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Notas sobre Educação Online…

POTENCIAIS DA WEB 2.0









Conteúdos integrados com espaços
comunicacionais . Libertação do desktop…
Integração de mídias e linguagens
Softwares sociais e ambientes online de
aprendizagem
Comunidades e redes sociais
Interatividade online no processo de autoria.
Comunicação móvel e em rede.

Contexto e suas problemáticas








Instituição de novos arranjos espaçotemporais e
curriculares em rede.
Apropriação da Educação Online nas práticas
presenciais.
Ausência de formação inicial e de memórias de
docência e discência online

Os processos de formação continuada vêm se
instituindo em práticas e projetos pontuais e
contextualizados.

Docência na cibercultura: laboratórios de
informática, computadores móveis e
educação online


O projeto pretende investigar como a docência vem se configurando na segunda fase da cibercultura.
A cibercultura é a cultura contemporânea estruturada pelo uso das tecnologias digitais nas esferas do
ciberespaço e das cidades. Sua primeira fase foi marcada pela possibilidade de publicação e
compartilhamento de conteúdos na rede mundial de computadores, internet. Segundo Santaella
(2002), a segunda fase da cibercultura vem se caracterizando pela emergência da web 2 com seus
softwares sociais – em que destacamos a emergência da educação online, mediada pelos ambientes
online de aprendizagem – , pela mobilidade e convergência de mídias dos computadores portáteis e da
telefonia móvel. Neste contexto, nos interessa compreender se houve mudanças e como estas
mudanças vêm estruturando a prática docente na cibercultura, seja na modalidade presencial ou a
distância. O projeto de pesquisa foi estruturado em dois eixos complementares. O eixo 1, “A docência
nos laboratórios de informática e com computadores móveis”, pretende investigar no contexto da
educação formal e não formal, como os docentes vêm exercendo seu trabalho com o uso do
computador e da internet em laboratórios de informática e com computadores móveis. O eixo 2,
“Educação online e a pesquisa-formação na formação continuada dos professores-tutores dos cursos
a distância da UERJ”, pretende investigar como atuam e formam-se os docentes online dos cursos de
Pedagogia e Licenciatura a distância da UERJ. Optamos pela metodologia da pesquisa-formação
(Nóvoa, Macedo, Josso, Freire, Santos), por esta contemplar como campo de pesquisa os espaços de
atuação do professor-pesquisador. A pesquisa-ação não separa a prática pedagógica da pesquisa
científica e acadêmica. Portanto, lançaremos mão dos dispositivos de pesquisa: observação
participante (Macedo), das interfaces online (Santos), do diário de itinerância (Barbier), entrevistas
dialogadas e de grupos focais reflexivos (Freitas). A pesquisa prevê como resultados contribuir para a
formação continuada dos sujeitos envolvidos na pesquisa e para produção teórica no campo da
formação docente na cibercultura.



Palavras-chave: docência, cibercultura, informática na educação, educação online, pesquisaformação.

Quais e como são
edificados os saberes para a docência
online no contexto do Curso de
Pedagogia da UERJ?

Contexto de uma pesquisa-formação
intitulada “Docência na cibercultura:
laboratórios de informática, computadores
móveis e educação online”

Epistemologia da Prática


A opção pelo paradigma da epistemologia da prática, como quadro
teórico, se justifica por este paradigma buscar :
o reconhecimento de um saber oriundo, mobilizado e reconstruído nas práticas
docentes. Busca compreender e elucidar a produção de saberes no bojo da
experiência docente – saberes subjetivos que se objetivam na ação. [...] Nestes
estudos, interessa saber como os professores integram esses saberes a suas
práticas, os produzem transformam e os ressignificam no seio do seu trabalho
(d´Ávila, 2008, p. 31).

PESQUISA-FORMAÇÃO
OS SUJEITOS E SEU CONTEXTO FORMATIVO

Formação
On-line

Encontros
presenciais

Mediação
Pedagógica

Diálogo com autores da
epistemologia da prática
Freire, Nóvoa, Tardif, Josso.

Antônio Nóvoa
O formador forma-se a si próprio, através de uma
reflexão sobre os seus percursos pessoais e
profissionais (autoformação); o formador forma-se na
relação com os outros, numa aprendizagem conjunta
que faz apelo à consciência, aos sentimentos e às
emoções (heteroformação); o formador forma-se através
dos coisas (dos saberes, das técnicas, das culturas, das
artes, das tecnologias) e da sua compreensão crítica
(ecoformação) (NÓVOA, 2004, p. 16).

Maurice Tardif
Tardif, lança mão da metáfora do “amálgama” para
defender a ideia de que a formação de professores é
composta por uma diversidade de processos e saberes
oriundos dos campos da formação pessoal e
profissional, dos saberes disciplinares e curriculares, da
experiência. Logo, assim como Nóvoa, Tardif estende
que os espaços do conhecimento são múltiplos e que
mobilizam saberes plurais.

