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Introdução

Considerações iniciais

Existe um crescente interesse pela educação a distância atualmente, tanto por parte de

instituições de ensino interessadas em ampliar o alcance de seus programas quanto por

parte do público, que busca formas cada vez mais convenientes de se manter atualizado.

o ensino a distância usa meios de comunicação para preencher a separação física entre

professor e aluno. As tecnologias utilizadas com esse fim são variadas e cada uma

apresenta características próprias que a tomam adequada para certos contextos e

inadequada para outros. Por essa razão, a interação na educação a distância tem uma

natureza bastante diversa daquela existente no ensino em sala de aula, em função da

tecnologia adotada.

Uma das tecnologias que vêm sendo adotadas com maior rapidez no ensino é a Internet.

Um misto de repositório de materiais e informação, à semelhança de uma biblioteca, e de

meio de comunicação, como os correios e o telefone, a Internet proporciona uma grande

variedade de possibilidades e alternativas de aplicação educacional. Empregada tanto no

ensino tradicional quanto no ensino a distância, essa tecnologia tem o potencial de

transformar a maneira como compreendemos a educação.

Objetivos do trabalho

Esse trabalho tem como objetivo identificar as implicações teóricas e práticas da

comunicação mediada por computadores na educação a distância. Em particular, serão

analisadas as alterações provocadas na interação entre professor e aluno e entre alunos

de cursos a distância. Para isso, será necessário:

1. Descrever as principais formulações teóricas em educação a distância e identificar as

contribuições relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem.

2. Traçar um panorama prático da área e analisar os diversos tipos de programa

oferecidos quanto à natureza da interação.
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3. Expor as características da comunicação mediada por computadores e caracterizar a

sua utilização no ensino a distância, evidenciando implicações teóricas e práticas.

Plano da dissertação

Essa dissertação trata da educação a distância como um modelo educacional diferente da

educação convencional, tendo como elementos característicos a separação física entre

professor e aluno e a natureza mediada de sua interação. Mais especificamente, o

trabalho procura identificar as implicações teóricas e práticas do uso da comunicação

mediada por computadores na interação entre professor, instituição e aluno dentro desse

modelo.

Assim, o primeiro capítulo da dissertação apresenta uma descrição da educação a

distância como um campo teórico de pesquisa. O que é educação a distância e quais os

elementos que a definem? Quais são as diferentes interpretações da área e quais os

pontos em comum entre elas? Quais são as principais preocupações dos teóricos e quais

tópicos são relevantes para esse trabalho? O primeiro capítulo aborda essas questões,

fornecendo o embasamento necessário para o restante do trabalho.

Por outro lado, é necessário conhecer também o lado prático da educação a distância. O

segundo capítulo descreve os diversos arranjos organizacionais de instituições que atuam

na área e os vários tipos de programa oferecidos. São então apresentadas algumas

dimensões que caracterizam a interação na educação de forma geral e os vários tipos de

curso a distância são analisados e classificados conforme esses critérios. Por fim,

sugere-se que tecnologias recentes como a videoconferência e as redes de

computadores estão modificando o caráter da interação na educação a distância e

aproximando-a da educação convencional.

o terceiro capítulo analisa os impactos de uma das tecnologias surgidas recentemente, as

redes de computadores. Por ser bastante recente e ainda não ter o seu uso amplamente

disseminado, inicia-se com uma descrição do seu funcionamento e dos principais

instrumentos por ela disponibilizados. A seguir, é feita uma descrição de sua aplicação à
educação a distância, com a apresentação de alguns exmplos típicos tirados da literatura

e da experiência do autor. Finalmente se expõe o que se considera implicações

relevantes da comunicação mediada por computadores para a teoria e a prática da

educação a distância.
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Nas conclusões são resumidas as principais contribuições desse trabalho. Sugere-se que

a comunicação mediada por computadores pode provocar uma transformação

significativa na forma como se compreende e se pratica a educação a distância.

Propõe-se ainda algumas questões não desenvolvidas na dissertação, mas que merecem

um maior aprofundamento posterior.
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I. A pesquisa em educação a distância

Educação a distância, de forma sucinta, é um modelo educacional em que professor e

aluno se encontram separados fisicamente. Como conseqüência dessa separação, a

interação entre ambos precisa ser mediada por algum tipo de tecnologia, o que provoca

profundas mudanças em sua dinâmica.

Inicialmente conhecida como ensino por correspondência, a educação a distância surgiu

como uma altemativa ao ensino convencional em escolas e instituições de ensino

tradicionais. As iniciativas pioneiras aconteceram por volta de 1840, na Inglaterra, após a

criação de sistemas postais confiáveis, seguidas por outras semelhantes em diversos

locais da Europa e dos Estados Unidos. O interesse em levar oportunidades educacionais

às pessoas que não tinham condições ou mesmo vontade de cursar um programa regular

foi o motivo que estimulou o desenvolvimento da educação a distância nas décadas

posteriores.

O surgimento da educação a distância como área de pesquisa acadêmica, entretanto, se

deu apenas no início da década de 70 deste século (KEEGAN, 1996, pp. 13-14). Apesar

de contribuições anteriores de teóricos como Berje HOLMBERG (1960), G. B. CHILDS

(1963) e Chartes WEDEMEYER (1963), a teoria ganhou corpo apenas a partir da

contribuição de pesquisadores do Deutsches Institut für Femstudienforschung - DIFF 1 da

Universidade de Tübingen, Alemanha. O chamado Grupo de Tübingen era composto,

entre outros, por Günter Dohmen, K. Graff, Otto Peters, Rudolf Manfred Delling e

Karl-Heinz Rebel.

