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EDITORIAL
Prezados leitores,
Estamos chegando ao final do ano de 2013 e cumprindo mais um compromisso de nossa
Gestão, entregando à Comunidade Acadêmica e Quadro Associativo da Associação Brasileira
de Tecnologia Educacional - ABT a Edição 202 de nossa RTE - Revista Tecnologia
Educacional correspondente ao Trimestre Julho/Agosto/Setembro de 2013.
Estaremos dentro mais uma semana envolvidos em nosso IV Congresso Internacional
de Tecnologia Educacional da ABT, em São Paulo - na Faculdade Anhembi Morumbi, nos dias
22 e 23 de Novembro, dele sairão artigos para compor a Edição Final de 2013 - RTE - Edição
203 que fechará o ano de 2013.
Aproveitem e curtam as leituras.
Participe de nossa Associação, ela precisa do envolvimento de bons profissionais para o
desenvolvimento das concepções de tecnologia educacional aplicada à qualidade do ensino.
Fernando da Silva Mota
Presidente da ABT
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FÓRUNS DE DISCUSSÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:
MOODLE, FACEBOOK E REDU
João Mattar
joaomattar@gmail.com
Professor da PUC-SP e da Universidade Anhembi Morumbi
Resumo: Este artigo explora o uso de fóruns de discussão em três plataformas distintas:
o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, a rede social Facebook e o Redu, um híbrido entre
ambiente virtual de aprendizagem e rede social. O objetivo do artigo é comparar a estrutura e a
dinâmica dos fóruns de discussão nessas três plataformas. Além de uma breve revisão
bibliográfica, a metodologia utilizada inclui a análise da estrutura das discussões nessas
plataformas, ilustrada por alguns casos específicos, como o MOOC Tutoria no Moodle, um
grupo de discussão no Facebook e o MOOC LP, um curso online de língua portuguesa
oferecido no Redu. O artigo conclui que, embora os fóruns de discussão no Moodle possuam
vários parâmetros de configuração e possibilitem que os alunos visualizem as discussões de
diferentes maneiras, a dinâmica das discussões no Facebook potencializa a interação, enquanto
os murais e a estrutura dos cursos no Redu conseguem combinar com sucesso elementos
positivos das duas plataformas. Nesse sentido, o Redu mostra-se um ambiente adequado para a
utilização em educação a distância em um era de conexões e redes.
Palavras-chave: Fórum de Discussão. Moodle. Facebook. Redu. Interação.

Abstract: This article explores the use of discussion forums in three distinct platforms:
the learning environment Moodle, the social network Facebook and Redu, a hybrid between a
virtual learning environment and social network. The aim of this paper is to compare the
structure and dynamics of the discussion forums on these three platforms. In addition to a brief
literature review, the methodology includes the analysis of the structure of the discussions on
these platforms and in some specific cases, such as online courses in Moodle, a discussion
group on Facebook and MOOC LP, an online course on Portuguese language offered in Redu.
The article concludes that, although the discussion forums in Moodle have several configuration
parameters and enable students to visualize the discussions on different ways, the dynamics of
the discussions on Facebook allow more interaction, while the murals and structure of the
courses in Redu successfully combine the positive elements of the two platforms. In this sense,
Redu presents itself as an environment suitable for use in distance education in a connection and
network era.
Keywords: Discussion forums. Moodle. Facebook. Redu. Interaction.
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1. INTRODUÇÃO
O fórum de discussão é uma atividade essencial em cursos online, pois possibilita
diferentes tipos de interação, colaboração e cooperação entre alunos e professores. Segundo
Bruno e Hessel (2007, p. 3): “O fórum de discussão no ambiente virtual de aprendizagem é uma
ferramenta para conversa ou diálogo entre seus participantes. Permite a troca de experiências e o
debate de ideias, bem como a construção de novos saberes, uma vez que é um local de intensa
interatividade.”
Nesse sentido, diversas pesquisas têm sido realizadas e publicadas sobre interação e
colaboração em fóruns de discussão em ambientes virtuais de aprendizagem (p.ex.: BRUNO;
HESSEL, 2007; LAGUARDIA; MACHADO; COUTINHO, 2009; SALDANHA, 2012). Mais
recentemente, técnicas de mineração de dados e teorias de análise de redes sociais vêm sendo
incorporadas ao arcabouço teórico dessas pesquisas. Como defendem Laguardia, Machado e
Coutinho (2009, p. 40): “o uso de métodos da teoria das redes sociais e de taxonomias
comunicativas possibilita que a avaliação da dinâmica comunicativa dos fóruns de discussão
online não esteja limitada à simples contagem do número de mensagens postadas, combinada ou
não a critérios variáveis dos tutores.”
Apesar de se referir a alguns casos, o objetivo deste artigo não é analisar a comunicação
entre os participantes nesses fóruns de discussão específicos, mas sim comparar as dinâmicas
possibilitadas pelas estruturas dos espaços para discussão em três diferentes plataformas:
Moodle, Facebook e Redu. Interessa-nos refletir sobre o quanto a estrutura desses espaços de
discussão pode determinar, a priori, diferentes níveis de interação entre os participantes. O
exemplo do Moodle é retirado do MOOC Tutoria1, um curso aberto massivo online oferecido
pela empresa Artesanato Educacional2 no segundo semestre de 2013. O exemplo do Facebook é
retirado de um grupo fechado3 criado para a disciplina presencial “Teorias Avançadas na
Aprendizagem em Ambientes Virtuais”, ministrada no segundo semestre de 2013 no TIDD –
Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). O exemplo do Redu é retirado do MOOC LP4,
um curso aberto massivo online sobre língua portuguesa que ocorreu entre abril e junho de
2013.

1

http://moocead.net/

2

http://www.artesanatoeducacional.com.br/

3

https://www.facebook.com/groups/taavtidd/

4

http://www.redu.com.br/moocs/cursos/mooc-lp2/
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2. PLATAFORMAS ANALISADAS
2.1 MOODLE
O Moodle (acrônimo para Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment),
lançado em 2001, é um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) baseado na web, gratuito e
de código aberto. No momento em que este artigo está sendo finalizado, ele está em sua versão
2.5.2. Para rodar, ele deve ser instalado em um servidor de web; para utilizá-lo, o usuário
necessita apenas de um computador conectado à internet e um navegador. O Moodle é um AVA
robusto, podendo ser utilizado para centenas de milhares de alunos.
O livro Moodle: estratégias pedagógicas e estudo de caso, organizado por Alves,
Barros e Okada (2009), pode ser baixado gratuitamente na web e traz uma série de orientações
pedagógicas para o uso do Moodle pelo docente em EaD. Com orientações mais técnicas e
voltadas para a configuração do ambiente, temos disponível em língua portuguesa a obra de
Silva (2013), Moodle 2 para autores e tutores, que apresenta os recursos de gerenciamento de
conteúdo e da web 2.0 disponíveis no Moodle 2.0, além de oferecer uma série de dicas práticas
para a configuração e o trabalho no AVA.
O design e o desenvolvimento do Moodle são guiados por uma pedagogia
socioconstrutivista (PHILOSOPHY, 2012). Nesse sentido, ele oferece diversos recursos e
atividades que permitem interação e colaboração entre os usuários, como wikis, glossário e chat.
Neste artigo, focaremos especificamente nos fóruns de discussão.
2.2 FACEBOOK
O Facebook é uma rede social, ou, como alguns autores preferem denominar, um
software (ou site) de rede social. Em 2011, ultrapassou o Orkut em número de usuários,
tornando-se a rede social mais utilizada no país (SOCIAL..., 2012), com mais de 36 milhões de
usuários (FACEBOOK..., 2012). A previsão é de que, em 2013, mais de 65% dos usuários de
Internet no Brasil participem do Facebook, percentual que deve crescer em 2014, superando a
incrível taxa de 30% da população (SOCIAL..., 2012).
O usuário do Facebook tem um perfil e lê no seu mural uma sequência de textos, notas,
imagens, vídeos, avaliações, comentários, eventos e outras postagens dos seus amigos, além de
atualizações das páginas que ele curte, dos grupos a que pertence e dos eventos de que participa.
Mensagens internas (síncronas ou assíncronas) servem também como canal de comunicação. É
possível criar e participar de grupos (abertos ou fechados), criar e interagir em páginas (públicas
por natureza) e organizar eventos. Nas manifestações de junho de 2013 no Brasil, por exemplo,
os eventos do Facebook foram uma das principais formas de organização dos manifestantes.
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Além desses recursos básicos, há vários outros aplicativos que podem ser utilizados em perfis,
no mural, em grupos, em páginas e em eventos no Facebook. Em grupos, por exemplo, é
possível fazer upload e download de arquivos.
É importante ressaltar que o Facebook não foi desenvolvido com objetivos educacionais
em mente, apesar de ter sido aos poucos incorporado às plataformas utilizadas por professores e
alunos em escolas e instituições de ensino superior. Acompanhando esse movimento, em 2011
foram lançados a página Facebook for Educators5 e o guia Facebook para Educadores6.
2.3 REDU
O Redu é um híbrido entre ambiente virtual de aprendizagem e rede social, desenvolvido
inicialmente na Universidade Federal de Pernambuco e posteriormente incubado no Porto Digital, em
Recife. Denominada rede social educativa, propõe-se a utilizar a tecnologia de análise da interação em
redes sociais para possibilitar novas formas de mediação, interação e colaboração nos processos de ensino
e aprendizagem (GOMES; ROLIM; SILVA, 2012).
A estrutura do conteúdo no Redu está dividida da seguinte maneira: Ambiente / Cursos /
Disciplinas / Módulos / Aulas.
Quando o professor cria um novo módulo, o Redu envia automaticamente um email para os
alunos alertando sobre esse novo conteúdo. As aulas podem ter os seguintes formatos: páginas de texto,
documentos em pdf, apresentações em forma de slides, imagens, vídeo e exercícios. Os alunos podem
também dar estrelas para as aulas. O Redu permite ainda comunicação assíncrona em seu mural e por
troca de mensagens internas, que pode também ocorrer sincronamente.

3 COMPARAÇÕES
O Moodle oferece no momento cinco tipos de fóruns de discussão:
a) Cada usuário inicia apenas UM NOVO tópico. Cada participante pode criar apenas
um novo tópico no fórum, mas pode também participar sem limites com comentários em tópicos
criados por outros participantes. Pode ser utilizado em atividades em que o participante atua
como moderador no tópico que criar.
b) Fórum geral. Todos podem criar quantos tópicos desejarem, sem limites. É o
formato utilizado com maior frequência.

5

https://www.facebook.com/FBforEducators

6

http://www.scribd.com/doc/60757982/Facebook-para-Educadores-Portuguese

Página 10

c) Fórum P e R (perguntas e respostas). O aluno só consegue ler as respostas postadas
pelos colegas em um tópico após a publicação da sua mensagem, permitindo assim que a
primeira resposta de cada um seja original e independente; depois disso, ele fica livre para
responder às mensagens do grupo. É um formato muito rico, que incentiva a reflexão crítica e a
revisão da mensagem inicial postada pelo aluno, que pode então ser postada em outro fórum,
criado para a nova atividade.
d) Fórum padrão exibido em um formato de blog. Tipo mais recente de fórum do
Moodle, em que as mensagens são visualizadas em formato de blog, uma abaixo da outra.
e) Uma única discussão simples. Composto de apenas um tópico, ao qual todos podem
responder livremente, como no caso das comunidades do Orkut ou nos comentários do
Facebook. Pode ser utilizado na organização de discussões breves com foco em um tema
preciso ou uma pergunta geradora. Um fórum tratado inicialmente como “simples”, entretanto,
pode rapidamente se tornar bastante complexo, comprometido então pelo formato inicial
escolhido.
O tipo de fórum escolhido no Moodle determinará a quantidade de tópicos e
comentários gerados. É importante notar que esse processo de escolha de formatos de fóruns no
Moodle é diferente do que ocorre em outros AVAs, como por exemplo no Blackboard, em que
o usuário configura vários parâmetros que, então, determinam a criação do fórum, ou seja, você
não escolhe um tipo de fórum, mas define várias opções que, por sua vez, gerarão um tipo
especifico de fórum. Não há, portanto, uma escolha prévia de formato, como no Moodle, mas
opções de definição de configurações, cuja combinação pode gerar inúmeros tipos de fórum.
Um recurso interessante do Moodle, muitas vezes ignorado por alunos e mesmo por
professores, é a possibilidade de se configurar diferentes maneiras para se enxergar os
comentários em um fórum, que podem modificar completamente a visão que o usuário tem da
discussão. Há quatro opções de configuração para visualizar respostas nos fóruns do Moodle:
(a) Mostrar respostas começando pela mais antiga; (b) Mostrar respostas começando pela mais
recente; (c) Listar respostas; (d) Mostrar respostas aninhadas. A Figura 1 mostra essas quatro
opções.
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Figura 1 – Opções de visualização de comentários no Moodle

Fonte: MOOC Tutoria (http://moocead.net/)

Além disso, o aluno pode configurar se deseja receber por email as postagens do fórum,
o que pode possibilitar que ele acompanhe o fórum sem acessar o AVA.
O Facebook não possui fóruns, apesar de aplicativos de terceiros já terem oferecido
espaços para discussão. Os próprios murais do Facebook, portanto, podem ser aproximados dos
fóruns dos AVAs. Exploraremos aqui especificamente os grupos, que mais se assemelham aos
AVAs, apesar de se configurarem murais que possibilitam discussões nos próprios perfis dos
usuários, em eventos e em páginas no Facebook.
Não há muitas opções de configuração dos grupos no Facebook. É possível, por
exemplo, determinar que apenas administradores publiquem no grupo e que publicações sejam
moderadas.
Uma publicação no mural de um grupo no Facebook pode ter texto, links, imagens e
arquivos. O membro pode editar ou excluir suas publicações, mas o administrador pode também
fixar e ocultar publicações (suas e dos outros membros). Há também no Facebook a opção de
curtir as publicações (suas e de outros membros). O usuário pode ainda configurar sua conta
para receber notificações dos movimentos no mural do grupo por email, assim como no
Moodle. Além disso, é importante notar que nos grupos, nos perfis e nos eventos, ao contrário
das páginas, não é possível responder especificamente a um comentário no meio de uma
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sequência de comentários; no mural de um grupo no Facebook, o novo comentário aparecerá
sempre abaixo do último, mesmo que você tenha tentado responder a uma pessoa que falou
antes. No Moodle, ao contrário, esse tipo de resposta individualizada é possível, o que
diferencia claramente os resultados da estrutura dos fóruns.
Todos os elementos apontados anteriormente podem guiar interessantes comparações
entre a estrutura dos fóruns no Moodle (ou outros AVAS) e no Facebook (ou outras redes
sociais). Entretanto, gostaríamos de centrar nossa comparação em três pontos específicos.
Em primeiro lugar, cabe notar que a leitura no Facebook pode ser realizada de duas
maneiras bastante distintas: (a) na própria timeline, que mistura notificações de seus colegas,
dos grupos dos quais você participa, das páginas que segue etc., e (b) no próprio grupo, que
mostra então apenas as publicações daquele grupo. O Moodle permite, além da leitura no
próprio fórum, opções de visualização de atividades recentes do curso, como Atualizações do
Curso e Novas Mensagens no Fórum, mas nada que se compare à riqueza e ao formato do fluxo
das atualizações da timeline no Facebook. De outro lado, nem o usuário, nem o administrador
de um grupo no Facebook conseguem visualizar o conteúdo e as postagens organizadas da
maneira como é possível no Moodle e em seus fóruns, que inclusive permitem, como já vimos,
uma diversidade de formas de visualização. Ou seja, há uma riqueza no Moodle para a
visualização do conteúdo organizado, que não pode ser encontrada, hoje, no Facebook, ao
mesmo tempo em que há uma riqueza no Facebook para a visualização do conteúdo em fluxo e
misturado com outros conteúdos, o que não pode ser encontrado, hoje, no Moodle.
Um segundo ponto sobre o qual gostaríamos de centrar nossa atenção é a relação entre
conteúdo e interação. No Moodle, o professor pode disponibilizar conteúdos em diversos
espaços, mas para que ocorra algum tipo de interação, é necessário adicionar uma atividade,
como por exemplo um fórum. É possível colocar um conteúdo diretamente em um fórum, mas o
procedimento mais comum envolve a disponibilização de conteúdos em um espaço próprio e
organizado, com a consequente criação de outro espaço para a interação. Em grupos no
Facebook, ao contrário, não é possível separar esses dois momentos. Existe hoje nos grupos um
espaço para upload e download de arquivos, mas toda ação de upload de arquivos já gera,
automaticamente, um post na timeline do grupo (que aqui corresponde ao fórum do Moodle),
que por sua vez abre a possibilidade para comentários e, portanto, para interação. Meishar-Tal,
Kurtz e Pieterse (2012) definem da seguinte maneira essa relação entre conteúdo e interação:
Uma diferença marcante entre o AVA e o grupo do Facebook são as relações
entre os elementos de gerenciamento de conteúdo e os elementos de
interação. Nos LMS convencionais, existe uma separação entre os dois. O
instrutor pode criar um item de conteúdo (por exemplo, uma apresentação) ou
um item interativo (por exemplo, um fórum), mas cada item tem uma
existência própria. Em grupos no Facebook, no entanto, as interações e os
conteúdo são todos criados através da barra de status, de modo que cada item,
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seja de conteúdo ou de interação, é automaticamente adicionado ao mural,
com a opção adicional de comentá-lo ou curti-lo. Esse design especial torna a
interação inerente ao conteúdo. Utilizar o Facebook apenas como um
repositório é, portanto, quase impossível com essa estrutura.

