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EDITORIAL
Este número da Revista ABT – Associação Brasileira de Tecnologia
Educacional – contém artigos produzidos como resultado da disciplina ‘Seminário de
Doutorado sobre Aprendizagem e Semiótica Cognitiva’, ministrada no segundo
semestre de 2012 no TIDD – Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da
Inteligência e Design Digital da PUC-SP. O Seminário procurou explorar o estado da
arte nas pesquisas sobre aprendizagem em ambientes virtuais.
Em ‘Tecnologia Educacional de uma Perspectiva Multi e Interdisciplinar’, João
Mattar apresenta o TIDD, suas linhas de pesquisa e a sublinha de pesquisa à qual a
disciplina que deu origem a esses artigos está vinculada, fazendo uma reflexão sobre a
inserção da Tecnologia Educacional em programas de pós-graduação stricto sensu.
Em ‘A Evolução das Tecnologias Midiáticas e seus Efeitos nos Espaços,
Cognição e Lógica’, Adelino Gala faz uma exploração teórica da evolução e dos
impactos das tecnologias midiáticas, utilizando diversas diversos conceitos e autores
que são referências para o programa do TIDD.
Em ‘Experiência no Uso da TI na Disciplina de TI em um Curso de
Administração’, Roberto Padula aborda o uso da Tecnologia da Informação (TI) em
uma disciplina para alunos de graduação em Administração, discutindo a utilização da
TI como ferramenta na aplicação de algumas teorias da aprendizagem.
Em ‘A Aplicabilidade de Ambientes Virtuais de Aprendizagem na Busca da
Construção de Aprendizagem para os Surdos’, Gilcifran de Sousa apresenta novas
metodologias na implantação de ambientes virtuais de aprendizagem para crianças
surdas.
Em ‘Utilização do Facebook com Graduandos: Relato de Experiência’, Maria
Cristina Bento explora a utilização do Facebook por alunos de pedagogia, registrando
suas falas e opiniões sobre o uso de redes sociais em educação.
Finalmente em ‘Personalização da aprendizagem e Design Educacional em
Cursos Massivos de EaD’, Luciana Santos e Patrícia Passos discutem as possibilidades
de interação em MOOCS (Massive Open Online Courses), que permitam personalizar e
customizar conteúdos e atividades para os alunos.
Este número da Revista da ABT oferece uma valiosa contribuição para se
repensar um novo espaço multi e interdisciplinar para a área da Tecnologia
v

Educacional, servindo como inspiração para novas pesquisas e para sua inserção em
cursos de pós-graduação stricto sensu.
Boa Leitura!
Conselho Editorial.
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A APLICABILIDADE DE AMBIENTES VIRTUAIS DE
APRENDIZAGEM NA BUSCA DA CONSTRUÇÃO DE
APRENDIZAGEM PARA OS SURDOS
Gilcifran Vieira de Sousa1
Programa de Estudos em Pós-Graduação Tecnologias da Inteligência e Design Digital - TIDD
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
São Paulo – SP – Brasil

RESUMO: Este artigo visa mostrar o uso das novas metodologias utilizadas no
contexto da implantação dos ambientes virtuais de aprendizagem na busca de aprendizagem
para os Surdos, mais especificamente de crianças surdas. A partir de algumas considerações,
propor-se-á uma reflexão sobre as diferenças implicadas na educação dos Surdos. Este
trabalho nasceu a partir do objetivo de tornar mais clara a definição de tecnologia da
informação, ambientes de aprendizagem; a identificação das principais metodologias
utilizadas pelo educador e apresentar soluções para melhoria do ensino-aprendizagem do
aluno e da vida do educador.
Palavras-chave: Recursos de acessibilidade. Tecnologias de Informação e
Comunicação. Ambientes Virtuais de Aprendizagem.
ABSTRACT: This article aims to show the use of new methodologies in the context
of the deployment of virtual learning environments in the pursuit of learning for the Deaf,
specifically for deaf children. From considerations, will propose a reflection on the
differences involved in the education of the Deaf. This work was born from the goal of
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Apresentação. Possui Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação pela Faculdade de

Tecnologia do Piauí - FATEPI (2003), Especialização em Redes de Computadores (2004) e Mestrado em
Computação Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará e IFCE (2010) e Doutorado em andamento no PUCSP em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (2011). Atualmente é coordenador de informática do
Instituto Magíster de Ensino de Teresina, professor das Faculdades FATEPI e FAESPI. Professor da Faculdade
de Ensino Superior do Piauí na pós-graduação nos cursos de Docência do Ensino Superior, Redes de
Computadores e LIBRAS. Tem experiência na área de Sistemas de Informação, com ênfase em Software Básico,
Hardware, Governança de TI, Segurança, Rede Social e Informática Educativa
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clarifying the definition of information technology, learning environments, identifying the
main methodologies used by the educator and solutions for improving teaching and student
learning and life educator.
Keywords: Accessibility Resources. Information Technology and Communication.
Virtual Learning Environments.
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INTRODUÇÃO
O desconhecimento da importância, das estratégias e da aplicabilidade dos métodos de
ensino no âmbito da sala de aula com o uso da Internet, a falta de recursos adequados e
profissionais qualificados, como ainda, a falta de metodologias eficientes para o ensino de
pessoas com deficiências auditivas preocupam, notadamente, os professores, sejam da rede
pública ou privada, devido a suas repercussões negativas e interferências na aprendizagem
desse segmento especial de alunos.
Para os surdos, as novas tecnologias da informação e comunicação, se utilizadas no
contexto da implantação de novas metodologias de ensino na educação especial auditiva,
poderão lhe permitir uma inserção social, significando poder ser surdo sem ser discriminado,
ou sem ser excluído de um mundo sonoro. Segundo Vasconcelos (2000) “A internet, para os
surdos, iguala todas as pessoas: pobres, ricos, surdos, ouvintes, brasileiros ou estrangeiros”.
Além desta potencialidade de trocas e de igualdade entre todos, a internet é um grande
"depósito" (repositório), de dados e informações que podem servir para consultas e estudos
(extra)curriculares de surdos e ouvintes. Esta vocação da rede WWW confere aos deficientes
auditivos a possibilidade de ter acesso a uma "biblioteca" online, pois muitas vezes a rede
pode servir de suporte aos surdos em classe de aulas de ouvintes. Observe-se que muitas
vezes os surdos não conseguem acompanhar as aulas muito “faladas”, como geografia,
filosofia, etc.
Atualmente, muito tem se falado sobre Pessoas com Necessidades Especiais – PNEs
nos diversos setores da sociedade. Neste sentido, a busca de estratégias para tornar as
Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC mais acessíveis tem sido um grande desafio
para os profissionais com o intuito de favorecer a Inclusão e o acesso de todas as pessoas, ao
ensino regular independente de suas limitações físicas e cognitivas. A política de inclusão
escolar tem como objetivo a promoção da educação para todos. Assim sendo, exclusão não
significa somente o acesso à rede de ensino regular, mais também as informações, mas a
eliminação de barreiras de comunicação, o acesso físico a equipamentos, programas
adequados, e a apresentação da informação em formatos alternativos, oferecendo novos
caminhos para que possam se redescobrir e terem novos contatos dando um novo sentido para
suas vidas.
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Desta forma, para garantir o acesso das PNEs às TIC, faz-se necessário o uso de
recursos ou ferramentas que as auxiliem, facilitando assim sua interação e comunicação.
Castells (1999, p. 78) destaca o sentido da penetrabilidade dos efeitos das novas técnicas no
desenvolvimento das fontes e instrumentos da informação e acrescenta que a informação
torna-se parte integral de toda atividade humana. As relações entre as TICs e os PNEE são
cada vez mais corriqueiras, presentes e identificadas direta ou indiretamente na maioria das
tarefas/atividades humanas, criando novas demandas e novos padrões de uso e necessidades
dos Sistemas de Informação. Em casos bem especificados, onde deficiências sensoriais são
impeditivas do uso normal dos sistemas, é possível considerar a construção de estruturas e
programas capazes de habilitar os usuários deficientes a um uso permanente e proveitoso das
técnicas que conduzem à informação desejada.
A inserção de computadores nas escolas proporcionou aos alunos (surdos e ouvintes)
uma ferramenta de auxílio na educação, sendo utilizados softwares específicos para
aprendizagem, Internet e conhecimento de informática. Hoje, porém, parece surgir uma nova
linha de desenvolvimento de sites educacionais voltados para pessoas com necessidades
especiais auditivas que é regida, em primeiro lugar, pelo respeito à língua gestual dos surdos,
a língua de sinais, seja em sua interface ou na sua utilização.
Existem no Brasil diversos sites que são utilizados como auxiliares para a
aprendizagem de LIBRAS/Português.

Estes sites estão limitados ao ensino de palavras

isoladas, dissociados da construção gramatical, não conduzindo o surdo à alfabetização e à
compreensão de outros conteúdos, tais como história, geografia, etc. Cabe, por fim, informar
que muitos sites infelizmente não possuem modelagem apropriada para aplicação na
Educação Especial não atingindo seus objetivos por falhas na sua modelagem. O presente
estudo visa a possibilitar a instrumentação de metodologias que correspondam às
necessidades dos surdos quanto ao uso das modernas técnicas da informação. As interfaces
dos portais, que se ampliam e ganham conotações. Em termos sociais o estudo celebra o
princípio da igualdade de oportunidades para todos, o que significa que os surdos também
devem dispor de acessos específicos ao ensino regular, abrindo-lhes novas oportunidades no
mercado de trabalho.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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A informação sempre desempenhou um papel relevante em todas as atividades
humanas, principalmente naquelas que utilizam processos suscetíveis de análise,
encaminhamento e decisão. Atualmente a informação, juntamente com o conhecimento,
forma o grande binômio da era informacional. Na verdade, informação gera conhecimento e
conhecimento gera informação, havendo, portanto, plena interatividade entre ambas. Segundo
Vieira (2000), a informação, como base para o desenvolvimento de atividades como no
mundo dos negócios, na vida acadêmica, em todas as organizações, públicas e privadas e,
também, na atividade política, é essencial para produzir conhecimento, julgamento e o
exercício do poder. É, igualmente, fundamento para a prática do trabalho com eficiência,
racionalização e agilidade, movimentando os processos nas diversas instâncias e hierarquias
burocráticas.
A tecnologia da informação tem introduzido alterações substanciais no modo de vida
das pessoas e das organizações. Mas é bom ter sempre presente a premissa do uso adequado
da tecnologia da informação. Para Coelho (1997, p. 278), em portais temáticos, as ferramentas
de busca devem ser especializadas. Ao se lidar com a informação é preciso considerar as
mutações que ocorrem no âmbito das organizações, no “coletivo dinâmico” de Levy (1999).
Para Heemann (1997, p.2), a “informação poderia ser vista como um conjunto de dados
relacionados com a finalidade de transmitir conhecimentos”. Segundo a autora, foram
levantadas três tipologias da informação: estratégica, operacional e corrente. A informação
estratégica trabalha com projeções para determinadas situações no futuro. A informação
operacional atende diretamente ao usuário, enquanto que a informação corrente é
complementar ou de natureza aleatória para os diferentes tipos de usuários. Em qualquer delas
é necessário observar a qualidade, como bem expressa Heemann (1997, p. 5).
A ESCOLA DE SURDOS COM AS NOVAS TECNOLOGIAS
Vivemos na Era da Informação em que o uso do computador está cada vez mais
constante no contexto escolar, no ambiente trabalhista e doméstico, leva-nos a refletir sobre a
comunicação, como ela tem conduzido seu modo de processar, tendo o homem como eixo
central desse processo. A expansão da Internet e o surgimento constante de serviços
multimídia têm contribuído para a globalização no trato da informação e das NTIC’s, as quais
têm provocado mudanças na vida dos seres humanos, especialmente na intimidade, na
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individualidade e em suas relações. Essas tecnologias vêm se integrando ao cotidiano da
escola, como à vida do estudante.
Segundo Moran (1994, p. 38-49), as tecnologias de comunicação não mudam
necessariamente a relação pedagógica. As tecnologias tanto servem para reforçar uma visão
conservadora, individualista como uma visão progressista. As tecnologias de comunicação
não substituem o professor, mas modificam algumas das suas funções.
A preparação dos educadores para o uso das novas tecnologias da informação e da
Internet deve ocorrer articulada com o contexto de atuação, onde as ações realizadas no
processo de formação serão desencadeadas a partir de situações vivenciadas ou problemas
previamente detectados em colaboração e cooperação com os formadores envolvidos. O
professor se transforma agora no estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer,
por pesquisar, por buscar a informação mais relevante. Num segundo momento, coordena o
processo de apresentação dos resultados pelos alunos. Depois, questiona alguns dos dados
apresentados, contextualiza os resultados, os adapta à realidade dos alunos, questiona
novamente os novos dados apresentados. O professor transforma informação em
conhecimento e conhecimento em saber, em vida, em sabedoria - o conhecimento com ética.
Dentre estas metas está a construção de competências, juntos professores e alunos
devem integrar outros trabalhos como oficinas, temas transversais e projetos de pesquisa, a
redefinição de tempos e espaços deve ser pensada. Esta construção não se dá ancorada no
vazio e por isto a mobilização de conteúdos disciplinares é fundamental, de modo que sejam
significantes para o ensino e aprendizagem. A mobilização se dará no enfrentamento das
situações-problema levantadas e deve ocorrer de modo articulado. Neste caso, a autonomia
docente exige um esforço concreto e coletivo, tendo em vista a construção de um modelo que
seja favorável e compatível aos avanços tecnológicos.
É importante ressaltar que não basta apenas inserir as novas tecnologias nas escolas,
buscamos, aqui, justamente introduzir essa análise de contexto. Por meio dela, podemos
constatar que, com paradigmas baseados na padronização arbitrária de expectativas e
resultados e na memorização de informações, a tendência é a exclusão social do aluno, pelo
reforço a sua dependência e passividade.
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A maioria dos alunos surdos que freqüentam a escola, não tem a chance de se
beneficiar com o ensino regular dado a outros alunos, em conseqüência, há a necessidade de
desenvolver com eles mais atividades que visem a uma aplicabilidade no dia-a-dia, de um
trabalho básico de apreensão dos significados. Para isso é necessário uma capacitação para o
trabalho profissional desde o momento em que o ser humano começa a se relacionar com o
mundo, com as outras pessoas. Para atingir um nível razoável de compreensão sobre alguns
acontecimentos, e sair-se bem em algumas atividades de rotina e adquirir habilidades para
desenvolver um determinado ofício. O sentido que os objetos e os fatos vão criando nas
mentes se constitui em possibilidades para a futura formação, a contento para muitos surdos
nas condições atuais. Ao pensar este processo em relação às pessoas surdas, é de fundamental
importância incluir, na discussão, o uso das mais avançadas tecnologias, principalmente a
tecnologia da informação.
A escola de surdos deve estar atenta a questões educacionais mais amplas, tendo em
vista as restrições sociais e familiares e, sobretudo, o perfil de muitos surdos adultos atuais,
herdeiros de um ensino oralista. Na escola é importante que lhes sejam oferecidos programas
socioeducativos que contemplem atividades de lazer, esporte, expressão artística, educação
ambiental e busca incessante da informação, essa como forma de iniciação ao mundo do
trabalho. Com esses programas será possível desenvolver valores e atitudes que promovem a
sociabilidade, a criatividade, o potencial cognitivo, estimulando a vontade de aprender e
buscando o desenvolvimento da autonomia e da cidadania, pressupostos estes para a formação
de um trabalho qualificado (KLEIN, 1995). Entretanto, além dessas, outras necessidades
devem emergir. É necessário que sejam criadas condições de os surdos se desenvolverem no
mesmo patamar do ouvinte, promovendo atividades que priorizem os aspectos social,
lingüístico e afetivo, com os quais os alunos possam travar relação direta, para que apreendam
melhor os significados presentes no mundo. Aos poucos esse conteúdo deve ser ampliado, de
modo a não limitar alternativas de ação e reação dos alunos. A capacitação profissional é um
desafio para as escolas repensarem suas finalidades, seu currículo, suas formas de atuação. É
um desafio à sociedade que vive cada vez mais uma realidade de exclusão social. Esta não é a
luta de uma pessoa ou de um grupo. É a luta de muitos e que para ser efetivada necessita
articulação e mobilização (CORREA, 1994).
AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM PARA OS SURDOS
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O crescimento vertiginoso das tecnologias digitais conquista, a cada dia, mais
usuários. A informática está cada vez mais integrada aos processos de ensino e aprendizagem.
As tecnologias digitais são potencializadoras para a instauração de interações sociais cada vez
mais amplas e permitem, por meio das ferramentas de comunicação mediada por computador,
uma multiplicidade de dinâmicas lingüístico-discursivas que possibilitam o uso da linguagem.
A Informática está cada vez mais integrada ao ensino e aprendizagem.
Os recursos tecnológicos, utilizados adequadamente no cenário educativo, ampliam as
alternativas que educador e educando têm para dar conta da complexidade do aprender,
tornando-o um processo ao mesmo tempo lúdico e cada vez mais interativo. Além dos fatores
socioeconômicos enfrentados por esta parcela da população, outros grupos têm sido, por
outros motivos, excluídos do acesso à informação, os surdos, cuja primeira língua é a
LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais.
As