Esse capítulo tem o objetivo de apresentar a educação a distância como um campo

teórico. Na primeira seção é feita a delimitação do campo, apresentando-se uma definição

de educação a distância e esclarecendo algumas semelhanças e diferenças em relação a

áreas de pesquisa correlatas. Na segunda seção são colocadas as propostas teóricas de

pesquisadores tradicionais da área, sendo identificados alguns elementos básicos que

definem os limites e descrevem a natureza da educação a distância como objeto de

estudo. Na terceira seção, as discussões teóricas relevantes para essa dissertação são

apresentadas e comentadas.
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A. Delimitação do campo

Durante os anos 80, um grande esforço foi feito pelos pesquisadores da educação a

distância para defini-Ia como um campo teórico. Desmond KEEGAN (1986), em um

estudo onde compara as definições de diversos autores, aponta a existência de uma

grande inconsistência na terminologia utilizada. Uma variedade de termos era utilizada

para indicar aquela nascente área de pesquisa. Referia-se à educação a distância através

de expressões como, por exemplo, estudo por correspondência, estudo doméstico (home

study), estudo independente, estudos externos (extemal studies) e ensino a distância,

entre outros.

Além de se utilizar vários termos para designar a educação a distância, ela era também

confundida com outras formas de educação não convencional e áreas de pesquisa

correlatas mas diversas. Keegan chamou a atenção para a diferença que havia entre

educação a distância e aprendizagem aberta (open leaming), aprendizagem flexível

(flexible leaming), educação de adultos (adult education) e tecnologia educacional

(educational technology).

Nessa seção faz-se a apresentação da definição de educação a distância proposta por

KEEGAN (1986), uma das mais citadas na literatura até hoje. São comentados os seis

elementos característicos descritos em 1980 e é exposta a sua reformulação proposta em

1986. Considera-se necessário ainda fazer um esclarecimento quanto às diferenças entre

a educação a distância e algumas áreas de pesquisa afins.

1. Uma definição de educação a distância

Um elemento sempre presente nas propostas de definição de educação a distância,

independentemente da terminologia adotada (estudo independente, aprendizagem aberta,

ensino a distância, etc.), é a separação física entre professor e aluno. Essa é a

característica básica que diferencia a educação a distância de outras formas de ensino

não convencional existentes.

1 Instituto Alemão para a Pesquisa em Educação a Distância.
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Como conseqüência dessa separação, surge a necessidade de utilização de algum meio

para permitir a sua comunicação. Apesar de colocar um maior controle da aprendizagem

nas mãos do aluno, a educação a distância não prescinde da atuação do professor,

continuando a exigir uma interação ao longo do processo educacional.

Uma outra característica menos óbvia, mas também presente de forma explícita ou

implícita nas discussões teóricas, é a preocupação com a autonomia do aluno. Chartes

WEDEMEYER (1981) defendeu em toda a sua obra a independência do aluno em relação

a quaisquer restrições ao seu aprendizado e propôs o ensino a distância como uma forma

de se viabilizar essa independência. Ou seja, para ele a independência é o mais

importante, a separação entre professor e aluno é apenas uma forma de se consegui-Ia.

Pesquisadores da educação a distância, não necessariamente comprometidos com o

conceito de independência, divergiram quanto ao grau adequado de autonomia a ser

proporcionado ao aluno, mas tinham-na como um elemento natural do ensino a distância.

De forma geral, pode-se dizer que a educação a distância apresenta três características

fundamentais que a diferenciam das demais áreas de pesquisa:

• Separação física entre professor e aluno.

• Comunicação entre ambos mediada por algum tipo de tecnologia.

• Favorecimento da autonomia do aluno em relação ao professor.

Esses elementos podem ser considerados os fundamentos sobre os quais se construiu a

teoria e a prática da educação a distância até o momento. É a partir deles que KEEGAN

(1986) elabora uma síntese de propostas teóricas de diversos autores.

a) A síntese de Desmond Keegan

Na década de 80, muitas contribuições foram feitas para esclarecer e refinar conceitos

básicos e criar uma base teórica mais sólida para a área de educação a distância. Uma

das mais importantes dessas contribuições foi a de Desmond Keegan. Revendo algumas

definições de educação a distância amplamente aceitas na época, ele propôs uma síntese

que, segundo MOORE (1996) acabou se tomando a mais citada na literatura até o

momento.
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(1) A definição preliminar de 1980

Na edição de lançamento do periódico australiano Distance Education, Keegan identificou

seis elementos básicos para uma definição da área, tomando como base as sugestões de

definição propostas por PETERS (1973), MOORE (1973), HOLMBERG (1977) e a lei

francesa de julho de 1971 que regulamentava a educação a distância:

• a separação entre professor e aluno, o que a diferencia da aula presencial;

• a influência de uma instituição educacional, o que a diferencia do estudo privado;

• o uso de mídia, geralmente impressa, para colocar professor e aluno em contato e
transportar o conteúdo educacional;

• o provimento de comunicação bidirecional de forma que o aluno possa se beneficiar
de um diálogo ou mesmo iniciá-lo;

• a possibilidade de encontros ocasionais com fins tanto didáticos quanto de
socialização; e

• a participação em uma forma industrializada de educação.

(KEEGAN, 1980)

(2) A proposta definitiva de 1986

Em uma publicação posterior, após receber inúmeros comentários e críticas a respeito de

sua proposta de definição e analisar exemplos de instituições de educação a distância no

mundo inteiro, KEEGAN (1986) reformulou o texto de sua definição. Algumas

considerações sobre cada um dos elementos foram feitas.

1. A separação entre professor e aluno

Essa é uma característica central de todas as definições estudadas por Keegan. Um

estudo das instituições de ensino a distância, entretanto, revelou diversos graus de

separação, indo desde a ausência completa de contato entre professor e aluno, passando

pela possibilidade de contatos voluntários até a exigência de participação em sessões

presenciais.

2. A contribuição da instituição de ensino

Keegan chama novamente atenção para a confusão existente entre auto-estudo e

educação a distância. Reconhece o valor de materiais auto-instrucionais, desenvolvidos

com o objetivo de permitir a uma pessoa que estude e aprenda por conta própria, mas

reforça que a educação a distância vai além disso, proporcionando ao aluno um

acompanhamento constante que serve como incentivo e orientação.
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3. A função da mídia tecnológica

A experiência de Keegan vem de um ambiente que utilizava predominantemente a

correspondência como forma de comunicação para o ensino, assim como todos os

primeiros teóricos de educação a distância. Aqui ele acomoda as tecnologias mais

recentes como teledifusão e computadores em sua definição.