Como já foi dito anteriormente, uma atualização do Facebook (posterior à redação do
artigo citado) permitiu que arquivos fossem adicionados a grupos independente da barra de
status (em um espaço específico para arquivos), mas qualquer arquivo adicionado a esse espaço
gera, automaticamente, um post na timeline do grupo, preservando portanto o valor da citação.
O terceiro elemento que gostaríamos de analisar é a organização do conteúdo. Como
afirmam Meishar-Tal, Kurtz e Pieterse (2012), em um AVA a organização do conteúdo é
determinada pelo educador. Já no Facebook, ela não seria controlada nem pelos usuários, nem
pelo administrador, mas pela tecnologia, em uma organização dinâmica, de maneira que novos
posts estão sempre no topo da lista, assim como os antigos aos quais foram feitos novos
comentários, que acabam empurrando esses posts antigos para o topo. A Figura 2 mostra um
tópico de 25 de Setembro de 2013 com um comentário de 19 de Outubro, o que trouxe o tópico
para a parte superior das publicações do grupo.
Figura 2 – Visualização de publicações em grupos no Facebook

Fonte:
Teorias
Avançadas
na
Aprendizagem
(https://www.facebook.com/groups/taavtidd/)

em

Ambientes

Virtuais

Essa é uma característica importante, como indicam Meishar-Tal, Kurtz e Pieterse
(2012):
Esta é talvez a principal fraqueza dos grupos no Facebook: a organização
dinâmica do ambiente torna a orientação e a recuperação de conteúdo difícil.
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De outro lado, essa é também sua principal força: a organização dinâmica
produz o motor que gera interação e encoraja participação ativa.

A estrutura dos AVAs, como o Moodle, portanto, separa o conteúdo da interação. De
um lado, essa estrutura possibilita que o conteúdo esteja mais organizado para o aluno, gerando
também maior facilidade na sua recuperação. De outro lado, a mistura entre conteúdo e
interação nas redes sociais, como o Facebook, apesar de tornar a organização e a recuperação do
conteúdo mais difícil – o que é apontado pelos próprios alunos como uma deficiência das redes
sociais em educação (MEISHAR-TAL; KURTZ; PIETERSE, 2012; WANG et al, 2012;
MATTAR, 2014) – acaba incentivando a maior interação entre os usuários, destacada em vários
trabalhos que comparam AVAs e redes sociais como ambientes virtuais de aprendizagem.
Schroeder e Greenbowe (2009), por exemplo, registraram que o número de posts de estudantes
de química em um grupo no Facebook foi quase 400% maior do que no WebCT. DiVall e
Kirwin (2012), por sua vez, compararam o uso do Blackboard com uma página no Facebook em
um curso de Farmácia: 26% dos alunos contribuíram com posts ou comentários no Facebook e
mais 24% curtindo, comparados a apenas 11% que postaram no Blackboard; 61% dos alunos
concordaram que tenderiam mais a postar (77% a ver e ler posts) no Facebook do que no
Blackboard; e 39% dos alunos disseram que nunca olharam o fórum de discussão no
Blackboard, enquanto praticamente todos seguiram a página no Facebook. Esses resultados não
devem ser causados apenas pela diferença na estrutura do Facebook e dos AVAs analisados nas
pesquisas, mas os elementos de estrutura analisados neste artigo devem desempenhar papel
importante na dinâmica das interações. Nesse sentido, os resultados da pesquisa de Mattar
(2014) demonstram uma clara consciência dos alunos em relação a essas diferenças, com a
preferência pelo Blackboard para interações aluno-conteúdo, e pelo Facebook para interações
aluno-aluno e aluno-professor.
Essa diferença na estrutura dos AVAs e das redes sociais parece ter sido bem trabalhada
pelo Redu. No Redu, duas formas de visualização de informações são possíveis: (a) na timeline
(como no caso das redes sociais), com tudo aparecendo no seu mural, inclusive se você
participar de mais de um curso ou comunidade, e (b) como conteúdo organizado (como no caso
dos AVAs), na sequência curso/disciplina/módulos/aulas. A Figura 3 mostra a diferença dessas
duas formas de visualização.
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Figura 3 – Formas de visualização no Redu

Fonte: MOOC LP (http://www.redu.com.br/moocs/cursos/mooc-lp2/)

Mas é importante notar que mesmo a visualização organizada do conteúdo incorpora
elementos de redes sociais, já que, nos murais, os posts que foram recentemente comentados
sobem também para o topo. Assim, conteúdo e interação não convivem de forma excludente no
Redu.
4 CONCLUSÃO
Como alternativa às deficiências dos ambientes virtuais de aprendizagem disponíveis hoje,
dentre outros fatores, o uso de redes sociais na educação, incluindo a educação a distância, vem se
firmando como uma tendência (GOMES; ROLIM; SILVA, 2012; MATTAR, 2013). No mesmo sentido,
o conectivismo aponta as deficiências do construtivismo (base pedagógica do Moodle, como vimos) para
explicar a aprendizagem que ocorre hoje em rede (SIEMENS, 2005). Como afirmam Anderson e Dron
(2011, p. 126-127):
Os artefatos da aprendizagem conectivista são geralmente abertos, acessíveis
e persistentes. Assim, a interação em educação a distância move-se para além
de consultas individuais com professores (pedagogia cognitivo-behaviorista)
e das interações em grupo e limitações dos ambientes virtuais de
aprendizagem, associadas à pedagogia construtivista de educação a distância.

Pode-se enxergar, portanto, uma tendência da aprendizagem saindo dos AVAs e se
distribuindo pelas redes:
Quando confrontados com o aprendizado em ambientes complexos,
precisamos antes de algo como um aprendizado direcionado pela rede
(network-directed learning) – aprendizado que é formado, influenciado e
direcionado por como estamos conectados aos outros. (SIEMENS, 2011).

O próprio Siemens (2004) sugere que os AVAS são o lugar errado para começar a
aprendizagem. Haveria na época (e hoje ainda mais) alternativas viáveis para AVAs fechados:
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ferramentas simples e sociais, que comecem com a habilidade do aprendiz para autoexpressão e
que permitam a formação de conexões entre aprendizes e conteúdo.
O aprendizado em rede e sistemas complexos é, ao menos, parcialmente caótico, e o
Redu, como vimos, não se propõe a organizar totalmente esse caos. Nesse sentido, indica uma
direção de plataformas virtuais para aprendizagem.
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O USO DE AVAS NO ENSINO SUPERIOR – UM OLHAR
Maria Cristina Marcelino Bento
Professora Titular da FATEA- Lorena/SP

Resumo: Ambientes virtuais de aprendizagem podem ser utilizados em diferentes
segmentos da educação; entretanto, eles não devem ser repositório de conteúdos e atividades
para a nota, mas um espaço de interação entre professor-aluno e aluno-aluno por meio de
conteúdos digitais que auxiliem na promoção da aprendizagem. Este estudo de caso teve como
objetivos apresentar quais e como um professor do ensino superior utiliza Ambientes Virtuais
de Aprendizagem - AVAS. Os dados foram coletados por meio de entrevista com um docente
do ensino superior e mediante o acompanhamento do uso dos AVAS. Mediante a análise dos
dados obtidos, o uso do AVA no Ensino Superior se faz pela necessidade em cumprir a Portaria
Nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, que propõe a utilização de 20% da carga horária total do
curso, mediante a postagem de atividades pelo professor e a entrega para notas por parte dos
alunos, onde a dialética ficou de lado.
Palavras-chave: AVAS. Ensino Superior. Facebook. Moodle.

Abstract: Virtual learning environments can be used in different sectors of education,
however, they should not be content repository and activities for the note, but a space of
interaction between teacher-student and student-student through digital content that help in
promoting learning. This case study aimed to: provide and which as a teacher in higher
education using Virtual Learning Environments - AVAS. Data were collected through
interviews with a faculty of higher education and by monitoring the use of AVAS. Through data
analysis, the use of AVA in Higher Education is done by the need to comply with Ordinance
No. 4059, of December 10, 2004, proposing to use 20% of the total workload of the course, by
posting activities by the teacher and delivery for notes by the students, where the dialectic stood
aside.
Keywords: AVAS, Higher Education, Facebook,Moodle.
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1 INTRODUÇÃO
Consideramos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) sistemas computacionais
disponíveis na internet destinados a atividades diversificadas pelas tecnologias da informação e
comunicação (TIC); desta forma, cada ambiente pode ser uma sala de aula ou extensão da
mesma.
Ambientes virtuais de aprendizagem podem ser utilizados em diferentes segmentos da
educação; entretanto, eles não devem ser repositório de conteúdos e atividades para a nota, mas
um espaço de interação entre professor-aluno e aluno-aluno por meio de conteúdos digitais que
auxiliem na promoção da aprendizagem.
Este artigo, que parte de uma tese de doutorado, tem como objetivos apresentar quais e
como um professor do ensino superior utiliza AVAs.
Justifica-se a necessidade deste estudo mediante um desenho alternativo do espaço de
aprendizagem: a sala de aula não pode ser transportada para o espaço online; é preciso analisar,
estudar e propor outras formas do uso do AVA, caso contrário correremos o risco de
produzirmos a pedagogia tradicional no espaço online. Considera-se também que a população
que frequenta o ensino superior está utilizando diferentes ambientes no quotidiano.

2 REVISÃO DA LITERATURA
Consideramos o conceito de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) de Alves,
Barros e Okada (2009), Schlemmer (2002) e Meishar, Kurtz e Pieterse (2012): plataformas –
softwares - que ofertam ferramentas para a comunicação síncrona ou assíncrona.
Munhoz (2011) descreve o AVA como sistema composto por diversos programas, que
utilizam a tecnologia de ponta com a intenção de permitir e tornar mais efetiva a rede de
relacionamentos entre seus participantes e a disseminação de materiais e outros conteúdos. O
autor ainda destaca a possibilidade de agregar o uso de redes sociais aos AVAS.
Martins e Campestrini (2007) concebem ambiente virtual de aprendizagem todo sistema
que dê suporte a qualquer tipo de atividade realizada pelo aluno, ou seja, um conjunto de
ferramentas que são usadas em diferentes situações de aprendizagem.
Entendemos que esses ambientes não podem ser utilizados como espaço de reprodução
de uma pedagogia que considere o aluno passivo ou mero receptáculo de conteúdo.
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Dessa forma, concordamos com Okada (2009) sobre a necessidade de uma mediação
pedagógica ampliada, ou como destacada pela autora, uma intermediação pedagógica múltipla.
Define-se a intermediação:
O aluno aprende a aprender com o outro. Este com o aluno. Cada qual
aprende a ensinar um ao outro e, na troca sutil intermediada, ensina a
aprender sobre o que cada um precisa. O professor titular e a sua assessoria
coordenam, orientam e participam das atividades. Todos entram no objetivo
como mestres e alunos ao mesmo tempo. Por fim, no quarto momento,
ensina-se a ensinar, reciprocamente. E, assim, a multiplicidade de teorias, de
professores-alunos, de alunos-mestres, palestrantes e de recursos didáticos,
justifica a sua pedagogia múltipla intermediada.(OKADA, 2009, p. 64)

Assim, professor e alunos devem se posicionar como mediadores. Os atores da
aprendizagem aprendem juntos e constroem novos conhecimentos, são autores e coautores.
Essas ideias nos remetem à mudança paradigmática em comunicação proposta por Silva
(2010). A comunicação entre os atores da aprendizagem deixa de ser linear, de perguntas e
respostas, e passa a ser um canal de indagações e reflexões onde professor e alunos podem
manter um movimento entre ensino-aprendizagem. Freire (2005) deixou-nos, também, este
legado: quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.
Ousamos mencionar o direcionamento da interação em AVAS mediante a Pedagogia
Conectivista. Essa pedagogia, conforme Anderson e Dron (2012), foi definida por Siemens
(2005a, 2005b, 2007) e Downes (2007), considerada a terceira geração da pedagogia a distância.
Segundo Anderson e Dron (2012), a aprendizagem, na pedagogia conectivista, fundamenta-se:
na construção e manutenção de conexões em rede que sejam atuais e flexíveis
o suficiente para serem aplicadas a problemas existentes e emergentes. O
conectivismo também assume que a informação é abundante e que o papel do
aluno não é memorizar ou mesmo compreender tudo, mas ter a capacidade de
encontrar e aplicar conhecimento quando e onde for necessário. O
conectivismo assume que muito do processamento mental e da resolução de
problemas pode e deve ser descarregado em máquinas, levando à polêmica
afirmação de Siemens (2005), de que “a aprendizagem pode residir em um
utensílio não humano” na construção e manutenção de conexões em rede que
sejam atuais e flexíveis o suficiente para serem aplicadas a problemas
existentes e emergentes.

A citação acima propõe rememorar Freire; o educador registrou que ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção e construção. A obra
do Freire é marcada por considerar o educando como aprendiz de uma prática dialética com a
realidade, apesar de que ele não escreveu pensando em educação a distância ou no uso das
tecnologias digitais da informação e comunicação – TDIC. Sempre deixou nítido que o
educando precisava compreender o mundo, por meio de uma pedagogia da ética, do respeito à
dignidade e autonomia do educando.
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Dessa forma, destacamos que o uso dos AVAS possibilita um alargamento das salas de
aula. Percebemos que o educador continua necessitando aprender a construir o espaço de
aprendizagem e a ação pedagógica sempre será passível de mudança. Outro fator a ser
destacado para o uso dos AVAS como um recurso ou espaço de aprendizagem a mais é o
encontro entre seres humanos (SANTOS NETO, 2005).
Considerando que as relações humanas podem ocorrer em espaço on-line ou off-online,
o educador\professor\mediador precisa ter clareza da intenção pela qual educa. Professores não
são em geral instigados a pensar sobre a própria concepção de ser humano. Essa consideração
nos leva as indagações de Moran (200) que afirma: conhecer o ser humano é situa-lo no
universo e não separá-lo dele. Quem somos? Onde estamos? De onde viemos? Para onde
vamos?
O uso dos AVAs está para além do aprendizado novo ou domínio de uma ferramenta; o
uso está, mesmo que de forma inconsciente por seus usuários, agarrada à sociedade que
tecemos.
Os AVAS estarão presentes em diferentes momentos, níveis de ensino, cabendo aos
atores das aprendizagens os combinados sobre o quando, onde e para que utilizá-los, ou seja, a
utilização desses ambientes não elimina a intenção do educador-mediador. Freire afirmou que
não existe um ato educativo neutro. Complementamos ao legado de Freire a citação de Okada
(2009): o mediador deve observar com constância o procedimento reflexivo, o crítico e a
postura indagadora do mediado.
Fica, pelo exposto, que ao adotarmos o uso de AVA não necessitamos deixar de lado os
procedimentos didáticos, concepção pedagógica, ou seja, a intenção pela qual se educa,
tampouco descartarmos outros recursos didáticos. Santaella (2010) destaca que nenhuma
tecnologia da linguagem e da comunicação borra ou elimina as tecnologias anteriores.
Embora os AVAS tenham sido criados para uso em educação a distância, são utilizados
também em cursos semi-presencias de instituições de ensino superior para o atendimento da
Portaria Nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, que propõe a utilização de 20% da carga horária
total do curso.
3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PERCURSO METODOLÓGICO
Buscando identificar, registrar e analisar como um professor de uma Instituição do
Ensino Superior utiliza ambientes virtuais institucionais e não institucionais, adotamos a
pesquisa descritiva com estudo de caso. Momento em que o pesquisador sai de cena e deve
compreender o objeto de estudo, mas não se sentindo fora do contexto, como explicam Moraes
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e Valente (2008) sobre a dimensão metodológica para pesquisa em educação a partir da
complexidade e da transdisciplinaridade.
A coleta de dados se vale de entrevista com um professor do ensino superior, de uma
instituição Salesiana do Vale do Paraíba Paulista, e o acompanhamento do uso de AVAS pelo
do sujeito em questão. Buscando atender à Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.196-96
– refere a pesquisas que usam seres humanos e seu material de pesquisa, uma resolução bioética
- o projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP da PUC-SP, via Plataforma Brasil.
O sujeito ao ser convidado a participar desta pesquisa tomou conhecimento dos
objetivos do problema e da metodologia de pesquisa adotada. Ciente do anonimato, aceitou
gravar entrevista e autorizou o acompanhamento de seu trabalho nos ambientes virtuais que
utiliza com seus alunos. A entrevista foi gravada por meio de um dispositivo móvel, na
instituição em que o sujeito trabalha, em horário escolhido pelo mesmo, não atrapalhando sua
atividades.
Solicitamos ao sujeito que narrasse sobre: formação profissional; quais AVAS utiliza
com os alunos do ensino superior; como utiliza; os tipos de arquivos que compartilha em cada
ambiente; como fica a vida pública ao utilizar ambientes virtuais diferenciados; e se há
diferença ou não no uso de um ambiente institucional e não institucional.
Durante o período da coleta dos dados, o docente utilizou três ambientes – Moodle,
Facebook e Blog - com os alunos do ensino superior. O Moodle foi o ambiente institucional
utilizado.
O Moodle deu o nome a uma plataforma de e-learning, de utilização livre e código fonte
aberto, pela mão de Martin Dougiamas. Segundo Valente, Moreira e Dias (2009), a investigação
de Dougiamas (DOUGIAMAS & TAYLOR, 2000; 2002), desenvolvida na preparação da sua
tese de doutoramento, levou à inclusão no desenho inicial da plataforma de alguns aspectos
pedagógicos que não estavam presentes noutras plataformas similares.
A interface do ambiente em questão, ou seja, aquele que o sujeito utiliza, está divida em
três espaços: (a) postagem obrigatória – seção destinada a conteúdos e atividades
complementares à carga horária da disciplina; (b) material complementar para as aulas
presenciais; e (c) a última seção destina-se à publicação de atividades práticas, complementares
e estágios. A instituição faz a manutenção da plataforma por meio de um núcleo de educação a
distância - NEAD. Oferece apoio ao professor e aos alunos na usabilidade da mesma com apoio
online e offline, bem como a organização da interface.
Descrevemos a utilização das duas primeiras seções mencionadas acima, uma vez que a
terceira não foi utilizada pelo professor durante o período de acompanhamento para esta
pesquisa.
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O espaço de postagem obrigatória faz cumprir a determinação da Portaria Nº 4.059, de
10 de dezembro de 2004. Embora possa ser disponibilizado material aos alunos, isso não
aconteceu, neste caso.
Encontramos o link para postagem de três atividades, assim descritas: resenha do artigo,
síntese e reflexão de um livro e elaboração de um texto reflexivo. Não registramos aqui o nome
dos livros ou textos sugerimos com a intenção de manter o total anonimato; lembramos,
também, que o ponto importante é como o professor utiliza o ambiente: formato dos arquivos
disponibilizados, a mediação pedagógica realizada com seus alunos, etc.
As atividades enviadas pelos alunos foram corrigidas; embora o espaço permita
comentários, isso também não aconteceu.
Esta análise comprova o apresentado por Meishar; Kurtz e Pieterse (2012): os estudos
que exploram a utilização de AVAS no ensino superior mostram que a utilização desses
sistemas é geralmente limitada, a utilização do espaço é somente de envio de tarefas aos alunos
e não há um canal de comunicação e ou reflexão sobre as tarefas realizadas, somente de
postagem de conceito ou nota.
O outro AVA utilizado pelo sujeito é uma rede social - Facebook. Destaco que essa rede
não foi criada com o objetivo de desenvolver atividades de ensino e aprendizagem. Meishar;
Kurtz e Pieterse (2012) apresentam os resultados pesquisas realizadas com o Facebook no
espaço acadêmico e apontam que:
Como qualquer novo ambiente web, grupos no Facebook não foram
desenvolvidas para fins de ensino e aprendizagem. No entanto, depois de um
tempo Facebook começou a ser utilizado no contexto acadêmico. Os
primeiros estudos usando Facebook na academia foram conduzidos a fim de
examinar o uso das redes sociais dos alunos em geral (Pempek,
2009). Estudos mais voltados examinaram uso dos alunos das redes sociais
para os estudos acadêmicos. Esses estudos descobriram que as redes sociais
são uma das ferramentas utilizadas pelos novos alunos para ajustar e
conhecer outros alunos antes e durante a escola (Madge et al., 2009). Um
estudo britânico examinou o conteúdo compartilhado através do Facebook
por estudantes na faculdade. A pesquisa revelou que apenas 4% do conteúdo
postado pelos alunos material relacionado aos estudos contidos. O conteúdo
relacionado a experiências fora da universidade, a troca de informações
práticas sobre o currículo do curso, e na partilha de informação acadêmica. O
Facebook também foi usado como um canal para expressar dificuldades na
aprendizagem, a fim de ganhar o apoio moral dos amigos e para a partilha de
aspectos humorísticos relacionados com a experiência de aprendizagem
(Selwyn, 2007).

