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RESUMO
O presente artigo chama a atenção para os desafios que temos de enfrentar na educação com
os avanços da tecnologia, que modifica relações entre instituições e pessoas, introduzindo
novas formas no ensinar e no aprender. Tensionados pela necessidade de dar acesso à cultura
digital para contemplar o crescimento cada vez maior dos grupos excluídos, não podemos
adotar a inovação tecnológica para dar apoio aos anacronismos da educação tradicional.
Nesse sentido, a tecnologia desafia as instituições educacionais a repensarem seus modelos
de formação e a refletir sobre as práticas educativas, mais dialogadas e compartilhadas. Os
resultados do estudo revelam que a tecnologia não substitui o professor, mas é necessário que
este abandone os marcos de referência da cultura dominante, compreendendo as narrativas
dos jovens da era digital e valorizando o contexto sociocultural no qual estão inseridos.
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Prácticas educativas y aprendizaje online: entre tensiones y desafíos

Resumen: Este artículo llama la atención sobre los desafíos que enfrentamos en la educación
con el avance de la tecnología, el cambio de relaciones entre las personas y las instituciones y
la introducción de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Tensados por la necesidad de
proporcionar acceso a la cultura digital para contemplar el crecimiento cada vez mayor de los
grupos excluidos, no podemos adoptar la innovación tecnológica para apoyar a los
anacronismos de la educación tradicional. En este sentido, la tecnología desafía a las
instituciones educativas a repensar sus modelos de formación del profesorado, así como
reflexionar sobre las prácticas educativas y compartir de manera más dialogada. Los
resultados de la encuesta muestran que la tecnología no sustituye al maestro, pero nosotros
necesitamos de maestros a abandonar los puntos de referencia de la cultura dominante, para
comprender los relatos de los jóvenes en la era digital, ya que es necesario definir otras
formas de diálogo y nuevas prácticas de la enseñanza.

Palabras clave: Aprendizaje online, la formación del profesorado, los desafíos.
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INTRODUÇÃO

