grupo de professores envia mensagens para os cursistas que não
participam e normalmente eles enviam mensagens de volta, dando-nos um feedback. Essa foi
a maneira de tentarmos resgatar aqueles que ainda não se pronunciaram.

Esses alunos que não participavam foram contatados por e-mail pelos professores e
alguns deram retorno, apresentando os motivos que apontavam como justificativa da
dificuldade técnica para acesso. Uma aluna apontou a dificuldade financeira para ter acesso à
internet, enquanto outros, ainda, alegavam falta de tempo. Algumas dessas justificativas
permitem fazer uma análise dos principais entraves para a interatividade num curso de EaD
online.

4.6.1 A questão da administração do tempo

Nos depoimentos dos participantes, a questão da administração do tempo evidenciou
uma das dificuldades no curso. Em geral, administrar o tempo torna-se uma tarefa
complicada, na medida em que estamos online para o curso; mas estamos online também em
múltiplas tarefas que envolvem o cotidiano, a família, as tarefas do trabalho, os amigos etc.
Assim, falta tempo para as atividades de estudo, para ler as inúmeras mensagens nas listas de
discussão, para participar dos chats nos horários determinados; enfim, a falta de tempo seria
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apenas outro nome para a dificuldade de adquirir atitudes requisitadas ao aluno distante, ou
seja, autodisciplina, concentração, auto-organização, perseverança, entre outras.

Um aspecto interessante da EaD online é que, com as mudanças nas categorias
espaço/tempo, a flexibilidade prevista pode criar uma falsa sensação de alargamento dos
mesmos. As possibilidades geográficas dos sujeitos aumentam, mas o tempo para se dedicar
ao estudo continua a ser uma exigência indispensável. Essas dificuldades foram explicitadas
assim pelos alunos:

Olá, pessoal, estou escrevendo pela primeira vez no diário para compartilhar um pouco da
minha experiência com o curso. Não estou interagindo como gostaria, pois apostei que seria
mais fácil fazer no trabalho, e não é. Na verdade, tudo é uma questão de prioridade, preciso
rever esta questão. Estou utilizando praticamente só o chat, mas acho que todas as
ferramentas são importantes para o processo.
Este é, sem dúvida, um ponto limitante, dificuldade de conexão. E a quantidade de material x
tempo a conhecer, refletir, depurar foi muito pequena. Teve coisas que senti ficaram soltas em
razão de momentos externos ao ambiente TelEduc.
Estou tendo um pouco de dificuldades em participar das discussões do grupo, porque estou
fazendo várias coisas ao mesmo tempo.
Tenho procurado interagir, mas meu tempo está curto, gostaria de estar mais em contato com
o grupo, pois sei que temos muitos pontos em comum, como por exemplo, o interesse pela
educação.
Praticamente não tive problemas quanto à interação. Sofri apenas com a falta de tempo
(pessoal) para desenvolver melhor as atividades. Achei o ambiente TelEduc bem acessível. Ah,
sim, tive problemas com o bate-papo do ambiente, mas parece que é um problema mais geral.

4.6.2 Dificuldades técnicas

As questões técnicas são fundamentais por estarem ligadas ao acesso, à informação e
à manutenção do aluno no desenvolvimento das atividades. As dificuldades técnicas a que nos
referimos são de duas categorias: uma do próprio ambiente, que ainda apresenta problemas
técnicos, como a instabilidade nas salas de bate-papo, o que gerou transtornos, pois alguns
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alunos não conseguiam participar, trazendo angústia e frustração nos mesmos; isso fez com
que os chats passassem a ser realizados no Messenger do MSN. A outra dificuldade foi
gerada pela falta de habilidade com as tecnologias de alguns participantes, tais como a
instalação de alguns softwares disponibilizados no CD, o cadastro no Messenger, o uso de
senhas para entrada no próprio ambiente. Estas dificuldades técnicas são explicitadas nas falas
abaixo:

