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RESUMO

A monografia insere-se na linha de pesquisa Produção e Disseminação de

materiais para o Ensino a Distãncia. Objetiva refletir sobre a comunicação e
interação na construção e comunicação do conhecimento no ambiente de Ensino a

Distãncia via World Wide Web - V\/\/\/\N e destaca a importância das fontes de

informações no ambiente do curso a distãncia e a recuperação da informação pelo

receptor/aluno no ambiente virtual. Discute a necessidade de equipe interdisciplinar

para o trabalho de Ensino a Distãncia. O argumento fundamental constitui-se na

comunicação e interação e na disseminação de materiais informacional e
instrucional com base no estudo teórico da Comunicação e Interação e
Construcionismo. Como metodologia estabeleceu-se o método qualitativo com

pesquisa participante. Foi um estudo de caso em curso de especialização /ato

sensu, ministrados a distãncia. A participação do pesquisador foi como aluno, em

cujo curso foi observado: a disponibilização de material informacional e instrucional

no web site do curso, as múltiplas fontes de informações e buscou-se verificar na

prática as falas dos sujeitos receptores/alunos na interação- e comunicação e a

compreensão desses sujeitos na lista de discussão. Os resultados demonstraram a

necessidade de que curso a distãncia via WWW não deve se ocupar apenas com a

disponibilização do conteúdo, mas em adotar mecanismos e meios para a
disseminação da informação e práticas de acesso às múltiplas fontes de
informações. Os emissores/professores devem adotar uma postura que permita ao

aluno participar do processo de comunicação e interação em relação dialógica em

que ambos possam reconstruir a realidade do ambiente virtual da sala de aula para

compreende-la e transformá-la num espaço de trocas e de construção do
conhecimento.

Palavras-chave: Ensino a Distãncia; comunicação; interação; emissor; receptor;
fontes de informações.



APRESENTAÇÃO

O Ensino a Distância - EAD, decorrente das alterações tecnológicas no

ambiente informacional e instrucional, provoca tendências à criação de novos e

melhores serviços de informação, que possam estar disponíveis nos setores de

trabalhos e ambientes educacionais. Com incentivo da legislação vigente no país,

as Universidades Brasileiras estão buscando implantar cursos na modalidade a

distãncia via Internet.

Esta pesquisa visa observar, no curso na modalidade de Ensino a Distância

via Internet, a ação humana, no ambiente de Ensino a Distancia, desde a

estruturação, a organização, até a disponibilização, distribuição do material virtual

em canais de comunicação, sob o olhar crítico e observador do todo, serão

analisadas as falas dos alunos através da lista de discussão.

No processo de comunicação do conhecimento entre emissor e receptor, as

alterações da estrutura informacional foram, baseadas naquelas analisadas por

Barreto (1998), ou seja, as mudanças estabelecidas através das tecnologias de

comunicação.

Para que o receptor possa receber as informações e construir o aprendizado

dentro do ambiente que o desafie, foi estudado o construcionismo proposto por

Valente (1994), enquanto que a exploração e a reflexão no processo dinãmico do

ambiente eletrônico são caracterizados por Papert (1994).

A dimensão da revolução tecnológica, na visão de Hobsbawn (1996),

revelada pela visibilidade da Internet, diminuindo distância, e o seu uso através de

ambientes informacional e instrucional, estão definidos por Pino (2000) enquanto
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que a interação verbal conceituada pelo teórico Bakhtin (1995), fundamenta as

possibilidades dos canais de comunicação eletrônica.

Nesta investigação, o método de análise e o da pesquisa participante,

através de um roteiro de observação aplicados ao curso de especialização

ministrado totalmente via Internet, objeto da pesquisa.

A curiosidade pessoal da presente investigação surgiu a partir da discussão

sobre a importãncia das tecnologias na educação.

Desta forma estruturalmente a pesquisa ora apresentada traz conceituação

da Comunicação e Interação e Construcionismo_ Na apresentação das tecnologias

existentes, que visam complementar a bibliografia conceitual, seguem os tópicos: A

Internet, o Histórico de Ensino a Distãncia, o Ensino a Distãncia na Web e a

Legislação do Ensino a Distãncia. Para tanto são apresentados os objetivos, a

metodologia utilizada, o método, levantamento das informações, a exposição e

análise dos resultados e conclusões.
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1 . |N1'RopuçÃo

A chegada do fim do século XX marca o estabelecimento de novas relações

sociais e tecnológicas, em tempo de realidade virtual, ciberespaço e informatização.

O processo de transferência do conhecimento tem re-direcionado não só os setores

de pesquisa, como também o sistema informacional e instrucional, a um novo

desempenho. Tem estabelecido nova dinãmica nas organizações e nos indivíduos.

A mensagem deixa de ser apenas um objeto real e passa a existir também em um

campo virtual construído dentro de um grande universo de acontecimentos. É mídia

material / imaterial em termos de suporte e processo de conhecimento (Marchiori,

1992)

À medida que avançamos, faz surgir a necessidade de repensar os modelos

legais, culturais, profissionais e outros estabelecidos pelo suporte impresso. As

construções dos ambientes virtuais estão acontecendo aos poucos, ã medida que

são disponibilizadas novas ferramentas assim como é envolvida a própria

capacitação de pessoal nestes sistemas informatizados. A exemplo do dinamismo

da informação, podemos citar a comunicação World Wide Web - WWW, que integra

os recursos on-/ine e off-/ine.

A instrução baseada na Web pode ser definida com o uso da WWW como

um meio para a publicação do material de um curso, apresentação de tutoriais e

comunicação com os estudantes. Também compreende o uso da Web para a

apresentação de conferências multimidia de forma síncrona ou assíncrona. Esta

disponibilização eletrõnica de informações, com potencial em comunicação baseada

na Internet, contribui para a realização de cursos a distãncia.



Hoje, tendo em vista a possibilidade de adquirir os microcomputadores, há

uma forte tendência em utilizá-los em substituição a outras formas de comunicação,

principalmente para a educação; com o desenvolvimento da Internet, Intranets, as

fronteiras para o Ensino a Distãncia - EAD se expandiram, podendo reunir-se num

só meio de comunicação de forma cada vez mais interativa. Suas vantagens são: a

velocidade de acesso às informações, número de usuários virtuais de vários lugares

do país, e o próprio comportamento dos alunos.

No Brasil, o governo tem políticas de ampliação do número de vagas nos

cursos superiores e de credenciamento de cursos de graduação e de pós

graduação. Através da Secretaria de Educação Superior - SES(2001), tem fornecido

credenciamento para a criação de novos cursos na modalidade a distãncia, nos

termos da Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases - LDB, do Decreto 2.494/98 e da

Portaria do Ministério de Ciência e Tecnologia - MEC, sob o N° 301/98.

Em consonãncia a estes dados e especialmente devido ao avanço

tecnológico atual, as principais universidades públicas do país uniram-se para criar

a Universidade Virtual Pública do Brasil - UniRede (2000), que trabalha como

consórcio brasileiro de Ensino a Distãncia, com a criação cursos de graduação e

pós-graduação desde 2000, com o apoio dos Ministérios de Educação e de Ciência

e Tecnologia.

É neste contexto que o governo está unindo a atual tecnologia e buscando

diminuir o índice de brasileiros que não possuem curso de graduação e pós

graduação, utilizando-se dos recursos existentes para implementar o Ensino a

Distãncia, através do ambiente Internet.

Não vamos discutir a questão terminológica das expressões Educação a

Distância e Ensino a Distãncia.
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Nesta pesquisa a expressão Educação a Distancia aparece em citações e a

expressão Ensino a Distãncia será utilizada, por considerá-la mais adequada para

esta pesquisa.

Chaves (1999, p.34) considera: “o que pode ocorrer a distância é o ensino,

não a educação ou a aprendizagem: estas ocorrem sempre dentro do indivíduo e,

portanto, não podem ser remotizadas”.

Esta polêmica de “educação a distãncia e ensino a distãncia não deve

assombrar o meio educacional hoje”, mas o que marca a educação é o

descompasso entre educação e tecnologia, nas organizações acadêmicas (Chaves,

1999, p.34).

O estudo sobre esta temática partiu de minha experiência pessoal, ao

inscrever-me em cursos via Internet. Como aluna principiante e sendo da área de

Informática, não tive dificuldades nos verdadeiros passeios pelas páginas

disponíveis nos cursos, ao receber o material informacional.

Pude verificar que no material disponível não havia a intertextualidade,

observei também a necessidade de links, sites, referências bibliográficas e a

ausência de uma biblioteca virtual, que fosse utilizada como subsídio. Outro

elemento observado é que os alunos desistem do curso ministrado a distãncia e

este índice de desistência é considerado alto.

Como os recursos como Internet, computadores, software, já são realidade

no meio acadêmico e em instituições no Brasil, principalmente na pós-graduação,

nível escolhido para esta pesquisa e o iminente descompasso entre tecnologia e

capacitação profissional em EAD é que traduz o quadro anterior descrito.

Especificando mais as perguntas, como forma de torná-las mais objetivas para os

fins desta pesquisa, serão apresentados a seguir os objetivos.



Como objetivo geral pretendeu-se analisar o conteúdo das listas de

discussão, a ação humana, nas falas dos alunos/receptores, no curso de

especialização na modalidade a distãncia, via Internet.

Os objetivos específicos da presente pesquisa foram assim delineados:

1. analisar a comunicação e a interação entre os sujeitos: emissor e

receptor ou receptor e receptor; através da tecnologia existente;

2. verificar a organização, viabilização e estratégia de busca do material

informacional e instrucional;

3. observar a recuperação de fontes complementares de informações,

virtuais ou físicas, ou seja, os links, as bibliotecas virtuais, as bases de

dados;



2. ANTECEDENTES TEÓRICGS

Hoje vivemos em um universo acadêmico e profissional dominado pela

informação e por processos tecnológicos que ocorrem muito rápido. Ambientes ricos

em informações e sua contribuição pode ser intermediada por computadores,

enquanto mediador facilitador do conhecimento (Freire & Araujo, 1999).

Achamos que o momento é oportuno para se pensar no Ensino a Distãncia,

verificando seus recursos disponíveis na Internet e a necessidade dos alunos. Para

isso, é necessário um melhor conhecimento da situação atual, através da pesquisa

participante, com o fim de se estabelecer um ponto de partida.

As tecnologias da informação, comunicação, multimídia e seus conteúdos

vieram facilitar e enriquecer o processo informacional e instrucional com a inclusão

do Ensino a Distãncia através da World Wide Web (WWW). O acesso a uma

variedade de materiais e a interatividade tornaram-se atraentes ao processo de

conhecimento. A comunicação virtual colocou mais próximos o emissor e o receptor,

independente da localização geográfica.

Os programas informacionais e instrucionais oferecidos via WWW,

considerando a individualidade dos sujeitos/alunos, trouxeram consigo a

necessidade de repensar estes ambientes. Para suprir a presença do emissor, estes

ambientes “virtuais” precisam de readaptação a nova realidade, para que o receptor

possa assimilar e transformar o conteúdo virtual em conhecimento (Barreto, 1998).

A mudança quanto ao modo de produção vem sendo disponibilizada em

ambientes virtuais, a WWW, como instrumento estratégico, de disponibilização e

comunicação e interação. Com a crescente oferta de cursos na modalidade de

Ensino a Distãncia via rede e por novas demandas de profissionais capacitados
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nesta modalidade, está se formando uma classe acadêmica com características e

atuação profissional com habilidades para atuar no ambiente virtual. Dentre suas

funções, está a de “planejamento e administração de recursos informacionais”

(Beraquet et al., 1999, p. 65).

A equipe de elaboração e desenvolvimento do currículo disponibiliza os

cursos na modalidade de Ensino a Distãncia via WWW, enquanto que o

comprometimento com a estrutura informacional e o ciclo da informação no

ambiente de aprendizagem, entre o emissor/professor e o receptor/aluno, exige um

entrosamento entre a mensagem/material didático, o canal/computador e os sujeitos

do processo informacional e instrucional.

A necessidade de outras fontes de informações, através de biblioteca virtual,

bases de dados, links, sites e referências complementares e a preservação do

documento eletrõnico também é defendida por Souza (1997).

A humanidade presenciou várias mudanças que marcaram, mas aquelas que

alteraram a transmissão e disseminação da informação iniciou pela invenção da

imprensa por Gutemberg (seculo XVI), mais tarde, já no século XX, o homem

constrói o computador e, mais recentemente, a Internet.

A mudança da escrita alterou as estruturas sociais e tornou-se mais acessível

a obtenção de material impresso. Com os recursos obtidos pelo uso do computador

e o processamento de informações em bit e bytes, dos enormes mainframes ao

computador pessoal, cujos recursos resultaram na revolução informacional. Várias

mídias foram absorvidas pela humanidade: televisão, CD ROOM, vídeo e, agora, a

Internet, ciclo contínuo de conexão, rede de tecnologia e informação para a

transmissão do conhecimento.
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Este período é de afirmação, nada está consolidado, as diversas áreas do

conhecimento humano une a tecnologia ao domínio de seu uso, nos mais diversos

meios: social, educacional e organizacional.

O início deste século é marcado por enorme volume de informação e o

descompasso entre o fazer, selecionar e utilizar essa grande quantidade de

informação, que é derramada na rede Internet, é um grande desafio.