As contradições e ilusões da Sociedade do Conhecimento

Vivemos em uma sociedade onde a informação, a produção e a circulação de
imagens passam a ser o eixo central substituindo a antiga visão antropocêntrica do mundo
por uma visão que tem na globalidade e na integração seus elementos mais significativos. O
crescimento da mobilidade física (do automóvel ao desenvolvimento da aviação e da
exploração espacial) acompanha o aperfeiçoamento das telecomunicações (do telefone a
internet sem fio) em uma sociedade em que, os meios de comunicação, cada vez mais
descentralizados, reduzem a influência do poder público na sociedade.
O crescimento do capitalismo, através da centralização e acumulação de capital,
disfarçado no discurso da acessibilidade, legitima o discurso hegemônico e promove a
exclusão digital de muitos.
As Políticas Públicas de investimentos em tecnologia têm proporcionado acesso,
mas, nem sempre, têm garantido a verdadeira emancipação digital dos indivíduos, pois estão
mais voltadas a minimizar a desigualdade social que a combatê-la. Entende-se aqui a
inclusão sociodigital, para além de uma destreza técnica no manuseio de ferramentas, mas,
autonomia e independência no uso das TICiii. A invasão de discursos neutralistas ou
deterministas sobre os benefícios das TIC, na maioria das vezes se encontra ‘descolada” de
uma discussão mais ampla sobre as desigualdades profundas da sociedade brasileira. Sem
interesse de idealizar ou diabolizar a tecnologia, afirmamos que há um desenvolvimento
assimétrico da chamada “sociedade do conhecimento” onde os segmentos que menos
utilizam a tecnologia são também os mais pobres do ponto de vista econômico e social.
Duarte (2008) mostra, numa perspectiva crítico-dialética, que a sociedade
contemporânea é uma reprodução ideológica do modelo capitalista e a atitude de fazer
“apelos românticos à consciência do indivíduo” ou ao “cultivo do respeito às diferenças
culturais” só enfraquece as críticas radicais ao capitalismo e a luta por uma revolução que
leve à superação radical do modelo capitalista” (DUARTE, 2008, p.14-15).
O contexto atual nos desafia a pensar na singularidade do mundo da técnica como
dimensão constituinte do humano, agregando a dimensão da utilidade, uma vez que a ciência
deve estar ao lado do homem e da melhoria das suas condições de vida, embora o contrário
também possa ocorrer. Oliveira (2002)iv apresentando com clareza os elementos de método
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científico de Bacon, mostra que a unidade entre ciência e tecnologia possui três dimensões: a instrumental: o desenvolvimento do conhecimento científico depende de avanços
tecnológicos; -a experimental: não há conhecimentos científicos sem experimentos repetidos
e a da utilidade: a produção e difusão de recursos, tecnologias e materiais devem estar a
serviço do homem. Nem sempre, as tecnologias dão respostas à trilogia proposta pelo autor
supracitado bem como as necessidades humanas fundamentais.
Nesse sentido, a tecnologia pode aportar benefícios ou malefícios a depender da sua
forma de utilização: ao tempo em que pode participar na formação de processos essenciais
para a sociedade, também pode ser fator de dominação ideológica, econômica e política de
grupos. Segundo Babin (1989, p. 122) o governo pode, mas nem sempre, tem assumido
papel mediador entre as exigências econômicas dos grupos hegemônicos e as necesidades e
sensibilidades dos cidadãos.
No cenário atual, o papel das universidades e dos seus pesquisadores torna-se
fundamental, no que tange à necessidade de inovação tecnológica e educacionalv, mas
também exige consciência e o desenvolvimento de profissionais livres nesses setores
estratégicos. Urge pois, que as instituições formadoras assumam a discussão de um modelo
de formação que não desconheça a função exercida na atualidade pelos meios de
comunicação de massa e pelas redes digitais, cujos desafios para a sociedade
contemporânea,

aumentam a cada dia exigindo a popularização de ambientes virtuais

cooperativos, para contemplar o crescimento cada vez

maior dos grupos excluídos

(CASTELLS,p. 2003, LEMOS, p. 2003).

A sociedade contemporânea: dialogando com as incertezas

A modernidade que teve como premissas básicas, a racionalidade da ciência e a
objetividade dos métodos está sendo substituída por quadro conceitual que valoriza a
subjetividade, erigido na contemporaneidade, fora de qualquer princípio. Nessa perspectiva,
impõe-se o abandono da visão cartesiana, a substituição dos paradigmas tradicionais,
transmissivos e reducionistas que separam a razão da imaginação; o sensível do inteligível; a
ciência das artes; a natureza da cultura. O indivíduo soberano da modernidade foi substituído
pela experiência coletiva da pós-modernidade, anárquica e anônima. O conhecimento
universal e as metanarrativas foram dando lugar à ênfase no conhecimento construído através
dos jogos de linguagem.
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As abordagens contemporâneas de Moran (2005), Castells (2003), Duarte, (2006),
Silva ( 2000), Pretto( 2008) dentre outros, trazem também muitos pontos de reflexão sobre o
papel da universidade como fonte principal de inovações e mudanças tecnológicas, para fazer
frente às rupturas e crises vivenciada, na atualidade, por muitos países. O conhecimento é,
pois, o diferencial que separa aqueles que estão preparados para enfrentar o futuro daqueles
que estão condenados a não desfrutar dos benefícios propiciados por uma sociedade plural e
polissêmica,

a qual só conseguiremos compreendê-la e desvendá-la através de uma

perspectiva transdisciplinar (MORIN, 2005).
O autor citado nos ensina sobre a necessidade de se operar com o pensamento
complexo, essencial para evitar a cegueira, pois segundo ele, “conhecer e pensar não é chegar
a uma verdade absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza” ( MORIN, 2005, p.59).
Para ele, na visão interdisciplinar não se perde de vista a especificidade do objeto do
conhecimento. Apenas se constrói um meta ponto de vista sobre o conhecimento, através de
uma nova lógica e uma nova forma de pensar.
Faz-se necessário romper com as práticas acadêmicas instituídas nos processos de
construção do conhecimento, buscando outras redes de significados e outros modos de
circulação que não estejam sob a regulação e controle sociais. A interlocução entre os
vários campos dos saberes exige atitude de abertura