4. A comunicação bidirecional

Quanto a esse item ele apenas retoma a diferença entre educação a distância e instrução

programada, televisão educativa, ou fitas de áudio ou videocassete para fins didáticos,

não acrescentando nenhum novo elemento.

5. A separação entre o aluno e seus colegas

Keegan via a educação a distância como um modo essencialmente individual de

aprendizado, assim como diversos outros teóricos pioneiros como Wedemeyer e

Holmberg. Evidências do ensino a distância feito em grupos nos países escandinavos ou

através de meios eletrônicos como teleconferência e conferência por redes de

computadores levaram-no a reformular esse item de sua definição.

6. A industrialização do processo educacional

Keegan é um grande defensor das idéias de industrialização do ensino propostas por

Peters. A reação adversa a essa posição, entretanto, argumentando que tal afirmação

não se aplica a todos os tipos de sistema de educação a distância, levou-o a retirar esse

elemento.

A definição proposta em 1980 foi reformulada em 1986. Keegan passou a caracterizar a

educação a distância da seguinte forma:

• A separação quase permanente entre professor e aluno ao longo do processo de
aprendizagem (o que a diferencia da educação convencional face a face).

• A influência de uma organização educacional tanto no planejamento e preparação dos
materiais didáticos quanto no provimento de serviços de suporte ao aluno (o que a
diferencia do estudo particular e programas do tipo "aprenda sozinho").

• O uso de mídia - impressa, áudio, vídeo ou computador - para unir professor e aluno e
transportar o conteúdo do curso.

• O provimento de comunicação bilateral de forma que o aluno possa participar ou
mesmo iniciar um diálogo (o que a diferencia de outros usos da tecnologia em
educação).
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• A ausência quase permanente de atividades em grupo ao longo do processo de
aprendizagem, de forma que o aluno é usualmente ensinado de modo individual. Existe
entretanto a possibilidade de encontros ocasionais, tanto face a face quanto
eletrônicos, com objetivos didáticos e de socialização.

(KEEGAN, 1986)

Keegan procurou formular uma definição abrangente que pudesse compreender toda a

diversidade de formatos de programas a distância existentes na época. Em sua definição

da área, ele buscou uma síntese entre a teoria e a prática, começando com uma revisão

de definições teóricas reconhecidas e refinando seus conceitos com a análise sistemática

de instituições envolvidas com educação a distância. Embora a proposta de Keegan tenha

sido amplamente aceita na comunidade acadêmica, os recentes desenvolvimentos

tecnológicos provocaram uma reconfiguração no campo (NIPPER, 1989; PAULSEN, 1992

e BATES, 1995), levando a uma necessidade de reformulação. No entanto, uma definição

amplamente aceita e que inclua os vários desdobramentos provocados por novas formas

de comunicação ainda não foi atingida.

2. Áreas de pesquisa correlatas

o que caracteriza de maneira essencial a educação a distância é a separação física entre

professor e aluno. Isso fica evidente com o termo que acabou consagrado após anos de

discussões teóricas. Essa característica é suficiente para diferenciar educação a distância

de aprendizagem aberta e de aprendizagem flexível, por exemplo. Essas últimas são

também alternativas de educação não convencional, e até se utilizam de métodos de

educação a distância para atingir os seus objetivos. Mas aprendizagem aberta ou flexível

não quer dizer necessariamente que a aprendizagem é feita longe do professor ou da

instituição de ensino, como veremos mais adiante.

Como conseqüência da separação física entre professor e aluno existe uma segunda

característica importante da educação a distância. De maneira alguma essa separação

significa a ausência de comunicação e, portanto, é necessário que se faça uso de algum

meio para possibilitar a interação entre ambos. Esses meios podem ser correspondências

e materiais impressos, ligações telefônicas, fitas de áudio ou vídeo, programas de

televisão e muitos outros. Como esses meios são geralmente baseados em tecnologia,
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surgiu uma outra confusão com o termo tecnologia educacional, que em uma de suas

acepções significa a aplicação de instrumentos tecnológicos ao ensino.

É importante apontar as diferenças da educação a distância em relação à aprendizagem

aberta e à tecnologia educacional.

a) Aprendizagem aberta

Aprendizagem aberta (open leaming) é uma maneira de encarar um sistema educacional.

Por trás do termo estão idéias de ampliação do acesso ao ensino através da eliminação

de quaisquer tipos de barreira que possam dificultar a participação de uma pessoa

interessada. Entre essas barreiras estão limitações físicas (escolas não estão disponíveis

em todos os lugares onde são necessárias), de horário (um grande número de pessoas

trabalha durante o dia e pode não haver oferta de cursos em horários convenientes a

essas pessoas), pré-requisitos para o ingresso (praticamente toda instituição de ensino

superior exige certificados e diplomas que comprovem uma formação mínima anterior) e

até mesmo barreiras financeiras (nem todos podem arcar com os custos de sua instrução

de maneira confortável).

Pode-se dizer que a aprendizagem aberta é uma filosofia educacional que, valendo-se de

diversos instrumentos e métodos, procura reduzir em maior ou menor grau esses diversos

tipos de barreira. A palavra "aberta", nesse caso, refere-se ao acesso ao ensino, que é
tomado o menos restritivo possível, portanto, "aberto". Aprendizagem aberta nada tem a

ver, por si mesma, com educação a distância. Uma instituição é aberta, por exemplo, por

que não requer diplomas anteriores, ou não exige que se inicie o curso em datas

pré-definidas, ou mesmo permite que o aluno monte o seu próprio currículo. Isso não

permite que se deduza que ela utiliza métodos de ensino a distância.

o termo "aberto" ganhou muita popularidade em razão do sucesso da Universidade

Aberta do Reino Unido, criada em 1969. Utilizando amplamente os métodos de ensino a

distância para levar o ensino superior ao maior número de pessoas possível, a instituição

é tida hoje uma das mais renomadas instituições dedicadas ao ensino a distância. Em

decorrência de seu sucesso, outras instituições acabaram adotando o mesmo termo

"aberto" em suas designações, e passaram também a utilizar práticas de ensino a

distância. Isso contribuiu para a confusão entre os dois termos.