O descompasso de seleção e utilização é enfocado, no contexto educacional,

na rede de conexão e infra-estrutura de comunicação e sobretudo ao

desconhecimento das tecnologias de informação e comunicação dispersa na

Internet.

A escolha dos exemplos citados são demonstrações que somam às

inquietações que deram início a esta pesquisa, o curso na modalidade a distãncia

via VWWV representa as diversas áreas do conhecimento, a Educação, Ciência da

Informação, Comunicação, Informática, Sociologia, talvez todas as áreas do

conhecimento, pois a informação, através da rede Internet, representa o grande

impacto, alterando relações sociais, métodos de trabalho e processos educacionais.

A transmissão do conhecimento, do presencial ao virtual, é concretizada através da

rede Internet.
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2. 1 0 LEVRO VERDE

Sob a luz da tecnologia e visando a integração da sociedade e governo, o

Brasil lança: “Sociedade da Informação no Brasil - Livro Verde”.

Com início das atividade em agosto de 1999, o Ministério de Ciência e

Tecnologia - MCT, em conjunto com o grupo de Implantação do Programa,

composto por representantes do MCT, especialistas de todo o país, divididos em

grupos temáticos, iniciativa privada e setor acadêmico, entregou à sociedade metas

de implantação do Programa Sociedade da Informação.

A velocidade em que a tecnologia avança como: a forma digital, mídias e

comunicações, assumindo valores econômicos, isto tudo em consonância com a

capacidade de absorção do novo, pelas pessoas, assumindo valores sociais ( p.3).

As perguntas feitas, sobre como esta revolução vem acontecendo e as

conseqüências para as pessoas, serviram de parãmetro inicial para o

estabelecimento temático e início dos estudos do Livro Verde (Capítulo l).

Visando aproximar esta pesquisa com os temas discutidos no Livro Verde,

foram selecionados:

- oportunidade de trabalho para todos - mais e melhores empregos. A

transformação do mercado produtivo, com a eliminação de categorias de trabalho

com a chegada e uso das tecnologias, tem como desafio a capacitação e ampliação

da empregabilidade. Quanto ã capacitação, que garanta o aprendizado de novas

habilidades e competências, sobretudo “ quanto ao conhecimento das tecnologias

de informação e comunicação” (p. 7);

~ educação e aprendizado ao longo da vida - desenvolvimento de

competências. A educação é tratada como elemento-chave para a concretização e
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transformação da informação em conhecimento. Para que organizações e pessoas

estejam aptas para absorver o novo, torna-se oportuno criar condições e “garantir

seu espaço de liberdade e autonomia” (p. 7);

- apresenta deficiência na Educação do país, até mesmo na Educação

Básica, e ao tratar da disponibilização das tecnologias de informação e

comunicação que contribuirão nos programas educacionais no sentido de diminuir

essas deficiências, julga necessário o desenvolvimento e a aplicação da infra

estrutura na formação educacional. Um dos resultados desta aplicação é o Ensino a

Distância, telemedicina, comércio eletrônico, garantindo, capacitação profissional,

melhor qualidade de vida e competitividade nas organizações (p. 9).

Para a implantação e a popularização do acesso à informação e transferência

da informação, é necessário desenvolver a Educação no pais de forma mais

intensa, com programas que envolvam toda a sociedade, para a capacitação de

pessoas em todos os niveis da escolaridade, neste sentido “as tecnologias de

informação e comunicação podem prestar enorme contribuição para que os

programas de educação ganhem maior eficiência e alcancem cada vez maior

número de comunidades e regiões” (p.7). As reflexões que permeiam este capitulo

foram colocadas de propósito, pois ao tratar-se de Tecnologias de Informação na

Educação e Sociedade da Informação no Brasil, estamos no contexto atual de

divergências e urgência na Educação Brasileirae, como a modalidade o Ensino a

Distãncia vem contribuir para a Educação, com a compreensão do movimento da

informação eletrõnica no meio social.



2.2 TECNOLOGHAS DE INFGRMAÇÃO NA EDUCAÇÃG

A aplicação das tecnologias de informação na educação é decorrente da

transformação que a sociedade está passando. A introdução das tecnologias de

informação na educação é gradual, vários fatores influenciam para sua absorção:

suas estruturas e equipamentos, capacitação de professores, dificuldades de

modificar os currículos e ações governamentais. De forma geral as tecnologias de

informação são introduzidas no ensino aos poucos.

As formas de tecnologias de informação e comunicação que são aplicadas no

ensino-aprendizagem, para melhorar o aprendizado do aluno, incluem o uso da

informatica como: softwares educativos, bases de dados, processadores de texto, e

a Internet. Para Valente (1999, p. 46), as mudanças educacionais, que são

pretendidas com a absorção das tecnologias de informação e comunicação, estão

no cenário de transformações e necessitam de infra-estrutura, para não correrem o

risco de ter ambientes educacionais obsoletos e “em descompasso com a sociedade

atual”.

A inclusão das tecnologias de comunicação e interação na educação devem

ser percebidas dentro de um enfoque totalmente diferente: para a construção do

conhecimento, no investimento na aprendizagem, na formação da cidadania em

suas dimensões socioculturais (Oliveira, 2000).
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3. A ESTRUTURA DA INFORMAÇÃG E DO CONHECIMENTG

Freire (1995, p.135) destaca que na sociedade contemporãnea, a tecnologia

da informação na atividade intelectual tem amplo desenvolvimento das “formas de

expressão e de meios de comunicação que facilitem a transferência e compreensão

de informações relevantes”.

Com a chegada das tecnologia de comunicação e interação, a estrutura da

informação e do conhecimento é marcada pela delimitação, que no dizer de Barreto

(1998, p_124), “de tempo e espaço da informação”, oferecendo, assim, a infra

estrutura para modificações da informação entre emissor/receptor, permitindo

“transformações associadas à interação individual com as memórias de informação

e a conectividade aos diferentes espaços de acesso a essa informação”.

Para Campello (1998, p. 5) o registro e expressões do conhecimento e o uso

da informação compreendem as maneiras de acessar as fontes de informação. Para

a obtenção de informação e os meios pelos quais os receptores/alunos do Ensino a

Distãncia via WWW tomam conhecimento, são as fontes de informação eletrônicas,

que compreendem o uso de: bases de dados, biblioteca virtual, documentos em

forma de hipertexto através da home page, levando através de um /ink, ã outra

home page.

A pertinência e relevãncia das fontes de informação, em outros ambientes e

que se pode aplicar também para o ambiente de Ensino a Distãncia, requer a

“reconstrução de um complexo cenário de fontes e canais de informação” permitindo

assim “processos seletivos, organizados e econõmicos de busca e recuperação”

(Gomez, 1993, p.217).
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O receptor, ao defrontar com a tecnologia de comunicação e interação,

procura por recursos disponíveis no ambiente do curso, que o remete às fontes

solicitadas ou para outro acervo, para que complemente sua consulta.

O fluxo de informações entre o emissor e o receptor está se modificando, as

novas tecnologias de comunicação e interação altera o ciclo informacional,

passando o emissor a deixar estoques em acervos virtuais e o receptor “passeia por

diferentes memórias ou estoques de informações no momento de sua vontade”

(Barreto, 1998, p.126).

É justamente no campo do fluxo da informação, que caracteriza a perspectiva

de mudança, detectado pelas tecnologias de comunicação e interação, que o

emissor e o receptor interagem através dos canais tecnológicos, ocorrendo

produções diversas, transformações e experiências, fundamentalmente de forma

criativa, na junção da comunicação e conhecimento.

O que caracteriza de forma ampla as possibilidades de conexão entre o

emissor e receptor e o acesso a informação é a assimilação da informação, de

acordo com Barreto (1998, p. 126): “ o instrumento tecnológico que possibilita essa

nova interação é restrito em termos econõmicos e de aprendizado socialmente

pouco difundido”.

Nos ambientes de Ensino a Distãncia, a organização da informação,

comunicação e a interação homem-sistema de informação devem ser tratados como

necessidades de planejamento de sistemas e recuperação da informação. Com a

necessidade e uso da informação, poderá ser definido qual o padrão de

comunicação entre emissor/professor e receptor/aluno, esta comunicação é o

principal vínculo de acesso, cumplicidade e interação.
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Com a expansão dos meios de comunicação, a transmissão do

conhecimento, nas redes informatizadas, passou por reformulação desde o

armazenamento da produção à disseminação da informação. Com esta evolução

foram concebidos formas de registros que possibilitam fazer a preservação,

transferência e recuperação da informação.

Diante do cenário atual analisado por Carvalho e Kaniski (2000, p.37) , o

crescimento do fluxo informacional, nessas últimas décadas, tem trazido alguns

problemas, os usuários estão muitas vezes insatisfeitos e frustrados. Mais afirmam

os autores: “É inútil oferecer-lhes um produto elou serviço que, pelo design ou

dimensão, não possa ser assimilado em sua plenitude” (idem, p.37).

Krummel (1993) considera que a explosão da informação é algo que não

pára, e que nunca se escreveu e publicou tanto quanto atualmente. Com isto

aumentaram as formas de registrar o conhecimento, que apesar do grande fluxo

informacional, com o aumento de recursos e serviços em bibliotecas, não somente

no suporte físico mas também no virtual, as mesmas devem ter competência para

adquirir materiais importantes. Afirma que:

“O afortunado leitor de hoje tem indubitavelmente uma seleção melhor

que conhecera no passado e necessita mais que nunca que o

encaminhe em uma direção correta. O escritor também tem um maior

trabalho para descobrir quem pode haver tratado com anterioridade

seu tema” (idem, p.18 -tradução nossa).

Com relação à crescente produção e publicação, os recursos disponíveis na

lnternet e em bases de dados, na chamada explosão informacional, Marcondes e
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Gomes (1997, p.2) afirmam que: “o crescimento exponencial da Internet coloca

problemas enormes em termos de identificação de recursos relevantes”.

Com relação aos links, aos textos de autoria diversa, Oliveira (2000) defende

que a organização de conteúdo, como a disseminação da informação na Internet, é

“a figura da rede envolvendo a sociedade e o coletivo como agregador de indivíduos

e a informação“ (s_p.).

A disponibilização de links, em biblioteca virtual e em bases de dados no

ambiente de Ensino a Distãncia, faz com que o aluno/receptor se oriente, entre os

diferentes documentos, que contribuirão para “o desenvolvimento de estratégia de

pesquisa/busca, avaliação da informação ”(Tarapanoff, Araujo e Cormier, 2000, p.

93).

Na disponibilização do material didático até o receptor/aluno, a estrutura

informacional investigada vai até a comunicação e interação entre o

emissor/professor e receptor/aluno. Esta modalidade de ensino via WWW está se

constituindo aos poucos, provocar discussão dentro de trocas de resultados e

criando especializações definidas por Demo (1993, p. 213), como “competência de

construir competencia, em contato com o mundo, com a sociedade, num processo

interativo produtivo”.

Para o receptor/aluno, as fontes de informações são importantes para

construir um produto significativo que contemple a intertextualidade. O material

didático disponível de outras fontes de informações, no dizer de Barreto (1998, p.

80), criam “condições para reunião da informação institucionalizada, sua

distribuição adequada para um público que, ao julgar relevãncia, a valoriza para uso

com o intuito de semear o desenvolvimento do indivíduo e dos espaços que este

habita”.
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No Ensino a Distância via WWW, o receptor/aluno irá interagir com o

emissor/professor, no dizer de Saviani (1991, p.25), “a operação de digitação

expressa o processo de informatização que transfere para operações mecânicas

aquilo que antes era situado como atividade do pensamento”.

Este contexto também e investigado por Papert (1994), que defende o

emissor/professor como atuante no processo de interação com alunos em

ambientes informatizados de aprendizagem. Outros aspectos sobre a atuação dos

agentes no ambiente informacional e instrucional são estudados por Valente (1993,

1996), assim como o receptor/aluno está engajado na construção do conhecimento

através das redes de comunicação e interação, cujo estudo é o próximo item a ser

investigado nesta pesquisa.
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3.1 CGMUNICAÇÃQ E iNTERAçÃo

O fluxo informacional e instrucional que trafegam em via de mão única,

efetivamente está apenas no fluxo da emissão para a recepção, é relacionada

também com a mera disponibilização de conteúdos, pois na aquisição de

conhecimento junto ao receptor/aluno, de acordo com Martins (1998, p. 33),

“agrega-se ao fato de que o processo de produção de significados e de

interpretações das mensagens se reduzia apenas ã questão de doação e de

circulação de conteúdo do núcleo de produção ao núcleo de recepção”.

A característica da pesquisa, é antes de mais nada, um processo singular

entre os atores sociais diferenciados que se estruturam através de ambientes ricos

em material informacional e instrucional e por processos de interatividade.

Os próximos parágrafos visam tecer considerações sobre as teorias de

comunicação, a partir da investigação de: comunicação da informação por Le

Coadic(1996); do fenõmeno por Bourdieu(1989); de interação por Bateson( 1994).

As funções da informação, para Le Coadic (1996, p.33), "é a de comunicação

nas relações sociais formais e informais”, entre pessoas e nas organizações,

considera ainda que a comunicação é “o intercãmbio de informações”. O elemento

formal representa as informações armazenadas e a disseminação uniforme desta

informação, já o elemento informal representa as informações não armazenadas e a

interação indireta.