Considerando que o Facebook é uma rede social, vem sendo utilizada por diferentes
modalidades de ensino (exemplo dessa situação são as publicações dos Anais do Simpósio
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Hipertexto 20121) e proporciona interação e aprendizagem colaborativa, analisamos também o
uso deste ambiente pelo sujeito da pesquisa. Acompanhamos a postagem de recados ou
felicitações aos alunos pelas atividades realizadas em algum evento; durante o período que
acompanhamos, não aconteceu a postagem de conteúdos escolares.
O terceiro AVA utilizado é o blog – considerado o diário de bordo na net (Mattar e
Valente, 2007). Ainda em Mattar (2012, p. 85) estes espaços facilitam na criação e na
publicação, a possibilidade de construção coletiva e o potencial de interatividade.
Na entrevista realizada com o sujeito, ele mencionou: “uso o Moodle para a realização
das atividades oficiais dos cursos em que leciono, espaço para dar atividades e notas”. Outro
destaque ao Moodle se faz pelos chamados problemas da plataforma, “pelo Moodle é muito
difícil distribuir material, pois os alunos nem sempre estão conectados neste AVA, e temos
aqueles alunos que não conseguem acessar o ambiente”.
Quando indagamos sobre a preferência entre os AVAs que utiliza, o Facebook é
considerado o melhor: “no Face para interação, ou seja, mostrar um material complementar”.
A preferência do uso do Facebook se dá por facilitar a interação com os alunos, não
apresentando problemas de acesso e postagem como no Moodle; no mesmo momento o sujeito
reforça que o segundo AVA citado é para dar notas.
“não temos o hábito em ficarmos conectados o tempo todo na plataforma e no Face sim,
é mais fácil encontrar os alunos no Face e dar recados por lá pois o resultado é mais rápido. Na
plataforma há ferramentas para interação, mas os alunos não usam, eles não estão lá.
A plataforma eu uso para atividades oficiais, dar notas para os alunos. No Face a gente
faz uma troca, amostra de material acadêmico, os alunos querem que eu veja que eles estão
colocando.”
Solicitamos ao sujeito que comentasse sobre o tipo de material que compartilha com os
alunos, e quando faz essa postagem no ou nos ambientes. Ele destacou:
“vídeos do You Tube, arquivos em formato doc do Word, os ppt das aulas.
Estou aprendendo a usar o Prezzi, um aplicativo novo muito bom, para
disponibilizar conteúdo. Só encaminho o material aos alunos, depois da aula,
pois antes eles não dão importância para a aula, pois já conhecem o conteúdo,
esta é uma forma de segurar o aluno nas aulas.”

Ao citar que é mais fácil encontrar os alunos no Facebook, indagamos ao sujeito se
todos os alunos de uma mesma turma estão cadastrados em ambos os ambientes; ele não sabe

1

http://joaomattar.com/blog/2013/04/10/facebook-no-hipertexto-2/
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explicar e atribui o uso da rede social ao perfil do aluno: “não sei quais são os alunos que estão
nos grupos, são aqueles que são mais comunicativos, pois acredito que tem a ver com a
personalidade de cada um”.
O sujeito relatou que não possui dificuldade em utilizar o ambiente, pois o utilizava em
trabalho anterior á escola; entretanto, o que fica ruim é o fato de os alunos terem problemas com
a plataforma: “não há problema em usar os AVAS, mas é dificuldade para mim em usar a
plataforma, eu posto as atividades e corrijo por lá mesmo.” Sobre o uso do ambiente completa
que: “faço curso em Design Instrucional, tem um professor que me ajuda e às vezes peço ajuda
aos alunos”.
Pelos relatos do sujeito, entendemos que os alunos possuem resistência ao uso do AVA
oficial da instituição, e que o sujeito aceita o envio de trabalhos acadêmicos por e-mail e não
pelo Facebook:
“os alunos mandam o material, as atividades por e-mail, sempre que possuem
dificuldades com a plataforma, alguns dizem assim – professora postei lá,
mas não sei se deu certo, estou mandado por e-mail também; professora, não
consegui acessar a plataforma, estou enviando por e-mail”

O uso dos ambientes virtuais deve ser como na vida quotidiana, separando o
profissional do pessoal, desta forma o sujeito registrou que:
“É necessário separar os momentos com alunos e sem alunos, não bebo perto
de alunos, comente com a família e amigos. Outro cuidado que tenho é com a
roupa, tenho o cuidado em não colocar roupas decotadas ou muito justas para
trabalhar. Fotos no Facebook só com alunos ou com família, desde que não
comprometa a imagem.”

O último momento da entrevista foi destinado ao uso do blog, ambiente usado apenas
com uma turma em que leciona; justifica o uso com turma única, pois eles precisam melhorar a
escrita:
“o blog, é um espaço para a realização de atividades destinadas as horas
complementares, troca com outros alunos de diferentes instituições de ensino,
espaço de postagem trimestral. Usamos para melhorar a escrita dos alunos,
proporcionar o aumento da leitura e iniciá-los na publicação. Não há
quantidade de postagem a ser feita, a cada trimestre temos uma quantidade de
postagem, no final do ano sempre tem mais, mediante as pesquisas que
realizam. Minha função é gerenciar a correção destes textos para publicação,
então a cada texto livro ou artigo científico lido os alunos podem escrever
sobre e postar no blog. Eu ajudo na correção, os alunos mandam o arquivo eu
corrijo, comento.”

Fizemos algumas visitas ao blog, encontramos várias publicações de alunos,
comentários, mas não pudemos ver como o sujeito faz esta interação com os alunos neste
espaço. O blog foi criado em 2009 e as postagens são realizadas a cada trimestre, com
comentários de outros alunos. Não ficou claro se outros professores do curso também comentam
os textos.

Página 26

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo de caso realizado auxilia-nos a compreender como um professor do ensino
superior utiliza AVAs.
Mediante o período da coleta de dados, podemos afirmar que: o ambiente virtual
institucional é usado para a realização de atividades, negando o processo comunicativo proposto
por Silva (2010). Da mesma forma, ocorre também a negação da intermediação e concepção
pedagógica. Observamos que o AVA institucional é utilizado para dar notas aos alunos e não
como um espaço de interação para a aprendizagem. Como a instituição em que o sujeito atua
possui um núcleo que auxilia no design, organização e acompanhamento das atividades no
AVA, o sujeito utiliza-o pois é cobrado, não se importando muito com o aprendizado dos alunos
no uso do próprio ambiente
O uso da rede social está associado à necessidade de popularidade aos alunos, estar
junto e saber o que eles compartilham; os arquivos compartilhados não ofertam movimento no
processo comunicativo para a aprendizagem.
Mediante este caso estudado os alunos não são estimulados a compreender o uso do
AVA institucional.
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Abstract. Each midiática language have specific characteristics. These characteristics
make possible a study of its limitation and possibilities of application in the education and also
delimit its public-target. In the rol, chose to the comparative study between of the radio, with
cinema and the Internet and its contributions for education.

Resumo. Cada linguagem midiática possui características específicas. Essas
características possibilitam um estudo de suas limitação e possibilidades de aplicação na
educação e também delimitam o seu público-alvo. Dentre elas optou-se pelo estudo comparativo
do rádio, com cinema e a internet e suas contribuições para educação.

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo justifica-se pela visível expansão da Internet e a constante busca por
melhorias na educação. A busca frenética por interatividade em todos os aspectos e o
crescimento considerável da educação a distância, que utilizam-se de tecnologia como meio de
comunicação entre alunos e professor, também são aspectos consideráveis a serem analisados.
Em pesquisa realizada no ano de 2006, segundo Voigt (2006), mais de dois milhões de
pessoas matricularam-se em curso na modalidade a distância de diferentes naturezas, no Brasil.
Analisando, teve-se um significativo aumento de 54% em relação ao ano de 2005 e, mas
especificamente, 91% de aumento considerando apenas os cursos de graduação e pósgraduação, evidenciando a contínua e crescente busca pelos cursos ofertados nessa modalidade.
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Segundo o mesmo autor, embora a mídia impressa seja predominante (86%), o segundo
lugar é do que chama-se “e-learning”(56%). O viés na modalidade do EAD estará voltado para
o 2º grupo, entendendo que
A compreensão do conceito de mediação multimidiática do conhecimento ou
midiatização do conhecimento, vai além do entendimento simplista de
transmissão de dados ou informações através de suportes tecnológicos.
Pensar em mediação multimidiática do conhecimento implica em se ter noção
do movimento fluído de um meio para outro, dizendo a mesma coisa de
maneiras diversas, invocando um ou outro sentido humano. É como se a
máquina dialogasse com o usuário e possibilitasse múltiplas formas de
explicitação de um mesmo conteúdo até o seu entendimento”
(NEGROPONTE, 1995).

Demonstra-se então, em várias situações na educação, um interesse geral e cada vez
mais crescente pela utilização de tecnologias educacionais como suporte pedagógico.
Objetiva-se com esse trabalho analisar diferentes linguagens midiáticas, elencando
suas limitações e possibilidades de aplicação na educação bem com o atual estado da arte e
tendências de evolução.
Uma breve análise histórica em relação ao início do audiovisual e da internet, bem
como a referência inicial de suas influências na educação, faz-se necessária para o entendimento
de noção de evolução em relação ao estado da arte: de onde veio e para onde tende.
Uma abordagem ao audiovisual, enfocando primeiramente o áudio através do rádio e,
seguidamente, a imagem através do vídeo e do cinema chega-se à internet, como meio que
agrega todas as demais mídias e torna-se fundamental no desenvolvimento do atual estágio da
educação.

2. AUDIOVISUAL
O termo audiovisual pode ser entendido pela utilização conjunta de elementos visuais e
sonoros. Trata-se de algo que pode ser ouvido e visto, simultaneamente. Essa definição faz-se
necessária para explicar a subdivisão desse trabalho.
Discutir o audiovisual e suas tendências na educação também exige essa divisão inicial
entre o áudio e o vídeo. Dessa forma o presente trabalho analisa a influência do áudio na
educação, através do rádio e posteriormente a influência da imagem, através do vídeo e do
cinema.
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2.1 ENFOQUE AO ÁUDIO
Em 1863, na Inglaterra surge a primeira demonstração teórica da provável existência
das ondas eletromagnéticas. Porém o principio da propagação radiofônica aconteceu no ano de
1887.
Inicia-se então, em 1909, a chamada “Era do Rádio”. No Brasil, a primeira transmissão
radiofônica oficial, foi um discurso do Presidente Epitáfio Pessoa, em 1920. O período ficou
conhecido como a Era do Rádio, principalmente pela explosão no número de emissoras.
A primeira rádio brasileira com fins educativos surgiu no Rio de Janeiro em 1923 e era
chamada Rádio Sociedade Educativa do Rio de janeiro, fundada por Edgar Roquete Pinto.
Segundo Scheimberg (1997, p.41) “as emissões de rádio anteriores a 1920 eram muito limitadas
e de caráter fechado”. Foi só a partir da década de 20 que o rádio deixa de possuir esse caráter
fechado e ganha as características que tem hoje, como possibilidade de mudança de volume,
mudança de estação. As informações passam a ser compartilhada e passível de ser comentada,
discutida pelos grupos.
Desde seu surgimento, o rádio vem acompanhando a evolução tecnológica,
possibilitando informação, educação e entretenimento a milhões de pessoas, como pode-se
perceber através dos trabalhos analisados acerca do tema. As pesquisas discutem a evolução do
rádio diante das novas tecnologias e a sua utilização no campo da educação, seja ela presencial
ou como ferramenta para a educação à distância.
Blois (2003) trás um estudo sobre utilização do rádio desde seu surgimento no Brasil,
em 1923 até o ano de 2003 e afirma que o rádio educativo apresenta seis fases distintas:


A fase pioneira que teve como marco o próprio advento da radiodifusão no país,
no ano de 1923;



A fase de criação das rádio-escolas e o surgimento das primeiras redes
educativas, no período entre 1929 a 1940.



A consolidação das rádios-educativas e os novos impulsos de mudanças, 1941 a
1966.



A utilização do rádio para fins educativos pelo Estado, colocando o Brasil em
igualdade com os países mais avançados no que se refere à teleducação via
rádio, no período de 1967 a 1979.

Esta última fase é apontada pela autora como sendo a que assinalou a conjugação de
meios massivos à educação, abrindo-se novos espaços para a atuação do rádio e consolida-se o
compromisso de radialistas com a educação. Ampliam-se as ofertas radiofônicas educativas,
sobretudo através das rádios comunitárias.
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As reflexões apresentadas por Blois (2003) destacam o rádio, como sendo a primeira
manifestação de uma realidade virtual e enfatizam o papel fundamental desse instrumento como
veículo a serviço da comunidade.
Sobre a nova era do rádio Meditsch (1997) afirma que a partir da década de 90, com a
explosão da Internet e a popularização do uso do controle remoto, surge o termo “navegação”.
De acordo com o autor, essa possibilidade surgiu a mais de setenta anos de uma forma natural,
com as primeiras emissoras de rádio. O que faz-se hoje nas páginas da Internet, era feito naquela
época, com a possibilidade de escolha das emissoras de rádio.
Diante da novas configurações multimídias, a radiodifusão também transforma-se,
passando a ser gerada e processada, armazenada e manipulada em termos digitais.
A radiodifusão multimídia significa, de acordo com Zaremba (1999) a inclusão de
recursos de vídeo, fax, acesso móvel à Internet, base de dados opções do tipo unidirecional e
interativa, somados aos recursos até então disponíveis para a transmissão, ou seja: voz, efeitos
sonoros e música. Ela possibilita a apresentação de um acervo, antes oculto e desconhecido do
público. Tal visibilidade proporcionada pela radiodifusão multimídia impulsiona, segundo o
autor, não somente um avanço tecnológico, mas, sobretudo a possibilidade de renovação em seu
próprio interior.
Algumas experiências significativas mostraram a importância da utilização das rádioseducativas, das quais destacam-se:


O Projeto Educom.Rádio: Com o objetivo de promover ações ativas de
prevenção à violências na escola, em 2001 a Secretaria Municipal de Educação
de São Paulo contratou, junto ao núcleo de Comunicação e Educação da
Universidade de São Paulo(NCE/USP) um curso de extensão para seus
professores, chamo Educom.Rádio: Educomunicação pelas ondas do rádio. De
acordo com o projeto, um determinado número de professores, alunos e
membros da comunidade, participam de um curso de capacitação para atuarem
na rádio-escola. As escolas que participam do projeto, adquirem o equipamento
para a rádio. A rádio-escola, é então gerenciada pelos professores, alunos e
membros da comunidade que formam capacitados através do curso. No projeto,
o equipamento de rádio tem caráter restrito, e funciona intramuros da escola. O
projeto Educom.rádio não tem como objetivo a instalação de rádioscomunitárias, e sim a ampliação e democratização do ambiente escolar. O
projeto mantém um site onde disponibiliza todo conteúdo e atividades
desenvolvidas: www.educomradio.com.br/centroeste.



Projeto Saúde & Alegria funciona desde 1987, com uma equipe de profissionais
de diversas áreas, como médicos, enfermeiros, agrônomos, comunicadores,
educadores, assistentes sociais, dentre outros, visitam as comunidades
ribeirinhas do rio Amazonas, Tapajós e Arapiuns no médio Amazonas
Paranaense. Nessas localizas a Internet e televisão são raras. O rádio ganha
força, uma vez que é o único instrumento capaz de tornar possível, o que seria
humanamente impossível de se realizar em termos de levar informação às
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populações assistidas. Informações adicionais
www.saudeealegria.org.br/inicio/comunitario.htm.

encontram-se

no

site



No sertão nordestino, as ONGs Redeh (Rede de desenvolvimento Humano) e a
Cemina (Comunicação, Educação e Informação em Gênero), também utilizam o
rádio para potencializar suas ações, que têm como objetivo discutir temas
transversais educacionais de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais.
O trabalho é voltado para os docentes e abordam temas como gênero, raça,
etnias, saúde, prevenção de doenças, violência contra a mulher, dentre outros.



