
A SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO ATRAVÉS DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM E DO
FACEBOOK – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Simone Miranda Chaves[1]

Resumo

Este estudo discute sobre experiências no uso das interfaces “fóruns” e “wiki” (escrita colaborativa), do Moodle –
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – e do Facebook com alunos do curso de Psicologia, de uma Instituição de
Ensino Superior Privada, em Salvador-Bahia. Tem como objetivo principal relatar a experiência do uso do Ambiente
Virtual de Aprendizagem e do Facebook como recurso complementar à metodologia de problematização empregada
na disciplina Psicologia das Organizações e do Trabalho.

Esta experiência de produção de tarefas no ambiente virtual, apesar das dificuldades apresentadas tanto pelos
alunos, como quanto pelo professor, possibilitou a compreensão de que essas práticas colaborativas poderão
contribuir significativamente para a produção do conhecimento e para o desenvolvimento de uma postura ativa dos
alunos ao atuar nos diversos contextos profissionais.
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Abstract

This study discusses experiences in using "forums" and "wiki" (collaborative writing) interfaces, Moodle - Virtual
Learning Environment - and Facebook with students of psychology, of a Private Institution of Higher Education, in
Salvador, Bahia. Its main objective is to report the experience of using the Virtual Learning Environment and
Facebook as a complementary resource to the methodology employed in the course of Organizational and Labour
Psychology . This experience of producing tasks in the virtual environment, despite the difficulties presented by both
students as much by the teacher, allowed us to understand that these collaborative practices may contribute
significantly to the production of knowledge and the development of an active attitude of the students acting in
various professional contexts.

Keywords: Active methodologies. Virtual Learning Environment. Knowledge production

INTRODUÇÃO

Ser professor do ensino superior, na atualidade, nos coloca vários desafios, porque não há como manter modelos
tradicionais internalizados ao longo da graduação ou desenvolvidos através da prática, num mundo que se
transforma com muita rapidez, no qual a informação está disponível de forma ampla e que exige formar
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profissionais competentes, de acordo com as exigências do mercado de trabalho. Contudo, muito além deste
discurso vigente, consideramos que o principal trabalho docente é formar profissionais com consciência crítica, que
tenham a ética como um valor, que respeitem as diferenças, que consigam contribuir positivamente nos grupos, que
questionem verdades absolutas e obsoletas e que acreditem que é possível mudar, entre outros, como fatores
essenciais a vida laboral e às transformações sociais.

Neste sentido, se queremos formar pessoas ativas e críticas, nossas práticas devem estimular os estudantes
assumirem o papel de protagonistas de seu processo de aprendizagem, e se tornarem, junto ao professor,
responsáveis pela construção do seu conhecimento, no que se constitui o processo de ensinagem, dentro e fora da
sala de aula. (ANASTASIOU, 2009). Partimos, então, na busca de referenciais teóricos, de relatos de experiências,
que nos proporcionassem repensar e transformar a nossa prática docente e nos encaminharmos nesta direção, já
que o investimento na formação de professores pelas instituições de ensino é muito limitado, de modo que fica a
cargo dos professores a ampliação do seu conhecimento profissional. Isto significou e significa, assumir uma atitude
investigativa de pesquisador em relação à própria prática e de repensar e reavaliar os instrumentos empregados no
trabalho.(SILVA; VIANA, 2010).

O relato da experiência, a seguir, ocorreu no curso de Psicologia, na disciplina Psicologia das Organizações e do
Trabalho, numa instituição de ensino privada de Salvador. É um campo profissional composto por temas que
habitualmente não fazem parte da representação dos alunos sobre a profissão de Psicólogo, tais como: evolução do
trabalho, análise das organizações, comportamento das pessoas nas organizações, entre outros, os quais mostram
muito mais desejo em estudar e discutir assuntos ligados à área de saúde. Então, nossa tarefa é problematizar a
área e mostrar a sua importância, visto que as pessoas passam a maior parte de suas vidas no trabalho ou em
função do mesmo. Portanto, entender sobre o impacto dos modelos organizacionais sobre a subjetividade do
trabalhador, pode também ser um assunto muito interessante, a depender da maneira como for conduzido o
processo de aprendizagem na disciplina.