e o rompimento com a visão

fragmentada por parte do docente. Tal atitude de abertura é fundamental nos tempos atuais
porque a sociedade informática cada vez mais acentua a convivência da comunicação oral e
escrita com a comunicação eletrônica, modificando relações entre instituições e pessoas e
introduzindo novas formas no ensinar e no aprender, assim como práticas sociais mais
dialogadas e compartilhadas. O ciberespaço pode oferecer oportunidades de aprendermos a
trabalhar de forma cooperativa, favorecendo a produção coletiva do conhecimento.
Na cibercultura, o diálogo torna-se fundamental. São oportunas as reflexões de
Bakthin (1998) quando afirma o papel do diálogo como um objetivo a ser atingido face à
incomunicabilidade da nossa era, defendendo uma comunicação mais horizontal e linear
entre os sujeitos. O autor nos explica o papel da interação verbal, essência da linguagem:

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato
de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo
ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da
interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações
(BAKTHIN, 1988, p.117).

5

Para Bakthin (1988) no diálogo o sujeito perde o papel de centro com sua
enunciação monológica e é substituído por vozes sociais que fazem dele um sujeito
histórico e ideológico. A concepção e os conceitos apresentados por Bakhtin em muitas
de suas obras permitem entender que, na produção dos discursos, os lugares que as
pessoas ocupam interferem no significado produzido (MATOS OLIVEIRA e ROMÃO,
2011).
Freire (2006), por outro lado, vê o diálogo como instrumento de
conscientização e emancipação e defende a importância da intervenção do professor,
num contexto de dialogia. O autor afirma que, deveria fazer parte da aventura docente,
a abertura respeitosa aos outros, como objetivo da reflexão crítica. “Seria impossível
saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação, de
respostas a múltiplas perguntas.” (FREIRE, 2006, p.86). Para o autor, o primeiro sinal
de que o sujeito que fala sabe escutar é a demonstração de sua capacidade de controlar
sua necessidade, de dizer a sua palavra. São dele essas sábias palavras:

Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo
que, em certas condições, precise falar a ele. O que jamais faz quem aprende
a escutar para poder falar com, é falar impositivamente (...) O educador que
escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, as vezes
necessário, ao aluno, em uma fala com ele (FREIRE, 2006, p. 113).

Os valores emergentes desta sociedade imagética exigem um educador com uma
escuta sensível capaz de mediar à aprendizagem dos seus alunos. Temos que estar
preparados para enfrentar este processo, abertos, flexíveis, para as mudanças paradigmáticas
na nossa vida profissional e pessoal.
Nessa perspectiva, a inovação tecnológica para dar suporte a inovação pedagógica
desafia todas as instituições educacionais a repensarem seus modelos pedagógicos. O desafio
está em que, não podemos adotar a inovação tecnológica para dar apoio aos anacronismos da
educação tradicional, mas precisamos romper com o monopólio das tecnologias expositivas.
Isso significa que a tecnologia não substitui o professor, mas cria necessidades de se definir
novas práticas escolarização.
Tais práticas educativas simbolizam um novo jeito de ser e aprender a atuar em rede
e poderão contribuir para relações mais solidárias, apontando para a recuperação do
posicionamento ético do sujeito e para a formação da cidadania.