tecnologias de informação e de comunicação (TICs) estão cada vez mais

interativas, pois permitem a interação dos seus

usuários (que não são mais apenas

receptores), escolhas e caminhos diferentes, e até a produção e manipulação conjunta de
conteúdos específicos. Nessa manipulação, é possível traduzir, codificando, decodificando,
recodificando os conteúdos conforme a realidade do usuário, as suas histórias de vida e a
cultura em que vivem. É evidente que as TICs permitem uma comunicação mais dinâmica
entre os participantes colaboradores da ação educativa.
Ambientes virtuais de ensino e aprendizagem como a internet, se apresentam como
mediadores tecnológicos que podem auxiliar nos processos escolares, representando mais e
melhores oportunidades educacionais. A Internet tem cada vez mais atingido o sistema
educacional e as escolas. Para a Educação, ela pode ser considerada uma abrangente e
complexa ferramenta de aprendizado.
O ambiente virtual de aprendizagem é o “local” no ciberespaço onde ocorrem os
processos ensino e aprendizagem. Está baseada em princípios como a colaboração, a
cooperação, a interação entre os agentes da aprendizagem - assim como a ampliação do
número desses agentes e sua diversificação. Porém, seja qual for o tipo de recurso e os meios
que forem utilizados para a construção de um ambiente de aprendizagem, eles, de alguma
forma, auxiliam as pessoas na realização de suas atividades. Os ambientes virtuais de
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aprendizagem atingem diretamente as concepções educacionais tradicionais, reprodutoras,
centradas na separação hierarquizada entre professores e alunos.
Percebe-se que os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) permitem superar
modelos tradicionais de aula, mudando o foco do ensinar para o aprender, adotando formas
inovadoras de relacionamento e interação entre os indivíduos. Assim, é necessário considerar
os recursos disponíveis para que qualquer pessoa tenha oportunidade em aprender a Língua de
Sinais e possam auxiliar diretamente o surdo em sua comunicação com as pessoas, bem como
na escrita. Fundamentando-se nos princípios do construtivismo, que tem como premissa a
ideia de que o individuo é agente ativo de seu próprio conhecimento, os AVAs devem poder
ajudar também os surdos a elaborar, compartilhar e expressar melhor o seu próprio
pensamento. Muitos teóricos reforçam as bases da interação social para o aprendizado.
Quanto aos métodos de ensino da Língua de Sinais, pode-se perceber um crescente número de
trabalhos estrangeiros disponíveis pela Internet, sendo que as maiorias destes ambientes
aproximam-se de dicionários de sinais propriamente ditos, apresentando alfabeto, numerais e
palavras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo exposto, o trabalho deu ênfase ao enfoque cognitivo e aprendizagem com uso de
ambientes virtuais para usuários com limitações sensoriais. Fica evidenciada a tendência
pragmática sobre ensino na concepção do uso de novas metodologias e sistemas de
informação, dificultando uma articulação no espaço escolar que supere as dificuldades atuais
no ensino de surdos. Quanto a isso, não se pode esperar fórmula mágica, nem método
universal. O aparato tecnológico disponibilizado à educação, em suas diversas formas de
ação, representa uma possibilidade nova de introduzir novas metodologias de trabalho na área
do ensino-aprendizagem. Existem fundamentos epistemológicos gerais que podem servir de
guia, de luz para a construção da prática. É fundamental que em cada situação, em cada
realidade, reflita-se profundamente sobre, especialmente, quem é essa pessoa surda, quais
suas diferenças, sobre que bases ideológicas estão sedimentadas as concepções de ensino que
as tornam seres humanos na sua plenitude. Particularmente, as pessoas com deficiências
sensoriais podem se beneficiar das tecnologias das informações para superar suas dificuldades
e penetrar no amplo mundo virtual que a cibernética proporciona.
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As diferentes formas de educação especial devem seguir um viés evolutivo,
aprimorando permanentemente as técnicas do processo ensino-aprendizagem e introduzindo
também permanentemente as novas tecnologias da informação. A Internet é presentemente o
grande instrumento tecnológico que permite a interatividade em diversos campos do
conhecimento. Para isso, é necessário assumir uma concepção de ensino que não se baseie na
ausência, mas na afirmação de suas possibilidades, na diferença, visando a uma igualdade de
oportunidades. Os profissionais da educação devem, também, ter clareza sobre a importância
do aprofundamento de uma visão mais abrangente, que inclua as questões de linguagem sem
superficializar sua discussão e obscurecer os verdadeiros princípios, que são sistêmicos. A
sociedade em rede é uma sociedade digital e como tal deve estar disponibilizada a todos,
independente de suas dificuldades sensoriais. É necessário, contudo, que se estabeleçam
meios pelos quais os deficientes possam ter acesso às informações que lhes sejam necessárias.
O presente artigo coloca essas questões introdutórias fundamentais ao entendimento da
relação deficiente versus tecnologias da informação.
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Resumo: A evolução das tecnologias midiáticas tem implicado em alterações nos
espaços que elas habitam, na cognição de quem com elas convive e por consequência na
lógica como reflexão e tomada de decisão. Este artigo explora esta evolução das tecnologias
midiáticas e seus impactos nos espaços à luz dos trabalhos de Santaella (2004, 2007), a
concepção de cognição conforme os trabalhos de Varela (1993) e a lógica conforme o
pragmaticismo de Peirce, o conceito de ação epistêmica de Kirsch e Maglio (1994) e a noção
de hibridismo lógico que nasce nesta pesquisa.
Palavras-chave: Tecnologias midiáticas. Espaço. Cognição. Lógica.
Abstract: The evolution of media technologies has produced changes in the spaces
they inhabit, in cognition processes of who with them coexists and therefore the operations of
logics and decision making. This article explores this evolution of media technologies and
their impacts in spaces based on the works of Santaella (2004, 2007), Varela´s studies of
cognition (1993) and finally logics as Peirce conception of pragmaticism, Kirsch and
Maglio´s (1994) notion of epistemic action and the hypothesis of hybrid logic that arises in
this research.
Keywords: Media technology. Space. Cognition. Logics.
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1. INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é explorar a evolução das tecnologias midiáticas e as
transformações que elas causaram nos espaços, na cognição de quem com elas convive e, por
consequência, nos modos da lógica operar até a tomada de decisão.
Para tanto, os momentos evolutivos das tecnologias serão divididos em clássico,
moderno e digital. As características espaciais de cada momento serão configuradas como
estático, dinâmico e líquido. As formas de cognição em contemplativa, movente e imersiva. E
os modos da lógica como pragmaticista, epistêmica e híbrida.
A importância deste trabalho se dá principalmente pela tentativa de compreender o
efeito da tecnologia como motor desses fatores ao longo da história e buscar conceitos que
ajudem a esclarecer o que está instalado nos dias atuais.
Por tecnologias midiáticas entende-se o conceito explorado na obra de Santaella
(2007) que as define como suportes com capacidade de produção, armazenagem, distribuição
ou difusão ou acesso e recepção de linguagem sonora, visual ou verbal. Os espaços clássicos
se referem aos ambientes vividos até o século XIX; os espaços modernos terão seu recorte no
início do século XX até o final do mesmo; e o tempo digital terá seu quadro a partir das
décadas finais de XX até os dias atuais. O conceito base de cognição baseia-se no livro de
Varela (1993) e sua idéia de enação, em que cognição é a forma ativa de vivermos o ambiente
enquanto incorporamos parte dele em nossas estruturas e reformamo-lo em nossos atos
renovados.
As três concepções da lógica têm suas bases respectivamente na lógica crítica de
Peirce e em seus fundamentos materialistas, em oposição ao seu tempo em que os objetos do
real eram predominantemente estáticos e as reflexões intensamente internas. A lógica
epistêmica de Kirsch e Maglio explora objetos que se movimentam, tirando vantagem das
informações que essa dinâmica do real traz para simplificar as operações internas; e a lógica
híbrida, conceito ainda em construção que acredita na delegação efetiva aos dispositivos
computacionais de parte relevante das reflexões, antes internas, na busca da verdade, de
coerência e de correspondências para os atos.
2. ESPAÇOS, COGNIÇÃO E LÓGICA NO TEMPO CLÁSSICO
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Conforme nos informa Santaella (2004), o tempo clássico se caracterizava
principalmente pelos seus espaços estáticos. Bibliotecas, mosteiros, museus, teatros, praças e
igrejas são alguns exemplos. Nestes locais os suporte e objetos externos quase não se
moviam: eram livros, obras de arte, quadros, estátuas, relíquias históricas. Portanto um
contexto onde a externalidade era quase parada, exigindo dos intérpretes movimentos internos
para lhes dar sentido e vida.
O modo de existir de quem habitava esse tempo acompanhava este ritmo. Era moldado
(GALA, 2012) conforme o deslocamento dos indivíduos, a atenção, o trabalho, o estudo de
quem frequentava esses ambientes e se relacionava com esses suportes. Nesse contexto a ação
de perceber acabava por ser em grande parte contemplativa, ocupando grandes espaços do
imaginário e da internalidade dos indivíduos. O tempo era dedicado à interioridade, em que as
ações eram eventos que ocorriam em intensidades mais brandas em relação aos dias atuais e
valorizavam longas reflexões.
O pragmaticismo de Peirce é uma forma de compreensão da lógica que se aproxima
em seu funcionamento dos sentidos cognitivos desse tempo. Um movimento de pensamento
profundo e integrado, enraizado nesses objetos externos, que procura estudar todos os
aspectos do percebido antes de agir sobre o mesmo.
... os elementos de todo conceito entram no pensamento lógico pela porta da
percepção e encontram sua saída pela porta da ação propositada; e aquilo que não
puder mostrar seu passaporte nessas duas portas deve ser preso como não autorizado
pela razão. (CP 1.202)

Em Santaella (2008), vejamos essa concepção mais de perto. Percepto: O que
percebemos? Percebemos aquilo que persiste na nossa presença, algo impositivo e que não é
criado por nossa mente, mas que se apresenta aos nossos sentidos como um existente a ser
apreendido. Trata-se do elemento externo iniciador, mas não suficiente por si só, pois, sem
elementos generalizadores, racionais e interpretantes de que a mente dispõe, o ato perceptivo
não se completaria. Temos como exemplo o ambiente externo onde o pesquisador está
inserido e a que o mesmo não está se relacionando diretamente, apenas presente, mas ausente
da atenção.
Percipuum: o percepto como é imediatamente interpretado no julgamento perceptivo.
É o percipuum formatado pelos nossos sentidos, transformado pela visão, audição, tato e
demais sentidos. É ainda o depositário das experiências do julgamento perceptivo. Se o
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interpretante for, por exemplo, produzido pelo mesmo pesquisador, tudo aquilo que o mesmo
aprendeu ao longo de suas pesquisas, mas que não está sempre presente em sua consciência e
de alguma maneira se apresenta a atenção quando necessário, esses são elementos do
horizonte de eventos do percipuum.
O julgamento perceptivo são inferências lógicas, generalizantes, simbólicas que
acomodam as interpretações em esquemas mais ou menos habituais. Nascido na primeira
razão, à fala que tenta descrever aquilo que estamos percebendo no domínio consciente e
findado nas construções racionais e argumentos mais complexos que se expressam numa ação
deliberada como a verdade possível que concebemos em determinado momento.
Segundo Bernstein (1964) é no julgamento que está uma das contribuições mais
originais de Peirce, pelo fato do mesmo inferir o conceito de abdução como o fator iniciante
do juízo, precedendo, conforme a lógica crítica peirciana, a dedução e indução. E pelo fato da
abdução estar situada na abertura do processo como pensamentos ainda não refletidos, é
através dela que nosso sequestro cultural pré-consciente opera, trazendo toda influência sóciohistórica que foi incorporado durante o processo de formação do indivíduo.
Portanto o funcionamento da lógica desse vivente pode ser compreendido dentro dos
três instantes da percepção, mais especificamente no julgamento perceptivo. Observa-se ainda
que essa dinâmica interna do ser se dê também em três momentos. A abdução, um relâmpago
necessário para que a lógica seja acionada; a dedução, um cálculo do possível; e indução, o
teste da hipótese. Movimentos internos longos até a ação.
3. ESPAÇOS, COGNIÇÃO E LÓGICA NO TEMPO MODERNO
Com o advento da reprodutibilidade técnica (BENJAMIN, 1955) como consequência
da influência da industrialização na cultura e na arte, espaços estáticos começaram a adquirir
certa dinâmica, o objeto externo começou a mover-se. Ambientes e paisagens começaram a
ganhar vida para a cognição.
Santaella (2007) destaca cinco eras tecnológicas e seus dispositivos de mídia: Os
meios de comunicação de massa eletromecânicos; os eletroeletrônicos; o surgimento de
aparelhos, dispositivos e processos de comunicação narrowcasting; o surgimento dos
computadores pessoais ligados a redes teleinformáticas; e os dispositivos de comunicação
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móveis. E para cada uma dessas etapas a autora registra traços que emergem nas
características cognitivas dos sujeitos formados e formadores desses contextos culturais.
As tecnologias eletromecânicas possibilitaram os suportes da geração do reprodutível
técnico, que nos apresentavam como suportes da linguagem os jornais, fotos, livros e
cinemas. A cognição humana nesse contexto ligava-se ao sentido da movência, um leitor que
folheia as páginas do jornal, diagramas com textos e imagens, o olhar descontínuo na
orientação entre os sinais e luzes nas grandes cidades. As visões a partir do interior do trem,
dos bondes e carros similares ao das câmeras do cinema, arte definidora do pensamento
moderno. E nesse contexto é natural que a cognição do indivíduo tenha despertado para novas
questões em sua relação com os objetos. De uma contemplação de algo estático para a
observação de algo que começava a se dinamizar.
O momento seguinte nos levou à era da difusão, onde o rádio e a televisão passaram a
ser o principal meio. O gigantismo dessa estrutura foi possibilitado pela sua acessibilidade em
termos de transmissão e custos para o público, que acabou por desencadear a ascensão da
cultura de massas (SANTAELLA, 2007, p. 196). Tal contexto levou a uma dispersão em larga
escala da cognição em movimento, exercendo um papel importante na expansão e reforma da
percepção do sujeito e seu coletivo, pois as características da cognição movente passaram e
ser características da maioria. Nesse momento a noção de um espaço estático e contemplação
meditativa já perdiam seus contornos e tinham suas bases massivamente alteradas.
A tecnologia do disponível adicionou um primeiro momento de controle e modulação
do sujeito sobre os suportes e conteúdos midiáticos. O fato de poder ter um controle remoto
em mãos para alterar canais, ou gravar músicas e ouvir em seu walkman, tirar xérox de
documentos e formar novas composições, escutar música nos carros e nos aviões deu a
facilidade e agilidade necessária para uma nova etapa de aceleração do movimento cognitivo
do sujeito. O contexto cultural já estava pautado no movimento de seus horizontes midiáticos
através das revoluções anteriores e a isso se somou o novo movimento de controle e
modulação do sujeito, ampliando como consequência a velocidade dos processos cognitivos
dessas organizações.
Parando nesse instante para observar possíveis reflexos nos modos de operar da lógica,
o conceito de ação epistêmica de Kirsch e Maglio (1994) se aproxima de maneira muito
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interessante aos sentidos do funcionamento desse período, onde a internalidade e os longos
tempos de contemplação já haviam sido solapados pela demanda de um exterior dinâmico.
Ações epistêmicas – ações físicas que tornam a computação mental mais fácil, mais
rápida e mais plausível – são ações de alteração do externo que o sujeito faz para
que seus processos internos de reflexão alterados e simplificados. (ibid. p.513)

Tal modo de agir permite, por exemplo, aumentar o poder cognitivo do humano ao
trabalhar os objetos, os suportes e os espaços em seu benefício, diminuindo a função da
imaginação e aumentando o tempo de observação direta; diminuir o tempo de reflexão
reduzindo o número de passos internos de reflexão; e diminuindo a incerteza de movimentos
de reflexão internos que sejam totalmente incertos.
Como afirmam Kirsch e Maglio (ibid., p. 515):
Uma consequência importante de reconhecer a ação epistêmica como uma categoria
de atividade é que não podemos continuar a ver o planejamento como espaço de
estados apenas físicos e estáticos. Temos que redefinir esse conceito para além dessa
observação, de pontos em gráficos ou posições fixas no ambiente. Ao invés de
interpretarmos os nós de um gráfico de espaço de estados da maneira tradicional,
temos que interpretá-los como representando os estados físicos e também
informacionais. Quero dizer que podemos captar o fato de que uma sequência de
ações pode, ao mesmo tempo, devolver o mundo físico ao seu estado inicial e alterar
significativamente estado informacional do jogador. Para visualizar um exemplo do
Tetris, um jogador que move uma peça para o lado esquerdo do monitor e, em
seguida inverte-o de volta à sua posição original, efetua uma série de ações que
deixam o estado físico do jogo inalterado. Porém ao fazer esses movimentos o
jogador obtém informações importantes e de maneira direta do jogo.