O Programa de Capacitação em Convivência com o Semi-Árido, que ocorre nos
municípios de Paulo Afonso, Curaçá e em Delmiro Gouveia, Alagoas, capacita
jovens agricultores sobre questões ambientais e em produção radiofônica. As
emissoras comunitárias locais são estimuladas a integrarem esse projeto.



Outra importante iniciativa educacional com a utilização do rádio é realizada
pela ONG Escola Brasil. De acordo com o site da instituição,
www.escolabrasil.org.br, a mesma foi criada em 2002, com o objetivo de dar
sustentabilidade ao programa que é veiculado desde 1987, através de
aproximadamente 200 emissoras de rádio. O objetivo principal do programa é
buscar a melhoria do ensino fundamental, da educação infantil, promoção da
saúde e defesa do meio ambiente, além de capacitar profissionais do rádio e
jornalistas nas regiões mais carentes do Brasil.

Atualmente, um novo formato de rádio vem despontando com bastante eficiência no
campo educacional. Trata-se do podcast. Através deles pode-se ter uma programação de rádio
personalizada e transmiti-la a quem quer que seja, através do computador, celular, PDAs, de
forma simples e utilizando apenas a linguagem padrão da web.
A palavra podcasting deriva da junção de iPod, que nada mais é que um aparelho que
toca arquivos digitais em MP3 e broadcasting (transmissão de rádio ou tevê). Assim, podcast
são arquivos de áudio que podem ser acessados pela internet e podem ser atualizados
automaticamente sendo ouvidos diretamente no navegador ou baixados no computador.
O termo foi citado pela primeira vez em um artigo, no ano de 2004, pela jornalista bem
Hammersley e apesar de ser recente, o podcast vem mostrando-se bastante pertinente no
contexto educacional, principalmente por se tratar de uma tecnologia simples de ser utilizada,
barata e acessível.
Com a utilização do podcast, pode-se criar com mais facilidade uma rádio na escola,
como é o caso do projeto Educação ConCiência do Estado do Paraná, que faz do aluno
protagonista e usuário do rádio. Pode-se encontrar na Internet diversos exemplos de uso bem
sucedido do podcast na educação, seja para criação de rádio na escola, seja para gravação das
aulas pelos alunos. Trata-se de um avanço da tecnologia em relação ao áudio que contribui para
romper as barreiras do tempo e espaço da sala de aula com o objetivo de melhorar a prática
pedagógica e conseqüentemente a aprendizagem dos alunos.
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O fato incontestável é que apesar ser ainda uma novidade, o podcast vem
proporcionando flexibilidade à educação e perspectivas cada vez maiores de novos espaços e
momentos de aprendizagens.
O áudio, que acompanha a evolução tecnológica, através do rádio, continua sendo o
veículo de comunicação mais democrático e que mais e melhor atinge as camadas populares. É
como afirma Signantes (1995, p. 2), o rádio talvez seja o único meio de comunicação que
prescinde absolutamente da alfabetização para transmitir mensagem. Daí a importância de as
rádios educativas privilegiarem a cultura da comunidade na qual está inserida.
Em relação ao estado da arte, principalmente no que diz respeito às produções e estudos
relacionados à aprendizagem mediada pelo áudio, mas especificamente através do rádio, é
possível identificar algumas tendências nas investigações.
Após a realização desse breve estudo foi possível constatar que o impacto da imagem na
sociedade moderna, relacionado ao avanço das tecnologias educacionais, leva à discussão de
incertezas que acercam do futuro do rádio. De acordo com Rezende (2003)
Mídia clássica, moldada no esquema um-todos, o rádio é apontado como
veículo em franca extinção nas sociedades interligadas pelas novas
tecnologias. A história, no entanto, mostra a capacidade de resistência e de
adaptação deste meio diante das novidades. Na conclusão verifica-se que a
sobrevivência do Rádio como veículo de comunicação passa mais uma vez
pela reformulação de sua programação, pelo uso das novas tecnologias para
melhorar sua qualidade e pela retomada do seu caráter comunitário.

2.2 ENFOQUE AO VÍDEO/CINEMA
De acordo com o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1997) a experiência das pessoas
com o cinema contribui para desenvolver o que se pode chamar de “competência para ver”, isto
é, uma certa disposição, valorizada socialmente, para analisar, compreender e apreciar qualquer
história contada em linguagem cinematográfica. Entretanto, o autor assinala que essa
“competência” não é adquirida apenas vendo filmes; a atmosfera cultural em que as pessoas
estão imersas – que inclui, além da experiência escolar, o grau de afinidade que elas mantêm
com as artes e a mídia – é o que lhes permite desenvolver determinadas maneiras de lidar com
os produtos culturais, incluindo o cinema (DUARTE, 2002 apud BOURDIEU, 1997).
Dezembro de 1895, dia 28, no Salão Indiano do Gran Café, nº 14 do Boulevard de
Capucines, em Paris, os irmãos Lumiere mostraram filmes através do cinematógrafo, seu
invento, para 33 espectadores estupefatos. O boca a boca incumbiu-se de espalhar a noticia
sobre as fotografias animadas. Configurava-se uma nova concepção de informação e as
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potencialidades do novo aparato técnico passaram a gerar imagens de valor científico e
etnográfico.
George Melies, mágico francês, no inicio do século XX “inventa” por acaso o que viria
a ser a mágica do cinema: as possibilidades de trucagens, as histórias, cortes e colagens dos
negativos, possibilidades de “montagens” (operação realizada no final das filmagens,
organizando as seqüências temporais, dando sentido ao que iria ser contado). Daí em diante já
não se tratava mais de captar o real. “O aparato técnico inventado para registrar o mundo
passaria também a recriá-lo segundo novas regras e artifícios, ou ainda, criar outros mundos
mais ou menos semelhante àquele (DUARTE, 2002 apud BOURDIEU, 1997). Até meados dos
anos 50 foi este foi o entretenimento número um de milhares de pessoas em todo o mundo.
Inquieto e rebelde, o cinema não se submeteu à homogeneidade. As maneiras clássicas
de “contar” uma história foram modificadas, ainda que em função de problemas políticos e
econômicos o desenvolvimento foi irregular em alguns países, como a Rússia, por exemplo.
Mas o que se observou, o novo sistema de expressão, assim que ganhou forma industrial,
impôs-se esmagadoramente como território de manhas do imaginário, mantendo-se fiel aos seus
ancestrais mágicos pré-industriais.
Perceber-se que, apesar do cinema conseguir relacionar toda uma série de
conhecimentos, técnicas e procedimentos, envolvendo uma grande quantidade de pessoas em
seu processo de elaboração, e dispor de diversificadas formas de comunicação de idéias, há
ainda uma grande rejeição por parte dos educadores em utilizar, de forma consistente, os filmes
em sua pratica educativa. Lamenta-se que isto ainda continue ocorrendo, pois pode-se aprender
com ou sem os filmes, mas a utilização do recurso fílmico em sala de aula nos coloca diante de
recursos que nos mobilizam e nos sensibilizam e nos levam a discutir valores, ética, história,
ciência e a própria vida.
A tecnologia ajuda o filme “mostrar” de forma mais amplificada, as palavras nos
diálogos que desencadeiam as tramas, envolvem personagens, incitam reflexões, desencadeiam
emoções, constroem conhecimentos. Silva (2000 apud BELISÁRIO, 2003) continua afirmando
que a interatividade, entendida a partir destes três fundamentos pode equipar a sala de aula
“presencial” e a distância, com agenciamentos de comunicação capazes de atender o perfil do
novo espectador e de educar em nosso tempo.
Essa passagem de um meio para o outro (mediação multimidiática), segundo Hack
(2005), “pode incluir filmes, HQ, textos complexos, exercícios interativos, internet, entre outras
possibilidades”. O relatório da pesquisa de Hack mostra as vantagens do audiovisual como
material didático da EAD e mostra a possibilidade de criar uma relação mais próxima dos
professores com os alunos, segundo aponta 93% daqueles que participaram da amostra,
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considerando o vídeo indispensável ou importante no auxilio às disciplinas na modalidade de
EAD.
Mesmo que o suporte teórico venha das Ciências da Comunicação, outras teorias foram
interconectadas, entre elas a de Thompson (1998):
Parece então que o desenvolvimento das mídias e multimídias criou o que ele
descreveu como historicidade mediada, onde o sentido do passado se torna
dependente das formas simbólicas mediadas existentes e em crescente
expansão. Em outras palavras, mesmo que a tradição oral e a interação face a
face continuem a desempenhar um papel importante na elaboração da
compreensão do passado, geralmente as pessoas chegam ao sentido dos
principais acontecimentos através de livros, jornais, filmes, programas
televisivos e Internet, entre outras possibilidades. A compreensão pessoal do
mundo parece ser construída cada vez mais por conteúdos midiatizados que
dilatam horizontes espaciais, pois não é mais preciso estar presente
fisicamente aos lugares onde os fenômenos observados ocorrem.

Thompson (1998) mostra também que, com essa alteração da compreensão de lugar e
passado, os indivíduos passam a ser cosmopolitas, com outro sentido de pertencimento, o
mundo parecendo cada vez menor. Recursos didáticos e tecnológicos variados – da
correspondência aos programas de rádio e TV, cursos interativos pela Internet – permitem a
construção do conhecimento pela mediação multimidiática.
Em síntese, o audiovisual em sua expressão maior, será entendido como múltiplas
formas de apresentação os conteúdos previamente selecionados e elaborados, através da
construção de mensagens otimizadoras do processo comunicacional, que possibilitem ao usuário
realizar sua aprendizagem de modo autônomo e independente.
A UNOESC – Universidade do Oeste e Santa Catarina, trabalhou um projeto integrando
alunos do curso de Comunicação Social, para auxiliar os que moravam longe dos campus, na
condição de que esses se beneficiassem da utilização de mídias e multimídias pra otimização do
processo de construção do conhecimento. Investiram na produção de vídeo, explorando a
produção e execução de roteiros educativos, alavancando a produção de materiais audiovisuais.
A pesquisa foi aplicada e o referencial teórico partiu da vertente comunicacional, com uma
análise quantitativa do objeto sob a ótica das Ciências da Comunicação (JENSEN e
JANKOWSKI, 1995). O resultado foi satisfatório com 93% dos participantes considerando
indispensável ou importante a ferramenta usada, abrindo a perspectiva de leituras
interdisciplinares, mostrou uma prática sistematizada e científica.
As possibilidades são muitas e as inovações tecnológicas na área do vídeo digital,
desenvolvidas dentro de um projeto chamado “Informedia Digital Vídeo Library”, nos Estados
Unidos (num vasto programa de pesquisa), congrega engenheiros, tecnólogos, cientistas da
computação, psicólogos, comunicólogos e até bibliotecários (em menor quantidade). Fala-se
então das videotecas digitais.
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O programa Informedia é pioneiro na criação de videotecas digitais. Desenvolveu-se a
integração entre reconhecimento de voz, processamento de imagens e processamento de texto,
para automaticamente, representar os conteúdos dos vídeos. Ora, se um texto precisa de
palavras-chaves, vídeos necessitam de representações de „imagens-chaves‟, ou „resumos‟,
denominados de „multimedia abstractions‟ (CHRISTEL et al., 1998). O termo „surrogates‟ foi
usado por Komlodi e Salugthter (1998) e outros ainda usaram „vídeo abstracts‟ (LINHART et
al.,1997).
Qualquer das terminologias estavam referindo-se a um conjunto de técnicas de
representação de imagem e som. E se falamos em representação ou resumo estamos falando, no
complexo caso das imagens sonoras em movimento, em processos de compressão e em formas
variadas de representação e alinhamento entre imagem, som e velocidade. O que existe,
facilitando nosso acesso, quando na Internet, a programas como o Informedia, é a tecnologia de
streaming , que torna mais leve e rápido o download e a execução de áudio e vídeo na web, já
que permite escutar e visualizar os arquivos enquanto o download está se processando.
A PUC-Campinas propôs à Capes através do seu programa de integração em pósgraduação o desenvolvimento de uma videoteca digital.
O projeto nasceu inspirado nas videotecas que começam a aparecer no Brasil como as
relatadas no projeto original. Especialmente a videoteca de artes da UNICAMP, cuja
organizadora enfatiza a estrutura de banco de dados utilizada, que segundo a autora é inédita
entre as congêneres” (FAGUNDES, 1999).
Inspirou-nos também o forte apelo da Educação a Distancia especialmente
dentro da política educacional de PUC-Campinas; vimos que nos cursos de
EAD [...] podem ser valiosas contribuições em clips rápidos para várias áreas
de conhecimento e em várias situações (MOSTAFA, 2000).

As autoras estabelecem relações com os próprios videoclipes, trechos de filmes, flashes,
usados nas tele-aulas do mestrado UNOPAR, que de acordo com Moran (2006), alternam-se e
combinam-se equilibradamente
[...] abrindo temas, sacudindo a inércia, agindo como tensionador na busca de
novos posicionamentos, olhares, sentimentos idéias e valores. Quando o
vídeo serve para confirmar uma teoria, uma síntese, um olhar específico com
o qual já estamos trabalhando. É o vídeo que ilustra, amplia, exemplifica.

Durante a pesquisa relativa ao audiovisual, surgiu a necessidade de referenciar o
DAVIC (Digital Audiovisual Concil), pois esse promoveu esforços para a padronização da TV
interativa, que é resultado da união de conceitos computacionais com a TV normal que busca
permitir aos usuários desta o acesso, a custo reduzido, a um grande número de serviços com os
quais possam interagir. Alguns exemplos de serviços que podem ser oferecidos são: vídeo sob
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demanda; teleshopping; videoconferência; aplicações para serem utilizados na educação à
distancia.
A evolução tecnológica, principalmente no que se refere ao tratamento de imagens
vídeo e áudio, tem favorecido a criação de sistemas multimídia que satisfazem os requisitos de
novas e interessantes aplicações, capazes de auxiliar o aprendizado de pessoas, tanto crianças
como adultos. Essas aplicações podem possibilitar um alto grau de retenção de informações
assim como diminuir o tempo de aprendizado em relação aos métodos tradicionais de ensino.
Hoje é corrente o uso do vocabulário vídeo e televisão. Vídeo para designar o conjunto
de recursos tecnológicos que possibilitam tanto a transmissão como a gravação e a reprodução
de imagens, geralmente acompanhadas de sons (voz, música, efeitos especiais ruídos); e
televisão refere-se mais especificamente ao sistema de transmissão eletrônico de imagens em
movimento e sons, por radiodifusão (broadcasting) ou cabo, e de exibição dessas imagens em
um receptor.
Pinto e Serelle (2006) enfatizam o foco de Moran(1994), chamando atenção para o fato
de que os meios de comunicação, principalmente os áudio-vídeo-gráficos, desenvolvem formas
sofisticadas de comunicação sensorial multidimensional, de superposição de linguagens e
mensagens, que facilitam a aprendizagem e implicam outras forma e espaços de comunicação.
Também em relação a essas mídias, percebe-se pelas pesquisas, uma tendência de
unificação do cinema e do vídeo numa convergência digital, com a internet passando a ser o
foco do conteúdo dessas mídias, que deixam de ser trabalhadas isoladamente.

2.3 A INTERNET
Dentre os meios de comunicação citados nesse artigo a internet é o mais recente, mesmo
assim pode-se afirmar que é o maior sistema de comunicação desenvolvido pelo homem.
A história da Internet mostra que seu surgimento foi quase que sem querer.
Desenvolvida nos tempos da Guerra Fria, em 1969, com o nome de ARPAnet (Advanced
Research Projects Agency), formou-se uma rede que interligava vários centros de pesquisas,
com a intenção única de manter a comunicação das bases militares dos norte americanos,
mesmo que o Pentágono viesse a sofrer algum atentado e deixasse de existir. Segundo a
ABRANET (Associação Brasileira dos provedores de acesso, serviço e informações da rede
internet) foi esse o motivo da solicitação, ao Departamento de Defesa Americano, de um
sistema que interligasse vários pontos, de modo que não se centralizasse o comando.
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Depois que a Guerra Fria passou, o acesso a ARPAnet estendeu-se aos cientistas que,
mais tarde, cederam a rede para as universidades nacionais e internacionais, permitindo que
pesquisadores domésticos a acessassem.
Foi no final da década de 80 que surgiu a idéia da World Wide Web, e em 1992 os
primeiros navegadores gráficos. A partir desse momento ocorreu a grande expansão da internet,
pois o conteúdo da rede ficou mais atraente com a possibilidade de incorporar imagens e sons.
Nessa época também a internet já chegou ao Brasil e em 1995, pela iniciativa do Ministério das
Telecomunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia, a mesma teve abertura ao setor privado
para exploração comercial da população brasileira.
Em relação ao estado da arte, principalmente no que diz respeito às produções e estudos
relacionados à aprendizagem na Internet, é possível identificar algumas tendência nas
investigações. Dentre essas destacam-se, segundo Nevado et all (2000), uma tendência crescente
de investigação de usos da Internet na concepção construtivista; uma tendência de continuidade
da investigação de usos da Internet na concepção instrucionista; produções caracterizadas por
reflexões sócio-políticas e principalmente uma tendência de investigações sobre o uso das
ferramentas como base em experiências mais gerais.
Na educação a Internet funciona então como um estopim para o início da interação
efetiva entre professores, gerando com isso propostas de trabalhos interdisciplinares que levam
a um sistema de ensino menos compartimentado. Transforma a escola em produtora de
conhecimento, retirando-a de seu papel de simples receptora (TEIXEIRA, 200-?).
Como esse foco, aponta-se a tendência, já citada anteriormente, do uso da Internet na
concepção construtivista. Para Nevado et all (2000) esta tendência de pesquisa baseia-se em
“projetos cooperativos, cujas investigações e desenvolvimentos ocorrem em situações
extracurriculares, mostrando que a escola ainda não incorporou esses conhecimentos para
promover transformações curriculares”.
Como Macluhan (1967 apud SANTOS, 2003) afirma
A internet é caracterizada por um entrelaçamento complexo de informações
textuais e audiovisuais, umas podendo conduzir a outras, de sorte que
sentidos são continuamente construídos pelo leitor, que os gera
permanentemente por meio do percurso, em uma espécie de labirinto, em que
conjuntos de palavras, imagens e sons se entrelaçam, muitas vezes sem ponto
de partida, sem ponto de chegada. É uma rede mundial, que interliga o
mundo inteiro, que cristaliza a idéia de aldeia global.