Há dois semestres temos tentando desenvolver a disciplina empregando a metodologia de problematização,
embasada no Arco de Maguerez, e para consolidar nossas discussões e produções textuais desenvolvidas durante as
aulas, a cada tema foi desenvolvida uma discussão no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), sob o formato de
fórum ou wiki e também no Facebook. No decorrer desse tempo temos constatado que os alunos produzem muitas
respostas interessantes às tarefas propostas, às quais apenas nós professores temos acesso, e que nos possibilitam,
inclusive, rever conceitos e ampliar nossos conhecimentos. Neste sentido, temos nos perguntado se não seria mais
justo proporcionar o compartilhamento dos trabalhos realizados pelos estudantes.

Neste contexto, a ideia de utilizar o ambiente virtual se deveu ao fato de que os alunos teriam mais um espaço de
debate para refletir sobre os assuntos em foco, poderiam desenvolver melhor a expressão de suas ideias e,
principalmente, poderiam socializar suas reflexões e conhecer a dos outros colegas, como também ter acesso à
opinião dos demais sobre as suas concepções e contribuir com suas avaliações sobre a produção dos seus pares.
Assim, nasceu a proposta deste estudo, que tem como objetivo geral relatar a experiência do uso do Ambiente
Virtual de Aprendizagem e do Facebook como recurso complementar a metodologia de problematização empregada
na disciplina Psicologia das Organizações e do Trabalho.

Para dar conta desta tarefa, temos realizado várias leituras que nos conduziram a este formato atual que temos
adotado, embora a incerteza seja parte contínua do aprendizado e, neste contexto, os questionamentos tanto
quanto as mudanças, são os nossos coadjuvantes, já que cada turma é uma. E porque não existem fórmulas
prontas, cada semestre nos reinventamos, temos sucessos, as vezes fracassos, mas isto é que nos realimenta e
mostra o quanto é rico e importante nosso trabalho de mediar a construção do conhecimento pelos estudantes, e
como pesquisadores produzir reflexões sobre nosso papel de formadores.

A UNIVERSIDADE, A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, A METODOLOGIA DE PROBLEMATIZAÇÃO E AS
COMUNIDADES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM
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A prática pedagógica das instituições de ensino superior ainda se apresenta conservadora e tradicional, sob
influência do paradigma newtoniano-cartesiano, que caracterizou a ciência no século XIX e parte do século XX. Este
paradigma se refletiu na fragmentação do conhecimento em áreas, cursos e disciplinas, que acabou por conduzir os
professores a uma prática isolada, e os alunos a uma postura passiva, fundamentada em escutar, ler, memorizar e
repetir. Neste contexto, a pesquisa do conteúdo e a elaboração do conhecimento são realizadas pelo professor, que
nas salas de aula explica o assunto enquanto os alunos o ouvem em silêncio, num exercício docente em que se alia
competência ao autoritarismo. Isto porque, o silêncio e a disciplina são os integrantes, em essência, do ensino
reprodutivo e conservador. (BEHRENS, 1999; BEHRENS; BELTRAMI; DREHER; KÜSTER, 2007), processo que resulta
em alunos incapazes de pensar e construir seu conhecimento. (MORAES, 2007).

E, se queremos formar pessoas críticas, solidárias, intelectual e humanamente competentes, capazes de aceitar
desafios, formular hipóteses e compará-las com a realidade, de construir e reconstruir teorias, não será o paradigma
tradicional que nos permitirá estes avanços (MORAES, 2007), de modo que cabe ao docente se questionar e tentar
superar estes paradigmas conservadores. (BERHENS, 1999; BEHRENS; BELTRAMI; DREHER; KÜSTER, 2007).

Surgiu, então, a necessidade de se buscar um paradigma para a educação que deixasse de ver o conhecimento de
forma fragmentada e estática, que conciliasse os avanços da ciência e da tecnologia com a necessidade de
reconstrução do ser humano e do mundo, que compreendesse o ser humano inseparável do contexto em que vive, e
dos seus relacionamentos, indivisível em sua multidimensionalidade, que por sua vez caracteriza também o
fenômeno educativo: físico, psíquico, biológico, mental, cultural e social. (MORAES, 2007).