Hoje são 20 de maio de 2003 e gostaria de deixar registradas as minhas frustrações e
felicidades. Venho tentando entrar no TelEduc há dias e não conseguia, troquei de senha 3
vezes e liguei para um amigo de comunidade (Alfredo Oliveira), fiz várias indagações sobre o
porquê de não estar conseguindo entrar no TelEduc, mas vendo várias mensagens na lista...
Enfim, resolvi fazer mais uma tentativa e..... aqui estou....
Hoje o dia foi extremamente trabalhoso: li uma quantidade interminável de e-mails, fiz
comentários em alguns, mas não sei se todos receberam, pois só depois é que me dei conta
que não estava clicando o botão responder a todos. Como se trata de lista, talvez todos a
tenham recebido. Naveguei pelo TelEduc, depois de uma briga com a senha, que acabou
mudada.
No início, tive problemas com o meu provedor de internet (Terra via Velox), e com o bate-papo
do TelEduc. Essas dificuldades são associadas a um sistema operacional de péssima
qualidade, que é o windows, junto com esta pré-história das comunicações em rede em que
vivemos.
É curso dado na pré-história da EaD: daí ser frustrante, pois os recursos tecnológicos são
falhos, nos deixam na mão (literalmente - você digita e nada acontece), o bate-papo é bastante
interrompido pela instabilidade dos sistemas telefone - provedor - navegador.

4.6.3 O interesse pessoal de cada um

Acredita-se que a maior ou menor interatividade depende muito dos sujeitos e suas
características pessoais, bem como do perfil/desenho que o grupo assume no contexto da
aprendizagem. Alguns alunos participaram do curso mais por curiosidade ou para conhecer o
processo e ficavam como voyeurs. O grande número de inscritos (81) também se deve ao fato
de o curso ter sido gratuito. Traçamos um perfil dos alunos inscritos e, destes, 14,85%
declararam curiosidade em conhecer um curso online. Como as vagas eram limitadas, dos
oitenta e um inscritos foram selecionados cinqüenta e um.
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Destes selecionados, a maior expectativa em relação ao curso, manifestada na
entrevista, foi aprofundar e aplicar conhecimentos. Fazendo-se o levantando do perfil
constatou-se que a maioria pertencia à área educacional. Doze eram graduandos, nove da área
de Pedagogia e três da área de Comunicação Social. Entre os que já eram profissionais, vinte
e oito atuavam na área de educação (o que corresponde a 55% dos participantes), cinco eram
Analistas de Sistema, enquanto o restante atuava em áreas diversas, como Secretariado,
Relações Públicas, Produção de Vídeo, etc. É importante colocar que, dos alunos
selecionados, cinco não iniciaram o curso, representando uma evasão inicial de 9,8% do
curso.

4.6.4 A falta de autonomia

O interesse pessoal de cada um também leva à outra categoria, que é a autonomia. Na
relação pedagógica, a autonomia significa reconhecer no outro sua capacidade de participar,
de ter o que oferecer, de decidir, além de não desqualificá-lo, pois conforme Freire (1996), “a
educação é um ato de liberdade e de compartilhamento”. Assim, a autonomia do sujeito é algo
indispensável a qualquer processo de aprendizagem. Percebe-se que ela ocorre quando o
sujeito encontra suas próprias questões e se implica no processo, e vai buscar naquilo que lhe
despertou interesse, mais informações, não ficando dependente, limitado ao que o professor
apresenta. Conforme Preti (2001, p. 131), ter autonomia significa ter autoridade, isto é, “ter
força para falar em nome próprio (...) Em outras palavras, é ser autor da própria fala e do
próprio agir”. Por que é tão difícil ter essa postura? No curso em questão, fala-se de um
sujeito adulto, que se inscreveu num curso oferecido, à distância e que nem sempre
apresentava uma postura autônoma.

142

Considera-se que a formação recebida através da educação tradicional castrou este
aspecto vital, colaborando para a postura de sujeitos não autônomos. Nesse modelo
pedagógico, o aluno não é estimulado a fazer descobertas; aprender significa receber as coisas
prontas, definidas por antecipação; o aluno é, então, um mero receptor das “verdades”
transmitidas pelo professor.