Nas últimas décadas, cresceu o número de pesquisas na área de

comunicação entre indivíduos, sob a luz das tecnologias de comunicação e

interação.
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A motivação dos pesquisadores, quanto ao uso e a necessidade de

informação, é considerada por Le Coadic, (1996, p. 41) em duas grandes classes:

e em função do conhecimento, uma necessidade derivada do desejo de

sabem

o a necessidade de informação em função da ação, “derivada de

necessidades materiais exigidas para a realização de atividades

humanas, profissionais e pessoal”.

A circulação das informações entre emissor/professor e receptor/aluno é um

processo relacional, que para Bourdieu (1989, p.31), são forças que integram

“formações discursivas dos diferentes atores, em especial os efeitos retóricos que

tem em vista produzir uma fachada de objetividade” e que todo um discurso

"funciona uma espécie de feixe de relação, os sentidos atravessam fronteiras

temáticas” .

Bourdieu (1989, p.31) afirma que toda emancipação, seja do campo da

emissão ou do campo da recepção, há uma sistema de disputa de sentidos, que “a

recepção das mensagens ofertadas não é um caminho de mão única”

O estudo sobre a recepção, por Bateson, consiste em verificar nas diversas

ações de um mesmo processo de criação, ou seja, o comentário se converter em

texto e vice versa. “Para que se concretize a interação entre emissão e recepção,

são necessários certos meios que permitem ao emissor e aos receptores

comunicar-se a propósito de regras (de documentação)” (Martin, 1998, p.37).

Para Bateson (1994), a percepção dos sujeitos é necessariamente dirigida

pela cultura e pela dinãmica social ao qual estão inseridos, afirma que as regras

estabelecidas pelo processo de comunicação fazer parte do sistema, rígido ou



21

flexível. Cita o mecanismo de feedback e os acontecimentos como estímulos,

reação e reforço, composto pela operação de comunicação.

A comunicação e interação fazem com que o receptor/aluno atue no ambiente

e não se apresente apenas como mero espectador. Desta forma, o

emissor/professor e o receptor/aluno apresentam produtos de formações discursivas

e a mensagem é o objeto formativo dentro do processo de comunicação e interação

(Oliveira, 1998, p.91).

Com a expansão das redes de comunicação, a mensagem é passada para

vários receptores/alunos, que no campo da comunicação e interação favorecem as

múltiplas intervenções dos atores sociais. Há um favorecimento na interpretação do

material informacional e instrucional.

A apropriação das tecnologias de informação e comunicação contribuíram

para o desenvolvimento dos países, cuja elevação nos padrões de qualidade de

vida de sua população é consequência de: qualidade de serviços, investimentos,

criação de sistemas de Ensino a Distãncia, Bases de Dados e Bibliotecas Virtuais.

Hobsbawn (1996) considerou que no final do século XX o mundo estaria

repleto de tecnologia revolucionária. A previsão feita em 1914 não tinha a dimensão

da revolução atual, cuja distãncia não é barreira entre os oceanos e continentes. As

pessoas dispõem de informações em tempo real e ao toque de botões superam a

distãncia, utilizando a revolucionária Tecnologia de Informação e Comunicação.

As diversas áreas como Educação, Informação e o papel dos profissionais da

informação apresentam-se em uma nova dimensão em seu trabalho de produção e

de reciclagem profissional. Para Souza (1997, s.p) a “...competência permitirá ao

profissional de informação do futuro trabalhar a distãncia, por tarefa, de forma

isolada e autõnoma ou em equipes remotamente integradas”, utilizando-se de
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mecanismos tecnológicos através do telefone, fax, videoconferência, modem e

ambientes de redes de alta velocidade. Devido a importãncia das tecnologias de

comunicação e informação para a sociedade atual, faz-se necessário para o

profissional da informação o uso  dos mais variados equipamentos, interfaces

operacionais, aplicativos e sistemas de pesquisa e recuperação de informação,

principalmente no uso de redes eletrônicas de comunicação” ( idem, 1997, s.p.).

Através da lnternet e suas ferramentas de comunicação e interação, podem

se oferecer ambientes assíncrono e síncrono para o desenvolvimento de programas

de Ensino a Distãncia. O estudo individualizado, mediado por computadores, é uma

perspectiva social no sentido de democratizar o ensino no contexto geograficamente

distante entre emissor/professor e receptor/aluno.

Em resposta às necessidades informacionais e instrucionais, as equipes

interdisciplinares trabalham na escolha dos meios, na produção de conteúdo, na

organização e veiculação no ambiente informacional e instrucional, promovendo a

comunicação continuamente entre os sujeitos.

Os meios de comunicação, cada vez mais interativos, têm vantagens como as

facilidades de acesso às informações; são vários os provedores de acesso quase

em tempo real ã Internet, o que tem contribuído para a melhoria dos serviços, ainda

deficientes, quanto ã velocidade desse acesso. Como destaca Figueiredo (1987,

p.76): está faltando “pessoal adequadamente qualificado e treinado para atuar nos

serviços de sistemas de informação”.

Haja vista o número de usuários virtuais de diferentes lugares do mundo.

Essa heterogeneidade também apresenta características promissoras. A

cooperação gerada a partir dos participantes de cursos de Ensino a Distãncia tem
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mostrado grande propulsora no processo informacional e instrucional (Tarouco,

2000)

O ambiente informacional e instrucional, via Web, fundamenta-se na

complexidade da produção de conhecimento, oferecendo situações que permitem o

desenvolvimento de estrategias mediadoras neste processo. As concepções desse

ambiente distanciam-se de um ensino tradicional, aproximando-se de um ensino

alternativo no qual a educação se apropria da tecnologia (Pino, 2000).

A organização das bases tecnológicas, para permitir a participação dos

receptores/alunos no processo informacional e instrucionail, permite que a

comunicação se faça numa via de mãos múltiplas.

Uma nova forma de interação entre emissor/professor e receptor/aluno vem

sendo caracterizada por listas de discussão, mural e correio eletrônico, chats, cujos

métodos de comunicação estão modificando a dinãmica em sala de aula nos

processos de trabalho didático. O crescimento exponencial da Internet tem

promovido oportunidades para novas maneiras de ensinar e aprender (Pfromm

Neto, 2000).

Os professores e alunos estão descobrindo as ferramentas de comunicação e

interação, fontes valiosas de informações, vencendo barreiras de tempo e espaço e

principalmente o preconceito quanto ao uso de meios informacionais e instrucionais

no processo de ensino-aprendizagem (Romiszowski, 2000).

Lévy (1993, p.23) considera a comunicação como um jogo que possibilita

“através de mensagens, precisas, ajustar, transformar o contexto compartilhado

pelos parceiros”.

A interatividade são os espaços compartilhados, comuns a todos os alunos,

que dão suporte à construção, inserção e troca de informações, visando a
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construção social do conhecimento, “os atores da comunicação produzem portanto

continuamente o universo de sentido que os une ou que os separa” (idem, p.23).

O elemento principal da comunicação verbal não é constituída apenas pela

substância língua, em um ato psicofisiológico, mas a interação verbal é, de acordo

com Bakhtin (1995, p. 123):

“O diálogo, no seu sentido estrito do termo, não constitui, é claro,

senão uma das formas, é verdade que das mais importantes, da

interação verbal. Mas pode-se compreender a palavra diálogo num

sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta,

de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de

qualquer tipo que seja”.

Os avanços tecnológicos e os métodos de comunicação estão modificando a

dinãmica em sala de aula e os processos de trabalho didático. O crescimento

exponencial da Internet tem promovido oportunidades para novas maneiras de

ensinar e aprender (Pfromm; Romiszowski; Stefanelli, 2000).
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3.2 CONSTRUCEQNESMO

Construcionismo é o termo criado por Seymour Papert, pesquisador do MIT

Media Laboratory, criador do LOGO. O LOGO é um ambiente de aprendizagem para

crianças. No Brasil possuem equipes de pesquisas que trabalham com o LOGO,

utilizando-se deste ambiente para disseminar o programa de “Informática

Educacional” e o uso do computador como instrumento de auxílio no processo de

ensino-aprendizagem.

Os ambientes de aprendizagem informatizados consistem em construir a

interação entre emissor/professor e receptor/aluno e este tipo de interação é

chamado de construcionismo, ou seja, quando o aluno está engajado na construção

de um produto significativo, conforme definição de Papert (1994). O construcionismo

contextualizado é quando o professor constrói o produto, ou seja, o material

didático dentro da realidade do aluno.

Papert (1994, p.124) descreve o sufixo-ismo como um marcador abstrato, o

instrucionismo, significa algo diferente da arte de ensinar. Acrescenta que o

instrucionismo expressa a crença de passar a instrução e o aprendizado é o

aperfeiçoamento da instrução, complementa que o construcionismo se caracteriza

pela atitude crítico-reflexiva do emissor/professor diante da prãtica trabalhada com

os receptores/alunos.

O construcionismo é gerado no compreender. Papert (1994, p. 125)

argumenta que a meta do construcionismo é “ensinar de forma a produzir a maior

aprendizagem a partir do mínimo de ensino”, despertando no receptor/aluno, a

curiosidade, a investigação e a criação.
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O uso educacional e o uso por psicólogos contemporâneos do termo

construtivismo, remete a Piaget1, teórico da cognição humana. Para Piaget o

conhecimento não pode ser transferido de uma pessoa para outra, mesmo quando

se está transmitindo as informações, obsen/a-se que o interlocutor está

reconstruindo uma versão pessoal das informações que pensa estar transferindo

(Papert, 1994, p. 127).

Para Papert (1994, p. 124), o reducionismo do ato de ensinar e o valor de

ensinar não é colocado em dúvida, mas aponta que “cada ato de ensino priva a

criança de uma oportunidade para descobertas”.

O uso do computador no processo de ensino-aprendizagem tem abordagens

instrucionista e construcionista, o “ computador pode ser usado na educação como

máquina de ensinar ou como ferramenta”, consistindo na “informatização dos

métodos de ensino tradicionais” (Valente, 1995, p. 10-11).

Na abordagem instrucionista, o método de ensino apenas retrata o método

tradicional informatizado, as informações “são passadas ao aluno na forma de um

tutorial, exercicio-e-prática ou jogo” (Valente, 1995, p. 11).

No sistema de ensino instrucionista, a interação acontece entre

receptor/aluno e sistema computacional, com perguntas e respostas fechadas, que

no dizer de Valente (1995, p. 11): os “sistemas podem fazer perguntas e receber

respostas no sentido de verificar se a informação foi retida”.

Não há interação se comunicação com o emissor/professor, nas estratégias

para resolução dos problemas propostos pelos sistemas e nas resoluções dos

mesmos há uma ruptura entre o emissor/professor e o receptor/aluno, da

1 O pesquisador JEAN PIAGET, realizou inúmeras pesquisas que visam conhecer melhor a própria criança e que contribuiram para aperfeiçoar
os métodos pedagógicos e educativos, e consiste em considerar a compreensão da fonnação dos mecanismos mentais da criança.



competência comunicativa, identificação e monitoramento do comportamento do

receptor/aluno, conforme mostra a Figura A.

Figura A - A abordagem instrucionista de uso do computador na educação

informação
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Fonte: VALENTE, J.A., 1995.

O ambiente construcionista tem como desafios: propiciar condições de

aprendizagem e verificar os aspectos sociais do receptor/aluno, que continua

aprendendo. A aprendizagem construcionista é direcionada para um objetivo de

flexibilidade e interação e comunicação. O emissor/professor combina estratégias,

com adequação da formação às necessidades do receptor/aluno (Valente, 2001),

ampliando o leque de possibilidades de formação, utilizando os recursos

computacionais para o Ensino a Distância.

Para Valente (2001), o modelo construcionismo combina o ensino presencial

e o virtual, via Internet. O receptor/aluno, em seu contexto social, resolve tarefas e

recebe as atividades via Internet, com intervenções do emissor/professor e dos

colegas. Como coloca Valente (2001), há as “ações que o aluno realiza na
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interação com o computador e os elementos sociais que permeiam e suportam a

sua interação", conforme Figura B.

Figura B - O aluno realiza interação com o computador e os elementos sociais
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Fonte: VALENTE, J. A., 2001

No ambiente de Ensino a Distância via WWW, com relação a construção do

conhecimento na perspectiva do receptor/aluno, o emissor/professor considera a

realidade do receptor/aluno para construir um saber científico que continue a ter

significado (Proinfo, 2000, p. 82). Os estudos sobre a construção de um ambiente

de aprendizado, voltado à realidade do aluno, são destacados por Papert (1994) e

Valente (2001), os quais entendem que o agente de aprendizado, ou seja, o

emissor/professor pode ter a liberdade para propor o que quer implementar, assim

atua em direção ao seu interesse acadêmico: “não apontar os erros para o aluno;

assumir os erros como aproximações do resultado esperado e não como fracasso

ou incompetência; provocar o pensar-sobre-o-pensar” (Proinfo, 2000, p. 83).
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No construcionismo, o receptor/aluno está engajado na construção de um

produto significativo usando a informática, dentro de um ambiente de reflexão,

depuração e descrição de solução do problema por meio de desafios, assim

propicia ao aprendiz condições de aprendizagem (Valente, 2001).

A possibilidade de aprendizagem, utilizando as tecnologias de comunicação

e interação, requer très elementos:

a) aprendizagem, trabalho e colaboração;

b) informática e telemãtica;

c) desenvolvimento de cultura de aprendizagem (Valente, 2001).

Os elementos básicos têm como princípio a integração dos elementos,

proporcionando sinergia, e o ponto principal é centrar a atenção na aprendizagem.