O final do século XX se caracterizou pela revolução da informação e pela exigência de produção do conhecimento
que aliadas ao novo paradigma na ciência fundamentado na teoria da relatividade e na física quântica, condicionam
a se repensar o papel e a configuração da educação na vida dos seres humanos. (BERHENS, 1999; BEHRENS;
BELTRAMI; DREHER; KÜSTER, 2007).

O paradigma que emerge desta revolução, não é apenas científico, tem que se constituir também em um paradigma
social, o paradigma de uma vida decente. Este paradigma tende a se constituir em um conhecimento não dualista,
fundamentado na superação das diferenças dicotômicas óbvias como, por exemplo, observador/observado,
mente/matéria, natural/artificial, ciências naturais/ciências sociais, entre outras, que repercutiu nas ciências sobre
as quais se fundaram. E à medida que as ciências naturais se aproximam das ciências sociais estas se aproximam
das humanidades, que resistiram à separação sujeito/objeto e optaram pela compreensão do mundo ao invés da
sua manipulação. Neste contexto, esta concepção humanística da ciência concede a pessoa o papel de autor e
sujeito no mundo, no centro do conhecimento. (SANTOS, 2008).

Este novo paradigma inovador da ciência, denominado como emergente (SANTOS, 1987, MORAES, 2007; BEHRENS,
1999 apud BEHRENS, 2005) implica uma prática pedagógica que estimule a produção do conhecimento, e possibilita
um encontro de abordagens e tendências pedagógicas que contemplem esta demanda da sociedade do
conhecimento e da informação.

Portanto, na sociedade moderna, do século XX e XXI, que se caracteriza como uma sociedade do conhecimento
regida por uma economia cognitiva, que tem o saber como força produtiva, a educação se torna uma categoria
central e, neste contexto, a formação docente adquire maior importância social e se transforma no principal
elemento do sistema educativo. Isto determinou a ampliação do objetivo da universidade que passa a associar a
produção de conhecimentos fundamentados nas disciplinas científicas à geração de conhecimento técnico e
socialmente útil, e coloca a necessidade de se integrar conhecimento e ação, já que o desenvolvimento de
competências e saberes ligados à prática profissional se tornam o centro da formação. (TARDIF, 2002).

O papel da educação é, nesta concepção, ensinar a pessoa a assumir sua condição humana, a viver o seu destino,
isto é, ensiná-la a viver, ensiná-la a como se tornar cidadã, e esta formação deve lhe possibilitar fixar em si mesma,
de modo integrado, as identidades nacional, continental e planetária. A Universidade, ao mesmo tempo que
preserva a herança cultural de saberes, ideias e valores, regenera estas tradições ao atualizá-las e transmiti-las e,
assim, gera novos saberes, ideias e valores que passam a integrar esta herança. Valores estes, que são
representados pela autonomia da consciência, pela problematização, que implica numa pesquisa aberta e
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diversificada, pela prioridade da verdade em detrimento da utilidade, em favor ética do conhecimento. (MORIN,
2002).

Deste modo, entende-se que, na Universidade “o ensino constitui um processo de busca e de construção científica e
de crítica ao conhecimento produzido, ou seja, de seu papel na construção da sociedade” (PIMENTA; ANASTASIOU;
CAVALLET, 2003, p. 269), que assume as seguintes características: incentivo a busca autônoma do conhecimento
pelo aluno e desenvolvimento da sua capacidade de reflexão; integração entre ensino e pesquisa que substitui a
transmissão de conteúdos pelo processo de investigação do conhecimento, tanto por parte do professor quanto do
aluno; emprego da avaliação como diagnóstico do resultado alcançado pelas atividades em detrimento da avaliação
como instrumento de controle; garantia da aquisição e criticidade dos conhecimentos, métodos e técnicas científicos
que proporcionem o domínio teórico e prático dos campos profissionais específicos. (PIMENTA; ANASTASIOU;
CAVALLET, 2003).

