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INTRODUÇÃO

Desde fevereiro de 2004 atuamos como docentes da Pontifícia Uni-

versidade Católica de São Paulo (PUC/SP) na habilitação em Educação a
Distância (EAD), do bacharelado em Tecnologia e Mídias Digitais e em
uma disciplina do curso de Comunicação e Multimeios: Novas Tecnologias

e Educação (NTE). A docência nas disciplinas dos cursos tem sinalizado
que o mundo contemporâneo demanda cada vez mais a formação de pro-
fissionais que atuem no mercado de trabalho com responsabilidade social

e a partir de atitudes e pensamentos integradores e multidisciplinares.
Esse cenário indica que não basta desenvolver uma proposta curricular
funcionalista � preocupada com a mera instrumentalização dos nossos

alunos, para inseri-los no mercado de trabalho � sem atentar para a qua-
lidade dessa formação, do ponto de vista da emancipação social. Com
isso em mente, buscamos na vertente curricular culturalista o elemento

basilar da nossa proposta de trabalho.

Em estudos anteriores (PESCE, 2008) anunciamos que a vertente
curricular culturalista assinala a importância do currículo no processo de
reprodução cultural e social. Michael Apple, Henry Giroux, Michael Young,

Basil Bernstein e José Augusto Pacheco são alguns dos grandes nomes
desta vertente, bem como os brasileiros Antonio Flavio Moreira, Tomaz
Tadeu da Silva, Paulo Freire e Demerval Saviani.

Bem sabemos que, no âmbito dos processos de formação, não há

como cindir as dimensões pessoal e profissional, como adverte Simões
(1995). A partir desse entendimento e tendo como fundamento a verten-
te curricular culturalista, procuramos orientar nosso trabalho, de modo

que, ao final do processo de diversas reflexões pontuais, os alunos proce-
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dam a uma análise sistematizada da relevância da vivência e dos estudos
acadêmicos e tecnológicos que perpassam a sua formação, para uma atu-
ação profissional com responsabilidade social.

Todo esse processo é mobilizado a partir de uma proposta curricular
integrada, concretizada através da produção de um trabalho integrado e
desenvolvido pelos alunos dos dois referidos cursos de graduação, o qual

se consubstancia como foco de nossa atenção, neste estudo.

CAMPO DE DOCÊNCIA E PESQUISA

Para ampliar a compreensão da dinâmica de análise deste estudo,

iniciamos o presente texto com a contextualização do campo de docência
e pesquisa.

O bacharelado em Tecnologia e Mídias Digitais (TMD) da Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo, em vigor desde 2001, foi concebido
em uma perspectiva multidisciplinar, que integra três áreas de conheci-
mento: Educação, Comunicação e Semiótica, Ciência da Computação.

Atualmente, duas matrizes curriculares encontram-se em vigor. A

primeira mantém três habilitações: Arte Digital, Design de Interfaces e
Educação a Distância. A nova, em vigor a partir de 2008, embora não
mais trabalhe com as três supracitadas habilitações, continua na interface

de três áreas de conhecimento: aprendizagem em ambientes virtuais, es-
téticas tecnológicas e design de interfaces. Contudo, este artigo pauta-se
em um movimento analítico sobre o trabalho desenvolvido junto aos alu-

nos da primeira matriz curricular, que cursam a habilitação em EAD2 em

2 Entendemos que o termo �Educação a Distância� pode representar, nos dias atuais, visões e
concepções diversas e conflitantes, por não mais compreender as transformações advindas do
século XXI e a amplitude que esta área envolve. Portanto, outras expressões qualificam com
mais propriedade nossas concepções e propósitos, tais como: Educação on-line, Ambientes
Virtuais de Aprendizagem, Aprendizagem em Ambientes Digitais etc. Neste artigo, utilizaremos
a expressão Educação a Distância apenas quando em referência à habilitação de um dos cursos
mencionados; no decorrer do texto assumiremos a expressão Educação on-line por traduzir de
forma mais verossímil as idéias e práticas assumidas por todas nós, em nossa práxis pedagógica.
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congruência ao trabalho desenvolvido na disciplina de Novas Tecnologias
e Educação IV (NTE IV), desenvolvida no último ano do curso de Comu-
nicação e Multimeios.

Na primeira matriz curricular do curso de TMD, os dois primeiros
anos do curso estruturam-se em torno de um eixo comum, com o intuito
de oferecer ao bacharel uma formação básica que contemple conceitos

afeitos às três referidas áreas de conhecimento. Ao final do segundo ano,
o aluno opta por uma das aludidas habilitações. O aluno que escolhe a
habilitação em EAD visa atuar nesta modalidade educacional, tanto no

mundo acadêmico quanto no corporativo.

De modo geral, o profissional de educação on-line tem atuado na
interface da vertente tecnológica com a educacional. Nesse sentido, cabe-
lhe promover um diálogo legítimo entre os mentores, conteudistas ou

especialistas da área de conhecimento em questão, os educadores respon-
sáveis pelas estratégias metodológicas de avaliação e tutoria e os tecnólogos
e comunicólogos (designers instrucionais, roteiristas, web designers, pro-

gramadores, entre outros).

A análise da experiência de planejamento, de desenvolvimento e de
implantação do curso-piloto em educação on-line, desenvolvido no primeiro
ano da habilitação é realizada com o auxílio de conceitos trabalhados nas

diversas disciplinas, tais como: interatividade, mediação, estilos de aprendi-
zagem, objetos de aprendizagem, planejamento em educação on-line, avali-
ação de aprendizagem em educação on-line, elaboração de roteiro e modela-

gem, gestão de processos de produção em educação on-line, gestão de acom-
panhamento, mapas conceituais, didática on-line, entre outros.

Ancorado nos aludidos princípios e concebido em uma perspectiva
multidisciplinar, o bacharelado em Tecnologia e Mídias Digitais da

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo volta-se à formação de
um profissional que atua na interface das vertentes tecnológica e educa-
cional. Ao profissional de educação on-line cabe atuar no desenvolvi-

mento e na implantação de cursos elaborados na convergência de dis-
tintas mídias.
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Para que tal intento seja atingido, as ações erguem-se em meio a
dois focos � apropriação conceitual e movimento metodológico de ensino
� os quais ocorrem no imbricar de dois eixos norteadores: a) fundamen-

tos ontológicos e epistemológicos do trabalho do profissional de educa-
ção on-line; b) dispositivos e interfaces disponíveis ao trabalho do profis-
sional de educação on-line.