A formação docente nos cursos online: entre tensões e desafios
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Pelo exposto, no intertexto das concepções dos autores supra citados, nós, professores
e pesquisadores, temos que aventurar e assumir, no diálogo com os estudantes, a
incompletude do nosso conhecimento acadêmico. Os recursos tecnológicos sozinhos não
garantem que o diálogo se constitua e os laços em forma de nós se fortaleçam. A verdadeira
aprendizagem necessita mais que uma simples interação possibilitada pelo uso da tecnologia.
Pressupõe abertura para novas relações educativas, não se fechando para a herança deixada
pelas experiências passadas.
O desafio que está posto exige mudanças paradigmáticas que se constroem
superando os paradigmas mecanicistas e as visões lineares que ainda perduram no conceito
de interatividade em ambientes virtuais. A interatividade pressupõe trocas entre pessoas e
portanto, mutualidade. Essas trocas são muitas vezes caóticas, complexas e imprevisíveis.
Estabelecer a comunicação e os laços educativos entre conceptores, tutores, estudantes, entre
o conhecimento e a realidade não é nada simples.
A formação de um novo aluno exige a construção de um novo professor e a
desconstrução de alguns mitos, onde o mais importante deles é o se pensar enganosamente
que a distância na educação é um obstáculo a ser superado (MATOS OLIVEIRA, 2007).
Nada, de acordo com Romão (2008), vai substituir a relação do olhar, nem é essa a intenção
da educação à distância, mas, sim, ocupar-se a indagar: como minimizar essas dificuldades de
contato e proporcionar a qualidade das aprendizagens dos alunos fisicamente distantes?
Nossas experiências nos AVA mostram que, em que pesem as críticas negativas
feitas a respeito da educação online, acreditamos que esta pode representar uma alternativa de
qualidade e prestar um serviço à democratização do ensino se atentar para os seguintes
aspectos: a) políticas públicas que

estruturem um plano de carreira para os docentes

compatível com as exigências profissionais requeridas; b) um debate crítico partilhado por
todos os professores da instituição, ajudando a romper com a racionalidade constitutiva dos
instrumentos tecnológicos; c) um esforço para se garantir, através dos ambientes virtuais,
encontros mais democráticos e interdisciplinares que, sem dúvida, representam um campo de
possibilidades a ser reinventado através de outras formas de relações de poder; d)
professores capacitados que ajudem a manter a motivação dos alunos, como forma de
proporcionar-lhes seu auto- conhecimento.
Nóvoa (2002) argumenta que as mudanças sociais e tecnológicas provocam
impactos nos processos formativos na universidade. Esses impactos sinalizam para a
necessidade da universidade superar a função reprodutora do conhecimento e perceber que,

7

mudanças no perfil profissional tanto docente como discente implicam em novas posturas e
um novo fazer reflexivo do professor.
Sacristán (1995) alerta que o sistema de formação inicial não tem estatuto acadêmico
favorável ao trabalho reflexivo do professor e que o contexto organizacional em que o
professor está inserido não favorece o trabalho colaborativo e de partilha intelectual. Ao seu
turno, Tardif (2002) aponta para problemas epistemológicos do modelo universitário de
formação. O primeiro problema é a centralização do currículo de formação docente na lógica
disciplinar. O segundo problema é desconsiderar as experiências e expectativas dos
professores, que são tratados como espíritos virgens. Como alternativa, o autor sugere que
deve-se analisar as práticas por meio de um enfoque reflexivo, elaborar um repertório de
conhecimentos para o ensino baseado no estudo dos saberes profissionais mobilizados pelo
professor no seu cotidiano. Sem descartar a lógica disciplinar dos programas de formação, o
autor afirma que se deve fazer “um trabalho profundo sobre os filtros cognitivos, sociais e
afetivos,

através dos quais os professores recebem e processam essas informações”