Este movimento implica em empenho especial no exame da natureza dos fundamentos epistemológicos do trabalho
do professor, que permita refletir e criticar as práticas tanto como formadores, quanto como pesquisadores, em
busca da profissionalização. (TARDIF, 2000).

Mas, Behrens (1999) se perguntava como ocorreria esta transformação, se a maioria dos professores ensina a
copiar e repetir?
Que referenciais poderiam subsidiar metodologias inovadoras que provocassem a produção do conhecimento?

A profissionalização pode ser definida, portanto, como o esforço de reformular e renovar os fundamentos
epistemológicos do trabalho docente, trabalho que produz consequências nas práticas pedagógicas, e a necessidade
de formação contínua por diferentes meios. Neste contexto, denomina-se de epistemologia da prática profissional,
“o estudo do conjunto dos saberes empregados pelos profissionais para desempenhar suas tarefas cotidianas”
(p.10), que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, sua origem,
como são produzidos, empregados, aplicados e integrados ao fazer docente, em função dos limites e dos recursos
que dispõe para a realização do trabalho. Busca também compreender as repercussões destes saberes que se
desenvolvem ao longo da carreira profissional, no processo de trabalho e na identidade profissional dos professores.
(TARDIF, 2000).

Neste sentido, uma crença fundamental desde o início da formação do docente, é a necessidade de produção do
saber em duas dimensões: a assunção de produtor do conhecimento e de criar condições para a sua produção, ao
invés de transmiti-lo. E, ser um educador problematizador, é incitar a curiosidade epistemológica no aluno, que se
torna progressivamente mais criador, supera o senso comum e desenvolve a criticidade, processo que possibilita
alcançar em conjunto o conhecimento do objeto de estudo, que é apreendido e aprendido pelo educando e o
educador. Por conseguinte, não existe ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Para o desenvolvimento da
criticidade é necessário uma rigorosa formação ética aliada à estética, no caso dos educandos, e para os educadores
é imprescindível refletir continuamente sobre a prática. E do ponto de vista do educador, sua ética transparece por
meio do respeito a autonomia do educando, a quem são resguardadas suas preferências estéticas, sua linguagem,
sua inquietude, entre outros. (FREIRE, 2002).

Contudo, de modo geral, não existe um processo formal para capacitar quem irá formar profissionais para a
sociedade, de modo que a aprendizagem da docência se estabelece ao longo da trajetória de formação. (MIZUKAMI,
2006). Configura-se, então, um modelo de atuação que toma como base domínio do conteúdo a ser transmitido e a
experiência profissional. (ZABALZA, 2004), e um cenário no qual os saberes profissionais dos professores são
heterogêneos, porque são personalizados, ou seja, apropriados e subjetivados nas experiências e situações de
trabalho específicas de cada um. São também originados de diversas fontes: da história de vida e vivência escolar
dos docentes, na universidade (conhecimentos disciplinares), na formação profissional (didáticos e pedagógicos),
programas, guias e manuais escolares (curriculares), experiência de trabalho e de outros professores, e nas
tradições inerentes ao trabalho docente. Como os saberes profissionais do professor se materializam na atuação
com alunos singulares, com diferentes tipos de objetivos, torna-se necessário interpretar, adaptar e transformar os
programas as estratégias de ação em função do perfil da turma e da evolução do processo de aprendizagem, como
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também improvisar, o que demanda, desse modo, diferentes competências ao professor. (TARDIF, 2000).

Fischer (2009) também acredita que, quando apenas o professor atua no processo de aprendizagem, o aluno não
tem condições de estabelecer as possíveis relações que envolvem seu objeto de estudo. Para que isto se concretize,
o aluno deve ser estimulado ao pensamento autônomo por meio da busca de soluções para os problemas que se
apresentam e da defesa de seus argumentos, sendo o envolvimento com a pesquisa uma das estratégias para o
alcance destes objetivos. “Tal compreensão do processo de aprendizagem provoca uma mudança radical no papel e
atuação docente e do aluno, exigindo participação e envolvimento, pesquisa, diálogo, crítica e trabalhos que
integrem estudos teóricos e práticas profissionais.” (GAETA; MASETTO, 2010, p. 5).