No curso de Comunicação e Multimeios, a disciplina Novas
Tecnologias e Educação IV tem por objetivo proporcionar situações de
aprendizagem para que o aluno possa perceber-se como sujeito histó-

rico ativo e co-responsável pelo processo vivenciado com a educação
telemática no mundo contemporâneo e conhecer, compreender e ana-
lisar criticamente os fundamentos epistemológicos e abordagens do

processo educacional frente os ambientes digitais de aprendizagem.
Sabemos que o currículo educacional deve ser concebido numa linha
emancipatória, que requeira participação, autonomia, responsabilida-

de coletiva, criatividade, organização, planejamento e dialogicidade.
O conhecimento emancipatório é, portanto, capaz de reconhecer a
igualdade na diferença do outro. O desenvolvimento de um currículo
flexível, neste sentido, deve possibilitar a utilização integrada de dife-

rentes mídias e implementação de projetos como: rádio, vídeo, compu-
tador-informática, Internet e educação on-line. As transformações
tecnológicas, desde o século passado, apontam para transformações

sociais em que há uma exigência cada vez maior de aprendentes autô-
nomos. Algumas tendências tecno-pedagógicas emergem nos dias atu-
ais e direcionam nosso olhar para o futuro do profissional da área de

multimeios: jogos virtuais com avatares, atividades em multimídia,
consoles com transmissão por rádio ou infravermelho, educação on-
line, games, programas baseados em inteligência artificial, wiki´s, web

2.0 etc.

A articulação entre os fundamentos e os dispositivos e interfaces
materializa-se, notadamente, no trabalho curricular integrado desen-

volvido pelas disciplinas que compõem o primeiro ano da habilitação
em EAD, do curso de Tecnologia e Mídias Digitais. No caso do curso de
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Comunicação e Multimeios, há a preocupação de ampliar as possibili-
dades de atuação e principalmente de formação profissional e humana,
oferecendo aos alunos vivências, fundamentos e desenvolvimento de

análises críticas frente aos diversos focos de atividade profissional. O
foco na elaboração de um trabalho prático que integre as distintas disci-
plinas do curso é pensado com o intuito de que os alunos consigam

atribuir sentido e significado aos conceitos teóricos e aos procedimen-
tos técnicos trabalhados no curso, de modo a relacioná-los com a
materialidade histórica em que se insere o trabalho do profissional de

educação on-line.

Nesse contexto, o movimento metodológico de ensino e de aprendi-
zagem dos cursos persegue uma formação que parte da visão restritiva de

atuação profissional como técnica, para a visão ampliada de atuação pro-
fissional como prática social.

No tocante ao conceito de prática social revisitado no campo do
trabalho é oportuno observar que, em toda e qualquer prática social (tra-

balho, linguagem...), os sujeitos sociais constituem-se em meio a uma
dialética relação entre reprodução e reconstrução de mundo. Nesse movi-
mento, por meio das práticas sociais e a partir de determinantes

contextuais, os sujeitos sociais constituem sua identidade. Ao mesmo tem-
po, tal relação dialética permite que tais sujeitos sociais constituam esses
mesmos determinantes contextuais.

PROPOSTA DO PROJETO INTEGRADO: VIVENCIANDO A
EDUCAÇÃO ON-LINE

A proposta do projeto integrado foi concebida em 2004, na qual os
alunos do curso Tecnologias e Mídias Digitais (TMD) � habilitação Edu-

cação a Distância (6º semestre) � tiveram a oportunidade de oferecer
cursos/oficinas à distância, sobre temas diversos, aos alunos do 2º ano do
curso de TMD.
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Em sua primeira versão, os alunos vivenciaram o processo de gestão
de cursos a distância na prática e oportunizaram a outros alunos partici-
parem desta experiência.

Ao longo dos anos, o projeto integrado foi sendo redimensionado e
ampliado, mas sempre com o foco no desenvolvimento e na vivência em
grupo de um curso on-line e uma reflexão (memorial descritivo e analíti-

co) sobre o processo. O projeto contemplou, ao longo dos anos, as etapas
de planejamento e implementação de um curso on-line a ser realizado
junto a grupos de alunos da PUC/SP e de outras instituições.

O projeto tem por objetivos:

- criar condições para que os alunos do 6º semestre da habilitação
em EAD do curso Tecnologias e Mídias Digitais possam vivenciar as teo-
rias e práticas desenvolvidas no curso até o momento, por meio da gestão

de cursos/oficinas na modalidade à distância;

- integrar todas as disciplinas do 6º semestre, promovendo articula-
ção teórico-prática;

- oferecer a alunos dos cursos de graduação da PUC/SP e de outras
instituições, oportunidade de: vivenciar cursos à distância com temas

aderentes à sua formação, disseminar a educação on-line aos alunos, pro-
mover análises crítico-reflexivas em relação às perspectivas e possibilida-
des que esta área apresenta para profissionais diversos atuarem

integradamente;

- promover a integração de cursos, com a troca de experiências e
possibilidade de formação continuada.