4. ESPAÇOS, COGNIÇÃO E LÓGICA NO TEMPO DIGITAL
O quarto período é caracterizado pelo surgimento dos computadores pessoais, ligados
a redes teleinformáticas. É uma história com facetas diversas, envolvendo projeto, memória,
linguagem, circuito lógico, programas e alguns dispositivos, entre os quais se destacam os que
permitiram a convergência dos computadores com as telecomunicações (SANTAELLA, 2007
p. 198). Esses dispositivos midiáticos são ainda suportes capazes de reter algo de nossa
memória em forma de linguagem informacional. Linguagem essa composta principalmente de
uma matriz básica de sonoridade, visualidade e escrita em sua superfície (Santaella, 2001). E
ainda trazer algo novo, prover novidades de sua programação ou de outros atores
informacionais desse sistema ou ainda de outros indivíduos conectados a uma rede. O que é
importante reter para a caracterização das tecnologias do acesso é o advento da internet, um
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universo de informação que cresce ao infinito a passos largos e se coloca ao alcance da
ponta dos dedos (SANTAELLA, 2007, p. 198).
Portanto esse agente externo, com o qual nos habituamos a trabalhar em conjunto,
passou a ter visivelmente uma capacidade de ação própria, tanto através de seus softwares
quanto através de outros sujeitos conectados a rede. Em termos cognitivos, o movimento
passou a ter seu privilégio no domínio das transformações contínuas, distanciando-se
fortemente da idéia de estabilidade, estrutura, derretendo e liquefazendo (BAUMAN, 2003),
por exemplo, noções de espaço, tempo e, portanto da cognição e da lógica dos tempos
clássico e moderno.
Como consequência de toda essa ebulição, onde meios anteriores abrem o caminho
para o surgimento de novos e se reformam dentro dessa nova realidade (MCLUHAN, 1964), a
etapa final e que caracteriza a atualidade são as tecnologias da conexão contínua. À medida
que a comunicação entre as pessoas e o acesso à internet se desprenderam suas âncoras
geográficas – modems, cabos e desktops -, espaços públicos, rua, parques, todo o ambiente
urbano foi adquirindo um novo desenho que resulta da intromissão das vias virtuais de
comunicação e acesso a informação enquanto a vida vai acontecendo (SANTAELLA, 2007,
p. 199), os espaços se tornaram altamente moventes, líquidos pelo contágio do virtual. Essas
tecnologias levaram também a um desenraizamento definitivo do sujeito, os desktops viraram
smartphones e passaram a ser carregados no bolso. Esses aparelhos, por exemplo, criaram a
possibilidade de carregar as novidades do computador, da gravação e reprodução, das músicas
e dos vídeos, dos mails e textos, do acesso à internet sem limites de espaço e tempo no bolso.
Tudo passou a mover-se e em alta velocidade, criando esse oceano virtual onde o indivíduo e
as sociedades estão imersas e funcionando cada vez mais de maneira híbrida.
O tempo digital é um tempo de espaços líquidos, misturas da física com informações e
percepção, moventes em altíssima velocidade, que estão moldando uma nova forma de
cognição. Uma imersiva, que está atenta ao visível e ao invisível, saturada de estímulos
externos e com muito pouco tempo para reflexões internas. O modo de viver está em ritmo
frenético, onde, ao contrário do período clássico em que tínhamos mais reflexões e menos
atos, parece que hoje temos mais atos do que reflexões internas. Vive-se em constante
reforma. Mas as reflexões não necessariamente deixaram de existir. Os dispositivos
computacionais, os softwares e a internet carregam pensamentos do programador e de seus
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atores, com suas reflexões e compreensões do mundo determinadas em linguagens
computacionais e lançadas para o mundo virtual.
Portanto a lógica, no contexto da revolução digital, deixa de ter seu movimento
exclusivamente na internalidade do ser, que está com suas fronteiras em questão. Promovendo
uma tentativa de fragmentação e releitura da lógica crítica de Peirce à luz dos dias de hoje, o
humano acoplado a suportes digitais dotados de poder computacional e conectividade global,
possivelmente tem seu papel atuante no privilégio da abdução, enquanto as deduções têm
intensificado sua ocorrência no domínio externo do digital. A indução, portanto, parece
carregar nessas situações um hibridismo. Quero dizer com isso que o fator iniciante da lógica,
a condição necessária para que ela exista, tem seu início ainda no interno e nos hábitos do
humano, porém a lógica do possível, as deduções e ponderações dessas hipóteses têm sido
mediadas não mais pela internalidade do indivíduo, mas sim pela externalidade
computacional em rede, gerando com isso atos indutivos, tomadas de decisão baseada em
lógicas híbridas.
5. CONCLUSÃO
O objetivo desse artigo foi seguido de maneira bastante interessante. A rápida
exploração da evolução das tecnologias midiáticas pode trazer observações de seu papel como
um motor no desenvolvimento e reforma dos fatores com que ela se relaciona.
Os momentos evolutivos das tecnologias divididos como clássico, moderno e digital
permitiram uma classificação de suportes, objetos e seus espaços de maneira coerente e útil
também para pesquisas futuras. Demonstraram os sentidos do pano de fundo operante diante
da cognição e da lógica de seus habitantes e seus efeitos. Uma boa perspectiva do desdobrar
estático, passando pelo dinâmico e chegando a condição atual de espaços líquidos, uma
aceleração exponencial do real.
As formas de cognição em contemplativa, movente e imersiva também parecem ter
uma boa correspondência com os diferentes espaços e suportes inerentes. Em espaços
estáticos ficou explícita a idéia de que o ambiente chamava pouca atenção e a vida e a
compreensão do mundo demandava profundos movimentos internos, de imaginação. Em
espaços moventes a dinâmica dos objetos e suportes passou a demandar uma maior atenção da
cognição com seus elementos externos, diminuindo o papel da imaginação e aumentando a
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importância da observação direta da imagem externa. Nos ambientes líquidos, o visível e o
invisível do externo passaram a demandar a atenção. Informações se misturaram a objetos e
suportes físicos. Aparatos se desenraizaram e passaram a mover-se com o usuário e
adquiriram ainda o poder de produção ativa de linguagem isoladamente e em rede. Uma
cognição imersa em um oceano de ocorrências.
E os modos da lógica como pragmaticista, epistêmica e híbrida também parecem
acompanhar bem esse desenrolar. A reflexão centrada no humano foi se deslocando para um
pensamento que passou a valorizar e prestar mais atenção na movência do externo e, por final,
se hibridizou com o mesmo quando esses aparatos passaram a produzir e reproduzir
linguagem própria e de terceiros em escala global e acelerada.
E a compreensão do contexto atual implica ainda numa série de aprofundamentos das
questões tratadas, assim como novos questionamentos. Por exemplo, se usarmos a
fragmentação do pragmaticismo exposta no final da seção anterior onde: abdução é um
privilégio ainda humano, dedução se tornou um privilégio do computacional em rede e
indução híbrida, questiono?
Está ocorrendo uma explosão da lógica abdutiva por consequência das facilidades e
agilidade que a dedução computacional tem trazido? E o que isso implica?
Se a lógica da dedução está cada vez mais restrita à lógica que é computável e a lógica
de rede, o que esta determinação do que é possível está trazendo para a tomada de decisão?
E se a indução, lógica do verdadeiro ou falso, também tem se hibridizado, como ela
tem funcionado no compreendimento do real?
Essas são questões que merecem algumas respostas em trabalhos futuros.
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EXPERIÊNCIA NO USO DA TI NA DISCIPLINA DE TI EM UM
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
Roberto Sanches Padula
Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP

Resumo: O curso de graduação em Administração é um curso generalista que tem
como objetivo formar pessoas para trabalhar em empresas ou serem empreendedoras. Nesse
curso, a disciplina de Tecnologia de Informação – TI – deve ter o foco na função e
importância da tecnologia no funcionamento e gestão da empresa, sem viés técnico. A TI está
cada vez mais presente na nossa vida privada, social ou profissional e, principalmente, para os
alunos de graduação, que em sua maioria são pessoas da geração Y, os chamados ‘nativos
digitais’, aqueles que têm uma habilidade natural no uso da tecnologia digital. O objetivo do
estudo é verificar como o uso da TI pode ajudar no ensino da própria TI aos alunos de
graduação em Administração. O uso das tecnologias na educação é cada vez mais comum,
sendo por isso objeto de diversos estudos no campo da educação. Este trabalho conceitua a
importância da TI na sociedade de hoje, algumas teorias de aprendizagem e como a TI pode
ajudar na aplicação dessas teorias. Detalha como estudo de caso uma experiência do autor no
tema.
Palavras-chave: Tecnologia da informação. Ensino. Administração de empresas.
Abstract: The college degree in Business Administration is a generalist course that
aims to train people to work in or be entrepreneurial companies. In this course, the discipline
of Information Technology - IT - should focus on the role and importance of technology in
the operation and management of the company, not entering into technical aspects. IT is
increasingly present in our private life, social or professional, and especially for graduate
students, who are mostly people of Generation Y, the so-called 'digital natives', those who
have a natural ability to use of digital technology. The objective of the study is to see how the
use of IT can help teaching the IT itself to Business Administration students. The use of
technology in education is becoming more common,, and it is object of several studies in the
field of education. This work defines the importance of IT in today's society, some learning
theories and how IT can help in the application of these theories. Case study details the
author's experience in the subject.
Keywords: Information technology. Education. Business administration.
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INTRODUÇÃO
O curso de graduação em Administração é um curso generalista que tem como
objetivo formar pessoas para trabalhar em empresas ou serem empreendedoras, criadoras e
donas de suas empresas. Nesse contexto, a disciplina de Tecnologia de Informação – TI –
deve ter o foco na função e importância da tecnologia no funcionamento e gestão da empresa,
bem como no seu processo decisório operacional, tático e estratégico.
Na nossa vida privada, social ou profissional, a TI está cada vez mais presente. E os
alunos de graduação, em sua maioria, são pessoas da geração Y, que já nasceram e cresceram
depois da popularização do uso de computadores, tanto em empresas como em residências, e
também depois da criação da internet, sendo por isso chamados ‘nativos digitais’, aqueles que
têm uma habilidade natural no uso da tecnologia digital.
Este trabalho questiona quais ganhos pedagógicos ao utilizar artefatos tecnológicos na
disciplina de TI no curso de graduação em Administração, e as hipóteses que se pretendem
provar são:


As tecnologias facilitam a pesquisa de conteúdo, que não fica restrito àquele colocado
pelo professor ou existente na biblioteca local;



As tecnologias facilitam a comunicação entre os alunos, que ao trocar informações
sobre o conteúdo chegam a criação de novos conhecimentos (coaprendizagem);



As tecnologias favorecem uma maior exposição do aluno, que ao articular seu
conhecimento se apropria efetivamente dele, por não estar passivo em relação ao
aprendizado;



As tecnologias permitem um retorno (feedback) mais rápido e de mais pessoas quanto
ao conteúdo digital exposto.
O objetivo do estudo, então, é verificar como o uso da TI pode ajudar no ensino de TI

aos alunos de Administração. O trabalho se justifica haja vista que o uso das tecnologias na
educação é cada vez mais comum, seja no ensino à distância (EAD), nos ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA), games educacionais etc., sendo por isso objeto de diversos estudos no
campo da educação.
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O trabalho conceitua a importância da TI na sociedade de hoje, algumas teorias de
aprendizagem e como a TI pode ajudar na aplicação dessas teorias. Detalha como estudo de
caso uma experiência do autor no tema. A metodologia quanto aos fins é a exploratória, e
quanto aos meios é bibliográfica e estudo de caso.
REFERENCIAL TEÓRICO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INTERNET
A Tecnologia da Informação (TI) é um termo usado genericamente para se referir a
computadores, redes, sistemas, programas, em suma qualquer coisa física (hardware) ou
lógica (software) que trate informações digitais, na qual os dados que a compõem são
codificados em sistemas binários (0 e 1) e assumem a forma de texto, imagem, áudio, vídeo.
A gama de possibilidades que a TI oferece faz com que seja sempre lembrada como
uma possibilidade muito forte no auxílio à educação, para facilitar o ensino e a aprendizagem
Mas Aparici (2010) lembra que deve se tomar cuidado ao se usar a tecnologia na educação
como um verniz de modernidade digital, repetindo velhas concepções pedagógicas. Entender
o conceito da comunicação na educação como sendo simplesmente o emprego de meios
tecnológicos de transmissão e difusão desvirtua o quanto a comunicação pode ajudar nos
processos de ensino e aprendizagem (KAPLÚN, 2010). Velasco (2010) defende que o foco ao
tentar juntar o ensino formal ao cotidiano dos nativos digitais nas redes sociais não deve ser
na tecnologia, e sim na comunicação.
A internet, rede mundial de computadores que abriga todo tipo de informação digital,
veio alargar os limites das mídias tradicionais, trazendo novas conexões e novas maneiras de
armazenamento e trocas de informações. Com isso, acaba se transformando em ferramenta
para pesquisa, cooperação, compartilhamento de informações e conhecimento e comunicação.
O conhecimento hospedado nessas redes sociais torna-se insumo para que haja
criações e recriações, que, depois de produzidas, retornam em parte para as mesmas
redes de onde saíram suas bases e referências. Isso gera um rendimento em escala
sempre crescente: quanto mais se sabe, mais se é capaz de saber. (MALINI, 2008).