É neste contexto que as metodologias ativas, segundo esses autores, podem fornecer o estímulo e suporte ao
processo de aprendizagem, para a superação da postura passiva de ouvinte e receptor do conhecimento, para
situações de aprendizagem que incentivem a participação ativa e postura crítica do aluno. Entretanto, alertam: só
faz sentido o uso das metodologias ativas no processo de aprendizagem se estiver associado a um objetivo, se
forem adequadas ao seu alcance e se mostrarem eficientes.

A metodologia da problematização é uma das metodologias ativas que se baseia no Método do Arco, de Charles
Maguerez, mencionada pela primeira vez por Bordenave e Pereira (1989), tem sido defendida por Berbel (2007, p.
122) como “um caminho de ensino e pesquisa rico, porém complexo, o qual demanda esforço da parte dos que o
percorrem.” Trata-se de uma metodologia de ensino (com pesquisa), que pode ser empregada quando o tema em
foco se relacionar à vida em sociedade. Pode se constituir numa opção individual do professor, pois a mudança pode
ocorrer apenas no planejamento da disciplina, que vai exigir um tratamento crítico dos temas que serão estudados.
Não há controle total sobre os resultados, apenas quanto a vivência de todas as fases, e quando o conteúdo
aprendido não for satisfatório o professor deverá proporcionar outros modos de suprir o que não foi alcançado no
estudo do tema. (BERBEL, 1998; COLOMBO; BERBEL, 2007).

Os fundamentos epistemológicos do Arco de Maguerez, segundo estudos de Berbel e Gamboa (2012), Berbel (2012)
e Bordenave (1998, apud BERBEL; GAMBOA, 2012) podem ser encontrados: na pedagogia construtivista pela
perspectiva de construção do conhecimento pelo aluno e sua ação durante o processo, entre outros; na concepção
dialética, justificado pelo abandono da consciência ingênua e do alcance da consciência da práxis, e a conquista de
graus cada vez mais elevados da práxis, a partir de características apresentadas por Adolfo Sánchez Vázquez (1997,
apud BERBEL; GAMBOA, 2012); na pedagogia libertadora, de Paulo Freire, que é consistente com várias
características da metodologia de problematização; na pedagogia das perguntas e das respostas, defendida por
Sánchez Gamboa e Chaves (2008, apud BERBEL; GAMBOA, 2012), na perspectiva crítico-dialética, que também
defende o olhar crítico sobre a realidade e sua problematização.

A realidade é o ponto de partida e de chegada da metodologia de problematização, o que equivale a iniciar o
processo pela observação da realidade, marcada pela complexidade dos fenômenos sociais da qual é extraído
determinado aspecto, seguida por estudo e reflexão sobre os dados coletados (articulando teoria e prática), para
aprender com ela, e o retorno à realidade, pela via da intervenção transformadora do contexto do qual partiu o
estudo, em busca da solução para o problema, que provoque algum tipo de transformação nesta porção da
realidade eleita para o estudo. Contudo, a metodologia só acontece com a participação e envolvimento do grupo que
se busca atingir, tanto na situação de ensino, quanto na situação de pesquisa. (BERBEL, 2006; BERBEL; GAMBOA,
2012; BERBEL, 2012).