Desse modo, por meio de expressões criativas e críticas que explicitem
e compartilhem a produção de conhecimento que alunos e professores
estão co-construindo nos cursos envolvidos, tal evento intenta sistemati-

zar e divulgar os trabalhos desenvolvidos, apresentando, na prática, a
área de educação on-line, que vem se expandindo cada vez mais nos seg-
mentos corporativos e educacionais.
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Cursos/instituições que já participaram do prCursos/instituições que já participaram do prCursos/instituições que já participaram do prCursos/instituições que já participaram do prCursos/instituições que já participaram do projeto desde 2004:ojeto desde 2004:ojeto desde 2004:ojeto desde 2004:ojeto desde 2004:

- Tecnologias e Mídias Digitais � alunos do 4º semestre � PUC/SP

- Comunicação e Multimeios � alunos do 8º semestre � PUC/SP

- Pedagogia � alunos � Universidade Mackenzie e PUC/SP

- Licenciatura em Computação � alunos � Universidade Cruzeiro do
Sul (UNICSUL)

TTTTTemas trabalhados:emas trabalhados:emas trabalhados:emas trabalhados:emas trabalhados:

- Vídeo-aula - Comunicação e Multimeios � PUC/SP

- TV digital (interativa) - Comunicação e Multimeios � PUC/SP

- Educação a distância / Educação on-line - Licenciatura em Compu-
tação � UNICSUL / Pedagogia � PUC/SP

- Legislação - Pedagogia - Mackenzie

- Ética - Tecnologias e Mídias Digitais � PUC/SP

- Flash - Comunicação e Multimeios � PUC/SP

- Tratamento de imagens - Comunicação e Multimeios � PUC/SP

- Extramaterialidade - Comunicação e Multimeios � PUC/SP

Os temas são desenvolvidos e oferecidos aos alunos de acordo com
sua aderência aos cursos de graduação e estão integrados à disciplinas mi-
nistradas por professores dos mesmos, agregando, significativamente, re-

flexões teórico-práticas dos conceitos trabalhados nos diferentes cursos.

Disciplinas envolvidas: prDisciplinas envolvidas: prDisciplinas envolvidas: prDisciplinas envolvidas: prDisciplinas envolvidas: proposta curoposta curoposta curoposta curoposta curricular integradaricular integradaricular integradaricular integradaricular integrada

Tendo como ponto de partida a premissa anunciada, as disciplinas
do primeiro ano da habilitação em EAD, do curso TMD, contribuem com
estudos teóricos e atividades direcionadas à produção, pelos alunos, de

um trabalho prático integrado, que se traduz no desenvolvimento e im-
plantação de um curso on-line, no decorrer do ano letivo. Nesta emprei-
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tada, adotamos o modelo ADDIE3 basicamente como suporte ao planeja-
mento e implementação de soluções de ensino e aprendizagem em ambi-
entes virtuais, bem como a plataforma ou AVA4 freeware MOODLE.5

Os alunos desenvolvem uma proposta alternativa de aprendizagem
virtual, atendendo a uma demanda real de formação, a partir da área de
conhecimento dos cursistas envolvidos. Analisam o contexto e iniciam

com o planejamento, a partir da discussão coletiva de um roteiro, que
envolve: a definição da equipe e dos papéis de cada um dos componentes,
a especificação do projeto pedagógico do curso, as mídias a serem utiliza-

das, os critérios de avaliação e aprendizagem, o contrato didático junto
aos cursistas e o desenho didático dos módulos que compõem o curso. No
que diz respeito às estratégias para o desenvolvimento do curso, os alu-

nos produzem o material que vai ao ar e configuram o ambiente de rede.

No primeiro semestre, os alunos estudam as principais concepções
epistemológicas e abordagens pedagógicas, os fundamentos teóricos do pla-
nejamento (em sentido pleno e no âmbito da educação on-line) e levantam

dados sobre o contexto: lócus de aplicação dos cursos. Para tanto, apren-
dem a elaborar um questionário semi-estruturado, a aplicá-lo junto ao pú-
blico-alvo e a analisá-lo, de modo a traçar um diagnóstico dos cursistas,

que, no caso, são alunos de outros cursos de graduação da PUC/SP.6

3 ADDIE é um modelo de sistema de design instructional genérico e simplificado � Instructional
Systems Design (ISD). ADDIE é a sigla para Análise, Design, Desenvolvimento,
Implementação e Avaliação (Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate). <http://
ed.isu.edu/addie/index.html>.

4 AVA significa Ambiente Virtual de Aprendizagem.

5 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) é um software livre,
de código aberto e de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. Também
designado como Sistema de Gerenciamento de Curso. Em linguagem coloquial, o verbo to
moodle descreve o processo de navegar despretensiosamente por algo, enquanto fazem-se
outras coisas ao mesmo tempo. O conceito foi criado em 2001 pelo educador e cientista
computacional Martin Dougiamas. Voltado para programadores e acadêmicos da educação,
constitui-se em um sistema de administração de atividades educacionais destinado à criação
de comunidades on-line em ambientes virtuais voltados para a aprendizagem colaborativa.
Baseia-se na pedagogia sócio-construtivista <http://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle>.

6 Vale destacar que os professores do bacharelado em Tecnologias e Mídias Digitais são também
docentes dos demais cursos envolvidos e conseguem, portanto, integrar os cursos e seus
respectivos alunos, fazendo a ponte entre os distintos contextos acadêmicos.
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No segundo semestre, os alunos procedem à aplicação dos cursos,
durante as três semanas iniciais do semestre. Vivenciam a gestão pedagó-
gica, que abrange a tutoria, sua capacitação e suas ações de orientação,

coordenação, mediação e avaliação. Desenvolvem a gestão de sistema,
que se ocupa do funcionamento eficiente dos mecanismos de manuten-
ção do curso, do acompanhamento e monitoramento dos alunos, no to-

cante aos acessos e à permanência no curso. Temas como o papel do con-
texto no design instrucional, o modelo de desenvolvimento do design
instrucional contextualizado, a função do designer instrucional, ancoram

a reflexão avaliativa de todo o processo do trabalho integrado.

O momento de implantação do curso é ansiosamente aguardado por
todos: alunos gestores desejam colocar em prática o que aprenderam e

produziram, alunos de outros cursos aguardam a oportunidade (para
muitos, inédita) de vivenciar um curso à distância e professores mediam
todo esse processo, de modo a promover aprendizagens significativas.

Os cursos oferecidos têm a duração de três a quatro semanas e nesta

experiência os professores envolvidos assumem-se como mediadores em
diferentes níveis. De um lado, com os alunos da habilitação em EAD, há
o acompanhamento das interações e da mediação na prática do curso,

bem como de tudo o que envolve o processo de implantação de um curso.
De outro, há a articulação entre cursos e alunos dos diferentes cursos e a
integração de áreas do conhecimento, ao longo desse processo.