11

Embora haja uma intersecção entre os campos que a aprendizagem aberta e a educação

a distância descrevem, a diferença está no elemento que cada uma utiliza para

diferenciar-se. A aprendizagem aberta dá ênfase às barreiras ao início do processo

educacional, enquanto a educação a distância enfoca a forma de interação durante o

processo. A aprendizagem aberta pode acontecer tanto de forma presencial, em que as

atividades são concentradas em um campus centralizado, quanto a distância, em local de

comodidade para o aluno. Do mesmo modo, a educação a distância pode ser aberta, no

sentido de eliminar restrições ao seu acesso, ou fechada, exigindo requisitos para a

inscrição, estipulando datas definidas de início e fim e utilizando métodos rígidos de

ensino.

Bõ~e HOLMBERG (1995, p. 4-5) concorda que o uso dos dois termos é feita de forma

confusa e que, embora exista uma corrente que interpreta a educação a distância como

um caso especial da aprendizagem aberta, essa interpretação é indesejável. Ele defende

o ponto de vista de que a educação a distância é um modo de entrega (delivery) do

processo de ensino, com características que a contrapõem ao ensino presencial. Ele

também reafirma que uma instituição de ensino a distância pode tanto ser aberta quanto

fechada.

Desmond KEEGAN (1996, p. 28) apresenta uma posição semelhante argumentando que,

embora educação a distância e aprendizagem aberta tenham algumas idéias básicas

semelhantes, não podem de forma nenhuma ser consideradas sinônimos. Ele coloca a

aprendizagem aberta mais como uma filosofia de ensino ou política administrativa e

atribui a dificuldade com o termo "aberto" às diversas conotações utilizadas pelos

diferentes teóricos. Para resumir o seu ponto, Keegan cita Greville RUMBLE, dizendo que

educação a distância é apenas um tipo de oferta educacional neutro, por si mesmo nem

aberto e nem fechado.

b) Tecnologia educacional

Tecnologia educacional é um termo amplamente difundido na área de educação, mas seu

uso se dá com dois significados diferentes (ELY, 1995):

1. A palavra tecnologia é usada por alguns com o sentido de material ou equipamento:

transparências, fitas de áudio ou videocassete, computadores, televisão, etc. São os
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instrumentos que carregam a informação; são a mídia em si ou os equipamentos que

a viabilizam.

2. Outros preferem usar a palavra tecnologia com o sentido de processo sistemático de

solução de problemas com métodos científicos. Nesse sentido, tecnologia educacional

se refere a uma abordagem de pesquisa que busca processos metódicos de ensino e

aprendizagem.

As primeiras definições do termo, surgidas no início do século 20 (REI SER e ELY, 1997),

utilizavam claramente o primeiro sentido da palavra tecnologia. Referiam-se ao uso de

mídia para fins educacionais, defendendo o uso de materiais visuais como um apoio ao

trabalho dos professores. Com o avanço das técnicas de gravação de sons e imagens e

da radiodifusão nos anos 20 e 30, os limites do campo se ampliaram para incluir técnicas

e equipamentos audio-visuais.

Definições mais recentes, como a proposta pela ASSOCIA TION FOR EDUCA TIONAL

COMMUNICATIONS ANO TECHNOLOGY (AECT)2 dos Estados Unidos são baseadas no

segundo sentido apresentado para a palavra tecnologia. Utilizando o termo tecnologia

instrucional em sua definição, a AECT propõe que: "Tecnologia instrucional é a teoria e

prática do desenho, desenvolvimento, utilização, gerenciamento e avaliação de processos

e recursos para o aprendizado" (AECT, 1994). Essa definição dá uma ênfase maior ao

processo de ensino considerado como um todo, reduzindo a importância da mídia como

elemento diferenciador do sucesso do aprendizado.

O campo abrange de fato os dois sentidos. Entre as funções dos profissionais da área

estão atividades como o desenho do processo de instrução, o desenvolvimento de

materiais didáticos, o gerenciamento de serviços de informática para fins educacionais e a

administração de acervos audio-visuais. Eles tratam tanto do processo didático quanto da

aplicação de meios tecnológicos ao ensino. Isso pode ser confirmado pelo uso de outros

termos como sinônimos de tecnologia educacional: "mídia educacional", mais próxima do

primeiro sentido e "desenvolvimento instrucional (instructional development)", mais

próximo do segundo.

2 Associação para a Tecnologia e Comunicação Educacional



13

Qualquer que seja o sentido dado para o termo "tecnologia educacional", não há por que

confundir a área com a educação a distância. Embora suas contribuições para essa última

sejam importantes, o foco de pesquisa é diferente:

1. Tecnologia como conjunto de equipamentos de apoio - Enquanto a educação a

distância enfatiza a busca formas de vencer a separação entre professor e aluno e

utiliza a tecnologia apenas como um dos instrumentos, a tecnologia educacional

enfatiza a busca de maneiras de tomar mais efetivo o ensino pelo professor com o uso

da tecnologia, esteja o aluno presente ou a distância.

2. Tecnologia como conjunto de métodos sistemáticos de ensino - Embora seja um

consenso entre os autores da educação a distância o fato de que a elaboração

pedagógica do conteúdo é um elemento crítico para o sucesso de um programa a

distância, isso não extingue os interesses de pesquisa da educação a distância. O

chamado processo de desenho instrucional, contribuição importante da pesquisa em

tecnologia educacional, é apenas parte da pesquisa em educação a distância. Essa

última área envolve, além do estudo da tecnologia como meio de comunicação, do

desenho instrucional e do desenvolvimento de conteúdo, também a organização e

administração de sistemas de educação a distância e os métodos e técnicas de

avaliação a distância, entre outros assuntos.