É composta por cinco etapas: observação da realidade, pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação à
realidade (prática). Na primeira etapa, da observação da realidade social, os alunos são orientados a observar
por si a realidade, identificar e registrar as características sobre o tema em estudo, que serão problematizadas e,
em seguida, é selecionada uma das situações, que se constituirá na referência para as outras fases do estudo, o que
já se caracteriza como um exercício intelectual, político e social. Na segunda etapa, passam a se questionar sobre as
causas e determinantes macro do problema, o que possibilita entender sua multideterminação e desembocar numa
nova síntese, a elaboração dos pontos fundamentais para compreender e intervir no problema, denominada
pontos-chave. A terceira etapa é a da teorização, quando os educandos partem em busca das informações em
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várias fontes: livros, revistas, jornais, anais de congresso, observações, questionários, filmes, palestras, etc., para
registro, o que dá lugar a análise e discussão do problema fundamentado em diferentes dados para explicá-lo. Esse
material oferece insumo à próxima etapa das hipóteses de solução, quando indicam como e o que é requerido à
resolução do problema, logo, mobiliza o potencial criativo e reflexivo dos participantes. A última etapa, da
aplicação à realidade, resulta na execução ou encaminhamento de solução para o problema, após a análise e
escolha das soluções mais realistas e factíveis. Esta concepção acredita na educação como uma prática social que
prepara cidadãos para uma atuação progressivamente mais consciente na direção de uma sociedade mais justa e
proporciona ao educando conscientizar-se e intervir para transformar a realidade. (BERBEL, 1998; BERBEL, 2006;
COLOMBO; BERBEL, 2007).

A tecnologia pode contribuir na reconstrução do trabalho do educador e dos próprios alunos na metodologia de
problematização, na medida em que a vivência nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem envolve interfaces que
favorecem a sua integração, e também o desenvolvimento da autonomia e da aprendizagem, tanto individual
quanto coletivamente. As Tecnologias de Informação e Comunicação integram o cotidiano das pessoas que mantêm
contato frequente com diferentes tipos de tecnologias, muitas vezes de modo ingênuo e sem uma avaliação crítica,
o que preocupa os professores. (SILVA; VIANA, 2010).

A comunicação em ambiente virtual proporciona condições para a interação, troca e construção do conhecimento
entre professores e alunos de um mesmo curso, bem como com outros cursos, outras escolas, configurando os
territórios educativos, que não estão sujeitos a barreiras físicas, e que se caracterizam por permitir aos educandos a
interação direta com os objetos de estudo e com os criadores do conhecimento, através da participação ativa na
pesquisa em diversas bases de dados. Também vivenciam o confronto e o compartilhamento de saberes e
interpretações e contam com a mediação do professor. (SILVA, 2005).

Acreditamos que, pelo menos temporariamente, durante a vigência das disciplinas durante o semestre, professores
e alunos se constituem em comunidades virtuais, que se configuram como um grupo de pessoas que unidas por
afinidades de interesses, projetos e de conhecimentos, se comunicam por meio da internet, para cooperação e/ou
troca, tanto em função de exigências institucionais como por interesses individuais, independentemente de
proximidades geográficas. (LÉVY, 1999; ILLERA, 2007 apud CARVALHO, 2007).

Ao atribuirmos valor as Tecnologias de Informação e Comunicação para o estabelecimento de uma cultura de
convivência, permeada pela colaboração e relações interpessoais colaborativas, não deixamos de considerar alguns
aspectos desfavoráveis que também integram este tipo de vínculo tais como: o aumento do sedentarismo, a
limitação da contato sensorial e afetivo, e que não deve substituir os encontros presenciais. (SILVA, 2005).

RELATO DA EXPERIÊNCIA

Ao início de cada semestre foi apresentada aos alunos a proposta da disciplina Psicologia das Organizações e do
Trabalho que convidou todos a trabalhar em sala e fora dela (neste caso, no ambiente virtual), de acordo com os
seguintes pressupostos baseados no Arco de Maguerez: toda aula seria precedida pela leitura do texto principal
indicado. Ao iniciar a aula, na primeira etapa que corresponde à observação da realidade social, os alunos foram
orientados a apresentar suas concepções sobre o tema em foco, através de alguns estímulos como: comentar sobre
o assunto do texto, o que concordou ou discordou, onde se encontram situações similares ao que é discutido no
texto em nosso cotidiano, com que intenção estas situações ocorrem, diferenças marcantes percebidas, pontos da
lógica praticada que podemos criticar, de onde é originada esta concepção que norteia os modelos praticados, entre
outros. Em seguida, receberam um caso, que foi lido, discutido e, então elegemos os pontos-chave, que permitiriam
compreender e intervir no contexto, enquanto psicólogos, que buscam a qualidade de vida e o bem-estar das
pessoas no trabalho e, então, seguimos para a teorização na qual, a partir dos textos e informações disponíveis,
promoveram as análises dos problemas propostos e ofereceram as perspectivas de solução. Na última etapa,
analisamos a viabilidade das propostas de intervenção sugeridas pelos grupos.