A formação do profissional para a área de educação on-line não im-

plica formar educadores, mas buscar na área educacional as contribuições
fundamentais para a gestão de cursos nesta modalidade. Neste sentido,
nos cursos desenvolvidos pelos alunos, a vivência do processo de media-

ção torna-se importante para que compreendam na prática os elementos
que envolvem as relações entre os sujeitos da aprendizagem em um curso,
as possibilidades para formação de comunidades de aprendizagem, a apli-

cação do que foi planejado (plano em ação), as ocorrências tecnológicas e
pedagógicas emergentes no curso etc. Este é o momento em que os alu-
nos conseguem perceber a necessidade dos conhecimentos produzidos no

curso e sua real aplicação.
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Apresentamos a seguir a experiência de um dos grupos de alunos da
habilitação, com os registros de mensagens trocadas, por e-mail, entre
uma das professoras do curso e os alunos responsáveis pelo projeto inte-

grado dos cursos de Tecnologia e Mídias Digitais (habilitação em EAD) e
Comunicação e Multimeios.

Implantar um curso não é tarefa fácil e o acompanhamento dos alu-

nos gestores extrapola os limites da sala de aula. Os primeiros testes com
o curso no ar implicam uma mediação atemporal, em que os alunos estão
em constante contato com as professoras do curso, via e-mail, tal como

ilustrado a seguir.

Caros G. e A., tudo bem? Entrei no curso de vcs e volto
a fazer alguns comentários para deixarmos o curso
redondinho para iniciar... qqr dúvida entrem em conta-
to[...] A agenda melhorou, mas a fonte está pequena.
Sinto que alguns pontos no curso estão soltos [...] Num
curso devemos encaminhar os alunos para o que eles
devem fazer, o que se espera deles etc. Se vcs apenas
dizem que existe um fórum permanente para a comuni-
cação eu, como aluna, posso entender que existe se eu
quiser me comunicar e caso eu não esteja disposta esse
espaço é opcional... Essa é a complicação. O fórum não
é opcional e a participação nos debates é obrigatória no
curso, mesmo porque os debates serão centrais no curso.
Assim, procurem deixar muito claro que a participação
deles no fórum é fundamental. [...] Outra coisa: O vídeo
do Youtube é muito legal, mas vcs precisam condiciona-
lo a uma atividade para que o vídeo não fique jogado.
tudo num curso é intencional. Bjs.

Profª, bom dia

[...] E o design da página também é uma dificuldade,
mas estou trabalhando muito no flash para que consiga-
mos modificá-lo. Se tiver alguma idéia, e se não for abu-
so de nossa parte, pode sugerir.... Nesse sentido, estamos
um pouco perdidos ainda. [...] estou apanhando um
pouco do flash aqui, mas ta saindo alguma coisa. Queria
que você olhasse esse começo de arquivo, e, se não for
abusar, desse alguns pitacos sobre ele. [...] Muito obri-
gado à vocês professoras, pelas orientações (aluno G).
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Oi G., acho que por se tratar de uma síntese ou uma
adaptação do ppt está ficando legal... eu sugiro, para dar
mais cor e brilho e até justificar as possibilidades que
um curso on-line oferece, que vcs insiram umas imagens
ou uns links com imagens ou vídeos...  Mas o layout
está legal, clean... Acho que vcs devem usar a mesma
idéia de botão amarelo e em relevo para as outras pági-
nas para formar um padrão, sabe? Claro que nas demais
páginas o botão deve ficar menor para harmonizar o
layout... a linha divisória branca pode fica no mesmo
tom do botão, ou seja, amarelinho, o que acham? se qui-
serem, em outras vcs podem alterar a cor, com um
degradée...Para os links podem usar o auto relevo tb,
que fica legal... brincar com os botões como se fossem
teclados... acho que ficou muito bom isso com o botão
amarelo. Bjs.

O processo de depuração do curso se dá na medida em que estamos

imersos no ambiente, envolvidos com as propostas, juntos com os alu-
nos. O mediador é aquele que caminha ao lado, se sente parte do pro-
cesso e não está acima dele. Sabemos que o mimetismo é parte da con-

dição humana e, desse modo, podemos contagiar o outro com nossas
idéias, nossas emoções e a formação do profissional da educação on-line
devem buscar na coerência entre as ações e os conceitos debatidos, os

caminhos possíveis para uma aprendizagem integradora (BRUNO,
2007).

Os alunos dos cursos de Tecnologia e Mídias Digitais (habilitação
em EAD) � gestores do curso � e os de Comunicação e Multimeios �

alunos do curso � da PUC/SP vivenciaram um curso à distância e, ao
mesmo tempo, consolidaram a aprendizagem desenvolvida ao longo do
ano letivo. No ano de 2007 integramos duas disciplinas do curso de Co-

municação e Multimeios: Novas Tecnologias e Educação IV � responsável
por fazer a ponte entre os dois cursos e Arte e Tecnologia II, cujo profes-
sor envolveu-se no projeto e atuou como especialista da área e mediador

de conteúdo no curso. Tal evento possibilitou a integração de cursos e de
disciplinas de dois cursos de graduação da PUC/SP e de áreas do conheci-
mento, com troca de experiências e articulações teórico-práticas, por meio

de um ambiente virtual de aprendizagem.
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A partir desta experiência, os alunos do curso de TMD-EAD pude-
ram efetivamente realizar melhor o papel de gestores do curso, assumin-
do a mediação tecnológica e, em alguns momentos, participando da me-

diação de conteúdo, não como especialistas, mas como colaboradores e
aprendizes.

Bom Dia Profa. AB, Eu alterei a agenda da 2º semana
no sábado. Inclui o conteúdo e propus uma atividade
que a Profa. AM tinha sugerido. Olha, preciso confessar
que eu estou maravilhado com a participação dos alu-
nos. Eles comentam muito e os comentários são muito
bons e suscintos. Que experiência está sendo este curso,
professora! Não imaginava que pudesse ser dessa forma
(aluno G.).

