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RESUMO

A transdiciplinaridade e um método inovador apesar de não ser algo novo, o mesmo acontece com o processo

da educação a distancia – EAD que é um tema que vem sendo intensamente abordado devido à crescente

demanda pela educação continuada e com a modernização e disponibilização de novas tecnologias contribuem

para a consolidação dessa modalidade de ensino que exigem um perfil de discente e docente diferenciado que

serão discutidos no decorrer do artigo.
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INTRODUÇÃO

Discutir o ensino superior no Brasil traz à luz problemas de ordem social, cultural, econômica e de estrutura

organizacional de cada universidade, sendo um assunto bastante complexo e polêmico por envolver diversos

conceitos que abrangem a formação profissional na contemporaneidade, inclusive a modalidade de ensino a

distância. O objeto de estudo deste artigo é analisar o processo de ensino-aprendizagem na modalidade de

Educação à Distância - EAD no ensino superior e o método da transdiciplinaridade.

Para a construção desse artigo será utilizado como metodologia o método exploratório da pesquisa

bibliográfica que permite analisar e compreender o processo da educação brasileira e as legislações que

respaldam o processo educativo que é a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Lei n. 9.394 de

1996.

O artigo é dividido em dois momentos, o primeiro titulado como Ensino Superior no Brasil, levanta-se à

discussão sobre os efeitos da compartimentação/fragmentação do ensino superior na tentativa de propor

possíveis alternativas, utilizando a transdiciplinaridade na estrutura das grades curriculares, na formação do

corpo docente para fortalecer o processo de ensino-pesquisa e extensão.
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No segundo momento, titulado como Educação a Distancia – EAD, será abordado brevemente o processo de

educação a distância e o novo ambiente que esta substituído as salas de aulas tradicionais, intitulado como

ambiente virtual de aprendizagem – AVA, sendo sinalizado alguns conceitos que buscam definir o EAD.

Ao chegar nas considerações finais e discursões, sera pontuado de forma geral o que foi abordado no decorrer

do artigo e indicar qual o possível desafio na contemporaneidade no que tange o processo da educação a

distancia no Brasil.

1 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

O ensino superior possui dimensões alicerçadas no tripé ensino-pesquisa e extensão que proporciona ou

deveria atingir uma formação educacional construída na integração de temas que aspiram à reflexão dos

futuros profissionais, integrar temas como Direitos Humanos, Filosofia, Sociologia, Antropologia e pesquisas

nas áreas afins dos cursos fornecem elementos que multiplica a perspectiva do discente para desenvolver

uma análise mais integradora. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Lei n. 9.394/96

no art. 43 afirma que;

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:

I– estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do

pensamento reflexivo; II– formar diplomados nas diferentes áreas de

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua

formação contínua; III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação

científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação

e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e

do meio em que vive; IV– promover a divulgação de conhecimentos culturais,

científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o

saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação.

A formação da educação no ensino superior implica encontrar formas e estratégias que relacionem o trabalho

utilizando a transdiciplinaridade no desempenho dos diversos profissionais, para isso, é necessária a criação

de disciplinas que promovam essa formação integral nos cursos, não como disciplinas secundárias, mas

encaradas como peças fundamentais para a formação dos discentes.

Nessa perspectiva, utilizando a transdisciplinaridade como um método de ensino nas disciplinas que compõem

a grade curricular dos cursos proporcionará uma formação acadêmica mais consistente e integradora, vale

destacar que a transdiciplinaridade não é um simples conjunto de conhecimentos ou um novo modelo de

organizá-los. Trata-se de uma postura de respeito pelas diferenças culturais, de solidariedade e integração à

natureza. Conforme Basarab Niculescu a transdiciplinaridade;

trata-se de uma forma de ser, saber e abordar, atravessando as fronteiras
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epistemológicas de cada ciência, praticando o diálogo dos saberes sem perder

de vista a diversidade e a preservação da vida no planeta, construindo um

texto contextualizado e personalidade dos fenômenos a partir da máxima

interação entre os diversos ramos das ciências em amplo e permanente

diálogo e interação (2000, p. 15).

Adotando esta abordagem integrada nos cursos permite uma formação que encorajadora os docentes e

discentes a analisar o mundo e o seu papel numa ótica de justiça social, bem como o enriquecimento nos

conteúdos curriculares. Pois, a ideia central da transdiciplinaridade é caminhar, ultrapassar as fronteiras das

disciplinas e ousar a transitar por elas, ou seja, ira além do que está posto nas ementas disciplinares.