Diante do quadro apresentado e do relato das experiências no curso, observa-se que a
postura interativa ainda é dificultada por uma gama de fatores, entre os quais a própria
formação deve ser apontada como o principal. Ainda há muito a ser construído e trilhado para
que uma mudança dessa lógica tradicional da comunicação e educação possa ser efetivada. A
experiência do curso à distância online nos acenou com a abertura de novos caminhos, pois o
papel dos educadores é exatamente esse, o de repensar e (re)significar as formas de ensinar e
aprender.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O homem como ser inconcluso, consciente de sua inconclusão, e seu permanente
movimento de busca do ser mais. (Paulo Freire)

As reflexões que permearam essa pesquisa não se constituem conclusões, ao
contrário, são fios ainda frágeis, tênues, que devem ser entrelaçados, construídos, fortalecidos,
rumo à relações pedagógicas mais interativas.

A interatividade, objeto de estudo desta pesquisa, foi analisada através de dois
campos: a comunicação e a educação que, em nosso entendimento estão imbricadas, pois todo
ato educativo é, antes de tudo, comunicação. Compreender a comunicação e a educação como
partilha, co-participação, possibilitou a análise do conceito de interatividade, como atitude
comunicacional dos sujeitos no processo (Silva, 2000, 2003).

Refletiu-se sobre a interatividade e a educação no contexto da cibercultura, que se
constituem um novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de informação e
conhecimento, trazendo novas configurações ao processo educacional. A cibercultura coloca
em xeque os paradigmas tradicionais da educação e aponta para a criação de espaços que
privilegiem a co-construção do conhecimento, decorrente da dialogicidade, interatividade,
intersubjetividade. Isso significa pensar, também, em um novo espaço/tempo para a educação,
estabelecida por uma “nova lógica”, uma “nova razão”, e não mais regida por uma razão
instrumental. Essa nova lógica implica alterações radicais para o ambiente educacional.
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As tecnologias condicionam os princípios educativos, induzindo profundas alterações
na organização dos currículos, dos modos de gestão e das metodologias utilizadas na prática
educacional. Não se trata apenas de adaptar às formas tradicionais de ensino aos novos
equipamentos ou vice-versa. A opção pelo uso da tecnologia digital sob essa nova lógica
muda toda a dinâmica do processo.

Evidencia-se, então, a importância de um fazer pedagógico interativo, dialógico,
comprometido com a participação/intervenção dos sujeitos no processo. Constata-se,
entretanto, a partir da experiência analisada, que essa é uma realidade que não se concretiza
facilmente, devido a inúmeros fatores. Um deles, talvez o mais forte e mais difícil de ser
rompido, é a formação que recebemos, nossa forma de ver o mundo, de participar, de
comunicar, que ainda está muito centrada em modelos tradicionais, como o modelo de
distribuição e transmissão de informação.

Apesar dos desafios a serem trilhados, avaliamos a experiência como positiva e rica
em interatividade, contribuindo com um olhar diferenciado na modalidade EaD online, não no
sentido de um modelo ou fórmula pronta, mas como lições a aprender. Foi possível observar,
através das conexões e interconexões constituídas no decorrer da experiência, como a
interatividade se concretizou no curso. Seus pontos altos e avanços, seus entraves e
dificuldades não dão respostas prontas, ao contrário, nos remetem para novos desafios no que
se refere à interatividade em ambientes online.

145

Pontos altos e avanços para interatividade

A prática pedagógica dos professores do curso proporcionou uma mudança na forma
de conceber a educação e a comunicação. Nesta perspectiva, os alunos deixaram de ser
considerados apenas receptores, para assumirem a condição de co-autores e produtores. A
postura dos professores possibilitou um debate plural de idéias e o exercício da argumentação
e da interatividade, como por exemplo, o Roteiro Coletivo, que se constituiu em uma das
experiências mais ricas para o curso.