A participação dos alunos cursistas foi intensa. Ficamos muito esti-

mulados e, por vezes, assustados com a quantidade de participações no
fórum. Administrar um número tão expressivo de mensagens fez com que
dialogássemos muito sobre as estratégias de interação e de mediação em

cursos a distância e em ambientes on-line. Em alguns momentos, em
nossas aulas presenciais, refletíamos coletivamente sobre os encaminha-
mentos para as situações que emergiam cotidianamente nos cursos e o

tema �participação� ocupou boa parte de nossos questionamentos. Os
debates envolveram desde a usabilidade das ferramentas disponíveis no
ambiente de aprendizagem e sua influência na qualidade das interações,

até estratégias didáticas para a gestão de participações com um número
elevado de mensagens, com vistas a que os alunos cursistas não se sentis-
sem desestimulados, não se perdessem nas discussões e continuassem

participando.

Também o professor mediador de conteúdo manifestou o impacto
causado pela participação intensa dos alunos nos debates nos fóruns:
�Gostaria que vcs participassem dessa forma nas nossas aulas presenciais�

(mensagem postada pelo Prof. HR no fórum).

Acho que está na hora de pensarpensarpensarpensarpensarmos em outrmos em outrmos em outrmos em outrmos em outro fóro fóro fóro fóro fórum eum eum eum eum e
fechar esse como prfechar esse como prfechar esse como prfechar esse como prfechar esse como previstoevistoevistoevistoevisto, , , , , pois o número de msgns deste
fórum está ultrapassa as possibilidades de diálogo e de
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um fio condutor, mesmo com as sínteses... O que vcs
acham? Assim, vcs fazem a síntesevcs fazem a síntesevcs fazem a síntesevcs fazem a síntesevcs fazem a síntese finalfinalfinalfinalfinal e pedem que
os alunos migros alunos migros alunos migros alunos migros alunos migrem as discussões para outrem as discussões para outrem as discussões para outrem as discussões para outrem as discussões para outro fóro fóro fóro fóro fórumumumumum...Para
o outro fórum, que não rompe com as discussões postas
até o momento, mas amplia as discussões, sugiro que os
alunos, com base no que já foi discutido, r r r r reflitam e co-eflitam e co-eflitam e co-eflitam e co-eflitam e co-
mentem a questão prmentem a questão prmentem a questão prmentem a questão prmentem a questão proposta pelo Poposta pelo Poposta pelo Poposta pelo Poposta pelo Prrrrrofofofofof. HR. HR. HR. HR. HR... Bjs Profa.
AB.

O excerto acima ilustra o quanto as mensagens trocadas por e-mail,

ao longo do curso, com as professoras foram constantes. Este processo é
fundamental para o processo de mediação, pois compreende a aprendiza-
gem como um processo integrado, em que as necessidades emergentes

são trabalhadas, discutidas e encaminhadas coletivamente. Esta experi-
ência cria condições que despertam o olhar investigativo, pois os alunos
se deparam constantemente com problemas e buscam encaminhamen-

tos, a partir de pesquisas, trocas entre seus pares, colegas e professores.

Por outro lado, no Curso de Comunicação e Multimeios, as reações
não foram diferentes, haja vista a participação intensa dos alunos. O
envolvimento dos alunos e os comentários nas aulas presenciais, nos cor-

redores, por e-mail etc., revelaram aspectos muito interessantes para nos-
sa análise, em relação a diversos pontos:

1) Apropriação tecnológica: os alunos do Curso de Comunicação e
Multimeios possuem domínio tecnológico, fluidez de navegação e muitos

deles conhecimento avançado na área de Web. Desse modo, tais caracte-
rísticas são facilitadoras e fundamentais para que o aproveitamento dos
alunos em cursos on-line seja satisfatório, pois tais conhecimentos e flui-

dez oferecem maior autonomia para o aluno se dedicar ao curso, certo?

2) Mensagens sintéticas: o tamanho das mensagens trocadas em
fóruns sempre foi debatido pelos pesquisadores e mediadores envolvidos

na área de Educação on-line e, tem sido consensual que as mensagens
trocadas em fóruns de discussão não precisam seguir a mesma orientação
que as mensagens de chat, ou seja, uma linguagem significativamente

sintética compreendendo a dinamicidade de uma conversa simultânea,
mas espera-se que não sejam muito longas, pois estendemos que a leitura
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de muitas mensagens em fóruns pode desmotivar a participação, frente à
quantidade de tempo que essa leitura demandaria. Assim, o bom senso
nos pede que sejamos cautelosos e orientemos nossos alunos a trocarem

mensagens não muito longas, mas provocativas, ok?

3) Aluno tarefeiro: temos participado e lutado contra a prática de
participação que se limita à postagem de mensagens como o simples cum-

primento de tarefas, correspondendo ao que é, na visão do aluno, espera-
do pelo professor: colocar mensagem no fórum e dessa forma garantir sua
participação. Assim, mediadores se empenham em fazer com que os alu-

nos compreendam que o fórum é um espaço de diálogo e que ele não deve
simplesmente postar mensagens ou responder e perguntar, mas trocar
idéias, experiências, levantar questões, ou seja, dialogar com todos os

participantes e produzir coletivamente conhecimento. Promover o diálo-
go de fato tem sido um dos grandes desafios dos cursos oferecidos via
Educação on-line, pois alguns �padrões� parecem estar incorporados na

matriz do aluno, que insiste no aluno tarefeiro, certo?

4) Comunidades (colaborativas) de aprendizagem: ainda que não
seja intenção deste texto dissertar sobre o conceito de comunidades de
aprendizagem, é fato que ambicionamos, nos curso on-line, que nossos

alunos construam coletivamente o conhecimento e que formem comuni-
dades de aprendizagem. Para isso, propomos situações de trabalho
colaborativo que promovam a autonomia dos nossos alunos, criando si-

tuações problematizadoras, emergentes do cotidiano contextualizado,
formando equipes de trabalho coletivo etc. Assim, de certa forma ensina-
mos nossos alunos a trabalharem coletiva e colaborativamente, certo?