A cada assunto discutido, correspondeu uma atividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que está
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localizado no Moodle. Utilizado por instituições de ensino de natureza diversa, consiste em “um ambiente para
criação de cursos o qual dispõe de ferramentas de avaliação, discussão, de atividades off-line e online, de
comunicações síncrona (chats) e assíncronas (wiki, fórum).” (SILVA, 2011).

O AVA possibilita a realização de atividades de produção textual e discussão de temas por meio de algumas
interfaces, tais como: fóruns, chats, wiki, o qual que se concretiza através da escrita colaborativa (SILVA, 2011). Os
fóruns podem ser organizados de maneiras diferentes, entretanto, o que utilizamos foi o fórum com uma única
discussão, porque os alunos visualizam as postagens de todos, e um dos objetivos foi exatamente socializar as
soluções apresentadas às tarefas.

As tarefas foram propostas para desenvolver diferentes ângulos de análise de um mesmo fenômeno, como por
exemplo, ao discutirmos num fórum o Taylor-fordismo, que se caracteriza como um modo de organização de
produção no qual o trabalhador atua de maneira repetitiva, sem criatividade, com a concepção isolada da execução,
e que ainda é empregado nas empresas de call center, fast food, etc., os alunos tiveram que analisar um texto que
propunha se pensar nos fast foods e os impactos deste modelo mecanicista de operação na subjetividade do
trabalhador, dos próprios consumidores, e como e se seria possível ao Psicólogo Organizacional e do Trabalho atuar
nestes contextos. Ao responder, sempre deveria se reportar ao que já foi produzido pelos colegas e então
apresentar a sua análise. Para o professor é uma grata surpresa, quando ao interagir com os estudantes, se depara
com a seguinte postagem:

[...] “Time is Money”! Quem, criado nestas gerações, desconhece o sentido desta frase?
O profissional de psicologia inserido neste contexto deve atuar no sentido de minimizar todo sofrimento
psicológico que possa surgir das “amputações” opressoras destes postos de trabalho. Um olhar humano,
uma escuta humana, já seria um diferencial tamanho num sistema onde o dinheiro se tornou o sujeito e o
sujeito está morto.

Outra tarefa solicitava analisar também diferentes pontos de vista acerca da Globalização e seus impactos no mundo
do trabalho: deveriam assistir o documentário “Por uma outra globalização”, de Sílvio Tendler, que focaliza o
pensamento de Milton Santos, em contraposição ao discurso hegemônico da revista Exame, que apresenta o novo
trabalhador exigido pelas empresas globalizadas e os sucessos alcançados por quem já atua dentro deste modelo, e
o papel do Psicólogo Organizacional e do Trabalho nestes novos arranjos.

Uma outra atividade solicitou a análise de um caso de desemprego e suas consequências, dos posicionamentos
adotados pelos médico e psicólogo no estabelecimento do nexo causal entre o desemprego e os problemas
psicológicos dele decorrentes, em relação a este paciente que procurou a rede pública, já que a atuação do
psicólogo ocorre de forma interdisciplinar. Esta tarefa foi feita por meio de um wiki, no qual cada aluno deveria
contribuir num único texto.

Em outro momento, debatemos sobre as Teorias Organizacionais e uma das solicitações foi pesquisar situações que
evidenciassem o emprego dos pressupostos da burocracia como um sistema organizador de alguma empresa pública
ou privada, qual a necessidade e o impacto deste modelo nos trabalhadores e nos clientes que atuam sob estas
regras, e como poderia Psicólogo Organizacional e do Trabalho contribuir nestes contextos.

Os resultados dessas pesquisas foram postados e comentados no Facebook, no qual foi aberto um perfil exclusivo
para nossas discussões. Pensar sobre a necessidade e sobrevivência dos modelos e também acerca de suas
disfuncionalidades, como é o caso da burocracia, ou de outras teorias organizacionais, permite ao Psicólogo
Organizacional e do Trabalho conhecer as consequências destes modelos sobre a subjetividade das pessoas.