B. PrihcipaisJormulações t~-ónêas;

As primeiras formulações teóricas da área de educação a distância recorreram à
educação tradicional como contraponto. Os autores pioneiros descreviam a área mais por

suas diferenças em relação ao ensino presencial tradicional do que por suas próprias

características. Por exemplo, Günter DOHMEN, na época diretor do Deutsches Institut für

Femstudienforschung - DIFF e um dos membros do grupo de Tübingen, definia educação

a distância como uma forma de auto-estudo e a apresenta como o oposto do ensino

presencial:

Educação a distância é uma forma sistematicamente organizada de auto-estudo em que
a orientação ao aluno, a apresentação de material didático e o acompanhamento e
garantia do sucesso do aluno são realizados por uma equipe de professores, cada um
com sua responsabilidade. [...] O oposto de 'educação a distância é 'educação direta' ou
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'educação face-a-face': um tipo de educação que acontece com contato direto entre
professor e aluno. (DOHMEN, citado por KEEGAN, 1996, p. 41)

Charles WEDEMEYER, um dos primeiros teóricos da educação a distância nos Estados

Unidos e professor da Universidade de Wisconsin, Madison, recorria às limitações

impostas pelo ensino tradicional para falar do estudo independente:

o estudo independente consiste de diversos tipos de arranjo do processo educacional
em que professores e alunos cumprem suas tarefas e responsabilidades separados uns
dos outros, comunicando-se das mais variadas formas. Os propósitos desses arranjos
são liberar o aluno de grades horárias inconvenientes, permitir que alunos de cursos de
extensão ou que residam fora do campus tenham a oportunidade de continuar seus
estudos em local de sua conveniência e desenvolver em todos os alunos a capacidade
de aprender por si mesmo, a derradeira característica de maturidade da pessoa
instruída. (WEDEMEYER, citado por KEEGAN, 1996, p. 60)

Borje HOLMBERG, pesquisador sueco com larga experiência em educação a distância,

diferenciava a área por ser diferente do ensino tradicional:

O termo 'educação a distância' abrange os vários tipos de estudo em qualquer nível que
não acontecem sob a supervisão imediata e contínua de tutores que estão presentes
com seus alunos nos auditórios ou salas de aula, mas que, mesmo assim, se beneficiam
do planejamento, orientação e instrução de uma instituição de ensino. (HOLMBERG,
1977, p. 9)

As formulações teóricas pioneiras foram responsáveis pela identificação dos elementos

que hoje caracterizam a educação a distância como um modelo à parte, permitindo a

construção de um corpo teórico próprio. São apresentadas nessa seção as elaborações

de Otto PETERS (1973), Charles WEDEMEYER (1971), Bôrje HOLMBERG (1983) e

Michael MOORE (1977).

1. 000 Peters e a industrialização do ensino

Otto Peters é citado por alguns autores (KEEGAN, 1996; MOORE, 1996) como aquele

que ofereceu a primeira contribuição teórica significativa ao campo da educação a

distância. Peters foi membro do chamado Grupo de Tübingen, no qual ingressou em
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1969. Sua experiência inclui dez anos (1975 a 85) como reitor da FemUniversitãf 3 em

Hagen, a principal instituição de ensino a distância da Alemanha.

Em 1965, PETERS publicou um trabalho intitulado "Der Femuntemcbt. Maferialen sur

Diskussion einer neuen Unferrichfsforrn" 4, uma pesquisa comparativa e analítica das

instituições de ensino a distância ao redor do mundo. Peters compara a educação a

distância com a educação convencional utilizando-se de uma estrutura analítica

conhecida como modelo de Hamburgo (HOLMBERG, 1982), e chega à conclusão de que

ambas são essencialmente diferentes.

Argumentando que os métodos tradicionais de pesquisa na área de educação são

inadequados para o estudo da educação a distância, Peters sugere a comparação com os

métodos de produção industrial. Esses métodos incluem planejamento, divisão de

trabalho, produção em massa, automação, padronização e controle de qualidade. Com o

seu uso toma-se possível a utilização de meios de comunicação de massa para atingir um

público amplo, realizando-se economias de escala que justificam os custos envolvidos. A

qualidade do ensino e do aprendizado é garantida pela padronização de procedimentos e

pela divisão de trabalho.

Especiali~. ~rutor

~~UdO no Orien~o~

sUPC,"" ~ lnstruçâo

Ge ~~~ W ~igner
Colaboração \li!

Figura 1 - A equipe de ensino de um programa a distância e suas

interações com o aluno.

PETERS (1973) lista os seguintes elementos em sua comparação entre educação a

distância e os métodos industriais de produção:

3 Universidade a Distância

4 Educação a Distância: Materiais para a Análise de uma Nova Forma de Ensino.
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• Racionalização. É uma característica do ensino a distância no sentido de que o

conhecimento de um professor é transmitido a um número teoricamente ilimitado de

alunos com uma qualidade constante.

• Divisão de trabalho. É o que permite o ganho de escala no ensino a distância. A

equipe responsável pela instrução direta é diferente da equipe que desenvolve o curso

e seus materiais e o seu tamanho aumenta conforme aumenta o número de inscritos.

• Mecanização. No ensino convencional o professor usa os seus instrumentos de forma

praticamente artesanal. No ensino a distância, novos instrumentos são utilizados e

podem eventualmente alterar a natureza do processo de ensino.

• Linha de montagem. No ensino a distância, o processo de ensino é dividido em várias

etapas e cada uma delas pode ser desempenhada sistematicamente por um membro

diferente da equipe.

• Produção em massa. Formas tradicionais de ensino lidam normalmente com

pequenos grupos. O ensino a distância é apropriado ao ensino de massa e

beneficia-se de ganhos de escala.

• Planejamento e preparação. Como na indústria, o ensino a distância é caracterizado

por um extenso planejamento prévio, feito por equipes de especialistas antes do

investimento financeiro.

• Padronização. Um maior grau de padronização é requerido no ensino a distância. Os

objetivos gerais de um programa devem estar acima dos interesses pessoais de um

professor em particular.