O estado da arte, no que diz respeito às produções voltadas para reflexões sóciopolíticas, têm-se discutido tanto no que se refere a mapear benefícios, riscos e limites do uso da
Internet na educação, baseando-se em experiências ou investigações gerais de cunho curricular,
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quanto as que se desenvolvem como base as concepções construtivistas do uso da Internet,
mediante experiências extracurriculares (NEVADO et all, 2000).
Em relação aos benefícios que a internet traz para a educação, essa passa a ser vista
enquanto suporte para informações hipertextuais com diversas possibilidades de interseção.
Passa a ser necessário o uso de uma linguagem própria para sua compreensão, devido às
abordagens de leitura não-lineares e a apresentação de uma textualidade específica.
Inserida no ambiente escolar, a internet é proposta como base para uma nova
linguagem para a aquisição e construção de conhecimentos e como uma nova
e revolucionária ferramenta para o trabalho docente, na medida em que
vivemos em uma sociedade em rede, numa ampla teia de relações sociais na
qual cresce, cada vez mais, a exigência de diálogo, interatividade,
intervenção, participação e colaboração (OLIVEIRA, 2003).

Com o advento da Internet o papel do professor muda. Há uma enorme quebra de
paradigmas, quando o professor hoje deixa de ser o detentor do conhecimento e os alunos são
meros receptores. Uma mudança de postura faz com que o trabalho do professor não seja mais
isolado. Com isso o trabalho em conjunto, cooperativo vem de encontro com as necessidades
dos alunos na busca da construção do conhecimento e o professor entra como mediador,
orientador deste conhecimento, aquele que mostra os caminhos para seus alunos em conjunto
buscarem de forma interativa o saber e a construção de novos saberes. (MOURA, 200-?).
No entanto, há um grande paradoxo estabelecido aqui, pois ao mesmo tempo em que há
uma quantidade de informação acessível pela Internet, há também, em contrapartida, uma a
tendência de dedicar menos tempo à análise de um determinado assunto, devido à compulsão
de navegar e descobrir novas informações. Essa é uma das dificuldades apontadas por Moran
(2000) em relação a Internet na educação.
A Internet traz saídas e levanta problemas, como, por exemplo, saber de que
maneira gerenciar essa grande quantidade de informação com qualidade e
como encontrar no pouco tempo que temos em sala de aula, ou na interação
via Internet, algo que seja significativo, que não seja somente lúdico. [...] A
Internet reforça a tendência dispersiva que os alunos têm no cotidiano,
quando eles ficam estudando e ouvindo música, tudo ao mesmo tempo .

Cabe a escola, em sua função social, responsabilizar-se, também, no favorecimento ao
acesso e a apropriação de códigos e linguagens próprios da era digital, em particular da Internet.
O potencial comunicativo da Internet precisa ser explorado, no sentido de fortalecer uma prática
pedagógica dialogada, que negocia sentidos, que escuta e dá voz aos atores envolvidos no
processo, criando oportunidades para o trabalho em rede e para o desenvolvimento da
capacidade de cooperar, aprender, acessar e produzir conhecimento (EDUCAREDE, 200-?).
O estabelecimento de relações (sejam pessoais ou cognitivas) é parte fundamental no
processo de ensino e aprendizagem, e a Internet, por suas características, potencializa isso.
“Aprender em rede supõe um paradigma educativo oposto ao paradigma individualista, hoje
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dominante. Educação em rede supõe conectividade, companheirismo, solidariedade” (GOMEZ,
2004, p. 14).
Mesmo toda a discussão sobre as possibilidades construtivistas da Internet, a concepção
instrucionista de uso ainda continua sendo fonte de pesquisas. Baseiam-se “em pesquisas de
caráter mais geral e sustentadas por paradigmas instrucionais, conformando o uso das
tecnologias aos modos de „fazer‟ tradicionais da escola, sem que sejam propostas modificações
significativas no currículo e organização escolar” (NEVADO et all, 200).
Destaca-se ainda, com forte tendência das investigações, pesquisas sobre o uso das
ferramentas utilizadas na Internet para os diversos fins, com base em experiências mais gerais,
sem comprovações científicas, e fundamentadas no empirismo. A EaD torna-se também alvo
dessas experimentações, no que tange analisar o ambientes de ensino aprendizagem, ou
ferramentas para trabalhar com formação de adultos, adolescentes ou crianças, que de acordo
com Nevado et all (2000) pode-se pensar que “ainda subsiste uma tendência a analisar as
„ferramentas em si mesmas‟, independentemente das „situações de aprendizagem‟ diferenciadas.
Muitas também têm sido as pesquisas que envolvem o desenvolvimento da Web 2.0,
que essencialmente está relacionada ao aproveitamento da participação dos usuários nos sites,
de forma a prover informação ou serviços úteis aos outros usuários. A Web 2.0, trata de uma
mudança de paradigma e passa estar centrada no usuário. Anteriormente a Internet era vista
como um repositório de conteúdo e um espaço para apresentação desse conteúdo.
A Internet permite a troca de conhecimentos com outras pessoas, de todo o mundo,
utilizando-se de diversas mídias. Pode-se dizer que a Internet incorporou as demais mídias e
recursos audiovisuais, como o cinema, o rádio, a TV, o livro, o texto, a imagem, tornando-se um
meio de comunicação muldimidiático, multisensorial e multidirecional. “O fantástico conceito
de Aldeia Global, de Mc Luhan também pode ser utilizado para este novo meio: A Internet
tornou o mundo menor” (SANTOS, 2003) e a agora, a interação é a palavra de ordem, trazendo
a toma o conceito de inteligência coletiva previsto, anteriormente, por Pierre Levy (1999).

3. CONCLUSÃO
Em relação às conclusões desse artigo pode-se perceber pelas pesquisas que o podcast,
no que refere-se ao áudio, tenderá a substituir o rádio, que apesar de sua nova era não
conseguirá resistir a evolução tecnológica e sobreviver, pelo menos no campo da educação,
longe da internet.
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Os vídeos e o cinema tradicional estão sendo tragados pelos clip‟s, animação e vídeos
digitais. Tudo em numa convergência audiovisual, onde o som, imagem, expressão e impressão
estão focando a produção cultural e a construção coletiva. Outra vez a internet ganhando espaço
em relação às mídias isoladas.
A análise das produções tratadas nesse artigo, e de acordo com Nevado et al. (2000),
evidenciam que, apesar das tentativas de inovação, poucas são as pesquisas que buscam estudar
as diferentes condições fundamentais à mudança, o que resulta em „pseudo-inovações‟,
reduzindo as possibilidades abertas pelo uso das tecnologias à simples otimizações das práticas
tradicionais. Assim, mantêm-se a necessidade de pesquisas que alcancem diferenciar às
condições fundamentais de aplicação das diversas linguagens midiáticas para a transformação
do processo educativo.
De acordo com Voigt (2007) os recursos tecnológicos disponíveis e os que surgirem não
qualificarão automaticamente a EaD, pois são apenas ferramentas e requerem cuidados, pois
precisam ser preparadas para uma tarefa. Acima de tudo, ferramentas necessitam do elemento
humano para funcionar e não se pode simplesmente transferir os métodos da educação
presencial. É preciso verificar as necessidades, conhecer o potencial das ferramentas e descobrir
novos horizontes de aplicação. As pessoas utilizarão os novos recursos quando enxergarem
sentido e quando forem motivados para tal.
Alava (2002) apud Passarelli (2007) destaca a convergência dos elementos
constituidores da EAD e que remetem à dinâmica da formação: a mediação e a midiatização dos
saberes e do processo de aprendizagem, mostrando que o ciberespaço pode e deve ser analisado
de acordo com os mesmos parâmetros considerados para as mídias tradicionais.
Como sugestões para trabalhos futuros, em continuidade a essas pesquisas, sugerem-se
temas relacionados à criação, utilização e manutenção de midiatecas e videotecas digitais, bem
como analises de facilidades e dificuldades na utilização das mesmas como repositórios.
Essa sugestão dá-se pela crescente demanda de curso na modalidade a distância no
Brasil e pela necessidade constante de busca de material multimidiático na gigantesca rede que é
a internet, tornando-se muitas vezes um trabalho cansativo e nem sempre de sucesso, fazendo
com que o professor utilize-se de conteúdo puramente textual, devido as dificuldades de
localizar material diferenciado para sua área de docência.
Outra sugestão de pesquisa são os temas que englobem a WEB 2.0 e sua influência na
EaD, pois até o momento de publicação desse trabalho muito se tem visto sobre esse assunto, no
entanto em fases de implementações. O foco da WEB 2.0 estando voltado para a produção
coletiva, certamente trará influências significativas para a EaD.
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DOIS AMBIENTES, DUAS VIDAS: UMA RELAÇÃO ENTRE AVA
E HUMANOS
Dayse Álvares de Morais
Coordenadora do Coletivo Uttopia21 e Consultora de EAD do Instituto de Protagonismo
Juvenil (PE)

Resumo: O presente artigo apresenta uma análise entre humanos/ferramentas virtuais
através dos ambientes virtuais de aprendizagem Moodle e Redu. A pesquisadora utilizou a
netnografia nos dois ambientes virtuais de aprendizagem e teve os seguintes insights: tanto
humanos como ambientes virtuais de aprendizagem são dígitos na rede; os participantes dos
cursos nos ambientes virtuais de aprendizagem se relacionam com outras pessoas e com
ferramentas virtuais de aprendizagem; e as plataformas estão crescendo a partir do maior
compartilhamento entre os desenvolvedores e suas comunidades de usuários.
Palavras-chave: Humanos. AVA. Aprendizagem em Rede.

Abstract: This paper presents an analysis between human / virtual tools through
the Moodle virtual learning environments and Redu. For this, the researcher used
netnography the two virtual learning environments. And had the following insights: both
human and virtual learning environments are digits in the network; course participants
in virtual learning environments relate to other people and virtual learning tools,
platforms are growing from the largest share among developers and their user
communities.
Keywords: Human. VLE. Learning Network.

INTRODUÇÃO
Baseada nas transformações tecnológicas, no compartilhamento e na vivência em rede a
pesquisadora despertou a seguinte questão: analisar a relação entre as plataformas virtuais
Moodle/Redu e os humanos. Para isto reproduziu neste relato de experiência suas sensações
como aprendente nestes dois ambientes virtuais de aprendizagem. E observou ainda como estas
plataformas são dependentes dos seus desenvolvedores ao se apresentarem conectados com o
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público-alvo dos cursos ministrados para que o crescimento das plataformas ocorresse de forma
mais complexa.
Como forma de demonstrar sucintamente tal relato, o estudo foi dividido em: “Lócus
virtual: expandindo sensações”; “O que faz dos seres máquinas?”; “Transcrição do nascimento e
crescimento dos ambientes virtuais de aprendizagem (Moodle e Redu)”; “Os Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (Moodle e Redu) se relacionando com os humanos”; “A pesquisa de
campo”; e “A conclusão de um retorno ao início”.

LÓCUS VIRTUAL: EXPANDINDO SENSAÇÕES
De aeroporto em aeroporto me vejo no mundo virtual. Em cada novo voo me encontro
dentro de um ambiente virtual de aprendizagem viajando pelos Moodle ou pelo Redu da vida e
percebo aqui meu rumo ou porto. Nas ferramentas virtuais dos ambientes virtuais de
aprendizagem começo a pensar nos meus dias presenciais. No fórum de discussão ou bate-papo
vejo relatos e sensações de pessoas reais. No imaginário de cada internauta uma história de vida
declarada. E nesse momento percebo que os ambientes virtuais de aprendizagem não pertencem
apenas aos autores(as) ou desenvolvedores e muito menos aos professores(as) dos cursos. Ao
percorrer meu rumo entre os posts vejo a comunidade se manifestando entre sensações de medo,
tristeza e felicidade. E assim vou navegando rumo ao desconhecido. Tristeza e medo ao se
relacionar com as ferramentas das plataformas e nem sempre entender a sua funcionalidade ou
muitas vezes nem perceber-se diante daquele espaço novo são detalhes percebidos nos posts.
Sinto que faço parte deles(as), me sinto eles(as). Não sou mais uma internauta solitária,
não sou da hierarquia superior, sou apenas uma aprendente me conectando com os demais. E
são nestes ambientes virtuais que vou me integrando aos outros corpos, sentindo sensações de
expansão do meu ser, seja através de outros corpos, seja através das ferramentas virtuais de
aprendizagem.
Os ambientes virtuais de aprendizagem são como as pessoas: nascem, crescem e
morrem. E assim como as pessoas, sua sobrevivência está na união e no compartilhamento de
experiências. Talvez isto seja apenas um devaneio, mas na vida quem foi que nunca foi
chamado de louco por suas teorias ousadas e até mesmo pelo seu rompimento com o humano
pela arte? Se alguém aí falar que não, deve ser porque nunca conheceu Van Gogh ou
Frankenstein. A barreira entre o humano/máquina sempre foi relatada na arte, no cinema e em
quadrinhos. Se isso é imaginação ou verdade depende apenas da percepção de cada ser humano
ou não humano. Pois, de acordo com Esterbauer (2001), “viver” é definido como computável,
“entender” como a capacidade de simular, e “pensar”, como calcular.
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O QUE FAZ DOS SERES MÁQUINAS?
Essa discussão de „o que faz dos seres máquinas?‟ é muito complexa para apenas um
pequeno artigo. Mas aqui focaremos na origem natural da palavra máquina. De acordo com o
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2013), máquina seria um conjunto de mecanismos
combinados para receber uma forma definida de energia, transformá-la e restituí-la sob forma
mais apropriada ou para reproduzir determinado efeito. O ponto essencial a ser destacado ao
definir o termo máquina é seu aspecto técnico e extremamente ligado aos aspectos da
engenharia mecânica. “De que maneira um sistema vivo difere de um sistema não-vivo?”
(SIBILIA, 2002, p.76)
Com a evolução tecnológica e digital, as ferramentas passam a ter aspectos não tão
mecânicos ou, melhor dizendo, de máquinas, já que no ambiente virtual as ferramentas perdem
suas características físicas e partem para uma nova construção de programação, onde as peças
físicas dão lugar para a reprodução de dígitos. E esses mesmos dígitos que reproduzem as
ferramentas são também produtores e reprodutores de ideias e conhecimento pela rede. Sendo
assim, as ferramentas passam a ter características mais humanas até mesmo em sua forma de
reprodução de conhecimento. “O que poderia aproximar-se mais dessa tese do que a suposição
de que o computador „expandiria‟ o pensamento?” (TRIMMEL, 2001, p. 124).

TRANSCRIÇÃO DO NASCIMENTO E CRESCIMENTO DOS AMBIENTES
VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: MOODLE E REDU
Moodle
Um dos mais populares ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) do mundo e em fase
adulta, o Moodle é o mais utilizado no Brasil.
O Moodle é um ambiente educacional online, gratuito e com características
construtivistas, podendo ser customizado de acordo com interesses de cada instituição. Embora
seja um software de aprendizagem em fase adulta, todo seu crescimento se deu através do
compartilhamento e desenvolvimento do software pela comunidade Moodle que atualmente
abrange mais de 230 países e 1.298.989 usuários cadastrados no site da comunidade até o
momento da pesquisa. No entanto, o número de usuários abrange mais em números, pois não
existe a obrigação de uma instituição ou usuários serem cadastrados na comunidade para o uso
da plataforma.
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O site da comunidade também é composto por: planeta Moodle, artigos, livros e fóruns
de discussão. Muita informação é compartilhada a respeito do ambiente virtual de aprendizagem
mais popular do mundo.
O conceito „Modular Object- Oriented Dynamic Learning Enviroment‟ foi criado em
2001 pelo educador e cientista computacional Martin Dougiamas. A filosofia do projeto baseouse em quatro conceitos básicos: construtivismo; construcionismo; construcionismo social e
ligado e separado. A complexidade dos conceitos foi logo reconhecida pelos desenvolvedores e
anunciada aos utilizadores. Resumindo, tais conceitos entrariam no conceito de conectivismo de
George Siemens (2013), onde pessoas de maneira compartilhada aprenderiam e se conectariam
às ferramentas para produção de novos significados. “[...] a proliferação de tecnologias
permitem criar recursos e comunidades em que os indivíduos se juntam para aprender, colaborar
e construir conhecimento.” (MOTA, 2009, p.13).