5) Leituras em cursos on-line: essa temática tem �tirado o sono� de

muitos educadores e promovido debates fervorosos entre pesquisadores.
Não entraremos nesta discussão aqui, mas destacamos que dentre as di-
ferentes visões a respeito, há aquelas que defendem que nunca se leu

tanto como atualmente, pois o aluno do mundo digital lê e escreve muito
mais que em outrora e de outro lado há aquelas que pontuam que o mun-
do �fast food� tem proporcionado um fosso na leitura e escrita qualitati-

va dos alunos, pois o que prevalece é a superficialidade e não há
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aprofundamento temático etc. Bem, nesse cenário, um aspecto muito alar-
deado diz respeito à quantidade de leitura proposta num curso em com-
paração aos cursos presenciais e, muitos profissionais afirmam que o meio

termo seria ideal, pois leituras longas de textos não são bem vindas entre
os alunos, de modo geral, em especial de alunos em cursos on-line.

6) Presencialidade na educação on-line: �nada substitui o olho no

olho�! Bem, todos já ouvimos e discutimos a respeito da presença e da
distância, na educação on-line e parece retrocesso retomar essa conversa.
Entretanto, vale destacar que alguns dos jargões até hoje ouvidos sobre

os deméritos dos cursos on-line e, em especial, à necessidade de presença
física para a aprendizagem e para nos conhecermos melhor deve ser
redimensionada. Sabemos que presencialidade não significa simplesmen-

te presença física e não é só por meio da presença física que conhecemos
nossos alunos e que os alunos se conhecem.

Como veremos adiante, nossa experiência junto aos alunos, atuan-
tes como profissionais e pesquisadoras em educação on-line e, especial-

mente por meio da experiência neste projeto intercursos, revela que, a
partir dos seis aspectos destacados acima outros elementos devem ser
considerados.

Ainda no decorrer do segundo semestre, o olhar investigativo é mo-

bilizado, sobretudo no curso de Tecnologia e Mídias Digitais (TMD-EAD),
com a elaboração do memorial descritivo e analítico. Por essa razão, após
planejar e colocar o curso no ar, no primeiro semestre, bem como implantá-

lo e desenvolvê-lo junto aos cursistas, os alunos debruçam-se sobre a ex-
periência que tiveram, analisando o processo, com base nos dados coletados
no ambiente de rede e à luz do marco teórico que fundamenta as distin-

tas disciplinas da habilitação.

No curso de Comunicação e Multimeios, os alunos fazem uma aná-
lise crítica, à luz da área de Comunicação e a partir dos ensinamentos do
curso e da disciplina de NTE IV. Tal análise, realizada em trios, é desen-

volvida a partir de um roteiro de observação e análise em que os alunos
revisitam o curso e, por meio de um olhar analítico, avaliam o curso, sob
enfoque técnico/tecnológico e pedagógico. É fundamental também que
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eles, nesse processo, avaliem a participação dos colegas, a mediação pe-
dagógica e se auto-avaliem, propondo, ao final, contribuições para os alu-
nos do curso de TMD-EAD.

Os excertos a seguir, extraídos dos memoriais descritivos e analíti-
cos dos alunos do curso de TMD-EAD e de alguns comentários dos alu-
nos do curso de Multimeios, são emblemáticos desta transposição.

O primeiro excerto explicita que as observações de Palloff e Pratt

(2002; 2004) acerca da importância de se ter diretrizes claras, que se
expressem no planejamento de cursos on-line, subjazem à elaboração da
página de entrada do curso desenvolvido pelo aluno M.

Como destacado na citação acima, de Palloff e Pratt, é
importante que os alunos entendam qual é o objetivo
do curso e suas diretrizes. Na imagem acima [da página
de entrada do curso] percebe-se a preocupação em ori-
entar o usuário para tornar o objetivo, que ele deverá
cumprir, mais claro. Para garantir que esses pontos fos-
sem plenamente entendidos pelos alunos, durante a aula
inaugural presencial, esses pontos foram amplamente
explicitados (excerto do memorial do aluno M).

No segundo excerto, evidencia-se a apropriação conceitual, na aná-

lise e interpretação de uma das questões do questionário aplicado, para
diagnosticar o perfil dos cursistas.

Como já dito anteriormente, esse fator [ou seja, a comu-
nidade virtual ser construída sobre as afinidades de in-
teresses e projetos] teve um impacto muito grande em
todo o curso. Isso porque o interesse pelo assunto, de
acordo com a citação de Lévy acima [em menção a Lévy,
2000, grifo nosso], é necessário, para criar um ambiente
onde os participantes estejam motivados a buscar o co-
nhecimento. Essa citação ficou comprovada com a apli-
cação do questionário, que apurou que o interesse pelo
assunto é o maior fator motivacional, escolhido por 50%
dos entrevistados (excerto do memorial do aluno M).

O excerto a seguir nos indica a importância desta proposta curricular

integrada à formação dos alunos. Melhor dizendo, a concretização de um
projeto que mobilizou os distintos saberes trabalhados nas disciplinas da
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habilitação em EAD, por inseri-los reflexivamente em sua materialidade
histórica, possibilitou aos estudantes atribuir sentido e significado aos
conceitos tratados.

Esperamos que esta primeira experiência seja a primeira
de muitas, que em todos os cursos dos quais venhamos a
participar no futuro sejam mais profissionais, mas nos
proporcionem a mesma sensação que este nos proporci-
onou (excerto do memorial dos alunos G e A).

Ao resgatarmos os seis aspectos apresentados anteriormente (apro-
priação tecnológica, mensagens sintéticas, aluno tarefeiro, comunidades
de aprendizagem, leituras em cursos on-line e presencialidade na educa-

ção on-line), destacamos alguns excertos e comentários dos alunos de
Comunicação e Multimeios, que complementam os excertos acima apre-
sentados e ampliam nosso olhar para a educação on-line:

A partir do momento em que se entra em um site como
esse, já se tem em mente o que será feito, sendo assim a
acessibilidade flui de acordo com a necessidade do que
se quer dentro do sistema.

Os comandos não são muito identificados de primeira,
é necessário um olhar mais detalhado sobre o conteúdo
para que seja possível uma busca desejada. [..] proble-
ma aparente é que as respostas ficam organizadas em
cascatas e não em ordem cronológica, dificultando uma
busca pelas mesmas quando o participante acessa a dis-
cussão pela página principal ao invés de acessar pelas
mensagens recentes na página principal do curso (aluno
CN � CMM).