Cristine Josso
Josso destaca a abordagem experiencial fundamentada
em três modalidades sobre a experiência docente: 1) ter
experiências; 2) fazer experiências; e 3) pensar sobre as
experiências. A primeira diz respeito aos saberes,
vivências, experiências significativas não provocadas
pelo docente; a segunda refere-se às vivências e
saberes provocados pelos docentes e a terceira às
vivências e saberes intencionalmente provocados e
refletidos pelos docentes como experiência.
As narrativas estruturam as práticas experienciais

Sobre o Processo de
Edificação dos
Saberes
ALGUNS ACHADOS, AS
FALAS DOS SUJEITOS:

A) Prática depende da relação tutor-coordenador
de disciplina


“A qualidade fica muito a cargo da coordenação de disciplina. Eu
tive uma troca de coordenação de disciplina e minha prática saiu de
um pólo para outro. Dizia a nova coordenadora: “vamos criar fóruns
de discussão, disponibilizar vídeos, vamos fazer uma avaliação
diferenciada, se não tem como inserir vídeos na plataforma vamos
gravar em casa e mandar para o polo”. Daí vi que o movimento fica
outra coisa com o coordenador de disciplina. Quando eu me deparei
com a questão, vi que eu tinha cinco coordenadores, dois tinham
este pensamento e três não. Ai eu percebi nitidamente que a
atuação do tutor depende diretamente do coordenador.” (PRATA,
2009).

B) Investimento pessoal e pouco investimento
institucional: formação em espaços plurais de
aprendizagem


“Participar do grupo de pesquisa tem contribuído para minha
mudança de postura na forma de trabalhar com a EaD. Pois a partir
dos textos lidos, discutidos, e da reflexão na escrita de diferentes
autores, foi possível ver a diferença da prática do tutor “reativo” para
o docente online. Este proporciona discussões, valoriza o diálogo,
trabalha na construção de um ambiente real de aprendizagem. Ele
assume seu papel na construção da interatividade nesse ambiente.
O docente online permite, a partir da sua prática, que o aluno veja
que autonomia no estudo não quer dizer “aprender sozinho”. Isso é
impossível! Sem sentido! Isso é uma “chatonomia”! Pois o
diferencial está em cooperar, pensar junto! Discordar, apresentar
argumentos, reconstruir questionamentos etc. E o docente online
está nesse processo, assumindo esse espaço, e sua
responsabilidade!! Tudo que estou falando aqui é conhecimento
construído com minhas colegas (e amigas) do grupo de pesquisa!!
É fruto da formação docente no GPDOC”. (Pérola, 2009).

C) A mediação online e a potencialização da
aprendizagem do aluno online



“Quando atuamos para além da tutoria reativa os alunos percebem
nitidamente a mudança. Eu tive a resposta agora na prova
presencial. Os alunos deixaram relatos que adorariam se toda
tutoria a distância fosse assim mais interativa”. (Esmeralda, 2009).

D) Especificidades da docência online: do uso
técnico das interfaces digitais às autorias na
cibercultura


“Quando eu aprendi a usar a plataforma com suas potencialidades
[...] percebi que, com aquele ambiente que já estava ali, nós
poderíamos realmente fazer uma tutoria online que realmente
mediasse. Vi como poderia realmente buscar o aluno. Porque, no
começo (isso durou uns 2 anos), vale a pena frisar, o aluno só
participava do fórum para ter nota. Então se tivesse três
participações, ele ganhava uma nota e somava com as avaliações
dele. Daí o que eu descobri depois que eu me especializei...
quando procurei saber o que de fato era uma docência online? Qual
o potencial das interfaces? Como interagir melhor com o aluno a
partir das interfaces? Daí percebi que os alunos poderiam procurar
o tutor sem precisar de nota. Foi aí que eu comecei a fazer uma
tutoria que lançava mão das interfaces. Não era nada diferente.
Com a mesma plataforma, mas fazendo diferente. Fazendo com
que o aluno sentisse a necessidade e o prazer de estar ali
interagindo não só com o tutor, mas também com seus colegas de
turma”. (Esmeralda, 2009).

Docência Online:
saberes em
construção
ALGUNS ACHADOS, AS
FALAS DOS SUJEITOS:

•Articular

saberes oriundos de diversas redes
educativas;
•Articular saberes científicos com os saberes do
cotidiano;
•Compreender os saberes do cotidiano valorizando
experiências culturais dos praticantes

;

•Comunicar-se em rede;
•Desenvolver práticas comunicacionais mediadas
por interfaces e softwares de redes sociais;
•Desenvolver conteúdos e situações de
aprendizagem que lance mão dos potenciais da
cibercultura (hipertexto, interatividade,
convergência de mídias, mobilidade);
•Mobilizar redes sociais de aprendizagem para
além do espaço formal da sala de aula online
(Ambientes virtuais de aprendizagem ou
plataforma);

•Criar

conteúdos hipertextuais, sistematizar narrativas, criar
ambiências para que novas narrativas sejam construídas e
socializadas, provocar novas situações de aprendizagem
colaborativas e cooperativas;
•Conduzir discussões online valorizando e problematizando
os saberes dos praticantes;
•Articular teoria e prática pedagógica;
•Avaliar a aprendizagem e sua prática docente de forma
processual e formativa;
•Exercer a docência como exercício de pesquisa, de
reflexão e de formação.

•Organizar o processo de ensino e aprendizagem
tencionando saberes específicos da área do
conhecimento específica com as relações de
aprendizagem online;
•Desenvolver e gerir dispositivos de aprendizagem;
•Dominar conceitos e conteúdos específicos de sua área
de conhecimento e atuação;
•Trabalhar coletivamente e colaborativiamente,
articulando conteúdos, sujeitos e instituições.

O MÉTODO APRENDE!

“O método não
precede a experiência
e se apresenta ao
final, talvez para uma
nova viagem”.
Edgar Morin
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