Redu
O Redu, também conhecido como Software Social Redu, teve a gestação da ideia do
projeto no ano de 2010, em uma banca de mestrado da Universidade Federal de Pernambuco, e,
ainda em fase de incubação no Porto Digital de Recife, o projeto chegou a gerar mais de três mil
usuários.
A proposta inicial do Redu seria aproximar os educandos e professores, assim como a
comunidade em geral, de sua própria realidade social agora mediada por tecnologia. Idealizado
por uma pessoa, passa a ter uma rede de colaboradores para seu desenvolvimento, incluindo
profissionais de diversas áreas cientificas.
Essa possibilidade de aproximar a educação da rotina dos educandos, vem se
viabilizando através da constatação do incremente do uso da telefonia celular,
do consumo quase universal de conteúdos televisivos e, principalmente,
através de uma tendência da facilitação de acesso à internet. Neste caminho,
o Redu apresenta um novo estágio de convergência tecnológica voltado para
a melhoria dos programas a distância. (GOMES, 2012, p. 07)

O conceito de software social proposto pelos colaboradores do projeto visa à interação
entre pessoas/pessoas e pessoas/ferramentas, já que o grupo tem o intuito de ir adequando as
ferramentas de acordo com as necessidades de cada projeto educacional, expandindo, assim, o
conhecimento dos humanos, como expandido através do conhecimento da observação dos
humanos o ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, a reprodução dos dígitos da ferramenta.
Adota-se hoje o termo software social para uma gama maior de recursos de
mediação de interações, que vão além do interesse de desempenhar uma
tarefa ou alcançar determinado objetivo. O software social se constitui em um
número de tecnologias empregadas para comunicação entre pessoas e grupos
por meio da internet. Utilizados através de websites ou aplicativos, o
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software social visa à comunicação e organização de informações. (GOMES,
2012,p.16)

OS AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM (MOODLE E REDU) SE
RELACIONANDO COM OS HUMANOS
O que podemos analisar nesses dois Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(Moodle/Redu) é que o relacionamento com os humanos aparecem de formas diferentes. “Isso
significa que o sujeito digital perde seu corpo à medida que mergulha em realidades virtuais que
não requerem presença corporal” (ESTERBAUER,2001,p.136).
O Moodle nasce da gestação de uma comunidade que se conecta para ampliar e
desenvolver seu crescimento no mundo virtual, pensando e repensando a atualização de suas
ferramentas. Apesar de ter uma comunidade mundial que cuida do seu crescimento, ainda há
instituições que buscam o ambiente de uma forma mais individual e criam seus cursos sem o
compartilhamento com a comunidade do Moodle. Outras instituições, porém, preferem fazer
parte da comunidade e se cadastram no site.
O Moodle como ambiente virtual de aprendizagem fica disponível para um número
determinado de pessoas que passam pelo cadastramento e aprovação do que chamamos de
suporte e posteriormente os humanos são direcionados a pequenos ambientes de aprendizagem
onde são ministrados os cursos. O Moodle é muito utilizado na educação formal, mas também
rompe barreiras e encontra-se em algumas experiências do ensino informal, ONGs e cursos
livres. “As novas tecnologias digitais potencializaram duas formas de trabalhar: individual e em
equipe”. (SILVA, 2011, p. 21)
Ao fazer uma analogia da plataforma Moodle com uma fábrica, seu espaço virtual nos
faz recordar um espaço fabril: a entrada no ambiente composta por o cadastramento (a entrada
do operário na fábrica, com apresentação dos dados pessoais), login e senha (representa o ponto
digital) e o direcionamento dos alunos para espaço menores (representa os ambientes de
produção de uma fábrica).Talvez por este aspecto de espaço virtual tão próximo da sociedade
industrial sua utilização como ambiente virtual de aprendizagem ainda seja a preferência das
instituições formais. “A cultura digital imprimiu notável aceleração ao mundo. Estes ambientes
que chamamos imersivos são apenas espaços distintos dentro do ambiente maior de uma cultura
planetária em que estamos mais e mais imersos no instante [...]” (BASBAUM, 2012, p. 264).
O trabalho e ou conhecimento dos alunos através das ferramentas virtuais (fórum, wiki,
diário, envio de arquivo único) pode gerar um conhecimento totalmente individualista ou em
grupo. Sendo, assim cabe às instituições educacionais determinar que tipo de conhecimento será
produzido e/ou reproduzido nos cursos ministrados.
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Quanto ao mundo virtual, pode-se concluir, todavia, que este se volta cada
vez mais para o real, no sentido de que – como mencionado acima. O mundo
real mantém próteses simuladas e é substituído, de acordo com diferentes
necessidades, por mundos alternativos melhores. (ESTERBAUER, 2001,
p.134)

Já o Redu aparece no mundo virtual através da gestação de um grupo de profissionais
que darão suporte para vários educadores que vão criar uma rede social de aprendizagem. As
ferramentas virtuais de aprendizagem do Redu, como o perfil do(a) aluno(a) e a lista de batepapo, por se apresentarem mais próximas de uma rede social, diferentes do Moodle, constroem
no universo do imaginário popular um espaço mais amplo quando seus espaços virtuais se
apresentam integrados e em rede, possibilitando agora aos discentes um tour por vários cursos
através de seu perfil, assim como participar do bate-papo através do próprio perfil. Mais
dinâmico e com cara de rede social, o Redu renova a noção de espaço no imaginário dos
participantes, o que acaba criando outros significados para os participantes muito diferentes do
ambiente Moodle. “Presença física não se faz necessária na Rede.” (ESTERBAUER, 2001, p.
136)

A PESQUISA
A presente pesquisa se apoiou na netnografia de quatro cursos nos ambientes virtuais de
aprendizagem Moodle e Redu.
Frente a isso, este artigo pretende caracterizar e ilustrar a netnografia como
uma das ferramentas metodológicas capazes de proporcionar o acesso dos
pesquisadores da área às caracterizações específicas da contemporaneidade,
sobretudo a virtualidade, a desmaterialização e a digitalização de conteúdos,
formas, relacionamentos, produtos e etc. (ROCHA; MONTANDO, 2013, p.
04)

Os cursos foram: um curso de design educacional ministrado no Moodle da empresa
Artesanato Educacional que teve duração de aproximadamente um mês e meio, não
ultrapassando o número de participantes de 45 pessoas. No Redu foi observado o
comportamento dos participantes através do cadastramento da pesquisadora em três cursos
oferecidos no ambiente: ensino e aprendizagem com o Redu (20.655 participantes); uso do
Redu no ensino médio (16.522 participantes) e MOOC-LP (5.088 participantes). A
pesquisadora analisou os espaços virtuais dos ambientes virtuais de aprendizagem, privilegiando
a análise da relação humanos/ferramentas virtuais através do fórum de discussão e bate-papo
das plataformas Moodle e Redu.
O fórum de discussão e o bate papo são as ferramentas digitais que promovem a
interação entre os participantes nos dois ambientes virtuais de aprendizagem. Apesar de haver
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uma distinção técnica entre as ferramentas fórum e bate-papo, não se considerou como
necessário relatar tal distinção no presente artigo.
A pesquisadora recorreu ainda à análise em relação ao apoio dado pelas equipes de
desenvolvimento das duas plataformas tanto nos sites disponíveis dos Ambientes Virtuais de
Aprendizagem quanto nos manuais disponíveis no site dessas plataformas, assim como nos
vídeos postados no YouTube e os fóruns de discussão nos sites das plataformas.
Figura 01 – Site da comunidade Moodle no Brasil

Fonte: https://moodle.org/
Figura 02 – Site do Software Social Redu

Fonte: http://www.redu.com.br/
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Como participante dos cursos virtuais, a pesquisadora observou as ferramentas virtuais,
o andamento dos cursos e teve sensações aqui descritas nos espaços virtuais. “Uma época em
que pode ser comum, em primeiro momento, relacionar a oposição online/virtual versus
offline/real. Porém em que em um aprofundamento teórico tal sensação fragiliza-se.” (ROCHA;
MONTANDO, 2013, p. 07)
Muitas vezes o espaço virtual não é nem percebido pelos participantes dos cursos, que
ficam mais fixados em realizar as atividades e se relacionar, compartilhar e conectar com os(as)
outros(as) participantes. Percebendo tais espaços apenas de forma técnica, uma grande parte
dos(as) internautas não entendem que aquela plataforma perdeu suas características físicas e
agora são representadas através de dígitos. De acordo com Rocha e Montando (2013), essa
característica da interatividade digital que permite a interação com a informação, e não apenas
com uma visão de suporte técnico, tende a afetar de maneira substancial as relações entre
objeto/sujeito na contemporaneidade.
Sendo assim, a pesquisadora passou dois meses imersa nos espaços virtuais,
observando suas ferramentas e os sites das comunidades para ter noção de onde se encontrava,
com quem e com o que se relacionava. A pesquisadora também se viu transformada em dígitos,
trocou informações com as ferramentas e com os participantes dos cursos.
Esses não-lugares têm por características serem definidos por palavras ou
textos, os quais propõem ao usuário, de forma prescritiva, informativa,
proibitiva, o seu próprio „manual de utilização‟. Para tanto, vale-se de uma
variedade de códigos ou, até mesmo, da língua natural. (ROCHA;
MONTANDO, 2013, p. 08)

Mais do que relatar os aspectos didáticos das ferramentas dos ambientes virtuais, a
pesquisadora traz um novo olhar a respeito da relação que os humanos se submetem nesses
ambientes virtuais de aprendizagem. Afinal, esses ambientes virtuais de aprendizagem agora
sem aspecto físico perdem suas características de máquinas e, quando transformados em dígitos,
viram conhecimento e se confundem com o conhecimento dos participantes dos cursos.
Crescem ao se relacionar com as comunidades, ao se adaptar às necessidades dos participantes e
ao serem cuidados pelos seus desenvolvedores.
Sendo assim, a tendência de um ambiente virtual de aprendizagem que vive sozinho é
que seu desenvolvimento se dê de forma técnica, que sua morte ocorra mais rapidamente e que
esse ambiente virtual de aprendizagem seja substituído por outra ferramenta tecnologicamente
mais avançada, de acordo com as necessidades da instituição. Já em um ambiente virtual de
aprendizagem onde os desenvolvedores trabalham em rede, tais ferramentas são periodicamente
atualizadas e compartilhadas através de uma rede de humanos.
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A CONCLUSÃO DE UM RETORNO AO INÍCIO
Os ambientes virtuais de aprendizagem (Moodle e Redu) fazem uma interconexão entre
as ferramentas e os humanos, embora cada ambiente tenha suas características próprias e atenda
um público-alvo definido de acordo com a proposta do curso.
Podemos entender a relação ferramentas digitais/humanos presente nesses ambientes
seja para atualizar os recursos das ferramentas de acordo com o avanço tecnológico, seja para
conectar pessoas ao utilizar suas ferramentas para ministrar ou participar dos cursos.
Tanto o conhecimento das pessoas que participam dos cursos como as ferramentas
digitais tornam dígitos e se aproximam como forma de reprodução e compartilhamento de
conhecimento.
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EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS: O BLOG COMO RECURSO
DIDÁTICO NO ENSINO MÉDIO
Márcia Regina do Nascimento1
Profª MSc Águeda Teresinha Tocchetto Thormann2

RESUMO - Com o advento das tecnologias da informação a sociedade vem mudando a
forma de se comunicar e, também, sua forma de ensinar e aprender. Isso é favorecido por
ferramentas como a Internet que serve de apoio à educação. Dentro da Internet, encontra-se a
web 2.0, e dentro dela, o blog. O blog é uma ferramenta interativa permite ao usuário criação,
acesso e atualização das informações podendo também ser uma opção para o processo de
aprendizagem. A pesquisa que deu origem a este artigo teve por objetivo investigar o uso do
blog como recurso pedagógico e como se dá a sua utilização no Ensino Médio de escolas
públicas e privadas de Curitiba e Campo Largo/PR, por alunos e professores. A investigação
exploratória, com enfoque qualitativo, constou de um estudo das tecnologias de informação e
comunicação, especialmente a Internet e o blog, focando o Ensino Médio. Percebeu-se um
descompasso no pensar e agir dos docentes e anseio dos discentes quanto ao uso de novas
tecnologias na escola.
Palavras-chave: Internet. Interatividade. Recurso pedagógico. Blog.

ABSTRACT - With the advent of information technology society has been changing its
way to communicate and also the way to teach and learn. This is favored by tools such as the
internet which works in supporting education. Whithin the internet there is the web 2.0, and
inside it, there are blogs. Blogs are an interactive tool which allows users to create, access and
update information. Blogs can also be an option for the learning process. This article brings the
result from a research about the use of blogs as a teaching resource. It also encompasses the way
students and teachers use blogs, in public and private high schools in Campo Largo and in
Curitiba/PR. The exploratory research, of qualitative approach, consisted of a study of
information and communication technologies, specially the internet and the blogs, focusing on
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their usage by high school students and teachers. A gap was noticed between the thinking and
the acting of teachers as well as the anxiety of students regarding the use of new technologies
in the school environment.
Keywords: Internet. Interactivity. Teaching resource. Blog.

1 INTRODUÇÃO
A história da humanidade é marcada por descobertas científicas e invenções muitas
vezes revolucionárias. Imagens de acontecimentos ocorridos em diferentes partes do mundo,
como os terremotos e as guerras, passaram a ser mostrados em tempo real, em telas coloridas.
Entre as tecnologias, que propiciam essa nova realidade, está a Internet.
A Internet é um imenso banco de dados que permeia vários segmentos da sociedade:
social, econômico, político e educacional. Modifica o modo como as pessoas se comunicam e
torna mais rápida a comunicação, bem como o acesso às informações por meio de uma rede
invisível que conecta infinitos pontos, fazendo assim uma analogia com a estrutura da teia de
uma aranha. Assim, foi chamada web.
No início a web não era interativa, porém com o surgimento da web 2.0 o conteúdo nela
postado deixou de ser oferecido apenas para leitura e os usuários passaram a compartilhar
informações, podendo produzir conteúdos como textos, imagens, vídeos e áudio. Surgiram as
redes de relacionamento como o Orkut, o Facebook, o Twitter e o Blog.
Chega-se ao século XXI e as novas tecnologias têm provocado mudanças na educação.
Surge a educação on-line, as redes de aprendizagem, facilitando o acesso à pesquisa e fazendo
com que a escola não seja o único lugar para se aprender e a biblioteca não seja a única fonte de
pesquisa.
Assim, percebe-se que na sociedade contemporânea, o mundo dos alunos parece estar
longe do mundo oferecido pela escola. Muitos alunos chegam à escola familiarizados com
computadores, conhecem assuntos diversos que ouviram no rádio, viram na televisão, nos
vídeos-games, na Internet. Contudo, nem sempre encontra essa disponibilidade na escola. Isso
mostra que a intervenção educativa pode ocorrer também fora das salas de aula.
A Internet propicia o acesso a notícias recentes, aos últimos artigos publicados e nas
mais diferentes formas, como textos, vídeos, arquivos de som, documentos multimídia e
programas. Com o uso da Internet, os professores podem preparar aulas mais dinâmicas,
explorar uma nova maneira de se comunicar com seus alunos, e com o diferencial de usar
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ferramentas conhecidas por eles. Desta forma, aluno e professor caminham juntos e tornam-se
companheiros de aprendizagem.
No campo da informática, a Internet vem disponibilizando recursos diferenciados que
podem ajudar no processo de ensino e aprendizagem, o blog é um desses recursos, que há pouco
mais de dez anos, começou a ser usado na educação. Porém, indaga-se: os professores do
Ensino Médio, que atuam em escolas públicas e privadas, reconhecem os benefícios que o uso
do blog pode proporcionar ao processo de ensino e aprendizagem e sabem utilizá-lo como
recurso pedagógico?
Desta forma, buscou-se investigar se o blog vem sendo utilizado na educação regular e
em que medida tem se constituído num recurso pedagógico para professores e alunos do Ensino
Médio em uma amostra de escolas públicas e privadas das cidades de Curitiba/PR e de Campo
Largo/PR. Dentre os objetivos específicos, buscou-se: investigar junto a docentes do Ensino
Médio se conhecem a tecnologia do blog, se a utilizam e como a utilizam; averiguar junto a
discentes do Ensino Médio se conhecem a tecnologia do blog, se a utilizam ou não, bem como
qual sua opinião sobre o uso dessa tecnologia no processo de aprendizagem escolar.
Acredita-se na relevância desse tema por constatar que o blog é um recurso oferecido
pela Internet que oferece interessantes possibilidades ao cotidiano escolar: permite interagir,
fazer comentários, pode estimular leituras e produções de textos. O professor pode divulgar os
trabalhos realizados pelos alunos e até mesmo mostrar ao público os seus conhecimentos.

2 AS TECNOLOGIAS E A TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE: INTERNET E
COMPUTADORES NA EDUCAÇÃO
As tecnologias estão produzindo novos costumes sociais e culturais na sociedade,
provocando mudanças no presente e para o futuro. De acordo com Kenski (2010, p. 15) a
tecnologia é poder, pois desde a Idade da Pedra, o ser humano garantiu a sobrevivência de sua
espécie por ser criativo no domínio e uso dos elementos da natureza, bem como o domínio de
sua própria espécie. O avanço das tecnologias também facilitou o dia a dia das pessoas, as
informações circulam de forma rápida e por fontes variadas. Na área da educação, esse avanço
também vem se fazendo presente, pois a aprendizagem já não ocorre apenas dentro das quatro
paredes da escola, mas ocorre também no espaço virtual.
Dentre as tecnologias, a Internet surgiu em uma situação bélica, no final da década de
cinquenta quando estava no auge da Guerra Fria e, no entanto, vem servindo a outras finalidades
que muitas vezes trazem benefícios para a humanidade, por exemplo, o e-mail que aproxima as
pessoas por meio de correspondências eletrônicas. Isso e muito mais que a Internet oferece
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iniciou com Tim Berners-Lee, físico britânico e cientista da computação que desenvolveu um
sistema de hipertexto para o Laboratório Europeu para Física de Partículas, o CERN. Sua
proposta tinha por objetivo facilitar a comunicação entre os pesquisadores e a documentação
dos projetos. Em 1990 Berners-Lee concluiu seu programa e chamou-o de Worl Wide Web,
simplificadamente chamada de web, surgindo assim a sigla www.
Segundo Araújo (2010) com a web surgiu um ambiente para publicação,
disponibilização e acesso de documentos, porém apenas para leitura da informação, o usuário
podia apenas consumir o conteúdo, não havia ainda a interatividade. Em 2004 surge a web 2.0, a
segunda geração de serviços da rede, diferenciando-se da web pela sua interatividade, o que
possibilitou tanto a criatividade do usuário como compartilhar informações. Com a web 2.0, foi
possível ao usuário começar a produzir textos, imagens, vídeos e áudio.
De acordo com Lemos; Lévy (2010, p. 112) foram constatados avanços como portais e
comunidades virtuais para as diversas culturas: Facebook, MySpace, Orkut,. Surgiram os
mundos virtuais como Second Life; houve ainda a criação de ferramentas de escrita colaborativa
como o blog e o microblog.
A interatividade comunitária parece presente em todas essas novas ferramentas de
comunicação. Isso se percebe, novamente, em Lemos; Lévy, quando afirmam que “hoje, a Web
2.0 permite uma maior participação, conversação, customização e integração de ferramentas,
reforçando ainda mais a potência agregadora das tecnologias da cibercultura”. (LEMOS; LÉVY,
2010, p. 111) Desta forma, fica claro que o uso das tecnologias, tanto da informação como da
comunicação passaram a fazer parte da maioria das atividades humanas e a troca de
informações e experiências, que se antes eram lentas, passaram a ser instantâneas.
Assim, quando o aluno conectado na web, aprende por meio da Internet e das mídias,
desperta seu interesse pela aprendizagem e favorece a interatividade, a aprendizagem
colaborativa. Esse aluno também aprende com os colegas e desenvolve atividades que tem
significado, tem contato com a pesquisa, e se comunica em tempo real por meio de grupos de
discussão, dos blogs, das páginas da web. De acordo com Moran a Internet vem se manifestando
como uma fonte de pesquisa fundamental, pois permite acesso rápido aos portais e os artigos
são disponibilizados por palavras-chaves, facilitando o acesso. Também segundo Moran, “nunca
até agora, professores, alunos e cidadãos em geral tiveram acesso à riqueza e variedade de
milhões de páginas da web de qualquer lugar, a qualquer momento e, em geral, de forma
gratuita”. (MORAN, 2007, p. 103)
A Internet, mais precisamente a web 2.0, trouxe a possibilidade de interação com as
informações recebidas e com pessoas de diferentes culturas. Porém, o ensinar e o aprender não
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dependem apenas das tecnologias, pois essas podem facilitar, mas não solucionam os problemas
da relação pedagógica.