Com a tecnologia existente, no dizer de Valente (2001), o “desenvolvimento humano

está ficando demasiadamente importante e diverso para ser deixado a cargo do

processo, transmissão da informação”.

O Ensino a Distãncia não pode ser tratado como educação em massa, é

preciso considerar o compreender, tratado por Valente (2001) como a sociedade do

conhecimento, a pedagogia e baseada no compreender (mente) e não no fazer.

Na aprendizagem, trabalho e colaboração, no ambiente de Ensino a

Distãncia, através das tecnologias de comunicação e interação, que no dizer de

Levy (1993, p.23): “as mensagens e seus significados se alteram ao deslocarem-se

de um ator a outro na rede, e de um momento a outro do processo de

comunicação”, na interação entre emissor/professor e receptor/aluno, o seu

objetivo é promover a discussão do conteúdo didático e as mudanças nas estruturas

de conhecimento do receptor, permitindo que o receptor/aluno avance e “a
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interação das palavras constrói redes de significação transitórias na mente de um

ouvinte” (idem, p.23)_

A informática e a telemãtica requerem os recursos disponíveis das redes de

computadores, do aumento da capacidade dos computadores pessoais e o avanço

tecnológico com vistas a possibilidades de armazenamento de informação. Foram

motivos que tornaram os computadores em uma grande potência no Ensino a

Distãncia via WV\/W. As comunicações e interação fazem-se via mural eletrõnico, e

mail, listas de discussões e outros canais de comunicação e interação.

O desenvolvimento de cultura de aprendizagem faz-se pelo conhecimento, ao

receptor/aluno, cabe-lhe o hábito de uso do computador e de explorar os recursos

informacionais que foram oferecidos através do WWW, permitindo que o ensino

seja flexível. Cabe também ao receptor/aluno permitir explorar e fomentar o

aparecimento de novas maneiras de aprender, sendo óbvia a necessidade de mais

e melhores ambientes de informação e instrução, culminando em preparação

acadêmica e intelectual.

A informação e seu uso tem implicações e, no “encontro da mensagem com o

receptor/aluno” (Freire e Araujo, 1999, p. 10), pode construir um produto

significativo guiado pela cultura e pela dinãmica social ao qual o receptor/aluno está

insendo.

A disponibilização dos materiais informacional e instrucional nos meios

tecnológicos cada vez mais interativos, na construção do conhecimento em

ambiente de Ensino a Distãncia, o mesmo precisa estar rico em: informação,

tecnologia da informação e agentes de aprendizagem (Valente, 2001).

Valente (2001) define a tecnologia da Informação como toda forma de

comunicação e interação entre emissor/professor e receptor/aluno em canais de
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circulação de mensagens. Os agentes de aprendizagem são os recursos humanos

engajados no processo de ensino-aprendizagem no ambiente a distãncia via

Internet.

Os conceitos e considerações teóricas foram tratados anteriormente, como: a

contribuição teórica das tecnologias de comunicação e interação nos ambientes

educacionais ricos em possibilidades de aprendizagem e as habilidades e

competências da equipe interdisciplinar interposto pelo avanço tecnológico. Neste

contexto de transformação e pela proliferação da rede Internet, do histórico de

Ensino a Distância à Legislação vigente no país, é que será explicitado no próximo

capítulo.



4. A INTERNET E O ENSINO A DISTÂNCIA

Este capítulo tem como objetivo apresentar as tecnologias existentes que

caracterizam a complementação da bibliografia conceitual e teórica já discutida no

capitulo anterior. Tendências sugerem a presença de um novo canal de

comunicação e interação, tratado no Livro Verde no capítulo 4, Educação na

Sociedade da Informação, como “apoio aos esquemas de aprendizado, de

educação continuada e a distância baseados na Internet e em redes”, cuja

emergência de um novo instrumento de compartilhamento da informação, que

tendem a afetar a disseminação do conhecimento.

Neste sentido, faz-se necessário o esclarecimento da Internet como meio de

comunicação e interação, o histórico de Ensino a Distância e Ensino a Distãncia via

Web, bem como a Legislação vigente no país.

4.1 INTERNET

Nesta pesquisa, a Internet foi estudada como ferramenta ao Ensino a

Distãncia, mas também foram vistos os aspectos técnicos, com definições de termos

tão comumente usados. Inicialmente a Internet, por definição, é um sistema de

dimensões gigantescas e de abrangência mundial, com um conjunto de

interligações de computadores, que no dizer de Amaral (1997, p.28), “proporcionam

a seus usuários comunicação a baixo custo e acesso a fontes inesgotáveis de

informação” cuja finalidade e contribuição, “interconectam usuários para os mais

variados fins e têm contribuído para ampliar e democratizar o acesso ã informação,

eliminando barreiras geográficas, políticas, culturais, sociais”.



O interesse crescente pelo uso da Internet, que no passado era conhecida e

explorada apenas por estudantes, militares e acadêmicos, no início dos anos 90

iniciou-se o processo de busca de informações e o aparecimento da World Wide

Web, a partir de então o processo de busca de informações tornou-se mais

simplificado e a proliferação de computadores ligados na rede cresceu rapidamente.

A World Wide Web (WWW ou Web), traduzindo, é teia de alcance mundial,

foi desenvolvida no Laboratório de Pesquisas Nucleares CERN, em Genebra,

Suíça. O objetivo inicial foi interligar pesquisadores de várias instituições através da

Internet (Tomas, 1996).

O V\/\NW é um serviço baseado em hipertextos que permite ao usuãrio

buscar e recuperar informações distribuídas por diversos computadores da rede. O

hipertexto é uma forma de apresentação gráfica de informação que contém

palavras, imagens, gráficos e sons, com ligações com outros textos, o que torna

possível leituras diversas. As seleções das palavras que aparecem assinaladas

permitem ter acesso a um novo documento, associado com o tema selecionado. O

novo documento por sua vez é um outro hipertexto com novas palavras assinaladas,

portanto links dentro de uma mesma página.

Os serviços básicos da Internet, o correio eletrõnico, o acesso remoto e a

transferência de arquivos (FTP) requerem para a sua utilização um conhecimento

prévio da localização da informação.

O volume crescente das informações, encontradas nesses serviços, fez surgir

bases de dados para pesquisas e armazenamento de dados lógicos. À medida que

as redes de computadores crescem e o volume armazenado de informações

aumenta, são desenvolvidas novas ferramentas, visando facilitar a localização e o

acesso aos dados disponíveis.
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O acesso às informações está atualmente diversificando: “novas descobertas

acontecem dia a dia e o profissional tem sido chamado a conviver em um mundo

moderno e a participar em mercado competitivo e inovador” (Tomaél e Alvarenga,

2000,p.81),

O servidor W\NW pode interligar-se com diversos outros servidores WWW,

possibilitando ao usuãrio o acesso às informações disponíveis na rede. O

documento recuperado não precisa ser necessariamente um texto, pode conter

outros tipos de informação, tais como: imagens, recursos de multimídia, gráficos e

sons, a composição desses documentos é estruturada na linguagem HTML2.De

acordo com McManus (1998):

A informação no WWW é organizada numa sempre expansiva rede

de nós e links que representam os mais tradicionais domínios do

conhecimento. Usando o WWW professores e desenvolvedores

podem criar mapas para guiar seus alunos através desta nova

geografia mundial”.

O WWW representa uma nova forma de se olhar para a informação e

instrução, como ela é organizada e como ela e apresentada, é ao mesmo tempo

meio de entrega, provedor de conteúdo e assunto de uma determinada disciplina

tudo em um só ambiente.

O W\N\N, como todos os desenvolvimentos das tecnologias de comunicação,

permite a comunicação síncrona e assíncrona entre pessoas, principalmente se elas

estiverem constituindo comunidades virtuais de pesquisadores, cientistas e

professores. Esta tecnologia já não é mais centrada numa comunidade restrita,

surge como comunidade global (Peraya, 2000).

2 HTML: permite definir o fomlato do documento e as ligações com outros documentos (hiperlinks).
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A lnternet e suas ferramentas são fontes inesgotáveis de informações, com o

crescimento exponencial e a promoção de oportunidades para novas maneiras de

aprender e ensinar. Professores são tutores e alunos navegadores, estes estão

descobrindo os desafios do ensino-aprendizagem e desafiam as barreiras

associadas à escola - espaço e tempo. Com os avanços tecnológicos e os novos

métodos de fazer pesquisa e comunicação, o cenário da sala de aula tradicional

está modificando (Updegrove, 1995).

Por sua vez, Lévy (1993) entende que o sucesso das novas tecnologias está

subordinada à ação de atores humanos na capacidade de coligar-se, arriscar-se e

explorá-las. Complementa afirmando que no ambiente Internet a velocidade de

recuperação do hipertexto “a quase instantaneidade da passagem de um nó a outro

permite generalizar e utilizar em todo sua extensão o princípio da não

linearidade”(p.37).

Assim a Internet alterou as formas de como guardar, recuperar e disseminar

as informações, entretanto a WWW está se tornando uma fonte nova de pesquisa

para emissores/professores e receptores/alunos.

Como ferramenta no auxilio educacional nos cursos na modalidade a

distãncia, cuja procura e oferta vem aumentando gradativamente, bem como para

pesquisas, há necessidade de incentivos e programas governamentais, visando a

implementação da WVVW nas escolas e universidades, conforme o Ministério de

Ciência e Tecnologia, (1998, p. 40) propõe projeto para popularizar a Internet em

várias áreas, entre elas a educação. Assim,

espera-se que a rede, inicia/mente, sin/a como protótipo de

processos educacionais a distância e de alta qua/idade, onde

professores, conferências, au/as, laboratórios, bibliotecas virtuais e
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experiências, por exemplo, estejam em todo o país, a custos muito

mais baixos do que seria o caso, hoje”.

Através de pesquisas, ambientes tecnológicos para a disseminação da

informação e qualificação profissional, que surgem os ambientes educacionais

virtuais e bibliotecas virtuais, são fontes que solidificam a produção de um

determinado saber.

Buscar as informações na Internet é uma imensa fonte de recursos com

contínuo crescimento. Segundo dados das empresas de e-business, Cyveillance,

em julho de 2000 havia mais de dois milhões de páginas web, em uma progressão

enlouquecida. O volume de informações é um dos problemas que os usuários

encontram quando querem encontram determinadas informações.

Este aspecto se une ao desenvolvimento de páginas adequadas, de forma

que seja fácil a navegação e localização da informação. Todos os aspectos de

causa a síndrome mais típica da navegação, é a sensação de estar perdido no

hiperespaço. De acordo com (Gordilho, 2001, p. 30) resume em quatro pontos: “o

internauta não sabe onde se encontra agora; não sabe como voltar a um lugar

conhecido; não sabe como buscar as informações que necessita; tem a sensação

de que, apesar de seus esforços, se está perdendo algo importante” (tradução

nossa).

Para solucionar parcialmente este problema, contamos com uma ferramenta

imprescindível para circular pela rede: os buscadores, neste momento existem

métodos variados de busca, os buscadores automáticos, os índices temáticos e os

metabuscadores.

O buscador automático é uma base de dados que possui uma grande

quantidade de páginas com classificação temática com componentes: um robõ com
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programas que estão continuamente nos servidores de V\NVW e outros (grupos de

notícias, Gopher e FTP); a base de dados elaborada por estes robôs; o motor de

busca que propicia as buscas nas bases de dados. Colocando palavras-chave

sobre o contido no material que estão buscando e que apresenta uma lista de

páginas relacionadas (Gordilho, 2001, p.30).

Mostafa (2002) destaca cinco formas básicas de procurar informação na

Internet: 1) através dos motores de busca; 2) através das bases de dados

bibliográficas; 3) através das bibliotecas virtuais; 4) através das bibliotecas digitais e

através dos 5) catálogos de bibliotecas reais disponibilizados na Internet.

Motores de busca: a estrutura de sumário e índice de um livro

A busca pelos motores, tem como estrutura, sumário e índice de um livro.

Como exemplo cita o Alta Vista, Yahoo ou Google que, recupera páginas de todos

os tipos, as pessoais como as homepages tanto quanto as institucionais, podem

também remeter para páginas que defendem causas ou para páginas de negócios

e/ou comerciais. Além disto leva os usuários para páginas acadêmicas ou científicas

situadas em lugares especializados como as revistas eletrônicas ou em lugares

pessoais como as homepages de acadêmicos e pesquisadores.

Para Mostafa (2002), existem dois tipos de motores de busca: os que

indexam, por título e URL, toda a informação onde encontram conhecidos como

"webcrawlers" (como é o caso do Google ou Altavista ) e aqueles que funcionam

com base em diretórios (o mais conhecido é o Yahoo).

Os motores do tipo webcraw/ers devem ser usados para pesquisas mais

específicas, como se estivéssemos consultando o Índice de um livro; os motores de

busca baseados em diretórios ou catálogos devem ser utilizados para encontrar

informação mais genérica. O Altavista indexa milhões de páginas e documentos
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fazendo a pesquisa por palavras-chave que atualiza a informação constantemente,

apresentando data e hora nos documentos que resultam da pesquisa efetuada.

Norteados pelos mecanismos de busca na World Wide Web, as palavras-chave são

indexadas e servem para a localização dos textos, recuperação e disseminação da

informação em ambientes informatizados.