Alves (2009) sugere que o formato de Wikis, textos colaborativos feitos na internet, à
exemplo da Wikepedia, é uma “rica interface para exercitar possibilidade de construir
coletivamente com autonomia e cooperação”. A internet parece o meio ideal para propiciar
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essa interação entre pessoas e entre pessoas e conteúdo, ao formar um contexto coletivizado,
onde a interação permeada pela linguagem humana e pela linguagem de máquina, propicia
conflitos, críticas, e também novos significados e conhecimentos, dinâmicas mais raras no
'monopólio' do professor em sala de aula (BASSO, 2000).
ENSINO E APRENDIZAGEM
O ensino ou aprendizagem começa com um conteúdo a ser aberto aos alunos. Mas
sabe-se que a apropriação do conhecimento se dá mais efetivamente quando o próprio aluno
contribui na (re)construção e (re)elaboração desse conhecimento. Lisbôa e Coutinho (2011)
dizem que comunidade de aprendizagem virtual é aquela que apresenta três principais
atributos: presença cognitiva, na qual os participantes constroem conhecimento, estabelecem
relações entre conhecimentos, e se habilitam a fazer análises e reflexões críticas; presença
social, por meio da qual os participantes interagem entre si, trocam opiniões, respeitando-se
mutuamente; e a presença educacional, a qual articula os eixos cognitivos e sociais, visando a
criação de significados.
O indivíduo adquire mais conhecimento em colaboração com outros ou com ajuda e
apoio, do que individualmente. “A interação social é a origem e o motor da aprendizagem e
do desenvolvimento intelectual” (VYGOTSKY, 1987). O trabalho, ao ser feito conjuntamente
com os colegas, leva a uma maior autoconfiança, autoestima e aceitação de críticas. Um grupo
de aprendizagem ou autoaprendizagem, que usa tecnologia para comunicação, foge do
esquema da educação à distância tradicional individualista, na qual cada estudante fica em sua
casa, e assume uma concepção coletiva do processo educativo (KAPLÚN, 2010).
O processo normal é a pessoa adquirir um conhecimento e, depois, ter a possibilidade
de comunicá-lo. Kaplún (2010) coloca em dúvida essa divisão, entendendo que este é um
processo mais interativo: a pessoa vai aprender realmente algo quando tiver a oportunidade e
o compromisso de explicar isso para outras pessoas. Ao ter que transmitir esse conhecimento,
a mensagem tem que ser clara, coerente, fundamentada, convincente. Os adultos assimilam
20% da informação escutada, 30% do observado, 50% do ouvido, 70% do expressado por si e
90% do elaborado por si. “Sem haver expressão, não há educação. E também, sem
comunicação, sem audiência interlocutora, a expressão não se dá” (KAPLÚN, 2010).
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Kaplún (2010) coloca que ambientes de autoaprendizagem devem ter um sistema de
estímulo e motivação, para que o material desenvolvido pelo aluno não seja lido somente pelo
professor. O autor sugere que o uso de meios de comunicação abram canais de comunicação
para socializar esse material, transformando o educando em comunicador, celebrando a
projeção social de sua própria palavra. Os alunos avaliarem materiais de outros alunos,
facilitada pelos ambientes virtuais, também contribui para o aprendizado (MATTAR, 2009)
DESCRIÇÃO DO CASO ESTUDADO
O caso estudado é da disciplina de TI, constante do oitavo e último semestre do curso
de Administração em uma universidade particular de São Paulo - SP, Brasil, nos anos 2011 e
2012, em classes compostas por volta de 50 alunos, os quais são divididos em grupos de 5 ou
6 alunos.
A instituição tem o Moodle como AVA - Ambientes Virtuais de Aprendizagem,
plataforma utilizada em diversas instituições de educação e que está instalada na rede da
universidade. Nessa plataforma existem várias ferramentas que podem ser usadas tanto em
cursos on-line à distância, como mediando as atividades presenciais. O Moodle tem a função
primária de ser repositório de conteúdo, principalmente os PowerPoints e textos utilizados nas
aulas.
Em 2011, o curso foi lecionado da maneira tradicional - aulas expositivas com
apresentações de PowerPoint e vídeos - e foram feitas duas provas, uma em sala de aula, com
consulta, e a outra on-line no Moodle, com duas questões escolhidas aleatoriamente em um
banco de cinco questões. O horário dessa prova era o mesmo da aula. Pedia-se o entendimento
dos alunos quanto a assuntos discutidos em classe, formulado de uma maneira que não
haveria como a resposta ser copiada de qualquer material. O que se verificou é que os alunos
discutiram entre eles, por meio de ferramentas on-line, como responder cada questão.
Também em 2011 foi tentada outra possibilidade, o seminário on-line. Funcionou da
seguinte maneira: os componentes dos grupos foram divididos entre os que foram à faculdade
e eram responsáveis pelas apresentações, e os demais alunos que ficaram em casa. A
transmissão do grupo que apresentava o seminário foi pelo Skype, sendo que o PowerPoint
estava no Moodle. Os alunos em casa participavam fazendo comentários via chat do Skype.
Infelizmente, o Skype não suportou a quantidade de usuários on-line e a maioria teve acesso
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somente ao áudio e sem ver a imagem dos alunos. O chat serviu para controle de presença dos
alunos na aula, e imaginava-se que também serviria para compor a nota, mas dada a
precariedade de boa parte dos comentários, essa última opção não foi utilizada.
Em 2012, o curso foi lecionado da maneira tradicional, mas não houve a prova em sala
de aula, tendo sido feita somente uma prova on-line, com três questões, escolhidas
aleatoriamente para cada aluno, em um banco de cinco questões, e cumpriu-se o horário da
aula. As questões apresentavam um texto, que tinha links para outros textos e vídeos, e era
solicitado aos alunos que colocassem suas visões sobre o assunto. Para formar opinião, os
alunos tiveram que recorrer a outros textos e trocar ideias virtualmente com colegas, e como a
opinião é particular dificilmente haveria resposta igual à de outro aluno.
Manteve-se o seminário on-line e o formato foi decidido em conjunto pelo professor e
alunos. Inicialmente, o professor propôs usar o Skype Premium, sendo que os alunos dos
grupos que iriam apresentar ficariam cada um em sua casa, simulando uma reunião virtual, e
os demais alunos estariam em sala de aula assistindo. Na discussão, os alunos mostraram que
prefeririam não ir à faculdade, pois se o evento era on-line era justo que todos ficassem em
casa, e argumentaram que a rede da universidade estava instável e poderia inviabilizar o
evento. Por sugestão deles, foi decidido que os grupos fariam vídeos e postariam no
YouTube. A operacionalização ficou da seguinte maneira: os links dos vídeos seriam
passados por e-mail ao professor, que os disponibilizaria no Moodle no horário da aula; havia
uma enquete no Moodle para avaliar cinco quesitos dos vídeos, a qual os alunos deveriam
responder durante o horário da aula; o vídeo mais bem avaliado pelos alunos ganharia
acréscimo na nota. O controle de presença dos alunos foi feita por meio do log do Moodle,
pelos itens acesso aos links (visualização dos vídeos) e submissão da enquete (avaliação).
Foi acrescentado um trabalho colaborativo no formato Wiki no Moodle, a ser feito por
cada grupo. Os alunos foram informados que o trabalho final teria uma nota, mas que a nota
individual seria dependente da respectiva participação no documento final. Isso é possível
pois o Wiki permite comparar a contribuição de cada um dos participantes do grupo.
O TRABALHO DO PROFESSOR E DO ALUNO
Nota-se que o trabalho do professor, ao promover algumas atividades on-line em curso
presencial, é maior do que nos formatos tradicionais. Isso fica mais evidente no seminário on-
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line. Independente do formato escolhido, na modalidade on-line, o trabalho é muito maior do
que no presencial. Neste último, os alunos preparam o material e o apresentam na sala de aula.
Cabe ao professor assistir, analisar, e ao final da(s) apresentação(ões) dar a nota e algum
feedback ao(s) grupo(s). No evento on-line, há uma discussão, solitária ou com os alunos,
quanto ao formato; preparar o ambiente tecnológico, testá-lo e preparar plano de contingência
para caso haja algum problema no horário combinado, comunicar aos alunos, normalmente
via e-mail, como está montado o ambiente e como será a operacionalização; no horário do
evento, acompanhar o desenrolar e responder a questionamentos dos alunos; após o evento,
recolher material (log, arquivos etc.), e dar feedback aos alunos, via e-mail. Tudo isso além de
assistir, analisar e dar nota. Na prova on-line e na presencial, algumas tarefas são exatamente
iguais: preparar um banco de questões; escolher quais serão usadas; definir quantos tipos de
prova vão existir; no final, corrigir as provas e comunicar aos alunos. Na prova presencial, há
um trabalho extra de formatar a prova, imprimir e tirar cópias. Na prova on-line as tarefas são
muito parecidas com as do seminário on-line.
Quanto aos alunos, a prova on-line e a presencial são muito parecidas no ato de
responder as questões. No entanto, a prova on-line, por dar mais chance a pesquisas e trocas
de opinião, acaba sendo mais trabalhosa. O seminário on-line, para os alunos, certamente é
mais trabalhoso que o presencial, que tem uma dinâmica já muito testada e experimentada.
Falar para a câmera, criar vídeos, se acostumar com um novo ferramental, tudo isso causa
estranheza e insegurança.
ALGUMAS CURIOSIDADES
Na turma de 2011, quando foi proposto aos alunos o formato de seminário on-line,
houve rejeição, por conta da dificuldade de fazer algo novo. Concordando quando lhes foi
dito que, se aceitassem o seminário on-line, a segunda prova seria on-line. Certamente
acharam que a prova seria mais fácil pois poderiam 'colar'. Isso ficou claro, quando após a
prova um aluno confidenciou ao professor que eles ficaram com diversas janelas de
mensagens instantâneas abertas. Foi feita uma enquete no final do curso para saber como os
alunos tinham percebido essas ações:
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Concordo
totalmente

Concordo
em parte

Indiferente

Discordo
em parte

Discordo
totalmente

68%

32%

0%

0%

0%

36%

36%

5%

23%

0%

68%

14%

14%

0%

5%

41%

32%

18%

9%

0%

64%

32%

0%

5%

0%

0%

27%

14%

32%

27%

45%

50%

5%

0%

0%

A prova on-line possibilita respostas mais
elaboradas, pois podem ser consultadas
diversas fontes.
Uma vantagem da prova on-line é que as
respostas
podem
ser
criadas
coletivamente.
Uma grande vantagem da prova-on-line é
não necessitar ir à faculdade.
Uma vantagem do seminário on-line
sobre o feito em classe é possibilitar mais
comentários entre os participantes.
A realização de seminário on-line ajuda a
simular ambientes que cada vez mais
estão presentes na vida corporativa.
Atividade
on-line
não
possibilita
avaliação
do
conhecimento
ou
participação individual do aluno.
Problemas técnicos (no computador, na
rede, no site, etc.) dificultam a realização
de atividades on-line.
Fonte: elaborada pelo autor.

Na turma de 2012, as atividades on-line foram propostas na primeira aula, quando da
apresentação da disciplina e plano de aulas. Na aula anterior à prova foram passadas
instruções de como seria a atividade e foi criada no Moodle uma prova teste, para que os
alunos se familiarizassem com o mecanismo na qual, perguntava-se a opinião dos alunos
quanto à prova on-line (100% a favor) e a outra, de múltipla escolha, era para verificar a
concordância quanto ao seminário on-line (80% a favor, 11% contra). Teve 82% de
participação. Após a prova foi feita uma enquete, com respostas anônimas, para obter a
avaliação dos alunos quanto à atividade:
Concordo
totalmente

Concordo
em parte

Indiferente

Discordo
em parte

Discordo
totalmente

A prova on-line possibilita respostas mais
elaboradas, pois podem ser consultadas
diversas fontes.

45%

42%

3%

6%

3%

Uma vantagem da prova on-line é que as
respostas
podem
ser
elaboradas
colaborativamente.

39%

29%

13%

13%

6%

É bom fazer prova-on-line pois não é
necessário ir à faculdade.

65%

26%

3%

6%

0%

42%

32%

6%

13%

6%

48%

32%

3%

10%

6%

Prova on-line possibilita avaliação do
conhecimento individual do aluno tanto
quanto a prova presencial.
Mesmo com risco de problemas técnicos
(no computador, na rede, no site, no
Moodle etc.) devem ser realizadas
atividades on-line.
Fonte: elaborada pelo autor.
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Alguns reclamaram que a prova foi muito trabalhosa, pois tinham que consultar
diversas fontes para formar opinião; uns declararam que entenderam melhor de determinado
assunto ao ter que formular as respostas das questões.
Na discussão de como seria o seminário on-line em 2012, diante de dificuldades
apresentadas, o professor colocou que, se eles preferissem, o seminário poderia ser presencial.
Mas os alunos, que já tinham tido a experiência da prova on-line, rejeitaram essa
possibilidade e passaram a sugerir outras opções até chegar ao formato final de vídeos no
YouTube. A qualidade dos vídeos pode ser aferida pelas notas dadas pelos alunos aos vídeos
do seminário on-line:

O tema da apresentação é bem
interessante.
O conteúdo está bem elaborado.
O vídeo é agradável de ser assistido.
A
performance
dos
alunos
na
apresentação está segura e é convincente.
A qualidade técnica do vídeo (imagens e
áudio) é suficientemente boa para
compreensão da apresentação.
Fonte: elaborada pelo autor.

Concordo
totalmente

Concordo
em parte

Indiferente

Discordo
em parte

Discordo
totalmente

36%

42%

14%

6%

3%

34%
25%

41%
40%

12%
17%

10%
12%

4%
5%

32%

34%

15%

10%

8%

41%

38%

14%

7%

1%

ALGUMAS BREVES SUGESTÕES


No início do semestre, o professor pode solicitar aos alunos que editem seu
perfil no Moodle, colocando foto e, principalmente, atualizem seu endereço de
e-mail, visando a minimizar problemas de comunicação.



O professor deve ter no Moodle um Fórum de Notícias, de preferência que a
cada atualização envie e-mail aos alunos. É uma boa forma de manter os
alunos atualizados com as atividades presenciais e as on-line. Ou o professor
pode ter seu Blog, tomando o cuidado de que isso não seja compreendido pelos
alunos como substituto das aulas presenciais.



Uma ferramenta muito útil para discussões, trocas de experiência ou dúvidas é
o Fórum. No entanto, muitas vezes é difícil conseguir a real participação dos
alunos em um curso de graduação. A ferramenta parece se adequar melhor a
estudos pós-graduados ou a grupos pequenos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disciplina de TI em um curso de Administração tem a finalidade de passar aos
alunos um entendimento do uso e possibilidades da tecnologia da informação nas
organizações, com foco, principalmente, em operações, tomada de decisão gerencial e
vantagem estratégica. Não se configura, dessa maneira, em curso técnico, haja vista que os
futuros administradores não serão, em geral, profissionais de TI, mas poderão ter com estes
muito contato.
Segundo Bertero (2006), a maioria dos programas de Administração forma executores,
pessoas com competência e conhecimentos relacionados a instrumentos e técnicas de gestão,
mas não necessariamente gestores. Essa ideia se relaciona à de Freire (1996) para o qual o
caráter formador da educação seria muito minimizado caso fosse um treinamento puramente
técnico.
Com o caso relatado neste artigo, podemos chegar em algumas considerações quanto à
relação entre as atividades on-line e a pedagogia, o ensino de TI e a vida em empresas:


O aluno, ao interagir com a diversidade de conteúdo na rede, pode fazer novas
ligações, levando a mais conteúdos e finalmente a novo conhecimento



O aluno, ao exprimir (escrever ou gravar vídeo) seus conhecimentos, passa a
compreender melhor o assunto



Ao interagir com colegas, o aluno tem a experiência da expressão, crítica,
debate, diálogo, complementação, que propiciam a criação de conhecimento



A TI ajuda nas pesquisas de conteúdo, em sites como bibliotecas digitais,
Google Acadêmico, portais de notícias de tecnologia etc.



A TI promove comunicação síncrona (mensagens instantâneas, redes sociais
etc.) e assíncronas (e-mail) com uma ou várias pessoas ao mesmo tempo



A TI possibilita rapidez no compartilhamento de conteúdo e também na crítica
(feedback) de uma ou várias pessoas



A TI serve para controle do tudo que os usuários fazem (neste caso, para
controle da “presença on-line” na atividade e autoria de conteúdo no Wiki)
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A prova on-line simula uma atividade profissional feita em curto prazo, sobre
assunto do qual não se tem conhecimento profundo, mas que exige expressão
de uma opinião



O seminário on-line é exemplo de como tecnologias utilizadas para
entretenimento (postagem de vídeos, sobre os quais se recebem críticas gostei/não gostei - e comentários) podem ser usadas para outros fins no
ambiente corporativo, como a apresentação de um novo produto para diversas
filiais da empresa, ou para um treinamento à distância



O controle da “presença on-line” vs. controle da presença em sala de aula é
exemplo da diferença de um site de e-commerce vs. uma loja física quanto ao
conhecimento do comportamento de um cliente, e também gera questões sobre
a privacidade de dados individuais, os quais podem ser usados para os mais
diversos fins



A produção de um documento Wiki vem se tornando prática comum em
algumas organizações para desenvolvimento de projetos em equipe