3 AS TECNOLOGIAS E A EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO INDISSOCIÁVEIS?
A discussão toma rumos de futuro ao mesmo tempo que retoma valores que emergem
do passado e permeiam a educação e o profissional da escola. De acordo com Moran (2007, p.
21) “a educação deve surpreender, cativar, conquistar os estudantes a todo momento,
relacionando o conteúdo escolar com a vivência de outros espaços de aprendizagem.” Esses
espaços podem ser os ambientes virtuais disponibilizados pelas tecnologias e presentes no
cotidiano da sociedade.
Com a Internet, as redes de comunicação em tempo real, a TV digital e o celular surgem
novas formas de comunicação, novos espaços para professores e alunos construírem a
aprendizagem. Kenski (2010, p. 43) acredita que “a educação e as tecnologias são
indissociáveis”. Porém, é necessário que os professores estejam preparados, atualizando-se para
poderem interagir com esses aparelhos e colher deles aquilo que desejam. Para Moran (2007, p.
94) o professor da contemporaneidade precisa saber trabalhar em vários espaços e integrá-los de
forma aberta, equilibrada e inovadora. Para isso é necessário uma nova sala de aula, onde
existam propostas de atividades diferentes, integradas com a ida do aluno ao laboratório para
pesquisar, uma sala de aula onde exista o domínio técnico-pedagógico e onde as atividades
possam ser complementadas a distância por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem.
A escola, para dar conta dessa nova sala de aula, está se conectando a Internet, exigindo
mais capacitação e criatividade dos professores em relação ao uso desses ambientes virtuais de
aprendizagem. O professor e o aluno já não precisam mais ficar no mesmo espaço físico por 4
ou 5 horas e o professor pode completar o que ensina em sala com o espaço virtual. O professor
não é o único a obter as informações de que o aluno precisa. Ferramentas surgidas na Internet
criam novas possibilidades de ensino-aprendizagem. O que foi ensinado em sala de aula pode
ser continuado em outro tempo e espaço. Além disso, a geração de jovens contemporâneos está
ligada à tecnologia e aos meios de comunicação, reconhece as características de cada tecnologia
e se adapta a elas com facilidade, enfim, os jovens gostam de estar em rede. Moran (2007, p.15)
elucida que é a primeira vez na história que se percebe que a educação não ocorre em um
determinado tempo e espaço, e sim durante a vida toda, pois em todos os espaços se pode
educar, transmitir conhecimento e ao mesmo tempo aprender.
Também de acordo com Moran (2007, p. 33), “o ensinar e o aprender exigem hoje
muito mais flexibilidade, o professor deve levar o aluno a processos mais abertos de pesquisa e
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de comunicação, a aquisição da informação dependerá cada vez menos do professor”. Cabe ao
professor o desafio de ajudar o aluno na interpretação dessas informações, e assim urge a
necessidade de que surja uma nova escola, capaz de aceitar os desafios e as mudanças causadas
pelas tecnologias.

4 ENSINO MÉDIO E O MUNDO CONTEMPORÂNEO: PEDE-SE UMA ESCOLA
CONECTADA
O Ensino Médio teve início no Brasil com os jesuítas, em 1988 a Constituição Federal
estabeleceu sua função no Brasil, introduzindo as novas diretrizes que consolidaram nas Leis de
Diretrizes Básicas para a Educação de 1996, a qual possui dois artigos referindo-se ao Ensino
Médio. O artigo 35, segundo Brandão (2007, p. 94) ressalta o desenvolvimento da autonomia
intelectual do aluno e o relacionar teoria com a prática e isso pode ser possibilitado pela
tecnologia, no caso do estudo em questão, o blog.
O MEC também vem criando alguns programas de incentivo ao Ensino Médio, um
desses programas é o Programa Ensino Médio Inovador, que tem por intenção estimular as
redes estaduais de educação a buscar novas soluções para que o currículo do Ensino Médio seja
formado por atividades integradoras, a partir dos eixos trabalho, ciência, tecnologias e cultura e,
dessa forma, melhorar a qualidade e tornar essa etapa da educação mais atraente.
A Internet e as possibilidades que a mesma oferece, parecem vir de encontro ao que o
MEC propõe, pois possibilitam atividades práticas no espaço virtual. Além disso, vem se
percebendo que a influência da Internet sobre os jovens vem aumentando.
O impacto da Internet nos jovens vem causando curiosidade em sociólogos,
antropólogos, os quais deram o nome à geração nascida nos anos 1980, a primeira a crescer
cercada pelas mídias digitais, de Geração Y, também conhecida como Geração Millennials ou
Geração Internet. Segundo Eline Kullock, estudiosa da Geração Y, essa geração gosta de
feedback, é multitarefa, sonha em conciliar lazer e trabalho e é muito ligada em tecnologia e
novas mídias é formada por jovens inquietos, ansiosos, impacientes, que gostam de aprender
sozinhos e têm dificuldades para lidar com a ordem. (FOCO EM GERAÇÕES, 2011)
Esses mesmos jovens têm inúmeras qualidades, tais como facilidade para se expressar,
sabem trabalhar em grupos, gostam de aprender entre si, pois quando on-line, aprendem uns
com os outros. Quando se reúnem em rede, procuram preservar suas identidades reais. Kenski
(2010, p. 51) afirma que essa geração, quando usa as mídias digitais, fala de igual para igual
com os adultos, pois o anonimato presente na rede não permite saber quem está se apresentando.
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Segundo Lévy (2002) as pessoas conectadas estimulam a formação de inteligências
coletivas às quais todos podem recorrer para trocar informações e conhecimentos, partilhando o
saber e construindo novos saberes. Por conseguinte, também no ensino, essas comunidades
virtuais vêm permitindo, por meio de chats e fóruns, que alunos e professores debatam temas
curriculares, esclareçam incertezas, ou ainda tornem conhecidas suas descobertas. Desta forma,
a escola que faz uso da realidade virtual contribui para que o educar não seja só uma questão de
transmissão de conhecimento, mas sim visa à formação integral do aluno, como um ser com
capacidades cognitivas, sociais e afetivas.
O mundo contemporâneo pede uma escola conectada, pois o espaço virtual faz parte da
vida do aluno. De acordo com Rivoltella (2007, p. 16), o professor que não usa as tecnologias
está ficando ultrapassado, pois “ele não compartilha com os alunos a mesma cultura, o que gera
um abismo entre eles. A pior consequência disso é não conseguir um diálogo educativo”. O que
vai de encontro com o pensamento de Moran (2007, p.9) que acredita que a escola não
conectada “é uma escola incompleta, mesmo que seja didaticamente avançada”. Muitas escolas
equipam-se com computadores e Internet, mas continuam usando apenas o espaço da sala de
aula. Parece, então, caber ao professor apropriar-se das novas tecnologias e refletir sobre suas
possibilidades de uso. A falta desse diálogo tende a aumentar o descompasso entre a postura
docente e a aspiração discente de usar no espaço escolar, a tecnologia tão familiar ao jovem do
Ensino Médio. Em outras palavras, esse diálogo educativo tende a se fragilizar se a escola não
se conectar ao mundo das tecnologias que permeiam o cotidiano do jovem.

5 O BLOG: UMA FERRAMENTA DINÂMICA, INTERATIVA E DE
COMPARTILHAMENTO
Assim, chega-se ao blog, um recurso digital que proporciona uma nova forma de
comunicação on-line. Vem se tornando uma das ferramentas da mídia virtual que muito tem
crescido, é um meio que faz com que a informação nele contida seja divulgada de forma rápida,
é uma ferramenta de fácil utilização e permite que qualquer pessoa publique suas ideias.
O blog é uma ferramenta criada com a web 2.0, e “dentre outras ferramentas gratuitas da
web 2.0, o blog é considerado a ferramenta mais conhecida e utilizada em contexto educativo.”
(COUTINHO, BOTTENTUIT JUNIOR, 20073, citados por Barro; Ferreira; Queiroz, 2008)
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COUTINHO e BOTTENTUIT JUNIOR. Blog e Wiki: os futuros professores e as ferramentas da
Web 2.0. In Actas do IX Simpósio Internacional de Informática Educativa (SIIE), Portugal: Porto, 14 a 16
Nov. 2007, p. 199-204.
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Uma de suas características é a possibilidade de ampliação e interatividade, pois o blog permite
colocar links para que o leitor possa seguir por diferentes caminhos, o que Lévy (2002) chama
de hipertexto. O blog oferece ainda um recurso que possibilita cada leitor fazer comentários
sobre a postagem, permitindo a interação.
O blog utilizado como recurso didático parece poder ampliar o espaço educacional de
alunos e professores de forma criativa, rápida e prazerosa. Por meio do blog, alunos e
professores podem manter contato, trocar ideias e opiniões sem estarem presentes no mesmo
ambiente físico.

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS
Foi desenvolvida uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa de agosto a
novembro de 2011 e contemplou a aplicação de questionários para alunos e professores do
Ensino Médio de uma escola pública estadual e de três escolas privadas do estado do Paraná. O
total de professores envolvidos foi de 38 e de alunos foi de 190.
Ao responderem que não fazem uso do blog como recursos didático os professores
foram indagados sobre as razões, explicitadas a seguir:

GRÁFICO 1 - PORQUE NÃO UTILIZA O BLOG COMO RECURSO DIDÁTICO

Há que se considerar na decisão de usar ou não o blog, a afinidade individual com as
ferramentas disponibilizadas pela Internet, porém, percebeu-se a necessidade de capacitação do
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docente a partir do estímulo da escola, para não ser esta a justificativa para o não uso de novas
tecnologias. Quando relata que usa outros recursos, serão estes os mesmos de sempre? Moran
relembra que há professores ainda apegados ao quadro de giz, porém, basta refletir sobre qual é
a proximidade de um jovem com o giz fora da escola e a proximidade do jovem com a Internet e
os recursos que ela oferece para perceber a distância existente entre a técnica do uso do quadro
de giz e o jovem contemporâneo conectado ao espaço virtual e ao que este espaço proporciona.
Da mesma forma parece relevante refletir sobre a afinidade entre o jovem e os recursos da
Internet para se buscar abertura a novas tecnologias.
Ao mesmo tempo, o professor relata que não dispõe de tempo, o que parece coerente,
pois sabe-se das múltiplas tarefas do profissional de educação, porém que isso não seja o
empecilho definitivo para o professor se engajar às novas tecnologias.
Com relação aos questionários respondidos pelos alunos do Ensino Médio, depreendese o anseio do aluno por novas tecnologias, por ferramentas próximas das que ele utiliza em seu
cotidiano não escolar. Ao serem indagados se gostariam que a escola usasse o blog para auxiliar
na aprendizagem, 72% dos alunos da escola particular, responderam que sim, gostariam que
seus professores usassem o blog para auxiliar na aprendizagem e 28% não gostariam. Os alunos
da escola pública, 87% preferiram o sim e 13%, o não. Algumas das razões, nas palavras dos
alunos, para que o professor use ou não o blog nas aulas, tanto da escola pública como da escola
particular são:

SIM

NÃO

Pesquisar em mais fontes, conhecer coisas novas. Os
alunos teriam um recurso bem melhor, por ser uma coisa
fácil, onde pode ter matérias das disciplinas contendo mais
informações e curiosidades.

Porque temos colegas que não têm
acesso à Internet. Tem muita pessoa que
não sabe usar. As informações nem
sempre são confiáveis.

É atual e a sociedade hoje é muito eletrônica e os blogs
ajudariam a entender o conteúdo. Haveria mais interação
na sala e um auxílio junto ao professor, pois poderiam usar
este recurso para passar coisas interessantes em relação às
matérias vistas em sala.

Porque temos colegas que não têm
acesso à Internet. Tem muita pessoa que
não sabe usar. As informações nem
sempre são confiáveis.

Interessante porque usa a Internet e atrai mais jovens para
a aprendizagem. Ferramenta a mais para auxiliar os
estudos, além de causar um grande interesse nos alunos.
Seria mais interessante aprender e se comunicar. Ajudaria
a pesquisar e a escrever melhor.

Porque só dificulta o acesso à matéria e
os professores não estão qualificados a
utilizar o recurso.Seríamos como robôs.
Aprendemos muito melhor com uma
explicação em sala.

Mais fácil de aprender e também descontrair. É um jeito
diferente de aprender e quem sabe até melhor. Se
existissem dúvidas poderia usar o blog para pesquisar.
Também existiria uma integração aluno/professor.

Ainda há analfabetismo tecnológico e
falta de comprometimento. Porque os
alunos não iriam querer prestar atenção
na aula, iriam entrar em outros blogs fora
do assunto.
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Somos alunos conectados e assim devemos aprender. Os
adolescentes são os que mais usam a internet e seria uma
interação entre escola e aluno.

Blogs são ferramentas mais usadas por
jovens. Se fosse usado pelo colégio os
conteúdos seriam censurados.

É uma ferramenta lúdica, pode causar interesse maior nos
alunos.

Porque eu não tenho acesso a blogs

QUADRO 1 OPINIÃO DOS ADOLESCENTES SOBRE USAR OU NÃO O BLOG
NAS AULAS

Dessa forma, a análise dos dados indicou que: a maioria dos professores da amostra não
vem usando o recurso em suas aulas; alguns pensam em usá-lo no futuro; pequena porcentagem
de docentes usa o blog para pesquisas; poucos veem no blog um meio de interação com seus
alunos. A análise das respostas dos alunos aponta que: tem seu próprio blog ou acessam outros
blogs; são favoráveis ao uso do blog como recurso pedagógico nas salas de aula; acreditam que
o uso desse recurso pode ajudar na interação de alunos e professores e facilitar o acesso ao
conhecimento.
Considerando que as amostras contaram com número suficiente de respondentes para
extrapolar as inferências encontradas, acredita-se que o estudo tenha validade para se afirmar
que docentes e alunos do Ensino Médio em geral, pensam dessa maneira.
Almejando uma escola de melhor qualidade, sintonizada com o compasso do
pensamento do jovem, sugere-se à escola assumir, imediatamente, o uso das tecnologias de
informação rotineiramente, visto que a distância do quadro de giz e o jovem vem crescendo e
proporcionando o distanciamento e o interesse do jovem pela educação dada pela escola.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo investigar se o blog vem sendo utilizado na educação
regular e em que medida tem se constituído num recurso pedagógico para professores e alunos
do Ensino Médio. Assim sendo, foi possível chegar à resposta do problema inicial e constatar
que os alunos do Ensino Médio, das escolas que fizeram parte da pesquisa, são receptivos a
novas formas de aprendizagem, e percebem no blog um ambiente que pode servir para
pesquisar, interagir e aprender. Esses alunos aceitam as tecnologias que são usadas na educação
e vêem nelas um facilitador da aprendizagem. Fica claro que os alunos elegem a Internet como
algo presente em suas vidas e que, de certa forma, o uso do blog pode tornar as aulas mais
interessantes.
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Também foi possível constatar que os professores do Ensino Médio não fazem uso
regularmente do recurso em suas aulas. O blog é um recurso conhecido da maioria dos docentes,
embora não utilizado pela maioria deles. Portanto, o blog, segundo os respondentes, não se
constitui em um recurso utilizado significativamente pelos docentes no Ensino Médio.
Constatou-se também, a vontade dos professores de receber capacitação em novas tecnologias,
nas instituições em que trabalham. Analisando os anseios dos discentes e dos docentes bem
como a manifestação dos docentes quanto a insegurança e falta de tempo para utilizar novas
tecnologias, sugere-se um canal para promover o encontro dessas gerações no ambiente
educacional. Este canal parece vir da necessidade do estímulo ao uso da tecnologia partir da
escola, oferecendo treinamento aos docentes, o que poderia conferir segurança e domínio sobre
as ferramentas. Pode-se acrescentar que quando se aprende algo novo, o passo adiante pode ser
muito maior do que se imaginava, abrindo novos horizontes e perspectivas no profissional da
educação.
Partindo da premissa que o conhecimento teórico caminha com a prática, o professor
precisa explorar outros espaços e outras formas de ensinar e aprender a lidar com a tecnologia,
pois a todo instante surgem novos meios que facilitam o trabalho pedagógico e que podem
auxiliar o aluno a ser o construtor de seu conhecimento. E como citou um aluno da escola
pública: “Os adolescentes são os que mais usam a Internet e [o blog] seria uma interação entre
escola e aluno.” O aluno está pedindo tecnologia, interação, inovação e, indiretamente,
autonomia no uso da tecnologia, já que a dinâmica do blog oferece multiplicidade de caminhos,
ou seja, a escolha de links e hipertextos, não pré-determinando onde se vai chegar.
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Resumo: Metodologias que explorem potencial educacional presente em jogos são
escassas. Jogos tendem a ser utilizados como ferramentas de aprendizagem para auxiliar ou
complementar uma aprendizagem que já vem ocorrendo no ambiente tradicional de ensino. Este
estudo foca na exploração de um método alternativo, o uso de jogos não como simples
ferramenta educacional, mas como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A base dessa
investigação é a análise de um projeto, implementado pelo professor Joel Levin em 2011,
centrado no jogo Minecraft. O projeto de Levin exemplifica o uso de jogos como AVA. Esse
estudo resultou na criação de diretrizes para aplicação de jogos como Ambientes Virtuais de
Aprendizagem e considerações a respeito das vantagens e desvantagens dessa nova abordagem.
Palavras-chave: Jogos Digitais. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Minecraft.