As contribuições do aluno CN indicam a necessidade de
redimensionarmos nosso olhar frente ao item apropriação tecnológica. É
claro que o domínio técnico, a familiaridade tecnológica são grandes

facilitadores da aprendizagem em ambientes on-line. Porém, achar que
alunos de áreas tecnológicas terão muita facilidade quanto à navegação,
usabilidade etc. em cursos on-line pode causar surpresas. Desde a sua

concepção, este projeto intercursos tem nos ensinado na prática que, de
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fato, as certeza devem ser provisórias. Dito de outro modo, muitos dos
alunos sentiram-se perdidos no início do curso, não sabiam como nave-
gar, para onde ir, o que fazer (ainda que todas as orientações estivessem

disponíveis na entrada dos cursos), como utilizar um fórum etc., e apela-
vam para o e-mail do docente, como forma de buscar maior familiaridade
no curso.

A parte mais ativa e consistente do curso foi o fórum.
Isso aparentemente é extremamente positivo, mas requer
certa atenção: é comum o equívoco dos cursos a distân-
cia que em síntese acabam se tornando apenas um gru-
po de discussões on-line. Atenção tanto pelo fato de que
o mediador/professor deve dispor de ferramentas para ir
introduzindo elementos, provocações e questões dentro
desse debate virtual e principalmente porque dessa ma-
neira o curso fica completamente refém da sintonia, âni-
mo e disponibilidade dos alunos, e a participação do
professor passa a ser completamente ilustrativa (aluno
VF � CMM).

Em alguns cursos à distância os alunos são avaliados
pela quantidade de mensagens enviadas e pelo conteú-
do das mesmas (aluno VA � CMM).

As falas dos alunos VF e VA apresentam dois aspectos muito impor-
tantes: o cuidado que o mediador e o gestor do curso devem ter para não
alimentar a idéia de aluno tarefeiro e o uso do fórum como único (ou

principal) recurso fomentador de informações para a construção do co-
nhecimento.

Além disso, vale destacar que, nos cursos realizados recentemente, o

número de mensagens longas trocadas nos fóruns tem aumentado, rom-
pendo com a idéia de que as mensagens devam ser, prioritariamente, sin-
téticas. De fato, cada edição do projeto integrado se apresenta de uma

forma única, dadas as especificidades do contexto em questão. Os alunos
deste curso dialogam pelo fórum com muita facilidade e escrevem longos
textos, anexam imagens, links às suas mensagens e não se sentem inco-

modados com isso, pois percebem todo esse processo com muita natura-
lidade.
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A linguagem que meus colegas de classe utilizam me
agrada. Fica mais fácil e eficaz para se entender o que é
proposto nas atividades, é possível identificar o proble-
ma, ter interesse, compartilhar idéias (aluno VAM �
CMM).

A mensagem acima oferece elementos para que redimensionemos e/

ou atenuemos alguns dos nossos pontos de vista, em relação à formação
de comunidades de aprendizagem e ao ensinar a trabalhar
colaborativamente. Não que não sejamos favoráveis a esses objetivos em

cursos on-line, mas devemos compreender que muitos dos alunos desses
cursos já possuem essa vivência em outros ambientes. Portanto, partici-
par de comunidades, trocar ideias não é exatamente novidade, mas parte

da vida. O que precisamos atentar, dentre outros elementos, é para a
sistematização desses conhecimentos e para a produção efetivamente co-
letiva.

Fiquei muito impressionada em ver colegas opinando,
participando neste curso, pois em 4 anos eu nunca tinha
ouvido eles falarem em classe (aluna AUG � CMM).

Eu também, foi muito legal saber como pensam alguns
colegas. Nossa, nem tinha idéia! (aluna MRM � CMM).

Na sala é normal que sempre os mesmos falem. Meio
que monopoliza, sabe? No virtual não. Deveríamos ter
mais cursos e disciplinas assim (aluna FE � CMM).

O papel do aluno no curso em alguns momentos foi
muito opinativo e pouco reflexivo. O fórum merecia uma
organização com mais direcionamentos, subdivisões, não
somente uma divisão por módulos. Outro elemento que
poderia ser útil é um radiograma, a cada �rodada� de
debates e opiniões, contendo tópicos do que foi falado,
questões polêmicas, sugestões, ou seja, algo que vá situ-
ando os alunos do andamento daquelas discussões, para
que todos tenham percepção das questões levantadas e
do foco, otimizando a participação e possivelmente evi-
tando redundâncias, dispersões ou repetições (aluno VF
- CMM).
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As mensagens acima são emblemáticas de algumas das avaliações
feitas pelos alunos. Por meio delas, especialmente dos alunos AUG, MRM
e FE ratificam o anunciado no item seis, sobre a presencialidade na edu-

cação on-line. Por fim, as contribuições do aluno VF nos ajudam a refletir
tanto o item cinco quanto o item dois, pois o tratamento dado às mensa-
gens e às leituras merece mais e mais nossa atenção.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A discussão dos resultados observados na pesquisa contempla dois

eixos: desafios e avanços no desenvolvimento de um trabalho integrado,
para os alunos e para os docentes; proposta curricular integrada para se
trabalhar as dimensões ética e estética da formação do profissional que

atuará na área de Educação on-line.

Desafios e avanços no desenvolvimento de um trabalho integradoDesafios e avanços no desenvolvimento de um trabalho integradoDesafios e avanços no desenvolvimento de um trabalho integradoDesafios e avanços no desenvolvimento de um trabalho integradoDesafios e avanços no desenvolvimento de um trabalho integrado,,,,,
para os alunos e para os docentes e pesquisadorpara os alunos e para os docentes e pesquisadorpara os alunos e para os docentes e pesquisadorpara os alunos e para os docentes e pesquisadorpara os alunos e para os docentes e pesquisadoreseseseses

A proposta curricular integrada concretizada no trabalho integrado

surgiu da constatação da complexidade do processo de produção de solu-
ções alternativas para aprendizagem em ambientes on-line.

As experiências vividas durante este primeiro ano da habilitação em
EAD são extremamente ricas, porque emergem do trabalho conjunto dos

docentes, por meio das disciplinas e algumas merecem comentários refle-
xivos a respeito.