Como a Internet é um local público e sem fiscalização, como páginas soltas,

a busca pela informação nas bases de dados bibliográficas, trás textos

predominantemente acadêmicos, são textos já revisados em revistas científicas ou

prestes a serem publicados. Para Mostafa (2002). “As Bases de Dados

Bibliográficos são pois consultados por professores e pesquisadores das

Universidades que normalmente estão fazendo pesquisa e necessitam suporte

metodológico para a sua realização”.

As bases de dados podem ser de acesso público (por ex. partes da Base

ERIC em educação) como de acesso restrito, instrução sempre presente nos sites

das bibliotecas acadêmicas.

O acesso também é na forma de palavras-chave com a possibilidade de

refinar a busca da mesma forma que os motores (and, or e not) para inclusão e

exclusão de termos. Não se usa os sinais + e - nas bases de dados mas seus

equivalentes And e Not (Mostafa, 2002).

Como exemplo citamos a base SCIELO, possui uma lista de títulos das

revistas indexadas de tal forma que pode-se procurar por todos os artigos da revista

Ciência da Informação no ano 2000 por exemplo. Esta base possui uma lista de

vocabulários, que podem ser consultados antes de fazer a busca por ano ou por

número do periódico.
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Donadel (2002 p. 80) define as bibliotecas virtuais como sendo um “serviço

que reúne informações antes dispersas que são capturadas, organizadas,

sistematizadas, integradas e disponibilizadas em rede”.

Para o pesquisador é importante salientar que não encontrará livros em

Bibliotecas Virtuais, mas de acordo com Mostafa (2002) “vai encontrar informações

que dizem respeito ao ambiente da ciência como as agências financiadoras, os

institutos de pesquisa, os próprios pesquisadores da área, dissertações e teses,

eventos, etc”.

As bibliotecas virtuais do Cnpq funcionam como guias na Web e tem as

seguintes categorias: Apoio e Financiamento ã Pesquisa. Associações e

Sociedades Científicas, Bibliotecas e Referências, Instituições de Ensino e

Pesquisa, Programas de Pós-graduação, Publicações periódicas (artigos e outros

textos), Listas de Discussão, Pesquisadores e Especialistas e Base de Dados).

Divididas por temas as bibliotecas virtuais do Cnpq possuem as de: economia, de

Ótica, de engenharia biomédica, jurídica etc. Os índices temáticos são elaborados

por equipes de pessoas que catalogam as páginas e as agrupam em diretórios por

temas, que vão desde os mais gerais aos mais específicos (Mostafa, 2002).

Donadel (2002 p.80) define as bibliotecas digitais como aquelas “cujo

conteúdo está em forma eletrõnica e digital e são acessados localmente ou por meio

de redes de comunicação”. É o caso da biblioteca eletrônica brasileira chamada

SCIELO (Scientific Electronic Library Online), também chamada de base de dados

de texto completo das revistas brasileiras, Mostafa (2002).

Os Catálogos de Bibliotecas reais na Internet, essa opção de consulta que a

maioria das bibliotecas universitárias brasileiras dispõem é a consulta online do
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acervo da biblioteca, em termos referenciais. Nesta opção não há textos para serem

consultados online.

Os Catálogos, e as instituições que oferecem cursos a distãncia no Brasil,

69% destas instituições disponibilizam o catálogo na Internet até a presente data

(Donadel, 2002, p. 49). O serviço porém de renovação e reserva de livros online

não chega a ser oferecido por 20% das bibliotecas das instituições que ofertam EAD

no Brasil. A opção dos catálogos chama-se OPACS (Online Public Acess Catalogs);

o título popularizado internacionalmente significa tornar público os catálogos das

bibliotecas.

Os metabuscadores são os sistemas de busca que recorrem

simultaneamente as várias bases de dados e outros buscadores, o que multiplica os

resultados. Sem estas poderosas ferramentas seria impossível obter informações na

Internet, de todas as formas, se estima que o volume de informação que contém na

rede é quinhentas vezes maior que armazenam todos os buscadores de informação,

o que tem denominado a “Internet invisível”, e o lado negro da Internet. Também

tem buscadores que intentam cobrir este espaço (Rojas, 2001, p.31).

As organizações, instituições de ensino e provedores têm posto em prática os

Portais, a porta de acesso aos mais variados serviços da Internet, como: serviços,

recursos, notícias, correio eletrõnico gratuito, compras entre outros, estas empresas

tem conseguido sucesso com os usuários.

Dentro deste grupo temos os Portais Educativos que se centram na oferta de

serviços para a docência e acadêmicos, como formação de professores, informação

sobre materiais didáticos, fórum de discussão, buscadores de serviços e recursos.
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4.2 HISTÓRICO DE ENSENO A DISTÂNCHA (EAD)

Nas últimas décadas, as bibliotecas e o perfil do seu profissional têm

mudado, na utilização da tecnologia para melhor atender seus usuários, passando

de mantenedora de livros e artigos para intermediar os recursos eletrônicos,

envolvendo-os em meios tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem.

A tecnologia de comunicação e interação permite que o profissional da

informação atue a distãncia, com os recursos já existentes, como: fax, telefone,

microcomputador, correio eletrônico, transferência remota de dados, comunicação

através de redes eletrônicas. A essa consideração, acrescenta Souza (1997): que

na era digital e da pós-informação não vão existir barreiras geográficas e as

profissões especializadas não dependem do tempo e do espaço, serão as primeiras

a serem desacopladas da geografia.

A partir dos anos sessenta, o ensino a distãncia, via computador, começou a

distinguir-se como uma modalidade não-convencional de educação, capaz de

atender com grande perspectiva de eficiência, eficácia e qualidade aos anseios de

universalização do ensino e, também, como meio apropriado ã permanente

atualização dos conhecimentos gerados de forma cada vez mais intensa pela

ciência e cultura humana.

O ensino a distância é um recurso que se revela como um modo apropriado

para atender o grande contingente de alunos de forma mais efetiva que outras

modalidades, mas ao ampliar o número de receptores/alunos, é preciso estar atento

à qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da ampliação da clientela

atendida.
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O ensino a distãncia não surgiu no vácuo, tem uma longa história de

experimentações, sucessos e fracassos. Nas experiências de ensino por

correspondência iniciadas no final do século XVIII e com largo desenvolvimento a

partir de meados do século XIX, chegando aos dias de hoje a utilizar multimeios que

vão desde os impressos a simuladores on-/ine, em redes de computadores, avançou

em direção à comunicação instantãnea de dados: voz-imagem, via satélite ou por

cabos de fibra Ótica, como aplicação de forma de interação entre o aluno e o centro

produtor (Nunes, 1992).

Do início do século XX até a Segunda Guerra Mundial, experiências foram

adotadas desenvolvendo-se melhor as metodologias aplicadas ao ensino por

correspondência, que foram influenciadas pela introdução de novos meios de

comunicação de massa, principalmente o rádio, dando origem a projetos

importantes, principalmente no meio rural.

A necessidade de capacitação rápida de recrutas norte-americanos durante a

Segunda Guerra Mundial fez aparecerem novos métodos, entre eles destacam-se

as experiências de F.Keller para o ensino da recepção do Código Morse, que logo

foram utilizados em tempos de paz, para a integração social dos atingidos pela

guerra e para o desenvolvimento de novas capacidades laborais das populações

que migram em grande quantidade do campo para as cidades da Europa em

reconstrução.

No Brasil, desde a fundação do Instituto Rádio-Monitor, em 1939, e depois do

Instituto Universal Brasileiro, em 1941, várias experiências foram iniciadas e

levadas a termo com relativo sucesso (Nunes, 1992). Entretanto, em nossa cultura

chama a atenção um traço constante nessa área: a descontinuidade dos projetos,

principalmente os governamentais.
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Em meados dos anos 60, na Europa aconteceu a institucionalização de

ações no campo do ensino secundário e superior, posteriormente expandida para

os demais continentes, e hoje ela acontece em todos os cinco. A adoção do Ensino

a Distância propagou-se em todos os graus e na educação continuada, em

programas formais_e não formais, atingindo milhões de estudantes. O Ensino a

Distância é um processo sistemático e organizado que exige não somente a dupla

via de comunicação, como também a instauração de um processo continuado, cujos

meios ou multimeios e sua escolha vêm em razão dos tipos de alunos, eficácia de

transmissão, recepção e a transformação do processo educativo (Nunes, 1994).

Hoje é crescente o número de instituições e empresas que desenvolvem

programas de treinamento de recursos humanos através da modalidade de ensino a

distãncia. Programas não-formais de ensino têm sido utilizados em larga escala

para adultos nas áreas de saúde, agricultura e previdência social, tanto pela

iniciativa privada como pela governamental.

Na Alemanha, em que pesem reclamações empresariais com respeito ao alto

custo da mão-de-obra, o elevado índice de produtividade no trabalho está

relacionado diretamente aos investimentos em treinamento e reciclagem. Na

Europa, de forma acelerada investe-se em Ensino a Distãncia para o treinamento de

pessoal na área financeira, isto representa o investimento em treinamento em maior

produtividade e em redução de custos (Nunes, 1992).

Na década de 90, o processo educacional está se movendo rapidamente

para fora do ãmbito das instituições de ensino, apoiando-se nos avanços

tecnológicos da comunicação para disseminar informação, o profissional habilitado

a distãncia será igual em competência comparando com aquele que freqüentar a

academia (Souza, 1997).
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Esta modalidade de ensino surgiu para diminuir as distãncias geográficas e

solucionar os problemas sociais e profissionais, dos paises em desenvolvimento.

Nos países da América Latina, no contexto social, educacional e económico,

o Ensino a Distância é uma estratégia para acabar com as diferenças regionais

existentes, ultrapassando as barreiras geográficas e temporais, através da

autonomia do aluno, atingindo uma grande parte da população de maneira rápida e

económica. De acordo com Jusfiniani (1994, p. 15), "a necessidade de diminuir a

distãncia que nos separa do desenvolvimento tecnológico é um desafio para nossos

povos, para os quais o ensino tem um papel preponderante”.

A tomada de decisão, por parte de paises para criar sistema de Ensino a

Distãncia, pode ser analisada com relação às necessidades e as possibilidades dos

sistemas existentes, não existindo modelo único de sucesso para a modalidade.

Afirma Justifiniani (1994, p. 17) que: "É importante ter em conta que a educação

aberta e a distãncia não é uma panacéia milagrosa e nem pretende substituir a

educação presencial (tradicional)”.

A Universidade de Brasilia possui pesquisa nesta área. Em meados da

década de oitenta o EAD na Universidade de Brasília - UnB alcançou outra

dimensão. Segundo Todorov (1993), as mudanças que a humanidade está

passando, pela busca constante de inovações, que neste processo tratem o aluno

como sujeito de sua história, levou a UnB a adotar de forma pioneira a educação a

distãncia. Diante deste cenário em que o profissional da informação em seu

contexto atual de disseminador da informação nos meios físicos e tecnológicos,

requer a responsabilidade e atuação na sociedade da informação. O profissional da

informação deve levar, como explicita Freire e Araújo, (1999, p. 14), a “comunicação

do conhecimento para aqueles que dele necessitam”.
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4.3 ENs|No A oisTÃNc|A NA WEB

No contexto educacional e de treinamento, face às tecnologias existentes em

EAD, busca melhorias nos processos de trabalho, modernização nos currículos e

inovações em treinamento, constituindo em desenvolvimento de habilidades para

sua atuação na sociedade. (Tarapanoff, 1997) apresenta sugestões que vão além

da atividade em marketing em unidades de informação e organizações, também

aponta a oferta de cursos em novas tecnologias, que visem a preparação para o

mercado de trabalho, atuação e conscientização.

mas em ambientes tecnoclentíficos; utilização de vídeos e

técnicas mistas de ensino local e a distância, para levar o

treinamento e a educação continuada aos profisslonais em seus

locais de trabalho, com o apoio de multiplicadores, treinados para

este fim (idem, p.7).

Dentre às novas atribuições para o profissional da informação está a de

consultor e elaborador das informações veiculadas nas páginas e biblioteca virtual

no sistema de ensino a distãncia.

O Ensino a Distância cresceu rapidamente ao utilizar as novas tecnologias,

em particular a Internet, e suas atividades são desempenhadas em materiais

digitais, baseadas na utilização de redes de computadores, que superam o material

impresso. Este conjunto propiciou a utilização de métodos informacionais e

instrucionais diferenciados entre o ensino presencial e a distãncia.

A modalidade de Ensino a Distãncia, via Web, compreende o uso de

publicação de material de um curso, apresentações de tutoriais, o correio eletrõnico,

mural, grupos de discussão, quadros de avisos eletrõnicos. Essas facilidades
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permitem ao receptor/aluno interagir com o emissor/professor, com seus colegas,

contanto que o ambiente de aprendizagem se assemelhe ã sala de aula.

Os profissionais, que projetam cursos a distância, têm experimentado formas

de discussão eletrõnica para atingir o objetivo que é a aproximação do ambiente

eletrõnico com a sala de aula (Linn, 1996). A apresentação de conferência

multimídia de forma síncrona e assíncrona diminuiu as fronteiras para o Ensino a

Distãncia via Web e expandiu a oferta de cursos nesta modalidade.

A distância é irrelevante quando se fala em tecnologia, pois a concepção de

Ensino a Distãncia está relacionada com a educação continuada. As empresas tem

negócios que envolvem tecnologia e estabilidade financeira. As organizações

preocupadas com treinamento de seus funcionários utilizam as ferramentas da

Internet, WWW e videoconferência, em corporações de rede de trabalho.