Abstract: Methodologies that explore games educational potential are scarce. Games
tend to be used as learning tools to help or complement a learning process already started in a
traditional learning enviroment. This study focuses on the exploration of an alternative method,
the use of games not as a mere educational tool, but as a Virtual Learning Environment (VLE).
The root of this investigation is the analysis of a project, implemented by teacher Joel Levin in
2011, based on the game Minecraft. Levin‟s project exemplifies the use of games as VLE. This
study resulted in the criation of guidelines for the use of games as Virtual Learning
Environments and considerations about the advantages and disadvantages of this new approach.
Keywords: Digital Games. Virtual Learning Environments. Minecraft.

INTRODUÇÃO
“Rompendo com as técnicas tradicionais, que substituiu por uma educação e
um ensino baseados na liberdade, no interesse, nas necessidades da criança e
no conhecimento do meio que a rodeava, soube integrar sociedade e
natureza.” (ELIAS, 2003)
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A citação acima faz referência à Ovide Decroy que, durante o final do século 18 e início
do 19, já batalhava com o que ainda hoje consideramos „técnicas tradicionais‟. Decroy
investigava uma maneira de aliar o conteúdo escolar ao interesse do aluno. Dois séculos mais
tarde, continuamos com a mesma inquietação. E nesse inicio de século, a grande aposta para
solução do debatido dilema são jogos.
O interesse no uso de jogos na educação, em particular jogos digitais, é cada vez mais
prevalente. De fato, para alguns (GEE, 2003; BECKER, 2007; MEIER, 2002; KOSTER, 2004)
a distinção entre lúdico e educacional é inexistente. Piaget (1999) acredita numa distinção, mas
aponta play (brincar, jogar) como um comportamento oriundo de atividades que objetivam a
aprendizagem. Além disso, dedica parte de sua obra ao valor educacional dos jogos e do ato de
play na formação da criança.
Apesar de todo esse interesse, a presença de jogos na educação costuma ser esporádica.
Tavares (2006) afirma que o potencial dos jogos não tem sido devidamente explorado e sugere
novas maneiras de aplicar jogos no contexto escolar. Esse artigo propõe mais uma. Será aqui
analisada a possibilidade de se utilizar um jogo digital não como simples ferramenta
educacional, mas como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

TRANSFORMANDO JOGOS EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM
Para que um sistema baseado em um jogo seja considerado um AVA este deve ser
capaz de substituir um ambiente tradicional de ensino em seu potencial para educar e avaliar o
aluno num assunto específico. Embora aceita a possibilidade de se utilizar jogos educacionais
em prol desse objetivo, essa pesquisa, em particular, apresenta um modelo diferente. A
alternativa é identificar potencial educacional em determinado jogo e assim desenvolver uma
metodologia de ensino que, aliada ao trabalho do educador, o transforme num AVA.
Um dos exemplos mais bem sucedidos dessa abordagem é o trabalho iniciado pelo
americano Joel Levin em 2011. Levin é professor em uma escola particular nos Estados Unidos
e articulou suas aulas, ministradas a alunos entre sete e oito anos, com base no jogo Minecraft.
O professor criou um blog (LEVIN, 2011a) e vários vídeos registrando detalhadamente
sua experiência. O modelo de aula ministrada por Levin foi analisado nessa pesquisa para servir
de base à proposta aqui apresentada. O resultado dessa análise conclui que a seguinte sequência
de ações é necessária na criação de um AVA baseado em jogos de entretenimento:


Descoberta de um jogo com potencial educacional.
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Formação de um currículo que possa ser trabalhado através das ferramentas do
jogo.



Desenvolvimento formal de uma metodologia de ensino.



Testes e aplicação em sala de aula.

O educador precisa conhecer bem o jogo para ser capaz de identificar seu potencial
educacional e, com base nesse conhecimento, formular uma metodologia de ensino capaz de
ensinar o aluno e avaliar seu desempenho. É a presença do educador enquanto observador e guia
durante o decorrer das atividades que permite a existência de um sistema que não se desvia das
propostas educacionais sugeridas.

ANÁLISE DO PROJETO DE JOEL LEVIN
Conhecimento prévio a respeito do jogo possibilitou a Levin identificar em Minecraft
potencial educacional, devido sua popularidade, opções de criações, réplicas arquitetônicas e
facilidade de uso (LEVIN, 2011b). A mecânica do jogo permitiu unir professor e alunos num
mesmo ambiente virtual, resultando em atividades com alto grau de colaboração e imersão.
Levin se preocupou em elaborar atividades similares àquelas que indivíduos executam em
Minecraft com o objeto de se entreter.
A metodologia de ensino não necessita ser baseada inteiramente no ambiente virtual.
Levin alia uma abordagem mais tradicional de ensino à seu método. Dessa maneira, o educador
melhor instrui seus alunos nos objetivos e diretrizes do projeto (LEVIN, 2011c). Também foi
explorado o registro em vídeo das atividades, algo que concede ao educador uma forma de
avaliar não apenas o desempenho de seus alunos como também a qualidade do sistema em si
(LEVIN, 2011d). Dessa maneira, sua metodologia pode estar em estado de constante evolução.
Inicialmente o projeto teve como público-alvo crianças entre sete e oito anos, mas
posteriormente foi adaptado à alunos de variadas faixas etárias (LEVIN, 2011e). O sucesso do
projeto resultou na criação de uma modificação educacional do jogo chamada MinecraftEdu,
baseada em seu projeto. MinecraftEdu já foi vendido a mais de mil e trezentas escolas ao redor
do mundo. (GAMES FOR CHANGE, 2013).

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE JOEL LEVIN ENQUANTO AVA
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Podemos avaliar o jogo Minecraft enquanto Ambiente Virtual de Aprendizagem sob
uma perspectiva didático-pedagógica seguindo modelo proposto por Schlemmer, Saccol e
Garrido (2006). Essa avaliação pode ser visualizada na tabela a seguir.
Minecraft enquanto AVA: Avaliação do ambiente sob a perspectiva didáticopedagógica
Foco do sistema

Exploração de ambiente tridimensional aberto, ferramentas de construção, criação e
manipulação do ambiente. Colaboração e aprendizagem por descoberta.

Visão sobre o
aluno

Esperasse que o aluno explore, construa no ambiente e coopere com demais alunos. Também
é esperado que o aluno reflita a respeito das atividades propostas de maneira a absorver um
conteúdo específico, transformando-o em conhecimento.

Visão sobre o
professor

O professor possui o papel de orientar os alunos para que esses não se desviem das propostas
educacionais estabelecidas e explorem ao máximo as possibilidades do sistema. Pode
também adentrar o ambiente e trabalhar com seus alunos como um deles, fornecendo tutoria
via exemplo pessoal.

Ambiente de
Aprendizagem

O aluno explora e constrói no ambiente enquanto coopera com demais alunos. O processo de
reflexão, tanto individual quanto coletivo, favorece absorção de um conteúdo específico,
transformando-o em conhecimento.

Metodologia

O conteúdo se reflete em modificações feitas no ambiente através das ferramentas
disponíveis. O ensino pode ser instrucional, através de modificações no ambiente feitas pelo
professor, construcionista, por meio de instruções para que os alunos façam tais modificações
ou uma mistura de ambos.

Avaliação

O sistema permite uma avaliação com base no processo ou resultado das interações do aluno
com o ambiente e com os demais usuários. Também é possível questionar os alunos a
respeito do conteúdo trabalhado durante ou ao término das atividades.

Aquisição de
conhecimento

Aquisição de conhecimento temporal. O processo de aprendizagem ocorre durante interação
do aluno com o professor, ambiente e demais alunos. Apesar de possível, a aprendizagem é
prejudicada pela ausência de um desses elementos.

Aprendizagem
Autônoma

Os problemas encontrados em Minecraft não costumam ter uma solução única. O aluno pode
descobrir novas soluções através de livre experimentação das ferramentas a ele disponíveis.
Essa atividade pode ser feita de maneira individual.

Reflexão

É papel do professor estimular alunos a refletir sobre os processos estabelecidos para que
estes conectem suas ações ao conteúdo educacional proposto. Reflexões pessoais autônomas
também podem gerar resultados semelhantes.

Autoria coletiva de Critérios de avaliação são estipulados pelo professor e podem ser manipulados de acordo
avaliações
com seus objetivos. A gravação das atividades permite registro capaz de auxiliar variadas
abordagens pedagógicas no que se refere à metodologia de avaliação.
Auto-Avaliação

A aluno pode apresentar senso crítico com relação ao próprio trabalho e pode também
compará-lo ao de demais colegas, formando assim uma ideia pessoal de seu próprio
desempenho. O acesso aos registros das atividades realizadas também favorece esse
processo.

Avaliação em
grupo

O sistema é ideal para atividades em grupo tanto de natureza cooperativa quanto competitiva.
O resultado dessas atividades pode ser avaliado pelos próprios alunos ou pelo professor,
dependendo de cada caso.
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Avaliação pelo
educador

Não há limites para as possibilidades de avaliação do sistema. O professor pode utilizar-se
dos critérios que considerar ideais. A natureza do ambiente favorece avaliações baseadas em
observações e resultados de interações realizadas no ambiente durante o percurso das
atividades.

Avaliação da
comunidade

O ambiente alterado pode ser compartilhado através da internet, assim como as gravações
que registram as atividades. Isso permite que o sistema possa ser avaliado não apenas pela
comunidade participativa como também por uma comunidade de semelhantes ou
interessados.

Avaliação do
Sistema

Através do conglomerado de registro de atividades e avaliações, o sistema pode ser avaliado
por qualquer um com acesso e capacidade de analisar os dados coletados.

Ferramenta de
criação de testes e
provas

O foco do sistema está em suas variadas possibilidades de criação. Apesar de possível, o
ambiente não é ideal para a construção de textos e áudio, sendo então preferível a criações de
ambientes tridimensionais ou abstratos.

Histórico
qualitativo

Modificações do ambiente ficam registrada no mesmo e é possível registrar atividades
durante o processo de criação para enriquecimento dos dados coletados.

Histórico
quantitativo

O sistema não fornece ferramentas para transformação de dados coletados em valores
estatísticos, sendo assim, para que isso seja realizado é requerida a interferência do educador.

Personalização de
relatórios de
avaliações

O sistema não fornece ferramentas para transformação de dados coletados em valores
estatísticos.

PRESENÇA DO LÚDICO NA METODOLOGIA DE ENSINO
A metodologia de ensino possui como aspectos fundamentais elementos que
possibilitam a aprendizagem e a avaliação do aluno. Ambos variam de acordo com a natureza
do conteúdo a ser trabalhado. Porém, ao usar jogos, também é necessário o cuidado para não se
prejudicar o valor lúdico do produto original durante a inserção de conteúdo educacional no
sistema.
(…) jogos bem planejados habilitam jogadores a avançar por diferentes rotas
em diferentes ritmos em resposta ao interesse e habilidade de cada jogador,
enquanto ainda promovem a colaboração e aprendizagem em tempo real.
(KOPFER, OSTERWEIL, SALEM. p. 1, 2009. Tradução Própria.)

Essas preocupações não são recentes. A apropriação educacional do jogo Minecraft, por
exemplo, lembra muito o projeto Jornal Escolar (FREINET, 1974), de Celestin Freinet,
construído com base na apropriação educacional de uma imprensa. Apesar de contextualmente
muito diferente, ambos os projetos exploram as mesmas inquietações. Especificamente com
relação à importância de se aliar os interesses naturais dos alunos e a liberdade no processo de
criação e resolução de problemas, ao método de ensino.
[...] a criança na Escola não tem a possibilidade de exteriorizar as suas
necessidades, sentimentos e tendências. [...] Se tirarmos à criança todas estas
possibilidades de acção e reacção, ela torna-se um pássaro de asas cortadas,
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um peixe perdido num tanque cuja água se vai estagnando e evaporando.
Utilizando o texto livre e o jornal escolar, alimentamos e exploramos esta
necessidade de exteriorização da criança. Tecnicamente, é desta necessidade
que partimos para todo o trabalho de instrução e educação que vamos
empreender. (FREINET, 1974 p. 57)

A conexão entre a pedagogia ministrada por Freinet e o uso de jogos de entretenimento
na educação foi também notada por Tavares (2006). A mesma preocupação também é
encontrada no trabalho de Decroy, como citado no início do artigo. Um jogo não será bem
sucedido enquanto AVA se, antes disso, fracassar enquanto jogo, enquanto mídia lúdica.

DESVANTAGENS NO USO DE JOGOS COMO AVAS
Ambientes Virtuais de Aprendizagem tradicionais como o Moodle são extensões, ou
mesmo ampliações, do ambiente tradicional de ensino. Houve grande preocupação em transpor
elementos do ambiente físico ao virtual, habilmente adaptado para trabalhar com mídias
familiares ao professor, como texto e imagem.
O mesmo não ocorre no uso de jogos como AVAs. A mecânica do jogo limita
significantemente a didática de ensino. O ambiente virtual não se adapta à metodologia
educacional e sim o contrário. O ensino deve ser baseado nas ferramentas do jogo, que não
emulam aquelas encontradas no ambiente tradicional de ensino. Isso significa que mesmo um
professor acostumado ao uso de AVAs deve passar por um processo de adaptação ao utilizar
jogos para o mesmo fim.
O uso de técnicas e ferramentas com as quais o educador está acostumado como textos
densos, perguntas de múltipla escolha e redações, não pode ser utilizado na maioria dos jogos.
Mesmo jogos que oferecem um amplo leque de ferramentas, como Minecraft, dificilmente
aceitam ferramentas dessa natureza. Isso coloca o educador numa posição desconfortável que
exige criatividade metodológica e ampla familiaridade com o sistema para atentar o ensino de
uma matéria específica.
Outro problema no uso de jogos como AVAs é a dispersão de interesse na atividade
proposta. Enquanto o nível de imersão costuma ser alto, determinadas atividades podem
prejudicar o aspecto lúdico da ferramenta de maneira que os alunos desviem sua atenção para
elementos lúdicos do sistema, ignorando objetivos educacionais. Esse problema pode ser
remediado apenas por melhorias na metodologia de ensino do educador.

VANTAGENS NO USO DE JOGOS COMO AVAS
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Gee (2003, p. 208) aponta que se aprende melhor num contexto que não é considerado
enfadonho e que um mundo virtual imersivo é exemplo de tal contexto. De fato, o potencial
educacional do lúdico é que gerou interesse pelo uso de jogos na educação em primeiro lugar.
Como apontado anteriormente, um jogo não costuma aceitar ferramentas e técnicas de ensino
tradicionais de um educador. Isso certamente é um incômodo, mas pode ser também um grande
mérito.
O uso de ferramentas incomuns e lúdicas torna o AVA mais atraente ao aluno. As
possibilidades pedagógicas exploráveis num jogo como Minecraft parecem escassas quando
comparadas a ambientes como Moodle. Contudo, o resultado daquelas atividades que podem ser
trabalhadas será bem diferente. Jogos não constituem necessariamente um ambiente de
aprendizagem superior, mas certamente concedem novas possibilidades de ensino e
aprendizagem.
As mesmas características que tornam um jogo popular podem compensar suas
limitações educacionais. Além de altamente imersivos e lúdicos, jogos tendem a ser elaborados
com base em progresso via maestria. Isso significa que o aluno aprende sendo desafiado a fazer
e melhorando progressivamente, em oposição a ser ensinado a fazer e buscando perfeição
imediata.
Nas palavras de Zimmerman (2005, p. 1), “ninguém possui todas as respostas.
Desenvolvedores e educadores precisam trabalhar juntos ao atacar esses problemas.
[educacionais]”. O uso de jogos como AVAs certamente é uma das maneiras de alcançar esse
objetivo. Desenvolvedores de jogos tem como única missão criar ferramentas capazes de
entreter. Porém, se durante o processo de criação ele também gerou, intencionalmente ou não,
potencial educacional, cabe a educadores identificar e explorar ao máximo essa oportunidade.

CONCLUSÃO
Jogos digitais não são a solução definitiva para nenhum dos problemas que assolam a
área da educação. Apesar do entusiasmo presente entre aqueles envolvidos na área, jogos devem
ser enxergados como o que são, uma alternativa. O indiscutível potencial educacional presente
nos jogos digitais pode ocultar seu uso na prática. Isso prejudica nossa capacidade de explorar
todo esse potencial. Estudar casos práticos e detalhadamente registrados como o do professor
Joel Levin nos fornece, pouco a pouco, um guia concreto para sua utilização.
Por outro lado jogos podem, e devem, ser utilizados como Ambientes Virtuais de
Aprendizagem. Apesar dos desafios encontrados em seu uso, as possibilidades descobertas são
inúmeras. Jogos não são uma solução definitiva, mas são uma solução. Uma solução entre
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várias, e que merece ser estudada e explorada exatamente da mesma maneira. Jogos se desviam
muito das técnicas que nos acostumamos a ver na área da educação. Talvez exatamente por esse
motivo, eles venham exercendo essa atração, difícil de explicar, em educadores nos últimos
anos. Nutrir as habilidades necessárias para se trabalhar com jogos enquanto AVAs é o primeiro
passo para descobrir se essa reputação é merecida.
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