A instabilidade da rede da universidade, um risco para a execução das
atividades no horário estabelecido, foi levada em conta na hora de decidir qual
o formato do seminário on-line e também serviu para demonstrar a necessidade
de criação de planos de contingência
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RESUMO: Nos processos interativos, as mídias digitais e os hipertextos possibilitam
novas maneiras de construir conhecimento, interações e representações e assim a relação
professor-aluno adquire um novo papel na construção de uma aprendizagem significativa. As
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diferentes abordagens pedagógicas presentes nesse processo também influenciam diretamente
o modo de construção de um curso bem como os caminhos que podem ser percorridos no
percurso individual de ensino e aprendizagem. Dessa forma, a proposta de um modelo
comunicacional desenvolvido a partir de concepção diferenciada de design educacional para
cursos massivos em Educação a Distância tornará possível personalizar a aprendizagem, de
modo a detectar as necessidades e deficiências dos educandos e observar o impacto causado
no comportamento dos indivíduos que são submetidos ao uso de uma tecnologia de
comunicação e produção de conteúdo em um processo de ensino e aprendizagem para eles
ainda inusitado. Partindo dessa premissa, o presente artigo tem o intuito de refletir sobre as
práticas utilizadas em modelos de conteúdos tradicionais em EAD ao mesmo tempo em que
discute uma perspectiva de interação entre conteúdos de aprendizagem para um modelo
diferenciado que permita personalizar e customizar conteúdos e atividades que atendam às
competências e habilidades previstas no projeto pedagógico.
Palavras-chave: Educação a distância. Cursos Massivos [MOOCs]. Design
Educacional.
ABSTRACT: In the interactive processes, digital media and hypertext enable new
ways to build knowledge, interactions and representations, leading the teacher-student
relationship to take a new role in the building of a meaningful learning. The different
pedagogical approaches used in this process directly influence the way a course is build, as
well as the way that it can be used in the path of individual teaching and learning. This is why
a proposal of a communication model, based on a new conception of educational design for
massive courses in Distance Education will make possible a custom learning, in order to
detect learner´s deficiencies and needs and provide the observation of the impact of it on
individuals´ behavior submitted to the use of this communication model, for them unusual.
From this premise, this article aims to reflect on practices in traditional models of Distance
Learning while discuss the perspective of interaction of learning content in a differentiated
model that allows to personalize and customize content and activities that meet the
competencies and skills provided in the pedagogical project.
Keywords: Distance education. Massive Open Online Courses [MOOCs]. Educational
Design.
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INTRODUÇÃO
Diante das mudanças culturais que ocorrem junto ao desenvolvimento tecnológico, é
fundamental, observar as necessidades de desenvolvimento de novas competências
relacionadas ao uso de tecnologias para o mundo atual, bem como refletir as principais
vertentes do uso de tecnologias em educação. Por outro lado, também no uso de tecnologias
educacionais, as abordagens pedagógicas se materializam em vertentes macros como as do
instrucionismo e do construtivismo, que podem pautar o uso de tecnologias em educação. De
forma geral, a primeira é relacionada ao uso do computador para reforçar as metodologias de
ensino tradicional, a segunda, ao uso do computador como recurso incorporado às estratégias
de aprendizagem por meio da construção do conhecimento.
Autores como Lévy (2001), enfatizam que, partimos de uma sociedade industrial,
analógica, marcada pela produção de artigos de consumo, para uma sociedade do
conhecimento, na qual as tecnologias digitais cumprem um papel fundamental na produção e
disseminação de informações e na relação entre as pessoas.
Durante as décadas de 1980 e 1990, era possível observar no Brasil uma tendência
forte de criação de laboratórios de informática nas escolas. O uso estava mais voltado para o
ensino instrumental do computador ou para reforçar ou complementar o ensino tradicional de
sala de aula, mas utilizando-se de uma nova tecnologia.
Neste contexto, a tecnologia adentrou a escola e foi (e em muitos casos ainda é) usada
para manter as mesmas características de um ensino no qual o professor é o detentor do
conhecimento e os estudantes são tábulas rasas, aguardando o depósito de novas informações.
Se na sala de aula convencional o professor fazia o papel de transmissor de conteúdos, nos
laboratórios de informática quem passou a desempenhar esse papel foi o computador, por
meio de recursos digitais como: enciclopédias, tutoriais, exercícios de reforço, apresentações,
entre outros; tornando-se máquinas de ensinar. Esta abordagem de uso de computadores nas
escolas foi denominada de instrucionismo (VALENTE, 1997).
De acordo com Almeida (2002), “no instrucionismo, aprender com o uso das
tecnologias de informação e comunicação significa adquirir ou apreender informações
apresentadas em ordem crescente de complexidade, cuja fixação é obtida pela repetição que
condiciona o comportamento.”
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Ocorre que essa forma de ensinar já não cabe mais diante de uma sociedade que exige
competências tão diversificadas. Mais que memorizar informações e repeti-las, a educação
hoje deve estar comprometida com valores que perpassam os quatro pilares da educação:
Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender ser e aprender a conviver (DELORS, 1998).
Além disso, a aprendizagem deve ser resultado do desenvolvimento de competências que
mobilizem habilidades, atitudes e valores voltados para a autonomia pessoal, profissional e
social.
Assim, o estudante busca a solução de um problema e cria caminhos para tal,
analisando seu percurso e tendo a oportunidade de rever seus erros e de propor novas
estratégias, caso as iniciais não tenham sido efetivas. Este é o ciclo descrição-execução,
reflexão-depuração-descrição cunhado por Valente (1997), que mais adiante passou a fazer
parte da espiral da aprendizagem (VALENTE, 2003), cujas ações contribuem para a
construção do conhecimento. Evidencia-se assim, em linhas gerais, a diferença entre a
abordagem construtivista, que possibilita a construção do conhecimento significativo pelo
estudante com papel ativo, e a abordagem instrucionista, na qual o estudante recebe
informações.
Vale ainda ressaltar, que essa abordagem altera a prática pedagógica, que deixa de ser
fragmentada e passa a ser vista de um modo mais integrado, voltada para a resolução de
problemas. Significa também assumir a mudança na organização da escola e de seu currículo
e da gestão das tecnologias nela existentes. De forma bem resumida, a necessidade dessas
mudanças foram percebidas (e utilizadas) por usuários fora do contexto educacional, ou seja,
usuários comuns:


PC Era (1980 - 1990): uso do desktop, computadores pessoais, e-mail,
interface com janelas e ícones.



Web 1.0 (1990 - 2000): rede mundial de computadores, disponibilização de
informações, acesso a conteúdos pouco interativos, browser de navegação,
websites, portais, sites de busca.



Web 2.0 (2000 - atual): produção e compartilhamento de informações,
colaboração, wikis, blogs, redes sociais, comunidades virtuais, mecanismos de
busca, plataformas de compartilhamento de conteúdo em diferentes formatos,
usuário participativo.
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Em uma perspectiva de futuro próximo, fala-se na web 3.0, ou web semântica, que
possibilitará a organização e o uso mais inteligente do conteúdo disponível na Internet.
Nos últimos 10 anos, houve crescimento do que se considera a Web 2.0, ou
webcolaborativa, marcada pela possibilidade de participação das pessoas nesta rede, seja
produzindo e compartilhando informações, ou se relacionando com outras pessoas.
Interessante notar que mesmo com todas essas mudanças, o construtivismo ganhou força,
passando a ser considerado um modo de conceber o uso das tecnologias em educação. Esse
potencial pode permitir a construção de caminhos variados pelos estudantes, interligando
informações conforme seus interesses e necessidades que possibilitavam a construção não
linear de suas próprias rotas de aprendizagem (ALMEIDA, 2002).
Atualmente, com as novas possibilidades de uso do computador ligado em rede na era
da web 2.0, os estudos se voltaram para a exploração dos potenciais de busca, produção e
compartilhamento das informações, de construção conjunta entre pares, próximos ou
distantes, e de relacionamento entre pessoas.
Essas mudanças tecnológicas provocaram também o surgimento de novas
necessidades de formação de professores, que passam a ter a necessidade de construir
competências transversais relacionadas ao uso das tecnologias de informação e comunicação.
Essas competências não devem ser vistas de modo deslocado das outras conquistas teórico
práticas da área da educação. As competências relacionadas às tecnologias também estão
ligadas às transversais gerais (COSTA, 2011) para o estudante ser capaz de se autoavaliar, de
aprender a aprender, de regular o próprio desempenho e de expressar-se em diferentes
linguagens; visando com isto a sua articulação com os diferentes campos do saber que
compõem a sua vida acadêmica.
Em relação ao uso do computador na educação a distância, Valente (2003) defende
uma abordagem denominada estar junto virtual, que enfatiza as interações e o traba¬lho
colaborativo entre todos os participantes do curso, cada um tendo sua importância específica e
coletiva dentro do grupo. Para isso, privilegiam a produção coletiva do co¬nhecimento, que
nasce das relações estabelecidas entre os envolvidos no curso e pos¬sibilitadas pelos recursos
interativos que a tecnologia informática oferece. Nessa abor¬dagem, professores e alunos
formam uma comunidade de aprendizagem, interagindo e aprendendo em colaboração com os
pares, quebrando a hierarquia, na qual somente o professor tem autoridade no saber. Sendo
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assim, uma das ações principais do professor está em propiciar atividades em que a autonomia
do grupo seja desenvolvida.
Pode-se considerar que essas modificações advêm de uma série de questionamen¬tos e
o potencial interativo de conteúdos e interação colocando em pauta o Design Instrucional no
desenvolvimento da educação a distância nos últimos tempos.
Em termos presenciais, devido à influência das ideias de Dewey e Piaget, desde a
década de 1920 já muito se discutia acerca da importância da participa¬ção do aluno no
processo de conhecimento. Mas, em termos de edu¬cação a distância, põe-se em pauta essa
discussão, quando aparece a tecnologia digital em rede.
CONCEITOS QUE PERMEIAM A WEBCOLABORATIVA
A webcolaborativa possibilita um estado contínuo de produção e compartilhamento de
informações, bem como a construção conjunta de saberes que ficam disponíveis na internet.
Os autores desse conteúdo podem ser representados por qualquer usuário que tenha interesse
em participar desta rede.
Diversos pesquisadores vêm investigando o uso da webcolaborativa na educação. Isso
ocorre seja pelo seu potencial de ampliar os espaços educativos para além da escola, ou
mesmo por integrar o contexto escolar aos novos espaços informais que a cercam e fazem
parte da vida de seus estudantes, pais, comunidade, corpo docente e técnico administrativo.
Para a aplicação da webcolaborativa na educação, é importante também conhecer os
conceitos que permeiam o seu uso. Lisboa et al (2010) destaca em linhas gerais os conceitos
de aprendizagem informal, aprendizagem colaborativa, conectividade, conectivismo e o
construtivismo comunal.
Aprendizagem informal: o contexto informal sempre esteve presente nos processos
de aprendizagem dos seres humanos. Entretanto, em se tratando de uma sociedade
escolarizada, as tecnologias de informação e comunicação trouxeram a tona novamente os
espaços de aprendizagem vivenciados em contextos externos à escola. A partir desses
contextos, os indivíduos relacionam-se com outras pessoas e aprendem conforme suas
necessidades e interesses. “Através de seus aplicativos, [a web 2.0] apresenta potencialidades
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nunca antes imaginadas de comunicação e partilha de conhecimentos, ressignificando as
formas de construir o conhecimento”.
Aprendizagem colaborativa: a aprendizagem colaborativa é tão antiga quanto à
aprendizagem informal. Entretanto, em um período marcado pela colaboração, como condição
para o desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento, e pelo uso das
tecnologias da informação e comunicação, para conectar pessoas de diferentes contextos
sociais, este conceito torna-se mais evidente para ser explorado educacionalmente. “Trata-se
de um novo modelo de sociedade onde a aprendizagem é uma necessidade constante, o que
vai ocasionar uma mudança de paradigma da aprendizagem centrada no indivíduo para a
colaborativa”.
Conectividade e conectivismo: em um mundo cercado por tecnologias de informação
e comunicação, é necessário estar conectado às fontes de informação, e que se saiba fazer
conexões entre elas, ou seja, “ter competência para saber selecionar e organizar os
conhecimentos que são mais relevantes para a aprendizagem”. Mediante este novo contexto
tecnológico, é proposta a teoria do conectivismo, postulando que a aprendizagem ocorre
“através de banco de dados que precisa ser conectado com as pessoas de forma
contextualizada para que possa ocorrer a aprendizagem”.
Construtivismo comunal: o construtivismo comunal é uma abordagem de
aprendizagem na qual, além de o indivíduo interagir com o mundo e com o outro, ele colabora
para que a comunidade da qual participa construa conhecimento. Neste sentido, as tecnologias
de informação e comunicação e suas características participativas e colaborativas podem ser
usadas como um espaço propício para a construção do conhecimento.
Observa-se, na breve apresentação deste contexto, a necessidade crescente da área
educacional de inovar em metodologias e conteúdos de aprendizagem que possam
potencializar a aprendizagem de forma mais colaborativa e participativa, utilizando as
tecnologias tanto como objetos de estudo como produtos de aprendizagem.
HIPERTEXTUALIDADE E EDUCAÇÃO
Dentro do debate a respeito da ideia e dos usos de tecnologias aplicadas à educação,
não se pode deixar de considerar a relevância do hipertexto, caracterizado por recursos

48

multimídia, links, hiperlinks, sites, formas de navegação e tecnologias digitais e não digitais.
Para Lévy (1995), hipertextos são:
Um conjunto de nós por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens,
gráficos, ou parte de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos. 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.

Ao enfatizarem a não sequencialidade, os hipertextos e recursos hipermídia alteram a
situação de comportamento dos usuários em ambientes digitais, já que é o usuário quem
determina seu roteiro de navegação.
Essa velocidade de produção e aquisição de informações, caracterizada pelo uso de
recursos midiáticos, tem se tornado parte do papel fundamental no processo de aprendizagem
de qualquer indivíduo. Quanto mais ativa for a participação do indivíduo em determinada
atividade, mais fácil será sua assimilação do conteúdo abordado; e elementos que favoreçam o
despertar dessas funções internas têm papel importante no processo de desenvolvimento
mental. Lévy (2001) destaca que:
[...] a aprendizagem se dá em todos os momentos da vida e cada individuo procura
apreender a realidade em sua complexidade, compreender a multidimensionalidade
das situações que enfrenta, estabelecer vínculos (ligações) entre essas múltiplas
dimensões, conectá-las com o que já conhece (nós), representá-las, ampliá-las e
transformá-las tendo em vista melhorar a qualidade de vida pessoal e grupal.

Como aponta o autor é fundamental promover inter-relações, no momento da
aprendizagem, que mediado por tecnologias acontecem também pela leitura não linear dos
hipertextos, construindo uma rede de associações de diversas naturezas.
INTERAÇÃO E INTERATIVIDADE
Segundo Silva (2010), o termo “interatividade” significa a comunicação que se faz
entre emissão e recepção entendida como co-criação da mensagem. Há críticos que veem a
mera aplicação de um termo “da moda” para significar velhas coisas como diálogo e
reciprocidade. Já outros autores, atentam para uma tendência daqueles que dizem jamais se
iludir com a interatividade entre homem-computador, pois acreditam que, por trás de uma
aparente inocência da tecnologia amigável, “soft”, progride a dominação das linguagens
infotécnicas sobre o homem. Sem dúvida, aqui estão apresentadas questões pertinentes ao
tema, no que se refere à aprendizagem.
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Tomamos aqui o conceito complexo de interatividade na perspectiva da modificação
de metodologias de ensino e aprendizagem enraizadas na transmissão e reprodução da
informação. Assim, tomaremos o termo interatividade como uma possibilidade interativa que
acontece de forma dialógica entre usuários estudantes, conteúdos e atividades e procura
associar a emissão e recepção como polos antagônicos e complementares na co-criação da
comunicação e da aprendizagem.
Há uma percepção crescente de que as metodologias de ensino e aprendizagem,
principalmente as que se referem à EaD, precisam investir em relações de colaboração para
construir conhecimento. Dessa forma, o construtivismo tem conseguido maior adesão,
destacando o papel central das interações como fundamento da aprendizagem. Suas diversas
interpretações vêm mostrando que a aprendizagem é, também, um processo de construção do
estudante que elabora novos saberes pelas relações hipertextuais e por meio de interações.
Sem dúvida, essa perspectiva significa um salto qualitativo em educação. No entanto,
verificamos que ainda falta tratamento adequado na construção de conteúdos e ambientes
virtuais de aprendizagem que permitam efetivar a interação e construção coletiva em lugar da
transmissão e da memorização.
Ainda nessa perspectiva, os MOOCs – Massive Open Online Course, têm se
apresentado como um novo cenário na democratização do acesso a conteúdos educacionais,
explorando o processo comunicacional em sua centralidade. Nele, como ressalta SILVA
(2010), ocorre à transição da lógica da distribuição (transmissão), para a lógica da
comunicação (interatividade) entre os mais diversos perfis de usuários. Assim, observamos
que os MOOCs têm utilizado as tecnologias de informação e de comunicação em cursos a
distância intensificando a aprendizagem, colaboração e a interação, na troca de ideias,
dúvidas, compartilhamento de experiências e ao mesmo tempo, na construção coletiva de seus
estudantes.
Estudos de Gunawardena, Moore e Kearsley (apud CORRÊA, 2001) mostram que
frequentemente a interação ocorrida em EAD acontece entre professor e estudante, por meio
do envio aos professores dos exercícios respondi¬dos pelos alunos. Na maioria das vezes o
aluno trabalha sozinho. Partindo dessa carac¬terística, os MOOCs quebram a linearidade
dessa comunicação substituindo a centralidade desse processo antes feita pelo professor,
passando-o aos estudantes, que de forma colaborativa se constituem em um ambiente virtual
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de aprendizagem de construção coletiva. O professor passa a ser o mediador de situações de
aprendizagem.
Junto a essa mudança tecnológica e social apresentada pelos MOOCs é necessário um
olhar diferenciado sobre o conhecimento, que deixa de ser estático, homogeneizador,
independente das vivências do sujeito, para se tornar flexível, aberto à heterogeneidade,
contextual e global, fazendo, portanto, parte da vida do sujeito, nos planos individual e social.
Autores como Mattar (2010), apontam que esse cenário emergente apresenta, ainda, uma
possibilidade a inovação e mudanças metodológicas, tanto no que se refere à prática docente,
como à produção de conteúdos, enraizada em modelos tradicionais de EAD.
Essa abertura possibilita o aproveitamento da inteligência coletiva e artificial,
atualmente presente em tecnologias de informação e comunicação. Nesse contexto, a
realidade acima descrita possibilita, no âmbito educacional, a criação de itinerários ou
percursos de aprendizagem que passam a ser construídos a partir das necessidades e
expectativas do usuário estudante.
DESIGN EDUCACIONAL
Em um modelo tradicional de Educação a Distância, o planejamento inicial de um
curso define-se como a “fase de concepção do sistema de ensino-aprendizagem e de todos
seus aspectos operacionais, sistemas de avaliação, seleção de métodos e meios instrucionais e
projeto de materiais instrucionais a serem adquiridos ou elaborados” (Dicionário de
terminologia de Educação a Distância, 2003). Como o termo instrucional remete à ideia de
treinamento, na área da Educação muitas vezes adota-se para essa fase o termo design
educacional, que, segundo alguns autores melhor se adequa às concepções pedagógicas
envolvidas no processo de desenvolvimento de um ambiente de ensino e aprendizagem. Leslie
Paas descreve essa etapa como:
um ciclo de atividades que, apoiado em uma teoria de aprendizagem, define os
objetivos educacionais, as informações que constarão do produto e o modelo de
avaliação. A seleção da melhor solução para o modelo é um problema que envolve
princípios sócio-culturais do ‘projetista’, fatores externos impostos pelo ambiente e
habilidades do aprendiz (PAAS, acesso em 2012)