• Mudança funcional. O papel funcional do professor é dividido em pelo menos três

outras funções: provedor de conteúdo (autor de módulos de conteúdo), avaliador de

desempenho (instrutor ou tutor) e orientador (conselheiro do programa)

• Monopolização. A concentração e a centralização são características de sistemas de

ensino a distância. As instituições responsáveis pelo ensino a distância em uma região

tendem a ter o monopólio dentro daquele estado ou país.
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É importante notar que as idéias de Peters se baseiam em um modelo organizacional de

educação a distância chamado por HOLMBERG (1995, p. 7) de "instituições de larga

escala" e por KEEGAN (1996, p. 42) de "universidades abertas", e que não representa a

totalidade das iniciativas da área. Como será visto no capítulo 2, existem diversos outros

arranjos organizacionais utilizados por instituições que oferecem programas de educação

a distância. O modelo de "instituição de larga escala" ou "universidade aberta" foi

popularizado pelo sucesso da Universidade Aberta do Reino Unido, criada em 1969, mas

já utilizado anteriormente por diversas instituições em países como África do Sul, Rússia

(na época União Soviética), Japão e Estados Unidos.

2. Charles Wedemeyer e o estudo independente

O termo "estudo independente" foi utilizado por Charles Wedemeyer para descrever a

educação a distância em nível universitário. A proposta teórica de Wedemeyer foi

construída com base em sua visão igualitária de sociedade e em uma filosofia liberal de

educação. Para ele, não se deveria negar a ninguém o acesso à educação, seja por falta

de recursos, por isolamento geográfico, desvantagens sociais ou quaisquer outros

motivos.

Wedemeyer considerava o ensino tradicional baseado em grupos da educação formal um

modelo limitador, que forçava o aluno a aceitar as políticas e práticas dos professores.

Buscando eliminar essas limitações, ele propôs um sistema educacional ideal que, entre

outras características, estivesse disponível em qualquer lugar onde houvesse alunos,

atribuísse maior responsabilidade ao aluno sobre seu próprio aprendizado, oferecesse

mais opções quanto a cursos, formatos e métodos de ensino, contemplasse diferenças

individuais e permitisse que o aluno definisse o ritmo de seu aprendizado.

Segundo Wedemeyer, o sistema ideal deveria apresentar as seguintes características:

1. Ser capazde operar em qualquerlugar onde houvessealunos - até mesmoum único
aluno- havendoou não professoresno mesmoinstantee local.

2. Atribuirmaiorresponsabilidadesobreo aprendizadoao aluno.

3. Liberaro professorde tarefas administrativasde maneiraque este pudessese dedicar
a atividadesverdadeiramenteeducacionais.

4. Ofereceraos alunosuma maiorvariedadede cursos,formatose métodos.
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5. Utilizar, quando apropriado, todos os métodos e tipos de mídia que tivessem se
mostrado eficazes no ensino.

6. Combinar métodos e mídias de forma que cada assunto fosse ensinado da melhor
maneira possível.

7. Levar ao redesenho dos cursos existentes e ao desenvolvimento dos novos e acordo
com a idéia de um 'programa de mídia articulada'.

8. Preservar e ampliar as oportunidades de adaptação a diferenças individuais.

9. Avaliar apenas o desempenho do aluno, independentemente do local ou ritmo em que
estudasse ou do método ou seqOéncia utilizados.

10. Permitir aos alunos iniciar, encerrar e aprender em seu próprio ritmo.

WEDEMEYER (1981, p. 36)

Em sua busca por esse sistema ideal, Wedemeyer sugeriu que a única maneira de

romper as limitações de tempo e espaço inerentes ao ensino tradicional era separando o

processo de ensino do processo de aprendizagem. Isso significava planejar cada um

desses processos separadamente. O ensino a distância seria então uma conseqüência de

sua busca pelo sistema ideal, que liberaria o aluno das restrições do ensino tradicional, e

não a sua preocupação teórica principal.

Para Wedemeyer (citado por KEEGAN, 1996), o processo de ensino e aprendizagem

compreende quatro elementos:

• um professor;

• um ou mais alunos;

• um sistema ou modo de comunicação;

• um conteúdo a ser ensinado/aprendido.

A sala de aula convencional, segundo ele, pode ser representada como uma caixa que

contém todos os quatro elementos ao mesmo tempo (Figura 2). Entretanto, para se atingir

uma situação de ensino e aprendizagem que funcione em qualquer lugar e a qualquer

momento, para um ou mais alunos, como propunha, essa caixa tem que ser

reestruturada, separando-se professor e aluno.
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Meio de

P f
comunicação

ro essor Aluno

Professor Aluno

! Meio de !comunicação

Conteúdo Conteúdo
do professor do aluno

Conteúdo

Sala de aula convencional Estudo independente

Figura 2 - Os processos de ensino e aprendizagem segundo

Wedemeyer. Adaptado de KEEGAN (1996, p. 63-4).

Um sistema organizado dessa maneira poderia oferecer maior liberdade ao aluno e

apresentaria as seguintes características:

1. O aluno e o professor ficam separados.

2. Os processos de ensino e aprendizagem acontecem por escrito ou através de algum
outro meio.

3. O ensino é individualizado.

4. O aprendizado ocorre pela atividade do aluno.

5. Busca-se a conveniência do aluno em seu próprio contexto.

6. O aluno é responsável pelo seu progresso e tem liberdade para começar e terminar
a qualquer instante e determinar o seu próprio ritmo.

(WEDEMEYER, citado por KEEGAN, 1996, p. 62)

É importante notar, entretanto, que Wedemeyer não considerava o ensino independente

como uma forma de auto-estudo. O professor continuava a desempenhar um papel

importante no aprendizado do aluno, através de uma tutoria contínua para incentivar e

acompanhar o progresso do mesmo.