A elaboração do curso por ter sido construída e vivenciada pelos próprios professores
é um ponto que merece destaque, desde a escolha e produção do material didático, como texto
e CD-ROM, ferramentas e atividades até a mediação do curso. Todas as tarefas realizadas no
planejamento de um curso online mostram a importância da formação e do envolvimento de
uma equipe de professores que trabalha de forma articulada e não a simples divisão de tarefas,
separando, inclusive, a concepção intelectual do curso, da sua aplicação, “gerando uma
separação do saber do fazer, a teoria da prática”. (SANTOS, 2003, p.218).

A proposta do curso trouxe várias possibilidades para a comunicação síncrona e
assíncrona entre os sujeitos. O ambiente escolhido através de suas várias ferramentas foi
extremamente acessível e possibilitou várias formas dos sujeitos interagirem, dialogarem,
construírem. É interessante destacar que foram também planejadas alternativas para
comunicação fora do ambiente, como a lista e o messenger, que permitiram um contato mais
direto e instantâneo entre todos os participantes. Isso se constituiu em uma oferta rica de
possibilidades interativas.
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Nós e entraves para a interatividade

A administração do tempo e as dificuldades técnicas para o estudo à distância são
desafios a serem vencidos. Consideramos que essas questões representam um ponto vital a ser
pensado no planejamento de um curso online, visto que elas podem comprometer a
interatividade e o andamento das atividades. Coloca-se a necessidade de que os cursos sejam
concebidos, levando-se em consideração a predisposição de interação dos sujeitos, como prérequisitos, para sua realização, ou ainda, que se estruturem tipos de formação específica para
alunos que têm mais dificuldades.

Os entraves - administração do tempo e dificuldades técnicas - geraram um outro
problema que, no nosso entender, foi a necessidade de reestruturação do planejamento através
do freedback dos sujeitos, o que não foi feito. Um curso online tem que ser planejado a partir
da realidade vivida por cada público e reavaliado, constantemente, a cada movimento dos
sujeitos, no curso.

A outra questão salientada é que o professor, ou a equipe de professores, que
constrói, articula e viabiliza estruturalmente o curso precisa estar presente o tempo todo. A
presença a que nos referimos é de estar atento, interagindo, atuando como mediador, para
manter o curso vivo, funcionando. Constatamos assim a total e inteira vinculação da mediação
pedagógica com a interatividade.
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A análise dos dados também evidenciou que o aparato tecnológico, por si só, não
garante a interatividade dos sujeitos envolvidos, nem a qualidade do processo, pois, apesar
das possibilidades de interatividade oferecidas no curso, somente um quinto dos participantes
interagiu no sentido da bidirecionalidade, co-autoria, e intervenção no processo. Queremos
destacar que não basta disponibilizar as ferramentas; o fundamental é como os sujeitos
interagem com elas.

Em síntese, trouxemos, através da pesquisa realizada, algumas construções teóricas
que nos definem e que contam um pouco da nossa trajetória e da experiência vivenciada.
Montamos, assim, uma espécie de hipertexto, que se altera constantemente, a partir da
consciência e da necessidade de mudanças na nossa maneira de pensar, agir e comunicar na
educação online. Consideramos que para a interatividade tornar-se efetiva em todas as suas
potencialidades, promovendo a participação e intervenção dos sujeitos na prática pedagógica
online, não existem fórmulas prontas, nem modelos a seguir. Apontamos como possíveis
caminhos alguns elementos que julgamos essenciais para uma EaD mais interativa, como já
foi mostrado no decorrer desta dissertação, entre eles: a autonomia, a cooperação, a
colaboração, a hipertextualidade, a dialogicidade, a mediação. Todos esses aspectos devem
atuar em conjunto com atores e autores da comunicação.

Esperamos, assim, ter contribuído para o debate sobre a interatividade na EaD online,
na expectativa de que, realmente, ela possa ser contemplada pelos espaços de aprendizagem,
sejam eles presenciais ou à distância.
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