Define-se, então, o design educacional de um projeto de Educação a Distância - EaD
como fase inicial e norteadora. É a partir de sua concepção que as abordagens teóricas e
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metodológicas de ensino e aprendizagem, modos de interação e avaliação são previamente
definidos e posteriormente se articulam para incorporar de modo flexível as necessidades de
ajustes ou direcionamento que se fizerem presentes durante o percurso.
Nesse sentido, a EaD apresenta um novo cenário na recontextualização do papel
professor-aluno, suas relações com o conhecimento e as possibilidades de interação.
Para compreender o pensamento humano, a sociedade, a cultura e a educação é
essencial ir além dos condicionantes da cibercultura e analisar o papel da tecnologia
como um suporte que permite estabelecer o diálogo entre o individuo e o grupo, a
virtualidade e a realidade, a razão e a emoção, o analógico e o digital. O potencial
interativo do uso da TIC no ato pedagógico se revela na possibilidade de criação
dialógica e intersubjetiva propiciada pelas interações entre pensamentos, conceitos,
imagens mídias e ideias, nas quais o sujeito atua de forma consciente com objetos de
conhecimento. (ALMEIDA; PRADO, 2003)

O design educacional, portanto, articula uma rede de interações e conhecimentos,
representa ideias, propicia a autoria, provoca a reflexão e ressignificação das práticas
educativas, bem como a construção coletiva do conhecimento.
Nessa perspectiva, “Ensinar é organizar situações de aprendizagem, criando condições
que favoreçam a compreensão da complexidade do mundo, do contexto, do grupo, do ser
humano e da própria identidade” (ALMEIDA, 2001) e, segundo a visão teórica em Vygotsky,
“o processo de conhecimento é concebido como produção simbólica e material que tem lugar
na dinâmica interativa” (apud SMOLKA; GÓES, 1993).
Projetar, portanto, um ambiente de aprendizagem não é tarefa simples e requer
experiência no que diz respeito ao uso de tecnologias educacionais, mediação pedagógica e
interatividade, de modo a priorizar na arquitetura do curso a abordagem educacional que
permita “integrar múltiplas mídias e recursos, apresentar informações de maneira organizada,
desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimentos, elaborar e socializar
produções tendo em vista atingir determinados objetivos” (ALMEIDA 2003).
Elementos que favoreçam o despertar de funções internas que potencializem o
processo de aprendizagem têm também papel importante no design educacional. Nesse
sentido, Almeida (2000) destaca que
a aprendizagem se dá em todos os momentos da vida e cada indivíduo procura
apreender a realidade em sua complexidade, compreender a multidimensionalidade
das situações que enfrenta, estabelecer vínculos (ligações) entre essas múltiplas
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dimensões, conectá-las com o que já conhece (nós), representá-las, ampliá-las e
transformá-las tendo em vista melhorar a qualidade de vida pessoal e grupal.

Nesse sentido, o design educacional, com a sua intencionalidade pedagógica,
possibilita os processos de interação entre alunos e professores, construção colaborativa e
apresentação significativa dos conteúdos. E quanto mais ativa for a participação do aluno em
uma atividade, quanto mais envolvimento ele tiver com o contexto apresentado, mais fácil
será a assimilação do conteúdo abordado:
A possibilidade de interação coletiva proposta no design educacional de um curso
indica a intencionalidade da proposta pedagógica implícita, já que uma perspectiva
de interação e construção colaborativa de conhecimento favorece o desenvolvimento
de competências e habilidades e que os programas de EaD podem ter o nível de
diálogo priorizado ou não segundo a concepção epistemológica e respectiva
abordagem pedagógica. (ALMEIDA, 2000)

Segundo Azevedo (2003) “Um Curso deve ser uma sequência de atividades
pedagógicas organizadas, planejadas, para atender objetivos de aprendizagem e que envolve
fundamentalmente, quer na dimensão presencial quer na dimensão online, interação coletiva”.
No entanto, partimos do princípio que a geração atual não mais se caracteriza como
mero receptor e necessita de participação ativa de interatividade para deter-se na frente de um
computador e mais amplamente para que seu próprio interesse venha despertar em seus
processos interiores o processo intrínseco de aprendizagem. Assim, anterior à discussão dos
conteúdos, se faz necessária a discussão de uma co-autoria, que na prática não é efetiva
(SILVA, 2003). Se em cursos presenciais isso já é difícil no meio digital o processo também
não será garantido e por isso, emerge a proposta de instigar essa participação, essa quebra de
linearidade no processo de ensino-aprendizagem por meio da interatividade e liberdade de
escolha, proposta no design educacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Funções cognitivas estão sendo desenvolvidas, ampliadas, modificadas, exteriorizadas
de diferentes maneiras em função das tecnologias que navegam no ciberespaço. Novos
modelos culturais se estruturam mediados por tecnologias digitais, que favorecem o acesso à
informação, novos estilos de pensar, raciocinar e novas dinâmicas no processo de construção
do conhecimento. (MORAES, 2002).
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Segundo Behrens (2000), “professores e alunos precisam buscar um processo de autoorganização para acessar a informação, analisar, refletir e elaborar com autonomia o
conhecimento”.
Evidencia-se, neste início de século, a importância de conteúdos que possam
estabelecer relações entre o processo de formação de sujeitos protagonistas sociais e de
situações de ensino aprendizagem que atendam a essa demanda, pois, como cita Paulo Freire,
“Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente
impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos”
(FREIRE, 1997).
Segundo Pierre Lévy (2001), o conhecimento poderia ser apresentado de três formas
diferentes: a oral, a escrita e a digital. Embora as três formas coexistam, torna-se essencial
reconhecer que a era digital vem se apresentando com significativa velocidade de
comunicação. Além disso, “O hipertexto ou a multimídia interativa adequam-se
particularmente aos usos educativos, sendo, portanto, instrumentos importantes para a
concepção de um projeto pedagógico” (Idem, ibidem).
A linguagem digital, segundo Lévy (1998), apresenta-se nas novas tecnologias
eletrônicas de comunicação e na rede de informação e nesse cenário, é preciso refletir nas
possibilidades de uma nova maneira de pensar, conceber a construção do conhecimento
envolvendo um novo paradigma que atenda às novas formas de aprender. No momento em
que estamos cuidando das questões relacionadas à aprendizagem, estamos cuidando dos
aspectos que preparam o indivíduo para vida. (MORAES, 2002)
Nas referências do autor Wilson Azevedo (2003) está presente a concepção de
educação on line:
Educação on line, portanto, é educação. Só que a sua especificidade está
precisamente no fato de utilizar tecnologias que permitem novas formas de interação
primeiramente com conteúdos informativos. Esse é um dos aspectos que nos chama
a atenção ao travarmos contato com essas novas tecnologias. O outro aspecto é que
são novas tecnologias também da comunicação, que permitem novas formas de
interação entre pessoas. E essa é uma descoberta que se faz aos poucos.

Portanto, “se antes a escola era responsável pela transmissão de conhecimentos e
deveria educar em valores hegemônicos, hoje, na sociedade da informação, o seu papel é
outro. As condições criadas pela globalização e pelos avanços da tecnologia, misturando
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culturas e dando novas dimensões ao processo de comunicação, tornam evidente a
necessidade de uma educação intercultural quanto aos conhecimentos e valores”. (ALONSO,
2000)
A partir das leituras realizadas e da participação das autoras na disciplina Seminário
sobre Aprendizagem e Semiótica Cognitiva Doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Tecnologias da Inteligência e Design Digital, surge a necessidade de investigar as concepções
pedagógicas subjacentes, o uso de hipertextos e recursos multimídias, e suas implicações nos
processos interativos de ensino e aprendizagem contemplados no design educacional, a fim de
propor um modelo educacional em cursos massisvos de EaD que permita a personalização e
customização de conteúdos on-line de acordo com as necessidades e perfil dos envolvidos.
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Resumo: Este artigo descreve a linha de pesquisa ‘Interação e Aprendizagem em
Ambientes Virtuais’, vinculada ao GPTED – Grupo de Pesquisa em Tecnologias
Educacionais do TIDD – Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e
Design Digital da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Seu objetivo principal é
demonstrar uma maneira como a pesquisa ligada à Tecnologia Educacional pode ser inserida
em cursos de pós-graduação stricto sensu. Inicialmente o artigo faz uma apresentação geral do
programa do TIDD; em seguida, discute algumas questões da linha de pesquisa, seus
objetivos e sua fundamentação teórica; e, por fim, apresenta a proposta, os objetivos e os
resultados esperados pelo GPTED. O artigo defende que, no cenário atual, a pesquisa em
Tecnologia Educacional precisa ser inter e multidisciplinar, inclusive em sua fundamentação
teórica.
Palavras-chave: Ambientes Virtuais. Aprendizagem. Interação.
Abstract: This article describes the research line “Interaction and Learning in Virtual
Environments", linked to GPTED - Research Group of Educational Technology at TIDD Graduate Program in Technologies of Intelligence and Digital Design at the Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. Its main objective is to demonstrate a way that research
related to Educational Technology can be inserted in graduate studies. Initially, the article
gives an overview of the TIDD program; then discusses some of the issues of the research, its
objectives and theoretical foundation; and finally presents the proposal, the objectives and
expected results by GPTED. The article argues that research in Educational Technology, in
the current scenario, must be inter and multidisciplinary, including its theoretical foundation.
Keywords: Virtual Environments. Learning. Interaction.
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INTRODUÇÃO
Manuel Castells, em seu clássico A Sociedade em Rede, parte da revolução da
tecnologia da informação para analisar a nova economia:
No modo de desenvolvimento industrial, a principal fonte de produtividade reside na
introdução de novas fontes de energia e na capacidade de descentralização do uso de
energia ao longo dos processos produtivo e de circulação. No novo modo
informacional de desenvolvimento, a fonte de produtividade acha-se na tecnologia
de geração de conhecimentos, de processamento da informação e de comunicação de
símbolos. (CASTELLS, 1999, p. 35)

No final do século XX, com a Revolução da Tecnologia da Informação, teríamos
vivido uma ruptura na história similar à que se observou com a Revolução Industrial do
século XVIII. Para Castells, o paradigma da tecnologia da informação é definido por algumas
características, dentre as quais: a informação é a matéria-prima; a penetrabilidade dos efeitos
das novas tecnologias em todos os processos de nossa existência; a lógica de redes;
flexibilidade e capacidade de reconfiguração; e a convergência de tecnologias. Isso teria
gerado uma nova epistemologia, explorada, por exemplo, pela teoria da complexidade de
Edgar Morin.
Na mesma direção, Pierre Lévy estuda as influências do que denomina ‘tecnologias da
inteligência’. Não poderíamos mais dizer simplesmente que o sujeito pensa (logo existe),
sozinho e isolado do seu objeto – o pensamento seria influenciado não apenas pela tecnologia,
mas também pelos grupos, pelas línguas, por uma forma de pensar coletiva, pelo inconsciente
social etc. (LÉVY, 1993, p. 10-11)
Este artigo descreve um exemplo de como a pesquisa sobre Tecnologia Educacional
pode ser inserida nesse contexto mais amplo da tecnologia da informação, complexidade e
tecnologias da inteligência. Inicialmente, é apresentado o TIDD – Programa de PósGraduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo. Em seguida, são discutidos alguns aspectos da linha de pesquisa
‘Interação e Aprendizagem em Ambientes Virtuais’, vinculada ao GPTED – Grupo de
Pesquisa em Tecnologias Educacionais, apresentado ao final. A Conclusão defende que a
pesquisa em Tecnologia Educacional, nesse cenário dominado pelas tecnologias da
informação e da inteligência, precisa ser inter e multidisciplinar.
TIDD – TECNOLOGIAS DA INTELIGÊNCIA E DESIGN DIGITAL
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Um grupo de professores de três diferentes Centros da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (Ciências Exatas e Tecnologia, Educação e Ciências Humanas) criou
em 1999 um curso de graduação interdisciplinar em Tecnologia e Mídias Digitais com três
habilitações: (a) Design de Interfaces, (b) Educação a Distância e (c) Arte e Tecnologia.
Como continuidade a esse projeto, em 2005 o programa de pós-graduação multidisciplinar em
Tecnologias da Inteligência e Design Digital - TIDD, mestrado e doutorado stricto sensu, foi
credenciado pela Capes:
Tecnologias da Inteligência e Design Digital é um programa de estudos pósgraduados stricto sensu, mestrado e doutorado, que tem por vocação desenvolver
atividades de ensino, pesquisa e intercâmbio que façam frente à revolução digital.
Ao conectar interdisciplinarmente as áreas de Computação, Informática, Cognição,
Ambientes Virtuais de Aprendizagem e Design e Estéticas Tecnológicas, o
programa pretende responder aos desafios tecnológicos atuais, aglutinando
competências científicas, humanísticas, educacionais e técnicas em uma unidade
complexa e coerente.

O programa está dividido em 6 campos disciplinares: (1) Computação e Redes; (2)
Tecnologias da Informação; (3) Cognição; (4) Aprendizagem; (5) Design; e (6) Estéticas
Tecnológicas, que por sua vez se aglutinam em 3 grupos temáticos: (a) Computação,
Informação e Redes; (b) Cognição e Aprendizagem; e (c) Design e Estéticas Tecnológicas.
Dentre as combinatórias possíveis entre esses campos e grupos temáticos, algumas interessam
particularmente à área da Tecnologia Educacional, como:

 Tecnologias da informação visando à cognição envolvida na aprendizagem
 Modelos cognitivos e sistemas de transmissão de informação/conhecimento, ligados
à aprendizagem.
 Inteligência coletiva em ambientes interativos.

O TIDD está voltado para a formação híbrida, multi e interdisciplinar de
pesquisadores, docentes qualificados e profissionais especializados. A área de concentração
do programa é Processos Cognitivos e Ambientes Digitais, descrita a seguir:
Trata-se de uma área que, visando à construção da interdisciplinaridade, envolve as
tecnologias digitais da informação aplicadas, os conceitos e aplicações das redes de
alta velocidade, o design tecnológico e estética digital em ambientes virtuais, o
conceito de inteligência coletiva em sistemas interativos, as interfaces da arte/ciência
em diálogo com as lógicas dos sistemas computadorizados. Esses objetivos se unem
na produção de teorias, métodos e modelos de arquiteturas cognitivas, de design de
sistemas inteligentes, de modelagem de performances cognitivas: percepção,
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atenção, inferência, consciência, linguagem, memória, tendo em vista os processos
de aprendizagem, as estratégias cognitivas voltadas para a aplicação em ambientes
digitais de pesquisa, de produção e difusão de inteligência coletiva.

que se divide em três linhas de pesquisa interdisciplinares:
(1) Aprendizagem e Semiótica Cognitiva
(2) Design Digital e Inteligência Coletiva
(3) Modelagem de Sistemas de Software
A seguir, a descrição da linha de pesquisa Aprendizagem e Semiótica Cognitiva:
Pesquisas sobre modelos cognitivos ligados a novas formalizações e sistemas de
transmissão de informação/conhecimento ligados à aprendizagem; sobre modelos
cognitivos decorrentes da interação entre indivíduos em ambientes virtuais.
Pesquisas em intersignos: efeitos da relação entre textos, imagens/cores e som nos
ambientes virtuais de aprendizagem. Relações sensório-afetivas no ciberespaço e seu
papel na aprendizagem/cognição. Pesquisa e criação de ambientes em hipermídia
voltados para a aprendizagem, destacando-se aí as pesquisas sobre formalização de
conteúdos, a investigação dos problemas advindos da dinâmica cognitiva nos
ambientes digitais. As teorias cognitivas que visam dar sustentação às pesquisas se
inserem no espectro das teorias sígnicas do conhecimento, baseadas no postulado de
que todo pensamento se dá em signos simbólicos e extra-simbólicos. Para isso, serão
confrontados os vários modelos da mente: computacional, representacional,
modelar, modular, causal, mecanístico e fisicalista, assim como o confronto entre
cognitivismo e conexionismo, cognitivismo e neurociências, funcionalismo e antifuncionalismo. As grandes questões das ciências cognitivas, tais como representação
e seu antônimo, a anti-representação, consciência e mente, corpo e mente serão
investigadas na comparação de pontos de vista semióticos com não semióticos.