Embora não tenha sido a educação a distância o foco do trabalho de Wedemeyer, suas

contribuições em defesa do estudo independente tiveram grandes implicações na

formulação de uma teoria da área. Segundo KEEGAN (1996, p. 66), que faz um estudo

das principais contribuições teóricas ao campo, "a dedicação pessoal, a generosidade e a

visão liberal de Wedemeyer contribuíram muito para a construção de um consenso entre

educadores a distância em todo o mundo e influenciaram muitos dos autores" por ele

pesquisados.
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3. Bõrje Holmberg e a comunicação didática dirigida

Bõrje Holmberg é um prolífico autor sueco que escreve com base em uma extensa

experiência na área. Desde meados dos anos 50, atuou como diretor da maior instituição

de ensino a distância da Europa na época, a escola de ensino por correspondência

Hermods, na Suécia. Em 1975, foi para a FemUniversitãt, em Hagen, Alemanha, onde

permaneceu como diretor de pesquisa até 1990. Recentemente, ajudou a fundar a

FemFachhochschule Darmstadt 5, também na Alemanha, e atua como seu reitor desde

1996.

A grande contribuição de Holmberg para a educação a distância está na valorização do

diálogo entre professor e aluno no processo educacional. Um defensor assíduo da

formulação de uma teoria para a área e um colaborador freqüente do debate, ele

caracteriza a educação a distância por uma "comunicação não-contígua consistente"

entre o aluno e a instituição de ensino. Essa comunicação, segundo ele, pode ser

simulada ou real (Figura 3), assumindo as seguintes formas:

1. Tráfego unidirecional, na forma de materiais didáticos pré-produzidos enviados pela
instituição de ensino e que envolvem o aluno em uma interação com os textos; isso
pode ser descrito como uma comunicação simulada.

2. Tráfego bidirecional, l.e, comunicação real entre alunos e a instituição de ensino.

(HOLMBERG, 1995, p. 2)

ri Por correspondência

--1 Real Por telefone
J

y Através de contato pessoal

Educação a distância
como conversa r---
didática dirigida

Conversa intemalizada
- durante o estudo de um

--1 Simulada r- texto

---i Estilo conversacional do
autor do material

Figura 3 - A educação a distância como conversa didática dirigida,

segundo Holmberg. Adaptado de KEEGAN (1996, p. 95).

5 Escola Politécnica a Distância de Darmstadt
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Para ele, o ensino a distância deveria ser uma conversa constante, uma relação próxima

entre o professor e o aluno que estuda a distância, o que promoveria o estudo e facilitaria

o aprendizado. Para desenvolver essa relação, Holmberg propõe um estilo conversacional

em ambos os elementos citados por ele como constituintes da educação a distância, a

apresentação de conteúdo e a interação real.

Para a apresentação de conteúdo, descrita como tráfego unidirecional, HOLMBERG

(1983) propõe um tipo de interação simulada que ele chama de "conversa didática

dirigida". A exposição do material não deveria se restringir à distribuição de informação,

mas também auxiliar o processo de aprendizagem do aluno, estimulando-o a examinar as

idéias apresentadas, a refletir sobre elas e compará-Ias; a pensar criticamente. Embora a

apresentação de conteúdo na educação a distância seja rigorosamente uma forma de

comunicação em apenas um sentido, ele sugere a simulação de uma conversa informal

com o aluno, que teria as seguintes características:

1. Apresentação de conteúdo de fácil acesso; linguagem clara, próxima da coloquial, de
fácil leitura; densidade de informação moderada.

2. Recomendações explícitas e sugestões para o aluno sobre o que fazer e o que
evitar, em que prestar especial atenção, com as razões para isso.

3. Convites para trocar idéias, fazer perguntas e comentários, expressar opiniões.

4. Tentativas de envolver o aluno emocionalmente de forma que ele ou ela se
interessem pessoalmente pelo assunto e seus problemas.

5. Estilo pessoal incluindo o uso de pronomes pessoais e possessivos.

6. Demarcação de mudanças de temas através de frases explícitas, recursos
tipográficos, ou, no caso de comunicação oral gravada, através de uma mudança de
locutores.

(HOLMBERG, 1995, p. 48-9)

Na interação real, descrita como tráfego bidirecional, Holmberg enfatiza a importância da

empatia e da afinidade (rapport). A orientação do professor na educação a distância,

processo chamado de tutoria pelos autores da área (numa referência ao ensino

individualizado praticado em universidades da Inglaterra), pode ser feita de três formas:

1. Efetivamente a distância, através de meios como cartas ou ligações telefônicas.

2. Pessoalmente, através de plantões de dúvidas ou sessões individuais regulares em
centros de estudo regionais.
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3. Em cursos presenciais concentrados, em que os alunos a distância se reúnem para
sessões especiais durante determinadas fases do programa.

(HOLMBERG, 1995, p. 105)

Como se vê, Holmberg não considera o ensino a distância como sendo completamente

ausente de comunicação pessoal face-a-face. Entretanto, das três formas de interação

real citadas, ele privilegia a primeira como "de longe a mais importante atividade de tutoria

em educação a distância" (1995, p. 106). A tutoria a distância é feita, por exemplo, através

da correção de tarefas e exercícios submetidos pelo aluno. Mais do que avaliar o aluno,

os exercícios funcionam como uma oportunidade que o tutor tem de fazer comentários,

explicar melhor determinados tópicos ou remeter o aluno ao material de estudos para um

exame mais detalhado, entre outras coisas.

É importante notar que Holmberg considera principalmente o ensino por correspondência,

a área de onde tira a sua experiência, ou então o ensino a distância por meios eletrônicos

através da mídia escrita. Ele não considera em suas observações a interação síncrona

proporcionada pela videoconferência, por exemplo. Prevalece na visão de Holmberg a

educação individual, em que o aluno aprende de forma isolada, praticamente sem contato

com outros alunos do mesmo programa. Ele praticamente ignora a troca entre os alunos a

distância como um elemento relevante ao aprendizado. Isso parece ser uma posição

comum nos principais teóricos pioneiros da educação a distância (KEEGAN, 1996).