Nessa perspectiva, surge uma série de estudos pelo Brasil sobre inovações pedagógicas no ensino superior na

busca de uma nova configuração de saberes que utiliza as transformações sociais ocorridas na

contemporaneidade como um objeto ou elementos para encontrar novos caminhos ao processo de

ensino-aprendizagem baseando em valores humanos, econômicos, políticos e culturais.

Desta forma, os efeitos da transdisciplinaridade e a importância dessa relação com a construção do

conhecimento e como essa prática pode possibilitar novos horizontes aos docentes e discentes no ensino

superior. Assim, a necessidade de uma nova abordagem de ensino que contemple a transdiciplianaridade

numa perspectiva que englobe os seres humanos, a natureza e o mundo que o rodeia, ampliará

significativamente a compreensão das particularidades de cada realidade ou de cada objeto em estudo.

Utilizando a o método da transdiciplianridade para a construção do conhecimento irá proporcionar aos

discentes realizar análise critica não apenas da sua profissão, mas relacionar em vários aspectos um

determinado estudo, possibilitando ao discente fazer uma análise de conjuntura, saber trabalhar em equipe e

transcender a problemática de cada caso. Assim, “a transdiciplinaridade surge em decorrência do avanço do

conhecimento e do desafio que a globalidade coloca para o século XXI, seus conceitos contrapõem-se aos

princípios cartesianos de fragmentação do conhecimento” (SANTOS, 2008, p.71).

Diante desse contexto, trabalhar com o método transdisciplinar ainda é um desafio e a fragmentação do

conhecimento ainda é uma realidade encontrada no Ensino Superior no Brasil, no entanto, a busca para

superar essa fragmentação começa a preocupar as Instituições de Ensino Superior que possuem na

contemporaneidade, duas modalidades de ensino: presencial e a distância que são geradores de grandes

discursões e debates no meio acadêmico.

Há diferenças no método a distância e presencial, sendo que, na modalidade presencial a relação do professor

aluno é realizada constantemente e a troca de informações e interações são realizadas no ambiente da sala

de aula, por sua vez, o processo do ensino à distancia ocorre quando o professor e o aluno estão separados

em relação ao tempo e o espaço. A mediação didático pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem

ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos (MEC apud PUERTA et al, 2007).

Vale destacar que a educação a distância no Brasil não é um assunto novo, porém tem ganhado grandes

proporções devido o avanço tecnológico, inclusive após a disseminação da internet e dos incentivos do
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governo federal através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, que apoia através da lei n. 9394/96

em seu art. 80 que ressalta: “o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de

ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada” (NEVES apud LINS

et al, 2006). No entanto, existem algumas correntes ideológicas que não são favoráveis a esse processo de

aprendizagem, no entanto, não será abordado por não ser objeto de estudo desse artigo.

Diante do exposto, esse novo cenário conhecido como EAD se configura através do uso da Internet, o qual

passa a fazer parte do cotidiano da sociedade e isso tem refletido diretamente na educação, em particular, na

educação à distância e na sua forma de atuar. Na contemporaneidade, é a geração da informação que

passasse a ser a sociedade do conhecimento, onde obter informação não é o problema principal, mas sim

como geri-la. Assim, teorias de aprendizagem que explicam as relações entre o sujeito, o objeto de

conhecimento e a mediação com o computador estão sendo escritas e validadas, a fim de aumentar o

potencial cognitivo dos alunos, o prazer e a motivação no aprender (LINS et al., 2006).

2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EAD

A educação a distância no Brasil é mediado por um ambiente virtual de aprendizagem – AVA, o qual é o ponto

principal da comunicação entre alunos e professores que utilizam a Internet como ferramenta principal de

comunicação, assistir vídeos aulas, transmissões simultâneas de palestras, estudos, fóruns, feedback, entre

outras ações exclusivas para alunos EAD.

Na literatura educacional, o conceito EAD está relacionado a diversos sentidos tendo sempre como base a

educação presencial, segundo Guarezi (2009, p. 129), conceituar EAD é “um processo evolutivo, que começou

com a abordagem na separação física das pessoas e chega ao processo de comunicação, incluindo, no final do

século XX, as tecnologias da informação”. Assim, o EAD utiliza-se de recursos didáticos que são os multimeios

tecnológicos com o objetivo de substituir, na tentativa de aproximar, a relação de professor e aluno, através

do ambiente AVA, mesmo que estejam fisicamente distantes. Nesse viés, o EAD é uma;

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos

de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo

atividades educativas em lugares ou tempos diversos (GUAREZI, 2009, p.20).

Durante a construção desse estudo pode-se perceber que os conceitos referentes ao EAD mantêm em comum

a característica da separação física entre o professor e o aluno, e a existência de tecnologias para mediar a

comunicação e o processo de ensino aprendizagem. Dessa forma, a evolução do conceito se dá através dos

processos de comunicação, pois a EAD cada vez mais, passa a possuir maiores possibilidades tecnológicas

para efetivar a interação entre os professores e alunos com o intuito de melhorar a qualidade no processo de

aprendizagem.