A sublinha ‘Abordagem da complexidade nos processos cognitivos nas redes sociais’,
coordenada pelas professoras Sonia Maria de Macedo Allegretti e Ana Maria de Grado
Hessel, está vinculada à linha de pesquisa ‘Aprendizagem e Semiótica Cognitiva’, à qual está
também vinculada a sublinha ‘Interação e Aprendizagem em Ambientes Virtuais’, coordenada
por João Mattar, na qual focaremos daqui por diante.
INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM EM AMBIENTES VIRTUAIS
“toda interação, todo acoplamento, interfere no funcionamento do sistema nervoso,
por causa das mudanças estruturais que nele desencadeia. Toda experiência é
modificadora, em especial em relação a nós, embora às vezes as mudanças não
sejam completamente visíveis.” (MATURANA; VARELA, 2001, p. 189).
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A sublinha de pesquisa “Interação e Aprendizagem em Ambientes Virtuais” propõe-se
a pesquisar as influências da interação e da interatividade no processo de aprendizagem em
ambientes virtuais. Seus objetivos são:
a. realizar uma revisão bibliográfica sobre interação e interatividade em
ambientes virtuais;
b. estudar práticas de interação adotadas em atividades de aprendizagem ou
cursos em ambientes virtuais;
c. propor um modelo para a avaliação de interações em ambientes virtuais e para
a elaboração de atividades de aprendizagem interativas;
d. avaliar os efeitos que a interação e a interatividade provocam no processo de
aprendizagem em ambientes virtuais.
Hirumi (2006), por exemplo, defende que hoje se faz necessário sintetizar e relacionar
a literatura sobre interação (item a), oferecendo orientações práticas para o design de
interações (item c).
A pesquisa fundamenta-se em dois campos teóricos a princípio distintos: um que parte
da cibercultura, da teoria da comunicação e da complexidade, dentre outros referenciais
epistemológicos e sociológicos, para refletir sobre a interatividade na educação (inclusive a
educação online) de uma maneira ampla (SILVA, 2012); e outro que parte de Moore (1989)
para mapear especificamente os tipos de interação utilizados em educação a distância.
Espera-se com o projeto colher dados suficientes para, juntamente com a
fundamentação teórica e epistemológica também desenvolvida durante a pesquisa, gerar
contribuições significativas para o design de atividades de aprendizagem, cursos e projetos em
ambientes virtuais, especialmente na área de educação a distância.
***
De que formas a interação e a interatividade afetam a aprendizagem em ambientes
virtuais?
Esta é a questão geral a que o projeto pretende responder, tanto pela pesquisa teórica e
elaboração de modelos epistemológicos e pedagógicos, quanto pela observação, avaliação e
intervenção em situações efetivas de aprendizagem em ambientes virtuais.
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Uma maneira de abordar a questão proposta pela pesquisa é avaliar os níveis de
interatividade de diferentes atividades realizadas em um ambiente virtual. Sims (1997) faz
uma revisão das teorias dos níveis de interatividade, que vão de níveis mais reativos (em que
o aluno possui pouco controle sobre o conteúdo e a estrutura do curso) até níveis mais
proativos (em que o aluno tem maior controle tanto sobre a estrutura quanto sobre o
conteúdo). Considerando, entretanto, que essas teorias representam ainda uma abordagem
behaviorista, ele propõe e exemplifica uma série de conceitos que podem ser utilizados na
avaliação da produção de material multimídia para educação. Em um artigo mais recente, o
próprio Sims (2006) propõe métricas para avaliar como interações podem ajudar a atingir os
objetivos de aprendizagem de um curso e envolver os aprendizes.
É possível identificar na literatura uma tradição muito rica de discussões sobre
interação, especificamente em ambientes virtuais e educação a distância, iniciada com Moore
(1989), que caracteriza as relações entre alunos, professores e conteúdo em EaD em três tipos
de interação: aluno/professor, aluno/aluno e aluno/conteúdo. Sobre esse artigo de 1989 está
baseada boa parte da discussão que se seguiu sobre interação em EaD.
Hillman, Willis e Gunawardena (1994) adicionam a interação aluno/interface. Soo e
Bonk (1998) acrescentam a interação do aluno com ele próprio (learner-self). Sutton (2001)
introduz a idéia da interação vicária. Anderson (2003a, 2003b) amplia a perspectiva de
Moore, incluindo mais três tipos de interação: professor/professor, professor/conteúdo e
conteúdo/conteúdo. Outros autores trabalham com outras categorias, como por exemplo
aluno/designer

(HEDBERG;

SIMS,

2001),

aluno/ferramentas

(HIRUMI;

2006)

e

aluno/stakeholders.
Hirumi (2006) desenvolve um modelo que visa a classificar todas essas interações,
representado na figura 1.
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Figura 1: Interações em Educação Online

Fonte: HIRUMI, 2006.
As interações no nível 1 (Learner–Self Interactions) consistem em operações
cognitivas que constituem os processos de aprendizagem internos do aprendiz.
As interações do nível 2 (Learner–Human e Learner–Non-Human Interactions)
ocorrem entre o aprendiz e outros recursos humanos e não-humanos. Este nível é composto
por sete tipos de interações: aluno-interface (que envolve interações do aprendiz tanto com
recursos humanos quanto com recursos não-humanos); aluno-professor, aluno-aluno e alunooutras interações humanas; e aluno-conteúdo, aluno-ferramenta e aluno-ambiente, as
interações com recursos não-humanos.
As interações do nível 3 (Learner–Instruction Interactions) definem as estratégias de
e-learning que devem orientar o design e o sequenciamento de interações do nível 2.
Mishra e Juwah (2006, p. 156) apontam vários estudos que concluem que a interação é
o elemento-chave na educação; que um nível elevado de interação resulta em atitudes mais
positivas; que a interação leva a um grau elevado de realização; que a interação desempenha
um papel fundamental no aprendizado, na retenção e nas percepções gerais do aluno em
relação à eficácia do curso e do professor; e que ambientes interativos são propícios para a
aprendizagem e satisfação do aluno. São esses tipos de estudo que O GPTED se propõe a
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replicar em suas pesquisas, inclusive para produzir material de resistência ao modelo de
educação a distância fordista, conteudista, bancário e autoinstrucional que tem dominado
nosso país.
GPTED - GRUPO DE PESQUISA EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
O GPTED – Grupo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais está vinculado à Área
de Concentração “Processos Cognitivos e Ambientes Digitais” do TIDD, à Linha de Pesquisa
“Aprendizagem e Semiótica Cognitiva” e à sublinha de pesquisa “Interação e
Aprendizagem em Ambientes Virtuais”. Em sua formação inicial, tem como líder e
pesquisador o Professor Doutor João Augusto Mattar Neto (TIDD – PUC-SP), como
pesquisadores o Professor Doutor Marco Silva (UERJ) e a Professora Doutora Eliane
Schlemmer (Unisinos), além dos seguintes estudantes do TIDD: Adelino de Castro Oliveira
Simões Gala, Ivone Ithourald Silviano, Luciana Aparecido Santos, Luiz Antonio Brigatti
Junior, Maria Cristina Marcelino Bento e Patrícia Passos Gonçalves Palácio.
O GPTED explora o uso de tecnologias na educação, e especialmente a Educação a
Distância (EaD), com a perspectiva inter e multidisciplinar característica do TIDD. Os
campos da tecnologia educacional e da EaD são, assim, estudados por perspectivas e olhares
múltiplos, como computação, semiótica, design, comunicação, cibercultura, artes, filosofia,
sociologia, psicologia e pedagogia.
Suas atividades envolvem tanto reflexões teóricas e pesquisas sobre EaD e a
incorporação de tecnologias à educação, quanto a produção de novas ferramentas, interfaces,
ambientes, plataformas e tecnologias para uso educacional.
Seus interesses gerais incluem filosofia da computação e da informação, interação e
interatividade em EaD, formação de professores para uso de tecnologias e educação a
distância (especialmente educação online), design educacional, web 2.0, redes sociais, games,
mundos virtuais e avaliação em tecnologia educacional e EaD.
Os pesquisadores do grupo já vêm publicando suas reflexões e experiências em
periódicos e livros e apresentando-as em eventos, no Brasil e no exterior. O grupo pretende
consolidar essa parceria, servindo assim como referência para os mestrandos e doutorandos,
da PUC-SP e de todo o país, interessados nessas áreas de pesquisa.
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O GPTED pretende também produzir soluções e tecnologias para uso em educação,
como, por exemplo, ambientes virtuais de aprendizagem e games educacionais.
CONCLUSÃO
Este artigo apresentou, em linhas gerais, um exemplo de como a pesquisa relacionada
à área de Tecnologia Educacional pode ser inserida em cursos de pós-graduação stricto-sensu.
O GPTED propõe-se a desenvolver modelos que sirvam tanto para a avaliação das interações
quanto para a elaboração e intervenção em situações de aprendizagem em ambientes virtuais.
Sua fundamentação teórica envolve referências epistemológicas diversas, como a sociedade
em rede (Manuel Castels), as tecnologias da inteligência e inteligência coletiva (Pierre Lévy),
a epistemologia da complexidade (Edgar Morin) e as bases biológicas do conhecimento
(Humberto Maturana e Francisco Varela), dentre outras.
Com revolução provocada pelo desenvolvimento da tecnologia da informação, o
universo da Tecnologia Educacional não pode mais se restringir a sugestões de aplicações da
informática em educação. É necessário expandir os campos teóricos de referência e as
questões que a Tecnologia Educacional persegue, redefinindo-a como uma área de pesquisa
inter e multidisciplinar, que se abra não só para a computação e a educação, mas também para
a semiótica, a teoria literária, o design de games, a filosofia, a sociologia, a história e outras
áreas de conhecimento.
Nessa direção, a ABT – Associação Brasileira de Tecnologia Educacional tem um
papel essencial a cumprir no Brasil, tanto com sua Revista quanto com seus Congressos. Fazse necessário reconstruir o próprio sentido da expressão Tecnologia Educacional em nosso
país, concebida como um círculo mais amplo que o da própria Educação a Distância (EaD),
que deve estar nele incluído. Inclusive para fundar um discurso crítico em reação à EaD que
não venha nem da pedagogia ou da sociologia avessas ao uso de tecnologias, que enxergam
de fora e, por isso, não conseguem compreender adequadamente o que procuram enxergar,
nem da própria EaD, que ainda não consegue se enxergar criticamente. Este artigo procurou
mostrar a importância e uma maneira como esse olhar inter e multidisciplinar pode ser
inserido em cursos de pós-graduação stricto sensu.
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UTILIZAÇÃO DO FACEBOOK COM GRADUANDOS: RELATO DE
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Resumo: Os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser ajustados ao desenho
pedagógico de um curso e das atividades propostas, nos quais professor e alunos vão
organizando-os conforme as necessidades do grupo. Utilizar ambientes diversos requer um
olhar cuidadoso na organização dos mesmos, definindo os tipos de arquivos a serem
compartilhados e como definir as diretivas para necessárias devolutivas atinentes à
continuidade da aula. Desta forma, a presente pesquisa objetiva à resposta da seguinte
indagação: como se dá a utilização do Facebook com pedagogos? Tem como objetivos:
apresentar a experiência da utilização de grupos no Facebook e desvelar a opinião dos alunos
participantes desta experiência.
Palavras-chave: AVA. Facebook. Pedagogia. TIC. TIMS.
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INTRODUÇÃO
A cada momento as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) ou as
Tecnologias Informação e Comunicação Móvel e Sem Fio (TIMS) são atualizadas. Cabe aos
atores da educação saber utilizá-las como complemento e extensão das aulas formais. Os
ambientes virtuais de aprendizagem podem ser ajustados ao desenho pedagógico do curso e
das atividades propostas, nos quais professor e alunos vão organizando-os conforme as
necessidades do grupo. Necessita-se organizar e experimentar outras orientações didáticas
pedagógicas sobre o uso dos ambientes virtuais de modo a flexibilizar momentos presenciais
físicos com momentos presenciais digitais virtuais. Esta ideia ainda é vista por atores da
educação – sem esclarecimentos suficientes sobre as TICs ou TIMS - como aumento de
trabalho, ou como possibilidade de transferência de uma metodologia tradicional para os
ambientes virtuais.
Desta forma, a presente pesquisa objetiva à resposta da seguinte indagação: como se
dá a utilização de grupos no Facebook com pedagogos? Tem como objetivos: apresentar a
opinião sobre a experiência da utilização de um grupo de alunas da Pedagogia com o
Facebook e desvelar a opinião dos alunos participantes desta experiência.
A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, cujos sujeitos que participaram são
alunos e professores de um curso de Pedagogia de uma instituição de ensino superior
Salesiana, localizada no interior do Vale do Paraíba do Sul. Os resultados apresentados neste
artigo são relativos ao início do processo de utilização do ambiente virtual. O projeto de
pesquisa está cadastrado na plataforma Brasil.
Para apresentarmos parte da utilização dos ambientes virtuais eliminamos as fotos de
identificação de cada um e deixamos apenas as iniciais dos nomes.
Apresentamos os motivos para a criação dos grupos no Facebook, descrevemos as
formas de utilização do grupo e a visão dos sujeitos sobre a experiência.
1. MOTIVAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DE UMA REDE SOCIAL –
FACEBOOK EM EDUCAÇÃO
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Buscando a ampliação do uso das TICs com alunos de um curso de Pedagogia,
utilizamos o Moodle – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - ambiente
virtual de aprendizagem colaborativa. Fundamentamos a necessidade desta ampliação
mediante a citação de Mattar (2012, p. 82):
As novas gerações crescem, convivem, comunicam-se, estudam e trabalham em
rede. Nessas redes, o conhecimento é aberto e colaborativo, e os usuários não são
mais concebidos apenas como recipientes passivos, mas também simultaneamente
como produtores e desenvolvedores de conteúdos.

A esta consideração, acrescentamos Moran (2005, p. 133):
Antes o professor se restringia ao espaço da sala de aula. Agora precisa aprender a
gerenciar também atividades a distância, a orientar discussões virtuais, pesquisas e
projetos e também a supervisionar visitas técnicas, culturais, tudo isso fazendo parte
da carga horária da sua disciplina, estando visível na grade curricular, flexibilizando
(diminuindo) o tempo de estada em aula e incorporando (aumentando) esses outros
ambientes e tempos de aprendizagem

A experiência da exploração de um dos diferentes recursos desta ferramenta - o chat
via MOODLE – está registrada em
http://fatea.br/presencial2011/mod/chat/report.php?id=4650&start=1308398027&end=130840
4201
Durante a realização do chat, as alunas deveriam compreendê-lo como instrumento de:
troca de informação e comunicação, de pesquisa, construção de conhecimentos e de possível
adequação a diferentes situações didáticas.
Preparou-se o grupo em atividade presencial em sala de aula, organizando os
combinados pedagógicos para uma discussão direcionada no chat. Alertou-se para a atenção
ao organizador do chat, como solicitar a vez para falar, no caso escrever, utilizar pontuação de
acordo com a continuidade da narrativa e ou finalização da mesma. Discutimos sobre a
importância da Netqueta, conforme orientação da professora Renata Kutz (2011).
O tema discutido foi as possibilidades e desafios do uso das TICs em educação,
conforme os registros em 23 de junho de 2011. Entre as situações debatidas no chat
encontramos: a importância quanto ao encorajamento para a montagem de jogos em ppt,
utilização da plataforma Moodle como apoio complementar aos estudos; a importância da
aprendizagem pela experiência de outros recursos didáticos; a facilidade em darmos
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continuidade dos estudos em um feriado1 - não gastaram dinheiro com ônibus, estavam em
casa e familiares acompanharam o momento para verificar se estavam estudando.
Segundo Sacco, Schlemmer e Barbosa (2010), ao utilizarmos as TICS precisamos
adaptá-las de modo a ofertar a aprendizagem do outro. Durante a discussão com o grupo, a
mediadora questionou quem participava pela primeira vez de um chat. Três alunas utilizavam
pela primeira fez o chat. Abaixo algumas respostas das alunas.
09:08 - M. M. P. S.: “Também estou gostando pois é primeira vez
que converso num chat”
09:09 M. M. C.:

“o chat é bem legal, é como se fosse uma msn em

grupo.”
M. M. P. S.: “concordo, pois assim podemos falar com nossos
alunos e em grupo para discutirmos sobre um assunto ou matéria”.
09:10:

Recorremos novamente a Moran para confirmar que os alunos gostam de participar
deste tipo de atividade – chat.
Ainda de acordo com Moran (2003), alertamos para a adequação do uso da tecnologia
e a necessidade do professor estar aberto para adaptar práticas pedagógicas. Não basta que o
professor compreenda que o aluno goste do ambiente.
O professor on-line precisa aprender a trabalhar com tecnologias sofisticadas e
tecnologias simples; com Internet de banda larga e com conexão lenta; com
videoconferência multiponto e teleconferência; com softwares de gerenciamento de
cursos comerciais e com softwares livres. Ele não pode acomodar-se, porque a todo
momento surgem soluções novas e que podem facilitar o trabalho pedagógico com
os alunos. Soluções que não podem ser aplicadas da mesma forma para cursos
diferentes.