(TARDIF, 2002, p.273).
Marachin (2000) lembra que aprender não é apenas mudança de comportamento, mas
mudança de convivência. Segundo a autora, a mudança implica em novos modos de interação
e de pensar. No que concerne aos cursos a distância, importa que o professor aprenda a lidar
com a distância de modo que ela se torne presença e assim possa instaurar-se a relação
educativa (ROMÃO, 2008).
Sem dúvida, as potencialidades da web e seu desenvolvimento, com a riqueza de
seus dispositivos e das suas interfaces, recolocam o professor no centro do processo de
aprendizagem e no uso responsável/ crítico dessas ferramentas. A tecnologia educacional
traz nas suas entranhas as contradições da natureza humana. Seguramente, os modos de lidar
com as TIC marcam momentos significativos e algumas tensões na aventura intelectual
humana: a eterna tensão entre o velho e o novo.
Queremos enfatizar que, romper definitivamente com os ‘ranços’ do ensino
tradicional e recorrer às tecnologias de última geração, ainda não se constituem indicativos
suficientes para alcançar as metas projetadas por teóricos da educação a distância e, desta
forma, construir novas formas de relações educativas.
A manifestação da dialética entre o velho e o novo está presente e desafiando os
educadores. A questão, lembram Romão (2008) e MATOS OLIVEIRA (2007) não é buscar o
novo rejeitando o velho, nem oscilar entre o velho e o novo, mas aprender a lidar com a
dialeticidade contida entre o novo e o velho, de modo que possa descobrir em que o velho
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marca presença no novo tempo. Finalizamos esse subtópico com o posicionamento de um
dos sujeitos da pesquisa:

O equilíbrio entre inovação e tradição é difícil. A mudança na maneira de ensinar tem de ser feita
com consistência e baseada em práticas de várias gerações. O resgate das experiências pessoais e
coletivas é a única forma de evitar a tentação dos “modismos” pedagógicas. (G7S4)vi.

O Percurso Metodológico : escutando as vozes docentes

O estudo ora relatado, é um recorte da pesquisa em fase final de execução, que faz
parte do projeto de pós-doutoradovii e foi realizada com docentes graduadosviii. Através do
Moodle, na disciplina na qual atuamos como autora e formadora, fizemos reflexões sobre o
contexto atual, onde está inserida a prática profissional docente,

bem como questões

relacionadas à interatividade e a dialogia nas aprendizagens online.
As escritas dos sujeitos foram colhidas através da interface fórum. Como ferramenta
assíncrona, o fórum possibilita aos participantes fazerem uso de computadores nas suas
residências ou no ambiente de trabalho, minimizando possíveis diferenças no que tange à
espaços físicos diferenciados ou ritmos de interações distintas (FLICK, 2009).
No escopo do presente trabalho vamos analisar

respostas referentes ao

questionamento central: os cursos online de formação de professores, através das suas
interfaces,

propiciam interatividade /dialogicidade para os participantes construírem

aprendizagens significativas?
No processo de coleta de dados,

a necessidade do diálogo foi levantada por

diferentes sujeitos e expressa nas suas escritas digitais. Um dos sujeitos1 considerou
importante:
“priorizar o diálogo como ponto essencial, mas não só o diálogo durante as atividades propostas
por cada professor formador nas disciplinas, como é o caso da UNEB, que tem sua organização
curricular em disciplinas, dividindo-as por módulos. O diálogo (deve ser praticado) desde a
formação do curso, desde a organização do currículo, escolha das ementas e disciplinas, até a
construção e escrita do material didático” (S/G4)

A necessidade de formar adequadamente a equipe de conceptores e tutores para
atuarem nos processos formativos online também foi comentada:

1

Os sujeitos do estudo são docentes de um curso de especialização “Formação de professores para a
EAD”projeto da UNEB em parceria com a UAB.
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[..] O tutor tem o papel didático-pedagógico de acompanhar, motivar, mediar, orientar, problematizar
e estimular o aprendizado dos alunos na EAD. Seu trabalho será mais qualificado na medida em que
tenha formação na área do curso ou área afim e conheça com profundidade o material didático
produzido pelo professor formador (a exemplo da UNEB), muitas vezes até podendo participar de sua
produção e/ ou reformulação, sobremodo se estiver inteirado do projeto político-pedagógico do
curso”.(G7S2).