Portanto, a evolução do EAD acompanhou a evolução das tecnologias de comunicação que lhe dão suporte,

mas é necessário registrar a preocupação de diversos educadores que afirmam, como Demo apud Guarezi

(2009, p. 90), que tal evolução tecnológica não significa necessariamente evolução pedagógica, uma vez que,
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“sempre é possível usar a tecnologia mais avançada para continuar fazendo as mesmas velharias, em

particular o velho instrucionismo”. De um modo geral, a modalidade EAD aplica as tecnologias disponíveis

para fazer acontecer o processo de ensino-aprendizagem e dentre as principais características deve-se

fortalecer aquelas ligadas à autonomia do discente a comunicação e o processo tecnológico, e assim é

possível construir um conceito mais completo (GUAREZI, 2009).

Nessa perspectiva, a aprendizagem na modalidade a distância é um processo de construção particular do

discente, sendo dinâmico e flexível, assim, o discente deve aprender a organizar seu tempo e seus estudos.

Para isso é fundamental obter disciplina e organização para não acumular atividades, pois ao iniciar os

estudos no EAD, deve-se fazer um planejamento, organizar sua própria rotina, seus horários, ser

determinado, explorar as ferramentas e as orientações passadas pelos professores e pelos tutores. Somente

assim conseguirá ser um aluno autônomo, capaz de gerar dentro de si este processo de construção do

conhecimento (FARIA, 2009).

Assim, o discente da graduação a distância, recebe suporte pedagógico e tecnológico através de diversos

recursos tecnológicos e educacionais. Contudo, por melhor que seja a preparação e o currículo do curso, ou a

formação e a competência dos professores, ou até mesmo as Instituições de Ensino ofereçam os últimos

recursos tecnológicos, pode-se afirmar que o sucesso que se espera no EAD é o aprender a aprender do

próprio aluno. Ou seja, o aluno aprender a construir o conhecimento. Para tal é necessária a disciplina e na

medida em que se tornar construtor de conhecimento, sujeito do processo, cada vez maior será sua

autonomia (FARIA, 2009). Portanto, esse é o grande desafio da educação brasileira, formar o aluno com essas

competências e habilidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E DISCUSSÕES

Nesse artigo procurou-se analisar a importância da transdiciplinaridade nas Instituições de Ensino Superior

para integrar as disciplinas, transitar por elas para obter uma formação diferenciada com qualidade. No

entanto, o tema da transdiciplinaridade não é algo novo, há mais de vinte anos ocorreu um congresso

mundial referente a esse método de aprendizagem, mas ainda não alcançou o efeito esperado, continua a ser

implantado de forma gradativa. Em relação à educação a distancia no Brasil também não é algo novo, e

diferente do método da transdiciplinaridade, esta ocorrendo de forma acelerada, o aumento da implantação

dessa modalidade de ensino cresce consideravelmente no Brasil por diversos motivos que merecem ser

estudados e aprofundados.

Em relação à educação a distância no Brasil é um tema complexo que envolve análises em diversos aspectos

sociais, econômicos, políticos, culturais e educacionais, ou seja, é um tema instigante e que merece inúmeros

estudos e pesquisas para compreender os reais efeitos da modalidade de educação à distância.

Ao longo do artigo, foi explorado o argumento que disciplina e autonomia constituem aspectos fundamentais

para o desenvolvimento dos alunos em cursos de EAD por se tratar de uma modalidade educacional na qual o

docente e discente estão separados pela distância física, necessitando assim maior disciplina e autonomia por

parte dos sujeitos na ação educativa. Um outro argumento a considerar reside no fato de que a disciplina não
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deve ser vista como um fim em si mesmo, mas como elemento produtor de autodisciplina. No entanto,

existem diversos paradoxos sobre esse método de educação que merecem maiores estudos que devem ser

pontuados.

Contudo, é preciso analisar, compreender e pesquisar os novos desafios educacionais impostos na

contemporaneidade, uma vez que, quando se tratava de educação associava-se ao modelo tradicional (sala

de aula), e esse não é mais o único modelo de ensino-aprendizagem. Assim, os docentes são constantemente

provocados referentes ao tema EAD para não realizar uma formação fragmentada e reducionista, para isso, é

fundamental o docente obter uma bagagem teórico-metodológica que contemplem a superação desse desafio.

______________________________________________________________________

¹Monike Barbosa Andrade: Graduada em Serviço Social pela Universidade Tiradentes - Unit, Especializando

em Docência no Ensino Superior na Faculdade Estácio - FASE.
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