Uma das alunas perguntou à mediadora do chat se ela possuía conta no Facebook, dois
alunos solicitaram o contato. Neste momento, foi feita a proposta de criar um grupo para a
turma, abaixo registramos parte da discussão:
09:49 A. C. A. de T.: boa ideia, Cris!
09:49 A. C. A. D.i: Marcia cadê vc?
09:49 C. P.: Beto, eu tb?????????????????

1

Feriado de Corpus Christi.
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09:49 I. C. R. S.: gostei
09:49 C. F. de P.: eu tbm tenho
09:49 A. : eu quero, seria ótimo para o grupo todo
09:49 M. : IDEM...
09:49 P. M.: eu quero, se alguém me ensinar a utilizar!
09:49 J. A.: eu ainda não tenho mais vou providenciar
09:49 J. M. : gostei da ideia.
09:49 A. C. A.: eu te ensino, Pri!
09:50 M. M.: eu acho legal, ter um para o grupo, eu tenho um mas nem sei usar
direito, me embaralho toda. ;x
09:50 C. P.: depois posso inseri-los no twitter tb, temos como fechar o grupo, aprendi
isso essa semana coma filha
09:50 F. A.: também preciso de ajuda
09:50 C. P.a: Mayara seria um espaço para nós aprendermos juntas.
09:50 I. C.: Mayara!!!!!!!!!! Socorrooooooooooooooooooo
09:50 J. A.: nossa eu tb não sei nada
09:50 M.: calma turma , eu tenho que aprender a trabalhar no face e no twitterr
09:50 C. P.: ok, nanda, mas vc topa tentar
09:50 I. C.: Ja tenho, mas não sei mexer
09:50 M. E.: poderíamos ter uma aula ao sábado, para fazer o facebook
09:50 A. C.: adorei a ideia, só assim eu vou aprender a usar.........
09:51 C. F. P.: rs é interessante
A motivação para a aprendizagem do uso da rede social imperava junto ao desafio do
desconhecido, o chat tornou-se o espaço de informação para a organização do grupo secreto
no Facebook. Mattar, na mesma obra referenciada neste artigo, afirma que: as características
do Facebook permitem a ampliação do ensino para além da sala de aula.
Mattar e Valente descrevem esta rede social:
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O Facebook é uma rede de relacionamentos voltada especificamente para estudantes
de nível superior, que tem crescido de maneira impressionante. Ela pode ser
utilizada para manter contato com colegas, compartilhar e discutir anotações, e criar
grupos de estudo. (2007, p. 108)

Uma das graduandas criou o grupo e explicou às colegas a importância do perfil do
grupo ser secreto, pois assim: somente membros podem ver o grupo, quem está nele e o que
membros publicam . O grupo foi criado e adicionadas as alunas que já faziam parte da rede
social, as demais foram orientadas a criar uma conta em http://www.facebook.com/. Abaixo
parte do diálogo sobre a orientação:
09:49 A C A de T: quem não me adicionou, me adicione, pra eu poder colocar no
grupo
09:50 C P: Isa e Mi já adc vcs
09:50 C. P.: ok
09:50 I. C.: ok
09:51 A.: J. R. compartilha apenas algumas informações do perfil com todos. Se você
conhece J. R. adicione-a como amiga ou envie uma mensagem para ela.
09:51 C. P.: Alberto e vc/
09:51 I. C. R.: Alberto me add, já encontrei vc
09:52 C. P.: isso Alberto
09:52 C. P.: me adc
09:52 A.: to com problemas em te add professora
09:52 I. C.: Pri a Ana Clara já te add????
09:53 A. C.: Cade você, Pri?
09:53 A. C.: só não coloquei você no grupo ainda
09:53 A. C.: me adiciona lá
09:53 P. M.: to aqui
09:53 P. M.: vou add
09:56 C. P.: vamos Pri falta vc lá adc a clara
09:57 A.: pri me add no seu face?
09:57 P. M.: agora que eu achei
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09:58 P. M.: já add é só aceitar
09:58 P. M.: eu tenho muita dificuldade com isso, aos poucos eu aprendo
09:58 C. P.: claro sem pressa
09:58 C. P.: a gente espera
09:59 A.M: verdade nós aprendemos aos poucos, quem corre contra o tempo é a
tecnologia
09:59 P. M.: pronto já add a clara e o Alberto
09:59 P. M.: e agora?
10:02 P. M.: ?
10:03 C. P.: calma ai Pri, ok agora aguarda um pouquinho
10:03 A.: pera ai vou te ajudar pri
10:03 C. P.: eles precisam incluir vc no grupo
10:04 A. C.: Pri, esse é o lnk
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_108785489214189&ap=1
10:05 A. C. : vê se vc consegue se add lá
10:06 A.: pri cutuquei vc e vc ta recebendo isto lá no seu face
10:07 I. C.: Pri, é só me add
10:07 C. P.: Pri olha sua página no face
10:07 P. M.: tah bom estou lá
10:07 P. M.: a cutucada do Alberto eu vi
10:08 A. C.: entrou no link que te mandei?
10:08 P. M.: nesse link abriu o feed de noticias, isso?
10:10 A. C.: não...
10:10 P. M.: mais aqui abriu isso
10:11 A. C.: Pri, como você acabou de me add no face
10:11 A.: no canto esquerdo onde vc tem vários itens um é de grupo, ve la
10:11 A.: legal
10:11 A. C.: eu ainda não consigo te incluir no grupo
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10:11 P. M.: aham
10:11 A. C.: acho que só mais tarde que vou conseguir te incluir
10:11 C. P.: Pri, Priscila Monique sem foto?
10:11 P. M.: eu vejo esse grupo na minha página?
10:11 C. P.: isso
10:11 P. M.: isso
10:12 A. C.: ainda não Pri, pq eu ainda não te adicionei no grupo
10:12 A.: isso vc pode ver lá debaixo do feed de notícias
10:12 C. P.: pera ai vc ve o grupo, clica nele e diz o q acontece
10:12: M. E. - 1º PED entrou no chat
10:12 P. M.: aparece meus grupos (0)
10:12 A. C.: não é isso!
10:12 A.: tem amigos e grupo de amigos vc vai ver pedagogia XXXX
10:13 C. P.: não Pri aparece grupo Pedagogia da XXXX turma2011
Mattar e Valente (2007, p. 108) descrevem as possibilidades das redes sociais via
internet:
Elas possibilitam o estudo em grupo, oferecendo mecanismos para a comunicação
com outros usuários, tais como fóruns, chats, e-mail, recado ou mensagem
instantâneas. Possibilitam também identificar pessoas que possuem interesses
similares aos nossos e, assim, criar uma rede de aprendizado.

2. FORMAS DE UTILIZAÇÃO DO GRUPO
Desde a criação do grupo, os membros compartilham informações sobre a rotina do
curso: datas de apresentação de trabalhos, formatos para apresentação de trabalhos, material
para pesquisa aos trabalhos solicitados em sala de aula, divulgação de eventos do curso e da
instituição, mudança de endereço de e-mail, oportunidades de estágio e felicitações. Durante
os períodos de férias (julho e janeiro) as graduandas continuaram a utilizar o grupo. A figura
abaixo marca o dia e horário da criação do grupo.
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C. A. criou o grupo.
Curtir · · Seguir publicação · 23 de Junho de 2011 às 11:51

Os arquivos compartilhados, inicialmente, foram apenas visualizados pelos 28
membros do grupo. Uma aluna inicia o comentário, ficando ainda limitado a esta situação, no
terceiro compartilhamento de arquivos.
Com o início do período de férias, os membros iniciam publicações sobre os
sentimentos de saudade, e aparecem com poucos comentários e muitas visualizações.
A interação começa quando um dos membros solicita ajuda sobre endereço de games
para utilizar com crianças. Um membro indica o link do site e faz referências sobre o mesmo,
e as demais apenas visualizam.
B. B. T. R.
ALGUEM CONHECE SITES DE JOGOS EDUCATIVOS PARA 2º,3º E 4º ANOSSS???!!!
ME AJUDEM!!!!
Curtir · · Seguir publicação · 6 de agosto de 2011 às 18:38
P. B. C. euuuu Bruna! RS
meu irmão tem 4 anos e joga todos... www.escolagames.com.br..lá fala que apartir de 5 anos...mas só
que minha priminha de 3 jogas meuu irmao de 4 joga, é bem interessante! Espero que seja util bee
Escola Games - Jogos Educativos
www.escolagames.com.br
Jogos Educacionais, Gratuito, Faixa Etária: a partir de 5 anos, Acompanhamento Pedagógico
6 de agosto de 2011 às 19:11 · Curtir

A indicação de um blog sobre atividades lúdicas para a utilização em sala de aula
proporciona a palavra de mais uma aluna. “Muito obrigada, valeu professora”.
Em 29 de agosto, mais uma aluna começa a interagir, deixando seu registro sobre o
assunto compartilhado.
Na mesma semana um arquivo compartilhado teve 7 comentários das graduandas. O
professor apenas publicou “Tecnologia ainda desafia professores brasileiros.”, publicado em
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/tecnologia-ainda-desafia-professores-brasileiros em
26nov.
No mês de setembro uma aluna publica uma foto – um momento de uma aula de arte,
atividade realizada pelo grupo; esta postagem recebeu 25 curtidas.
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Os últimos arquivos compartilhados no grupo registram o limite de 7 comentários, e
25 a 28 curtidas. Quando o professor da turma compartilha um arquivo sobre qualquer tema
referente à educação escolar ou não escolar, 2 a 3 membros respondem e os demais
visualizam. Assim, podemos definir que há membros neste grupo conforme define Sherer
(2009, p. 168) - habitantes, visitantes e transeuntes:
Habitantes são aqueles que se responsabilizam pelas próprias ações e pelos
parceiros, buscando o entendimento mútuo, a ação comunicativa, o questionamento
construtivo o habitante sempre está sendo parte do ambiente.
Visitantes são aqueles alunos e professores que participam do ambiente de
aprendizagem com a intenção de visitar. Quando visitamos um ambiente, o fazemos
impelidos por algum dever, afeto ou por amizade.
Transeuntes dos ambientes de aprendizagem são aqueles que passam pelo ambiente.
Alguns entram, circulando pelos espaços, outros apenas passam.

A diversidade de arquivos compartilhados se dá por meio de: vídeos, links, artigos e
fotos de linha do tempo. Os temas são diversificados e muito ricos e voltados para a formação
do professor e de eventos culturais que acontecem na instituição de ensino ou nos espaços nos
quais as graduandas residem.
Durante a análise da usabilidade do grupo, percebemos que um único professor é
membro. Solicitamos o porquê desta situação e obtivemos as respostas marcadas abaixo:
M. A. S. F. acho que só voce;
C. B. ops, nunca convidaram outros? por quê?
C. A. A maioria dos nossos professores não tem facebook :/ Pelo menos não que eu
saiba..
C. A. O único professor deste ano que eu tenho adicionado (fora você) é o XXXXX,
acabei de adicioná-lo ao grupo.

Mediante a situação acima, entendemos como Silva (2010) que o processo de
comunicação entre aluno-professor ou professor–aluno é um desafio, onde a mudança não
deve ser pensada somente em sala de aula, mas em todo sistema de ensino.
O preparo do professor para utilizar diferentes espaços para a aula é necessidade,
embora muitas vezes temos a sensação de que todas as pessoas estão conectadas por meio das
TICs (TIC) ou as Tecnologias Informação e Comunicação Móvel e Sem Fio (TIMS) e saibam
automaticamente utilizá-las para diferentes objetivos.
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3. RELATOS DA EXPERIÊNCIA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO AMBIENTE
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
Nos registros encontrados no grupo sobre a experiência em utilizar um ambiente
virtual – a rede social Facebook como espaço de complemento ou extensão as aulas, na
modalidade presencial, é possível ler: “a ferramenta é ótima” e “a experiência é interessante”.
Quatro alunas registram sua opinião. A aluna S.R. entende que esse ambiente auxilia
nos estudos.
S.R.”Na minha opinião essa ferramenta é muito interessante e útil . Pois quando
tenho alguma dificuldade em alguma disciplina me comunico com professores e
amigos e consigo eliminar minhas dúvidas através da comunicação. Esse tipo de
ferramenta me proporciona mais facilidade e me ajuda bastante nos estudos . E além
disso ela me ajuda a lembrar de quase todos os compromissos da semana.O
facebook é uma ferramenta super inovadora e importante para o desenvolvimento do
nosso aprendizado. E a interação professor/aluno ficou mais prático pois
encontramos nossos Mestre e amigos que nos ajudam a esclarecer nossos
dificuldades . “

De acordo com Moran (2005, p. 132) “o professor em qualquer curso presencial,
precisa hoje aprender a gerenciar vários ambientes e a integrá-los de forma aberta, equilibrada
e inovadora”.
Outra aluna utiliza 2 grupos diferentes no Facebook e percebe este ambiente como
espaço de comunicação e de visitação:
“a minha experiência tanto no grupo do 1º quanto do 2º ano é bem limitada, eu
quase não tenho entrado, mas quase sempre acompanho as discussões por mais que
nem sempre participe expondo a minha opinião, o grupo é bom para lembrar os
compromissos que temos durante a semana (trabalhos, tarefas, etc) além de uma
comunicação entre os alunos e os professores.”

A apreciação da terceira aluna é marcada pela partilha.
Eu adoro esta ferramenta. A ideia de montar um grupo de estudos onde partilhamos
ideias, textos, pensamentos e atividades foi muito bem aceita por mim. Já é
automático, abro o facebook e já entro na nossa página pra ver se tem algo para
fazer, estudar ou ler. É simples, prático e rápido! =)

A última apreciação sobre o uso deste espaço descreve a dificuldade encontrada em
organizar o tempo para interagir com os demais membros, embora entenda a importância do
mesmo para aprimorar os estudos. Ainda segundo Moran (2005), aos poucos a sala de aula se
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tornará um ambiente de começo e finalização de atividades de ensino-aprendizagem,
intercalados com outros tempos em que frequentaremos outros ambientes externos.
“Acho muito interessante, tanto porque nos dias atuais é mais do que necessário.
Eu ainda tenho algumas dificuldades, não em relação a interagir, mas em relação a
me lembrar de que aqui também temos compromissos. Uma ferramenta muito
prática, e que nos proporciona maior alcance de estudo.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização da rede social Facebbok com alunas do curso de Pedagogia se dá por
meio do interesse da turma em experimentar a utilização dessa rede social como espaço
complementar à sala de aula e pelos compartilhamentos dos diferentes formatos de arquivo
com temas variados sobre educação escolar e não escolar.
Fica claro, pelo exposto ao longo deste artigo, que estamos em um momento de
aprendizagem no uso e adequações dos ambientes virtuais. Ainda temos poucos aventureiros
nesta jornada.
Outra vertente merece ser investigada no que se refere à possível implementação da
relação professor-aluno e aluno-aluno com o uso das redes sociais, pois mais que um espaço
de relacionamentos e ampliação das ferramentas de aprendizagem e possibilidades de
compartilhamento de conhecimento, é um espaço de relações pessoais, permitindo
aproximação entre os atores no ato de ensinar e aprender.
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