O esforço integrado ficou evidenciado no sucesso da trama comple-

xa de configuração do ambiente de aprendizagem e seleção de suas res-
pectivas ferramentas, na medida em que cumpre um papel desejado e
eficiente na proposta metodológica planejada. O bom resultado na

concretização do produto depende da adoção de um enfoque sistêmico na
produção de cursos e isto se refere:
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[...] ao tratamento interligado dos processos vinculados
à concepção, produção e implementação de um curso a
distância e que vai desde a opção inicial por um modelo
conceitual de ensino/aprendizagem até os procedimen-
tos gerenciais que garantem a realização do projeto
(ARNOLD, 2003, p. 179).

Os alunos reconhecem a validade dessas relações, conforme

exemplificado no comentário a seguir:

Realizado o planejamento do curso, o estudo do públi-
co, estratégia de aprendizagem, o design das ferramen-
tas do ambiente virtual e educacional do curso, posso
dizer que todos esses fatores se relacionam
intimamente.(excerto de um instrumento avaliativo da
disciplina TAED II � TMD/EAD- do aluno L).

O desenvolvimento de um trabalho integrado, que incorpore os cur-
sos, as disciplinas é um grande desafio. Desde a sua primeira versão, em

2004, esta proposta curricular integrada passou por diversas mudanças,
que se repercutiram em desafios:

a) Alteração de quadro docente: tivemos, durante estes quatro anos
de projeto, a entrada e saída de docentes do curso e, assim, tivemos gan-

hos e perdas. Trabalhar em equipe, integrar ações e idéias, aprender a
trabalhar com projetos, agendar reuniões presenciais e virtuais, equalizar
sugestões, administrar conflitos, são alguns dos processos vivenciados pelos

docentes do curso.

b) Aplicação do curso em diferentes períodos do ano letivo: de modo
a encontrar a época mais propícia a todos os envolvidos. Uma época infe-
liz pode custar o esvaziamento do curso, tal como ocorrido em um dos

anos anteriores a 2007.

c) Integração de cursos: os temas escolhidos para a realização do
curso, o conteúdo, precisam ser familiares tanto aos alunos da habilita-
ção em EAD quanto aos alunos dos demais cursos.

Os desafios elencados neste estudo configuram-se como estímulo ao
constante aperfeiçoamento da aludida proposta curricular integrada, so-
bretudo se considerarmos a contribuição desta vertente de formação às



182 |||||

dimensões ética e estética do profissional de educação on-line, conforme
relatado a seguir.

TTTTTrabalhar as dimensões ética e estética da forrabalhar as dimensões ética e estética da forrabalhar as dimensões ética e estética da forrabalhar as dimensões ética e estética da forrabalhar as dimensões ética e estética da formação demação demação demação demação de
prprprprprofissional de educação on-line: um desafio curofissional de educação on-line: um desafio curofissional de educação on-line: um desafio curofissional de educação on-line: um desafio curofissional de educação on-line: um desafio curricularricularricularricularricular

A proposta curricular integrada dos cursos em análise estrutura-se
no sentido de formar profissionais para a área de Educação on-line para

atuar com responsabilidade social, nas práticas sociais desenvolvidas no
mundo do trabalho. Isso equivale a dizer que o curso tem a preocupação
em formar profissionais teoricamente consistentes, tecnicamente compe-

tentes e socialmente conscientes.

A consciência social é mobilizada no imbricar do técnico com o teó-
rico, em cujo movimento as dimensões ética e estética estejam sempre
presentes em suas práticas profissionais.

A discussão dos resultados leva-nos a considerar esta proposta

curricular integrada como ação inovadora e profícua ao trabalho com as
dimensões ética e estética, que devem constituir o ethos de qualquer pro-
fissional da Educação e da Comunicação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta curricular integrada do curso em estudo emerge da cons-

ciência de que o trabalho com as Tecnologias da Informação e Comunica-
ção (TICs) traz consigo uma ambiguidade intimamente imbricada à
ambivalência dos seres humanos. No flanco das possibilidades educacio-

nais emancipadoras, as TICs podem ajudar na democratização do acesso
à informação e no diálogo entre indivíduos, que, embora distantes geo-
graficamente, vivenciam circunstâncias históricas semelhantes. No pólo

da cristalização, colaboram com a manutenção do status quo, em favor
de uma racionalidade instrumental (no entendimento habermasiano), que
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se coaduna com os princípios neoliberais. A utilização das TICs na pers-
pectiva alienante outorga aos indivíduos um perfil não emancipado. A
visão crítica aceita a ambiguidade da tecnologia, que, a um só tempo,

advoga em favor da emancipação ou da alienação, a depender do enfoque
que se dê.

Nesse sentido, a formação do profissional para a área de Educação

on-line deve, antes de tudo, reconhecer a relação dialética entre educação
e sociedade, a qual se ergue em meio aos pólos de reprodução e reconstru-
ção. Da mesma forma, deve reconhecer a relação dialética entre TICs e

Educação, em que as primeiras podem contribuir com a constituição de
uma consciência alienada ou emancipada, a depender do uso que dela se
faça. A percepção dessa relação dialética é crucial para uma atuação pro-

fissional teórica e tecnicamente consistente, bem como eticamente cons-
ciente.

Com o advento das TICs, as políticas educacionais brasileiras em
vigor a partir da década de 1990 têm percebido a modalidade de Educa-

ção a Distância (EAD) como grande aliada da educação. Entretanto, é
preciso destacar: se a intenção é que a EAD contribua qualitativamente
para a educação, urge um investimento na formação de seus profissio-

nais, que trabalham em parceria com educadores, comunicadores e pro-
fissionais da área de tecnologia da informação. É nesse cenário de conso-
lidação da EAD no Brasil, que a proposta curricular integrada do curso

em tela releva o trabalho com as dimensões ética e estética como pontos
basilares de uma formação profissional entendida como prática social.

Em um país com dimensões continentais como o Brasil, com grande
contingente de estudantes e profissionais em formação, a Educação on-
line consubstancia-se como instância basilar aos novos rumos da educa-
ção. Contudo, antes de fetichizá-la, exorcizando-a ou a entronizando como
panacéia dos desafios educacionais, cabe ampliar a compreensão crítica

desta modalidade de educação, para qualificar os processos de formação
on-line.
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