Um dos fatores desta mudança para o treinamento baseado em tecnologia de

comunicação é o custo. Outro fator é a competitividade, o uso de treinamento livre,

com opções de horários para seus receptores/alunos. O Ensino a Distãncia como

auxílio nas organizações trouxe algumas vantagens como: reduzir despesas com

treinamento, valorizar a produtividade, fazer treinamento tanto mais flexível e

acesso a recursos educacionais alternativos.

Visto que, instituições e governo estão buscando alternativas para levar

informações e conhecimento às pessoas que delas necessitam, aliando os recursos

tecnológicos com a comunicação e interação e o Ensino a Distãncia, buscando

formas de aprimorar sua utilização. Para tanto, a legislação vigente no país propicia

e incentiva a criação de novos e melhores serviços de Ensino a Distãncia.

Na expectativa de que recursos financeiros, físicos ou pela própria vontade

política, os órgãos competentes, criem mecanismos para o acesso ã informação,



47

certamente é a mais importante contribuição da rede Internet no processo ensino

aprendizagem. É de fundamental importância a possibilidade de troca de

informações entre os atores sociais, emissores/professores e receptores/alunos,

intercâmbio de informações entre agentes de aprendizagem.
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4.4 ENSINQ A DHSTÂNCIA: LEGÍSLAÇÃO

A história escrita por êxitos e fracassos, pela descontinuidade de planos

governamentais, que não floresceram, deixando uma marca de que Ensino a

Distãncia no Brasil não funciona.

Não cabe aqui levantar e argumentar sobre o fracasso do Ensino a Distãncia

e os fatores que determinaram para que isto ocorresse, mas verificar o avanço

considerável na Legislação vigente, conseqüências das decisões políticas que

acompanham a tendencia mundial, embora um pouco tardia, mas amparadas por

projetos que estão sendo viabilizados.

O Art. 80 da Lei n°9394, de 20 de dezembro de 1996 no Título Vlll, trata das

Disposições Gerais, o qual descreve as determinações sobre o Ensino/Educação a

Distância, relacionados como segue:

a) o Poder Público deve incentivar o desenvolvimento e a veiculação de

programas de ensino a distãncia;

b) o Ensino a Distãncia desenvolve-se em todos os níveis e modalidades de

ensino e educação continuada;

c) a educação a distãncia organiza-se com abertura e regime especiais;

d) a educação a distãncia será oferecida por instituições especificamente

credenciadas pelo União;

e) caberá à União regulamentar requisitos para realização de exames; para

registro de diplomas relativos a cursos de educação a distãncia;

f) caberá aos sistemas de ensino normatizar a produção, controle e

avaliação de programas e autorizar sua implementação;



49

g) poderá haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas;

h) a educação a distãncia terá tratamento diferenciado, que incluirá: custos

reduzidos na transmissão por rádio e televisão; concessão de canais

exclusivamente educativos; tempo mínimo gratuito para o Poder Público,

em canais comerciais (Lobo, 2000, p.1-2).

Em 11 de fevereiro de 1998, foi publicado no Diário Oficial da União, o

Decreto n° 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, regulamentando o Art. 80 da Lei de

Diretrizes e Bases - LDB, da Educação Brasileira. Como diz em sua ementa,

regulamenta o Art. 80 da Lei n° 9394 de 20 de dezembro de 1996, e dá outras

providências”.

Sua publicação define pontos e torna claro outros pontos verificados a seguir:

a) define e conceitua Educação a Distãncia no Art. 1°:

'Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto

aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes

de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados

pelos diversos meios de comunicação”;

b) no Art. 1°, Parágrafo Único, expressa sobre o regime especial como

“flexibilidade de requisitos para admissão, horário e duração, sem prejuízo,

quando for o caso, dos objetivos e das diretrizes curriculares fixadas

nacionalmente”,

c) restrições quanto ao credenciamento "especialmente credenciadas para

esse fim”, podem oferecer cursos na modalidade a distância que conferem

certificado ou diploma de conclusão (Art. 2° ):

Q de ensino fundamental para jovens e adultos,



50

e de ensino médio,

Q da educação profissional, observando legislação específica (§ 3°),

e da graduação, observando legislação específica (§ 3°)

@ para mestrado e doutorado, (Artigo 2°, § 1°), “a oferta de

programas de mestrado e de doutorado na modalidade a distãncia

será objeto de regulamentação específica”;

d) credenciamento: no Artigo 2° § 3° são fixadas condições para a,

“autorização, o reconhecimento de cursos e o credenciamento de instituições

do sistema federal de ensino que oferecem cursos de educação profissional a

distãncia deverão observar, além do que estabelece este Decreto, o que

dispõem as normas em legislação específica”;

e) validade dos certificados e diplomas nos cursos de Ensino a Distãncia,

terão validade, desde que expedidos por “instituições credenciadas e

registrados na forma da lei, terão validade, nacional” (Artigo 5°);

f) validade dos certificados e diplomas obtidos em cursos de Ensino a

Distãncia, por instituições estrangeiras, mesmo quando realizados em

convênio com instituição brasileiras, conforme mostra o Artigo 6°, "deverão

ser revalidados para gerarem efeitos legais, de acordo com as normas

vigentes para o ensino presencial”;

g) propõe “avaliação do rendimento do aluno para fins de promoção,

certificação ou diplomação” (Artigo 7°) no processo e por meio de exames

presenciais, que “deverão avaliar competências descritas nas diretrizes

curriculares nacionais, quando for o caso, bem como conteúdos e habilidades

que cada curso se propõe a desenvolver” (Parágrafo Único).
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Em 07 de abril de 1998, a Portaria n° 301 - MEC, normatiza os

procedimentos de credenciamento de instituições para a oferta de cursos de

graduação e educação profissional tecnológica a distãncia.

O Decreto n° 2561, de 27 de abril de 1998, altera a redação dos Artigos 11 e

12 do Decreto n° 2494, de 10 de fevereiro de 1998, passando a ser:

“delegada a competência ao Ministro de Estado da Educação e do

Desporto, para promover atos de credenciamento, das instituições

vinculadas ao sistema federal de ensino e das instituições de

educação profissional em nivel tecnológico e de ensino superior dos

demais sistemas”.

E para “ promover atos de credenciamento de instituições localizadas no

ãmbito de suas respectivas atribuições, para oferta de cursos a distância dirigidos à

educação de jovens e adultos, ensino médio e educação profissional de nível

técnico” compete às autoridades integrantes dos demais sistemas de ensino,

conforme trata o Artigo 8° da Lei 9.394, de 1996.

Entretanto falta estabelecer metas que indiquem os itens que serão objetos

para avaliações dos cursos na modalidade a distância, dentre os diversos meios de

comunicação e interação entre os cursos e os receptores/alunos.

Para Lobo, (2000, p. 4), é o dever do Estado “que os textos legais e as

normas oficiais passam a tratar” e da Sociedade criar estratégias de ampliação

democrática do acesso ã Educação. A proposta de reflexão sobre o Ensino a

Distãncia, no Brasil, “inscreve-se na responsabilidade de influir na construção

coletiva da educação que precisamos e queremos”, a educação deve ser tratada

como direito preliminar de cidadania, dever prioritário do Estado Democrático.
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Políticos e prestigiadores, assim considera Lobo (2000, p. 5), fecham “seus

olhos para suas concretas possibilidades, excluem-na como solução ou - o que é

pior - transformam-na numa oferta de segunda classe para dar impressão de

atendimento aos excluídos de sempre”.

Mas cabe aqui registrar que decisões oportunas sobre o Ensino a Distãncia

via WWW, nas instituições privadas ou governamental, deve-se verificar a infra

estrutura de comunicação e interação, dos modelos planejados e projetos

teoricamente bem formulados, registrando que para o sucesso de qualquer projeto

nesta área depende, fundamentalmente, de investimentos significativos que

deverão ser feitos na formação de recursos humanos e no investimento em

tecnologias de comunicação e interação.

Dessa forma, para que esta pesquisa possa justificar a necessidade de maior

organização, dinamização e recuperação das fontes de informação bibliográfica e

como irá ser possível a recuperação da informação pelo receptor/aluno, nos

processos de informatização da educação, no Ensino a Distância via WWW,

descreve-se a seguir o método de pesquisa.



5. O MÉTQDO

Esta é uma pesquisa qualitativa, que tem como fundamentação metodológica

a observação participante em que o pesquisador tem contato direto com o fenõmeno

observado, para coletar as ações dos sujeitos em seu contexto natural (Chizzoti,

1998, p.90).

O tratamento e análise dos dados/informações terá como suporte o Método

de Análise de Conteúdo, através de estudo de casos. No entender de Chizotti, “o

objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das

comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou

ocultas” (1998, p. 98).

Essa técnica visa investigar a compreensão dos sujeitos no contexto cultural

e procura reduzir o volume de informações contidas em comunicação,

catagorizando-as em características particulares.

A observação é usada como principal método de investigação ou associada a

outras técnicas de coleta, como mostra a visão de Menga (1986, p.26): “a

observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o

fenõmeno pesquisado”.

A experiência vivenciada é o melhor teste de verificação da ocorrência,

permite que o observador se aproxime da perspectiva dos sujeitos. A pesquisa

participante terá como procedimento a atitude de observador total, aquela em que o

pesquisador interage com o ambiente web site e em comunicação e em interação,

com os sujeitos da pesquisa. Durante a atividade de observação, o pesquisador
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participante observará as discussões nas listas, nos e-mails e em aulas presenciais

quando o curso assim necessitar (idem p.29).

De acordo com Fazenda, (1999, p.51), a pesquisa qualitativa em Ciências

Humanas fundamenta-se no modo de ser do homem, situado no elemento das

coisas empíricas, constituindo-se no pensamento moderno, e “que tratam da vida

do homem, do trabalho e da linguagem (Foucault)”.

A coleta de dados foi realizada a partir da impressão de todo participação dos

sujeitos na lista de discussão, abrangendo um período de très meses de observação

em 2001.

O estudo de caso realizou-se com minha participação como aluna no curso

na modalidade Ensino a Distãncia, para a coleta dos dados, cujo contato de

observação/participação desenvolveu-se por via eletrônica e presencial, quando

assim o curso exigiu.



5.1 O LEVANTAMENTO DAS ENFORMAÇÕES

Foram dez (10) os objetos de observação, com o fim de obter os dados

específicos do curso analisado, combinando observações on-line e presenciais,

acerca de determinado ponto, a ação humana, para que efetivamente pudessem ser

trabalhadas as variáveis.

Os objetos de observação estão descritos a seguir:

ENSINO CENTRADO NO ALUNO - neste grupo, apresenta-se o

receptor/aluno, cujo conteúdo são as falas dos mesmos:

o falta de informações;

ê falta de informações dos textos que serão produzidos pelos alunos;

¢› sair do curso;

ê material do módulo que está sendo trabalhado;

ê solicitação por tutoria;

ø discussões nas listas;

e vínculos afetivos;

ê sugestões para melhorar o curso;

o experiência em EAD via tecnologia;

Q tecnologia.

5.2 A AMOSTRA

A análise dos conteúdos da lista de discussão realizaram-se no período de

três (03) meses, março, abril e maio no ano de 2001.

Como critério para o estabelecimento das necessidades do grupo amostral,

realizou-se a coleta a partir dos conteúdos dos sites e também das listas de
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discussão, por meio das falas emitidas pelos receptores/alunos. No curso de pós

graduação, especialização de universidade brasileira, assim se caracteriza:

ê para o curso totalmente a distãncia. Somente com aulas presenciais na

fase final, com a realização de oficinas e provas concentradas para os

módulos já ministrados. A coleta dos dados realizada a partir do site. O

total de alunos matriculados é de cento e sete (107), apenas trinta e cinco

(35) alunos participaram da lista de discussão; registrou-se a presença de

quatro (04) tutores, e um (01) administrador do sistema;
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6. EXPOSIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

O grupo selecionado para a observação, justifica-se porque são

receptores/alunos de curso de especialização e podem ter maior riqueza de

observações/constatações a fazer, por terem vivido o processo de ensino

aprendizado nos anos anterior de graduação.

Com isto, cabe aqui compreender a importãncia das relações humanas no

processo de comunicação do conhecimento, no curso ministrado a distãncia.

Para o trabalho de análise de conteúdo da lista de discussão, foi adotado um

ponto de partida: o de voltar a atenção para a ação humana; buscar compreende

los como receptores/alunos; buscar entendê-los como reflexão sobre a que esta

pesquisa se propõe, permitindo a abertura do ser humano para compreender o que

se mostra nos conteúdos das listas de discussão. A abertura significa saber dos

próprios valores, conceitos e voltar-se para o que se mostra, cuidando com as

possíveis distorções entre fatores emocionais e relevantes ditos pelos sujeitos da

pesquisa.