O trabalho em conjunto na elaboração da proposta curricular foi valorizado. Diferentes
depoentes dão prova disso,
“a organização do currículo e de todo o plano de curso necessita acontecer com os grupos
responsáveis por cada ciclo, a cada etapa. Neste sentido, defende-se uma interlocução mais precisa, e
um diálogo mais consistente entre toda a equipe da instituição”(S6-G7).
“a importância de levar para a sala de aula a cultura local, o estudo de problemas cotidianos e a
aplicação do conhecimento aos problemas que o discente precisa enfrentar em seu dia-a-dia. Tratase sempre de uma (re) construção individual, consequentemente, diferenciada a cada discente”(S3G5).

Dada à dimensão da política de formação, adotada pelo estado em parceria com o
governo federal, um dos sujeitos alerta para a adequação do projeto à realidade de cada
microrregião do Estado onde está localizada a proposta:

“as dificuldades enfrentadas por esses alunos [ ] para estudar, para estarem em um pólo e
acompanharem o curso que na maioria das vezes tem carências na estrutura física (falta de
computadores, problemas com acesso à internet ou com equipamentos que não suportam quando
todos os alunos daquele pólo estão plugados. Enquanto a realidade não for analisada em cada
região, vamos ficar nos debatendo, procurando culpados e não é essa a questão central (..).
Infelizmente, na maioria das vezes estamos transformando nosso discente ou o docente como
responsáveis pelos péssimos resultados atingidos, ou descarregando por último, nas ferramentas ( G5
–Subgrupo D).

Dentre os depoimentos colhidos, um participante, baseando-se em Kenski (2005)
enfatiza que as mudanças na educação não se dão apenas pelo uso do computador e da
internet, enfatizando a diálogo entre os participantes:

“é preciso que se organizem novas experiências educacionais em que as tecnologias possam ser
usadas em processos cooperativos de aprendizagem, em que se valorize o diálogo e a participação
permanente de todos os envolvidos no processo” (G3 – S4).

Considerações finais

Pelo exposto, há necessidade de romper com as práticas acadêmicas instituídas nos
processos de construção do conhecimento, buscando outras redes de significados e outros modos de
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circulação que não estejam sob a regulação e controle sociais. Isso supõe a construção de um meta

ponto de vista sobre o conhecimento.
Por outro lado, a cultura técnico-administrativa centralizadora, burocrática e
pouco flexível dos sistemas não permite aos professores autonomia sobre os processos
curriculares, como argumentaram alguns dos sujeitos participantes da pesquisa. O currículo
dos cursos à distância, linear e sequencial, ainda é fruto de um modelo epistemológico
racional-positivista que se tornou hegemônico no ocidente, definidor de tempos e espaços,
emergentes de uma sociedade da disciplina.
Para fazer a mediação com os meios, o professor deve assumir uma nova postura
diante das mudanças tecnológicas, abandonando marcos de referência da cultura dominante,
para compreender as narrativas discentes da era digital, valorizando a diversidade das
experiências culturais.
Essas novas práticas educativas que simbolizam um novo jeito de ser e aprender a
atuar em rede, e poderão contribuir para relações mais solidárias, mas temos ainda um longo
caminho a percorrer e escolhas (acertadas ) que devem ser feitas.
Queremos deixar a reflexão final desse trabalho como um dos sujeitos que, com
propriedade, declarou:
[ ] é preciso propor caminhos, levantando e gerando perguntas, ao invés de pretender trazer saídas
prontas. Desta forma, no desenvolvimento do currículo é necessário garantir as condições de
implementação, assumindo que não há uma única saída, pretensamente melhor, mas múltiplas
alternativas possíveis (G 5-/S5) .

Esperamos com o presente estudo, abrir canais de comunicação e diálogo, de caráter
mais propositivo que diagnóstico, entre a universidade e os docentes, contribuindo para
deslocar o eixo da formação docente tradicional para outros espaços e processos formativos,
utilizando a tecnologia de forma emancipatória.
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