O resultado dessas atividades foi muito satisfatório porque permitiu aos alunos desenvolverem sua capacidade de
análise e formar uma consciência crítica sobre o mundo do trabalho e as perspectivas e limites de atuação do
psicólogo que escolhe atuar no campo das organizações e trabalho. Possibilitou também interagir com os colegas, na
produção do texto coletivo, o qual foi tarefa de todos e produzir um texto com qualidade e consistência, bem como
conhecer e opinar a partir de concepções semelhantes ou diferentes das suas. As avaliações dos alunos em relação à
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execução desses trabalhos têm sido extremamente favorável.

Entretanto, alguns aspectos importantes merecem ser destacados:

• As tarefas exigem uma mediação contínua do professor para interagir na discussão e avaliar as respostas
produzidas, o que pode demandar um investimento bem maior de tempo, do que corrigir as tarefas
impressas, bem como do docente ter que produzir seus próprios textos para contribuir na discussão, e claro,
estar on line, para interagir e avaliar as produções, o que pode se tornar mais um elemento estressor, na vida
agitada do professor.

• Alguns alunos, apesar de jovens, mostram dificuldade na interação com o Moodle, principalmente quando se
trata do wiki, que exige orientações preliminares do professor. E, neste sentido, cabe perguntar se os rótulos
de Geração Y, tão ao gosto da mídia, representam verdadeiramente esta pretensa facilidade que os jovens
teriam com as tecnologias de informação e comunicação. Os alunos de mais idade costumam ser menos
receptivos, pois o uso do Moodle exige algumas habilidades que nem todos dominam.

• As tarefas que tiveram uma participação mais ativa por parte dos alunos, que além de responder às
atividades, postaram muitas outras contribuições, foi no ambiente do Facebook. Além de já acessarem
habitualmente essa rede social, a possibilidade de anexar links, curtir e comentar as produções dos colegas é
muito mais “amigável” que no AVA, que limita bem o tamanho das postagens, não permite (no caso da
instituição em que o estudo se deu) acesso a blogs, entre outros aspectos restritivos. Constatamos que,
mesmo bem tarde da noite, estavam postando e comentando sobre os temas propostos, de forma leve e
interessada.

• Os demais professores não costumam usar este ambiente de trabalho com os alunos, e poucos se mostram
interessados quando mencionamos esta possibilidade e os resultados alcançados, o que nos permite inferir
que é uma ferramenta pouco explorada e com pouca possibilidade de troca de resultados, pelo menos na
instituição onde trabalhamos.

• Para os alunos que têm problemas com a produção textual, muitas vezes suas postagens apresentam grande
incidência de erros, o que acaba por expor publicamente suas dificuldades. Inclusive, em alguns casos, já
solicitaram auxílio na revisão prévia da postagem, para evitar este confronto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reflexão sobre a prática e a produção de pesquisas acerca do trabalho docente são tarefa do professor, pois
apesar de já parecer um clichê, não há como deixar de dizer que não existe ensino sem pesquisa.

Este estudo foi fruto de dois semestres em que procuramos empregar a Metodologia de Problematização, segundo o
Arco de Maguerez, na disciplina Psicologia do Trabalho e das Organizações, acompanhada de tarefas no ambiente
virtual de aprendizagem, foco da nossa discussão.

Apesar dos aspectos críticos tais como o investimento de tempo por parte do professor, a dificuldade dos alunos em
lidar com as interfaces (algumas) e até mesmo em atender aos prazos estabelecidos para o término da tarefa, a
realização das tarefas no formato adotado: problematizar, analisar e propor intervenções, a vivência no AVA se
mostrou muito enriquecedora aos alunos, porque lhes possibilitou conhecer e conviver com diferentes pontos de
vista e ter o seu questionado eventualmente, permitiu expor suas ideias e colaborar também com a reflexão dos
seus colegas, proporcionou visualizar um papel ativo por parte do Psicólogo Organizacional e do Trabalho e,
consequentemente, revelou-se como uma grande aliada da metodologia de problematização.
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