Com o grupo foi possível criar vários pontos relevantes para o Ensino a

Distância via V\/\/VW e confirmados na Tabela a seguir:





Tabela 01. Objetos de observação, ensino centrado no aluno

AGRUPAMENTO DE OBJETOS AIÉINS - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TOTALMENTE A DISTÂNCIA
OBSERVAÇOES FEITAS NA LISTA DE DISCUSSAO - 2001

ENSINO CENTRADO NO ALUNO

OBJETOS DE MARÇO ABRIL MAIOç OBSERVAÇÕES ç ç
ø "não tenho informações "inscrição para o módulo seguinte;

precisas; falta de oportunidade para colocar ¢› “tem sentido muita falta de troca
FALTA DE _ 0 peço retorno de minhas minhas dúvidas;
INFORMAÇOES dúvidas e anseios; falta de visão operacional e definição de

¢ EAD apresenta estratégica".
complicadores;

¢ faltam avisos no site”.
ø muitos alunos solicitam;

FALTA DE o “onde estão colocando as “dúvidas nas atividades que serão
INFORMAÇÕES DOS reflexões dos exercícios? e×ecutadas".
TEXTOS QUE ø não temos tempo paraSERA0 discutir todas as atividadespropostas;
PEI-OS ALUNOS o mandar o Modulo para

quem?”.

SAIR DO CURSO 0 muitos alunos. menos alunos. Q nenhum aluno.

MATERIAL DO
MÓDULO QUE ESTÁ
SENDO
TRABALHADO

‹¢› poucos alunos comentam
sobre a qualidade do
material.

muitos alunos acham que está bastante
cansativo;
“parece que o curso é por
correspondência;
falta reflexão sobre o módulo em
andamento;
ausência de orientação;
o produto tem uma intenção e não a
explicita claramente”.





Tabela 01. Objetos de observação, ensino centrado no aluno (Cont. )

AGRUPAMENTO DE OBJETOS AFINS - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TOTALMENTE A DISTÂNCIA
OBSERVAÇOES FEITAS NA LISTA DE DISCUSSAO - 2001

ENSINO CENTRADO NO ALUNOOBJETOS DE MARÇO ABRIL MAIO
OBSERVAÇÕES

“solicito tutoria intensiva;
SOS tutor;
colegas ajudem-me;
quem é meu tutor;

“a interação e o apoio constante entre aluno e tutor ê de 0 “período de caça a tutoria;
grande estímulo para a realização do curso;
melhorar e ampliar a atuação;

por que professores não participam (os
responsável pelo curso)”.

301-ICITAÇAÔ e|une deve ter uma eee¡etene¡a interatividade pode ser dinamizada".POR sistemática;
TUTORIA retorno eficiente e eficaz,

aguardo uma luz”.

“importante; Fórum, poucos participam; “falta ampliar caminhos
_ falta informações “sobre Fórum, necessitam de posicionamento; complementares mais rico através

D|5CU3S0ES/ administrativas; problemas com o Fórum (técnicos); de ilustrações, €×€*mP|°S.DEBATE/ LISTA discussões;
DE DISCUSSÃO

considero importante o fórum;
cadê o debate?
temos que fazer uma avaliação
deste curso on-line”;
sentimento de exclusão no
processo a distância"

criamos um Fórum e onde está agora?
Precisamos discutir o assunto de EAD;
trabalhar a educação de forma integral “abertura”;
estamos num ambiente ensino-aprendizagem?
discutir assuntos que estão saltitantes no momento da
mídia;
discutir o material produzido no modulo anterior;
qual o papel do educador perante a sociedade que
chamamos de tecnológica?
vãrios assuntos que oportunizam reflexões e trocas
vãlidas, saindo de um contexto hermético convencional;

0reflexão sobre interatividade;
sem interatividade se torna enfadonho;
a lista possa melhorar e ampliar a sua atuação;
repensar a forma de atuar para o próximo módulo;
as estratégias podem ser melhoradas;
oportunizou reflexões;
onde estão as fontes complementares para pesquisa?”

falta links com mais referências;
reflexões sobre EAD, sistema aberto;
no chat ausência de colegas;
alunos escolhem os temas para chat;
discussões sobre o conteúdo com
muitas criticas e sugestões;
retrocesso a Instrução Programada;
contra o Tutor ser professor treinado
para as aulas de interação e não o
professor responsável pela disciplina;
contra EAD para grandes massas;
trocar idéias sobre tema EAD;
compartilhar dúvidas sobre o
conteúdo;
foram excelentes aqueles artigos que
foram divulgado aqui. Nos links com
informações mais imediatas ou
caminhos para outros textos”.





Tabela 01. Objetos de obsen/ação, ensino centrado no aluno (Cont.)

AGRUPAMENTO DE OBJETOS A_IfINS - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TOTALMENTE A DISTÂNCIA
OBSERVAÇOES FEITAS NA LISTA DE DISCUSSAO - 2001

ENSINO CENTRADO NO ALUNO

OBJETOS DE MARÇO ABRIL MAIO
OBSERVAÇÕES

sentem-se isolado e solitário;
formação de grupos afins; ânimo colegas; 0 aluno se sente complementeI apresentações de alunos; vamos lá gente; ¡9n°fad° na lista de ÕÍSCUSSÊO

VINCUI-OS verifica-se muito entusiasmo; somos inovadores;
AFETIVOS sentimento de abandono; saudações on-line;

“temos que conservar o inteligência coletiva”.
entusiasmo;

SUGESTÕES “artigos em sites; “criar discussões em formulação de currículo e seus
PARA sites que oomplementam o impactos na Educação; “destaca a Web pela facilidade de
MELHORAR 0 material". buscar e ampliar caminhos complementares mais rico, consulta imediata de referências
CURSO através de ilustrações, exemplos, discussões, trabalhos para o aprofundamento doscientíficos como referência" Conteúdos".

acha inovadora;
EXPERIÊNCIA EM “pioneiro nessa empreitada por curiosidade”. “as experiências neste campo aindaEAD VIA é válida insuficientes para uma ricaTECNOLOGIA enfrentar os desaf¡os¡ fundamentação".

pioneirismo;

“tenho medo de deixar material na lista; “chat, é relação fria e impessoal;
os alunos não utilizam a será que a rede é confiável tenho dificuldade em acessar o site;

TECNOLOGIA apostila On-line fobia tecnológica; EAD com tecnologia só serve para a
tem dificuldades em baixar
programas;
constatam problemas técnicos;

envio de material sem o devido recebimento.
complicadores, como velocidade de acesso e tempo de
conexão;

classe “eIite”;
de EAD como mercadoria, sem
reflexão”.
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Na Tabela n° O1, ENSINO CENTRADO NO ALUNO, apresentam-se os

objetos de observação como: Falta de Informações, Falta de Informações dos

Textos que serão Produzidos pelos Alunos, Sair do Curso, Material do Módulo que

está sendo Trabalhado, Solicitação por Tutoria, Discussões/Debate/Lista de

Discussão, Vínculos Afetivos, Sugestões para melhorar o Curso, Experiência em

EAD via Tecnologia e Tecnologia. Nesta tabela ocorreu o entrelaçamento de idéias

e necessidades prioritárias manifestadas pelos receptores/alunos, o que mais

chamou a atenção e exigiu do pesquisador participante a partilha substantiva destas

necessidades e manifestações. Exigindo-se não só identificar as reflexões dos

receptores/alunos, mas também as reflexões do pesquisador participante.

Neste contexto, no qual o pesquisador se projeta e experimenta o espaço e o

tempo vivido, cabe refletir e agir como ser pesquisador, embalado por fatores

sociais, culturais, tecnológicos e econômicos, mas manter-se firme no propósito da

pesquisa, as pessoas. Dadas as inúmeras solicitações por parte dos

receptores/alunos, por causa da falta de informações sobre o curso, o módulo em

andamento e as produções de textos, observou-se que muitos receptores/alunos

desistiram do curso.

No mês de março, no objeto de observação Falta de Informações, os

receptores/alunos já indicaram o site como ineficiente pela falta de informações

precisas e a falta de avisos.

A Falta de Informações, nos meses de março e abril e a incidência de

solicitações por informações por parte dos receptores/alunos comparando com a

Solicitação por Tutoria, demonstra claramente uma relação direta, quanto maior a

intervenção do Tutor no processo, menor serã as demonstrações de insatisfação

por parte dos receptores/alunos. lsto é conseqüência também nos Objetos de
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observações; Falta de Informações dos Textos que serão Produzidos pelos Alunos

e Sair do Curso.

Cabe aqui colocar que para Chizzotti (1998, p. 83), “os pesquisados são

sujeitos que elaboram conhecimento e produzem práticas adequadas para intervir

nos problemas que identificam” , contribuindo para o Ensino a Distãncia - EAD via

WWW como receptores/alunos e deixando claro seus anseios e decepções.

O objeto, Falta de Informações dos Textos que Serão Produzidos pelos

Alunos, indica que na elaboração do material informacional e instrucional não foi

claramente especificado quais as atividades que os receptores/alunos deveriam

desempenhar, o que nos leva a acreditar que houve uma precipitação tanto na

elaboração do material informacional e instrucional como no universo questionável

dos receptores/alunos, a saber: “onde estão colocando as reflexões dos exercícios;

não temos tempo para discutir todas as atividades propostas”, “mandar o módulo

para quem'?” e dúvidas nas atividades que seriam executadas.

O curso de EAD via WWW, ao ser planejado, desenvolvido e avaliado por

uma equipe interdisciplinar, por causa da complexidade do próprio processo de

organizar e de disponibilizar a informação, instrução e ensino no contexto

educativo. Pela complexidade educacional, aliada ã complexidade do domínio

atualizado das informações e a busca do aprimoramento do material disponibilizado,

é que se faz necessário uma equipe interdisciplinar.

As atitudes dos receptores/alunos registradas na lista de discussão contribui

para adequar e determinar ações mais eficazes por parte da equipe de EAD,

formada por: professores da área de conhecimento, bibliotecãrios/indexadores ,

analistas de sistemas, pedagogos. Interdisciplinar por natureza para construir e
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organizar as informações como: referências bibliográficas, links, textos de autoria,

biblioteca virtual e bases de dados.

Verifica-se que os receptores/alunos necessitam de interações e a presença

do emissor/professor (tutor) com retorno eficiente e sistemático e consideram a

interação e o apoio constante entre aluno e tutor, é de grande estímulo para a

realização do curso, “parece que o curso é por correspondência” (Tabela 1, abril).

A presença do emissor/tutor motiva a participação dos emissores/alunos. Os

estilos e ritmos de aprendizagem são diferentes e a atenção do emissor/professor

precisa estar presente. Ha receptores/alunos que têm desempenho e raramente

necessitam estar interagindo com o emissor/professor, mas há aqueles que

precisam estar sendo incentivados, acompanhados constantemente. Na análise em

maio, pode-se constatar que o apoio e a presença do emissor/professor foi

constante, se o apoio não estiver ao alcance do receptor/aluno, este pode se

frustar e deixar o curso.

Em Discussões/Debate/Lista de Discussão, foi o objeto de observação que

marcou como os receptores/alunos estão refletindo, exigindo e trabalhando o

Ensino a Distãncia via WWW nos moldes da educação tradicional. Este quadro

reflete a riqueza de detalhes que permeiam os fatores sociais, culturais,

tecnológicos e econômicos ao aporte teórico traçado nesta pesquisa, da

Comunicação e Interação, do Construcionismo, da Internet e as Múltiplas Fontes de

Informações.

Estabeleceu-se neste objeto a combinação de informação com a

comunicação e interação. A informação que representa simbolicamente o

conhecimento e a comunicação e interação, acontece “em um universo de discurso

em que o processo de transmissão da informação é visto como comunicação do
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conhecimento para aqueles que dele necessitam” (Freire, 1995, p. 141). É esse

olhar para a sociedade, na qual Belkin constrói seu conceito de informação como

alteração de estruturas (1978).

As falas nas listas de discussão assumem formas diferentes e complexas, os

receptores/alunos deixam explícitos os sentimentos de abandono, por isso o objeto

de observação Vínculos Afetivos.

É no objeto de observação, Discussões Debate/Lista de Discussão, que

caracterizam explicitamente as necessidades dos receptores/alunos com os

objetivos desta pesquisa, principalmente com o objetivo específico, observação da

recuperação de fontes complementares de informações virtuais ou físicas, ou seja,

os links, as bibliotecas virtuais, as bases de dados.

No mês de abril observa-se que despertou nos receptores/alunos a

necessidade de fontes complementares, sobre as quais surgiram vários

questionamentos: o ambiente do curso web site deveria dispor de fontes

complementares para pesquisa. Esta necessidade é mais evidente no mês de maio,

no qual verificou-se a real necessidade do receptor/aluno em querer pesquisar

outras fontes complementares. Analisando o conteúdo da lista de discussão

relacionados a seguir, temos:

- “falta ampliar caminhos complementares mais rico através de ilustrações,

exemplos, discussões;

- faltam links com mais referências;

- foram excelentes aqueles artigos que foram divulgados aqui. Nos links

com informações mais imediatas ou caminhos para outros textos”.

Neste contexto, para recuperação da informação os receptores/alunos

necessitam de mecanismos que propiciam a busca por informações
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complementares e também orientações que devem fazer parte do curso de Ensino a

Distãncia via WWW, que para Pinheiro e Loureiro (1995, p. 45), está relacionada

com “mecanismos de comunicação seletiva e à orientação aos usuários de sistemas

de recuperação da informação”

Observou-se que, da divulgação de artigos houve manifestações positivas e

atitudes de aprovação, os receptores/alunos puderam experimentar artigo relevante

relacionado à temática estudada e com isto puderam ampliar discussões.

Também relacionado com as manifestações por parte dos receptores/alunos

sobre a falta de informações em fontes complementares, está o objeto de

observação Sugestões para Melhorar o Curso. Nos (03) três meses de

observações, constata-se que a necessidade é constante, pois foram solicitados:

- “artigos em sites;

- sites que complementem o material;

- buscar e ampliar caminhos complementares mais rico, através de

ilustrações, exemplos, discussões, trabalhos científicos como referência;

- destaca a WEB pela facilidade de consulta imediata de referências para o

aprofundamento dos conteúdos”.

Neste ponto, onde o receptor/aluno cria expectativa para a melhoria do curso

a distãncia, o receptor/aluno volta-se totalmente para o ambiente via Internet e

espera que o processo de busca e recuperação da informação dos serviços on-/íne

possa propiciar um ambiente mais rico para o aprofundamento dos conteúdos.

Os objetos Vínculos Afetivos e Experiência em EAD via Tecnologia,

mostraram aspectos sociais que esta modalidade de curso traz, são as formações

de grupos afins e voltados para a solidariedade, mesmo sendo totalmente a

distãncia constatou-se esta característica entre os receptores/alunos.
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A solidariedade explícita no mês de abril, com o emissor/professor ausente,

os receptores/alunos sentem-se mais sozinhos e passam a dialogar mais com os

colegas do curso, que se auto denominam “estamos sozinhos” e “abandono”.

Na Experiência em EAD via Tecnologia, observa-se que os receptores/alunos

participam do curso a distãncia para enfrentar desafios, experiência inovadora,

curiosidade e alguns não se manifestaram por considerar “as experiências neste

campo ainda insuficientes para uma rica fundamentação”.

No objeto de observação Tecnologia, de acordo com Werthein (2000 p. 77 ),

os paises em desenvolvimento precisam tomar “decisões sobre investimentos para

a incorporação da informática e da telemática”, utilizando-se de processos para

garantir o desenvolvimento educacional com qualidade, aplicando as tecnologias de

comunicação e interação na modalidade de cursos de Ensino a Distância via

WWW.

No curso observado constatou-se pouca intervenção do emissor/professor na

lista de discussão, os receptores/alunos manifestaram-se sobre vários aspectos:

percebeu-se que ficaram confusos em relação a realização das atividades;

dificuldades em utilizar o acesso aos conteúdos, sentiram-se atropelados, dado ao

volume de material informacional e instrucional e grande dificuldade em

acompanhar a lista de discussão devido ao número de receptores/alunos que

freqüentaram a lista, em cuja observou-se o registro de assuntos constantes da

Tabela n° 01.

Sinaliza, aqui, a presença do emissor/professor e da equipe de planejamento,

aliado ao suporte de comunicação e interação que pode resultar em aprendizado

pelos receptores/alunos ou frustração, dada a insatisfação, tornando-se o

receptor/aluno desmotivado por que o curso é a distãncia e os receptores/alunos
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precisam desenvolver suas atividades sozinhos. O único mecanismo de

comunicação e interação é a lista de discussão, espaço para compartilhar que, de

acordo com Le Coadic (1996, p.33), a comunicação é “o intercâmbio de

informações”, que para Bourdieu (1989, p.31), todo campo da emissão ou do campo

da recepção, há uma disputa de sentidos, que “a recepção das mensagens

ofertadas não é um caminho de mão única“.

Assim, as expectativas da cultura que se instalou junto aos receptores/alunos

em consonãncia com a tecnologia de comunicação e interação como sendo a

panacéia de resoluções de problemas, da aquisição do conhecimento, sobretudo

nos casos estudados, contribui aqui com as expectativas cultural que influenciam os

limites da exclusão ou inclusão dos procedimentos de validação do curso.

Observado o caso e os sujeitos desta pesquisa, introduzem na conclusão como

filtros efetivos em que no mundo em linha de formação empregam uma dimensão de

valor para determinar o resultado e a satisfação: “a busca do conhecimento”.

Contudo, cabe aqui registrar que as deficiências no curso de Ensino a

Distãncia via WVVW analisado reflete criticamente sobre as tecnologias de

comunicação e interação. O emissor/professor necessita fazer questionamento

sobre as tecnologias, que podem auxiliar no processo de comunicação e da

construção do conhecimento e devem ser utilizadas de forma que realmente

ofereçam oportunidades para os receptores/alunos.

Registra-se, como deficiência no curso, procurando credenciar não somente

as tecnologias empregadas, mas considerar o fazer profissional e suas experiências

com as práticas na produção e distribuição da informação em ambientes virtuais.
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7. CONCLUSÕES

As considerações que aqui são colocadas e as preocupações fundamentais

centralizam-se nos objetivos desta pesquisa.

A primeira refere-se à comunicação e interação entre os sujeitos envolvidos

emissor/professor e receptor/aluno, no curso na modalidade a distãncia via W\NW.

A segunda refere-se a organização e a estratégia de busca do material

informacional e instrucional e a contribuição de equipe interdisciplinar, como

Educação, Ciência da Informação, Informática e demais áreas, são importantes

para o aprimoramento do material disponibilizado. A terceira preocupação refere-se

ao armazenamento e recuperação da informação no curso de especialização a

distãncia, à recuperação de fontes complementares de informações.

Os dados coletados e observados durante os três (03) meses no curso de

especialização, cuja análise ampara as preocupações iniciais, demonstram a

validade de nosso questionamento.

No entanto, à guisa de considerações finais desta monografia, na qual se

espera ter explorado de forma extensiva no decorrer da argumentação, destacam-se

os seguintes pontos:

A interpretação e estudo, da estruturada da informação e o conhecimento,

fundamentam-se na visão da informação, na construção de um produto significativo

que altere as necessidades informacionais dos sujeitos. Para Gomez (1993, p.220)

o “conhecimento, produto autõnomo e às vezes não intencional das ações

humanas, carece de toda transferência e imediatismo para seus próprios

produtores, apesar de seus efeitos de retrocarga sobre as esferas das

subjetividades”.
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A formação e transformação dos sistemas de produção de conhecimento e de

transmissão da informação, contribuindo com a formação e ensino para a Era da

Informação ou para a Sociedade do Conhecimento.

Portanto, as Ciências atuais estão relacionadas com a percepção de que a

situação atual de informação nas redes eletrônicas e fontes virtuais corrobora com a

formação de profissional atual, pois é um campo de atuação profissional no curso

de Ensino a Distãncia via WWW.

1 - refere-se à comunicação e ã interação entre os sujeitos envolvidos

emissor/professor e receptor/aluno, no curso na modalidade a distância via WWW.

As interações informacionais e o uso da informação podem ser o intercãmbio de

informações, que para Le Coadic (1996, p.47), as interações informacionais e o uso

da informação têm vários fatores: como interação social, intercãmbio de

informações entre as pessoas e as máquinas e técnicas informáticas. Para Belkin

(1978, p.82), a comunicação na sociedade contemporãnea possui conflitos entre o

emissor, a informação, o receptor e todo processo de comunicação, que implica na

formação de conceitos e o próprio conhecimento formalizado.

2 - o segundo ponto concerne ã verificação na organização, viabilização e

estratégia de busca do material informacional e instrucional. Os dados coletados

permitem convalidar o objetivo específico 2, verificando a organização e a

viabilização. Cabe aqui destacar a necessidade que o curso nesta modalidade deve

ter em seu ambiente: biblioteca virtual, links, sites para buscar e bases de dados. A

análise nos Web sites aliando às falas dos sujeitos dessa pesquisa, constatou-se

que: ao disponibilizar curso na modalidade EAD, precisa haver um treinamento,

definindo estratégia, que é educação de usuário para o acesso ã informação,

consequentemente as decisões do receptor/aluno sobre o que é relevante ou
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satisfatório, são determinados pelo próprio receptor/aluno o que espera encontrar

em uma determinada busca.

Os receptores/alunos deveriam aprender como funciona adequadamente o

acesso à informação, evitando experiências frustrantes, experimentações mal

sucedidas, tarefas repetidas, dificuldade de erros consecutivos e a motivação por

concluir uma determinada tarefa na utilização da Internet, bases de dados e

biblioteca virtual.

3 - terceiro, refere-se ã recuperação de fontes complementares de informações, a

partir de suas técnicas no ambiente de informacional e instrucional, poderá dar

maior suporte no Ensino a Distãncia via WWW, como ao acesso a material

bibliográfico, forma de tratamento, treinamento de utilização em bases de dados e

biblioteca virtual.

Diante das novas demandas do mercado globalizado e por profissionais

capacitados nos sistemas via Internet, com a inserção de Ensino a Distãncia em

instituição de ensino superior, deverão formar uma classe acadêmica com

características e atuação profissional com habilidades para prover e usar a

informação no ensino virtual.

Atualmente a comunicação e interação não pode ser conceituada como

modelo linear, cristalizado pelos meios de comunicação de massa durante anos. O

modelo linear, aplicado ao grau de apreensão e por parte do receptor, era suficiente

para uma interação e instituía-se por relação compartilhada de receptores e

mensagem e conhecimento (Martins, 1998, p.33).

A convergência de um diálogo mediatizado pela tecnologia, não pode

transformar em um modelo linear que trafega em mão única, mas com espaços para

a comunicação verbal, que de acordo com Bakhtin (1995, p. 123):
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pode-se compreender a palavra diálogo num sentido amplo, isto

é, não apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas

colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer

tipo que seja

O emissor/professor constrói o ambiente de aprendizado, onde o

receptor/aluno está engajado na construção de produtos significativos, dentro do

ambiente de reflexão, depuração e descrição de solução, o construcionismo,

definido por Papert (1994) e defendido por Valente (2001).

Após elencar as preocupações objetivas nesta pesquisa, coloca-se que, a

“info” ignorância ou “info” exclusão, tratados no Livro Verde, no cenário atual

representa um atraso de alguns anos de investimentos em recursos básicos como:

computadores nas escolas, pesquisas na Internet, bibliotecas virtuais e bases de

dados. O atual cenário apresenta uma série de implicações importantes nos

processos de construção do conhecimento e uma lacuna entre a escola e a

tecnologia.

Na infra-estrutura educacional atualmente existem distorções entre a

iniciativa privada e instituições mantidas por Órgãos Municipais, Estaduais e

Federais. Desta forma, a educação do país não pode ser exposta a situações

utópicas, por considerar que a tecnologia vai resolver todos os problemas, mas que

os planejadores e executores de projetos educacionais precisam compreender

melhor o papel das novas tecnologias e como elas poderão desempenhar seu papel

no contexto educacional, sem descuidar dos direitos de cidadão.

Os aspectos Legais, Sociais e Tecnológicos implicam no repensar a

Educação a Distância e os sistemas de informação, dos processos de ensino

aprendizagem e o redimensionamento do papel que o profissional tem nos
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ambientes de Ensino a Distãncia via WV\/W, o qual deverá desempenhar sua função

na formação de cidadãos críticos e não simplesmente receptores/alunos adestrados

mecanicamente, via pacotes instrucionais, pre-determinados.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases - LDB e como foi delineado na

Legislação de Educação/Ensino a Distãncia brasileira, percebe-se que o Ministério

da Educação está estudando formas e mecanismos para a inclusão desta

modalidade de ensino em todos os níveis de escolaridade. Estas formas previstas

estão explícitas no curso analisado, cujos objetivos constam: qualificar professores

e outros profissionais de educação para uma melhor compreensão e utilização da

Educação a Distãncia em programas de formação de professores do ensino

superior, médio e fundamental.

Cabe reflexões sobre estes programas educacionais, alerta-se que, para os

níveis de escolaridade, devem ser adotados mecanismos controladores para a

verificação das instituições a serem credenciadas pelo Ministério da Educação.

Sugere-se como exigência para o credenciamento: ter biblioteca virtual;

profissionais interdisciplinares na equipe formadora do curso a distãncia e controle

de acesso dos receptores/alunos ao ambiente do curso. Após constatar que o curso

analisado é credenciados para a modalidade de Ensino a Distãncia, torna-se

inadiável a adoção de políticas mais nítidas de atendimento educacional nos

sistemas via tecnologia de comunicação e interação (Lange, 2001).

Se no ensino presencial constata-se a existência de alguns alunos pouco

reflexivos, com dificuldades na construção do conhecimento e/ou totalmente ã

margem da formação adequada para a atuação na sociedade da Informação, cabe

reflexão sobre as formações em curso a distãncia, no qual os receptores/alunos e

com pouca indagações durante as aulas presenciais. Fica aqui o registro de
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modalidade a distãncia.

A necessidade de entender com sensibilidade e clareza quais são os traços

de universalidade da informação, disponibilizações existentes na rede Internet,

sugerimos que sejam ministrados nos cursos nesta modalidade a distãncia, as

mudanças nas formas de buscar a informação, os paradigmas das múltiplas fontes

de informações, que se quebrem estes paradigmas e as tornem as exigências do

mundo contemporâneo, somam a realização desta pesquisa nos curso de pós

graduação, ou seja, especialização, em seu contexto e cenário atual, no ano de

2001.

Todos os resultados encontrados na presente pesquisa e algumas das

recomendações, que parecem ser relevantes na construção do conhecimento em

Ensino a Distância via WWW, não fecham aqui a discussão, ao contrário, se

constituem dentre muitos modos e abordagens que poderão surgir a partir da

percepção significativa na formação do profissional.

Sugere-se que sejam feitos estudos: fontes de informações on-line e as

necessidades dos usuários/alunos; Sistema de comunicação e interação para a

construção do conhecimento; A comunicação da informação para grandes massas e

as conseqüências sociais das múltiplas fontes de informações como ambiente de

pesquisa no curso de Ensino a Distância via WWW.
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