Apesar de enfatizar a importância do diálogo e da interação entre tutor e aluno, Holmberg

aceita a visão industrial da educação a distância proposta por PETERS (1983). Ele

apresenta em "Theory and Practice of Distance Educafion" (HOLMBERG, 1985) métodos

como divisão de trabalho, ganho de escala e automatização de processos. É também

simpático às idéias de WEDEMEYER (1981), pois comenta sobre a potencial contribuição

da educação a distância para o ensino independente (HOLMBERG, 1995, p. 12). Ele

enfatiza a flexibilidade permitida em relação ao ritmo de estudo, definição de períodos de

avaliação e seleção de objetivos de aprendizado e métodos didáticos.

4. Michael Moore e a dlstãncla transacional

Tendo trabalhado com Wedemeyer na University of Wisconsin at Madison, Michael Moore

sentiu-se atraído por suas idéias e acreditava que a distância poderia ser realmente
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benéfica para a independência do aluno. Influenciado também pelos conceitos de Carl

Rogers, Abraham Maslow e outros psicólogos da corrente chamada humanista, Moore

propôs uma teoria pedagógica do ensino a distância que explicasse os efeitos desse

distanciamento como forma de independência.

Segundo MOORE (1996, p. 200), embora a educação a distância seja o conjunto de

atividades educacionais em que professores e alunos estão separados no tempo e/ou no

espaço, "o que interessa na verdade é o efeito que essa separação tem no ensino, nos

alunos, nos professores, nas formas de comunicação e de interação, no currículo e na

administração do programa". Quando se fala de educação a distância, não está se

referindo a um tipo de curso que não difere em nada de um outro convencional, a não ser

pela separação física entre professor e aluno. Essa separação traz uma distância de

percepções e interpretações que é cognitiva, mais do que física. Para ressaltar esse

sentido de distância, Moore propôs o termo "distância transacionar".

o conceito de distância transacional, conforme proposto por MOORE (1996, p. 200-4),

depende de dois fatores: diálogo e estrutura. O diálogo (O) representa o nível de interação

entre professor e aluno, a quantidade de comunicação bidirecional (do professor para o

aluno e do aluno para o professor) existente no processo educativo. A estrutura (S)

expressa o grau de rigidez ou de flexibilidade de um curso quanto a seus objetivos

educacionais, seus métodos de ensino e de avaliação. Descreve o quanto esses

elementos podem ser acomodados às necessidades individuais de um aluno.

Por exemplo, um programa a distância que faz uso intenso de contatos telefônicos tem

mais diálogo (+0) do que um outro que prevê apenas a transmissão de aulas pela

televisão (-O). No primeiro caso, o aluno tem maior oportunidade de colocar suas dúvidas,

de sugerir alterações e de se expressar. A distância transacional é menor, pois há mais

diálogo. Um dos fatores que definem a intensidade do diálogo é a existência ou não de

um grupo e o seu tamanho. É razoável se supor que haverá mais diálogo entre um

professor e um aluno particular do que com qualquer aluno de um grande grupo. Na

educação a distância, um dos fatores mais importantes é o meio de comunicação

utilizado, que define a possibilidade ou não da comunicação bidirecional e da existência

ou não de grupos.

De maneira semelhante, em um programa altamente estruturado, com conteúdo,

atividades e cronograma previamente definidos, nenhuma variação é possível e o
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estudante deve seguir o roteiro determinado (+8). Em um outro programa, com um menor

grau de estruturação, alguns dos elementos estão abertos e tanto professores quanto

alunos têm liberdade para incluir temas e desviar assuntos, ou então alterar datas ou

modificar o ritmo de aulas (-8). O menor grau de estruturação permite uma melhor

acomodação de diferenças cognitivas, tomando a distância transacional também menor.

Como ilustração do conceito, podemos tomar um programa gravado de TV, que não

permite nenhum diálogo e é altamente estruturado, com todas os conteúdos e atividades

pré-determinados. Isso significa que a distância transacional é alta. No extremo oposto,

temos o caso de uma tutoria individual em que um professor orienta um aluno de forma

particular, de acordo com os interesses manifestados por esse último. A distância

transacional é bastante baixa (Figura 4).
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Pouca estrutura Muita estrutura

Figura 4 - Classificação de programas segundo o conceito de distância

transacional de Moore. Adaptado de KEEGAN (1996, p. 69)

A distância transacional deve ser entendida como uma variável contínua. Em qualquer

processo educacional em que haja um professor, um aluno e um meio de comunicação,

haverá algum nível de distância transacional. Mesmo no caso do ensino presencial, em

que professor e aluno encontram-se juntos no mesmo instante e local, existe um espaço

psicológico que pode dar origem a mal-entendidos. O que se chama de educação a

distância é um subconjunto das atividades educacionais em que esse espaço psicológico

é tão grande que afeta as condutas e atitudes tanto do professor quanto do aluno de

maneira significativa.



25

C.. Contribuições teóricas relevantes ao trabalho

Na área de educação a distância, a quantidade de comunidades de discurso (definidas

por J. PORTER (1986) como um "grupo de indivíduos ligados por um interesse comum

que se comunicam através de canais sancionados e cujo discurso está sujeito a regras")

aumentou muito nos últimos anos com o estabelecimento de novos periódicos

acadêmicos. Ao mesmo tempo, surgiram pesquisas que procuram analisar o discurso de

comunidades reunidas em tomo de periódicos mais tradicionais como Dísfance Educatíon

(Austrália), The American Joumal of Dísfance Educafíon (Estados Unidos) e Joumal of

Distence Educafíon (Canadá).

J. STURROCK e D. C. HOWARD (1989) pesquisaram os resumos (abstracts) de trinta e

três artigos submetidos ao Joumal of Dísfance Educatíon (Canadá) durante um período de

doze meses no final dos anos 80, procurando identificar as principais preocupações de

teóricos e profissionais da área. Os autores identificaram oito tópicos diferentes e notaram

que aproximadamente metade dos artigos estavam em apenas dois deles: dez em

"Comunicações eletrônicas" e seis em "Avaliação de programas e materiais de educação

a distância".

B. SCRIVEN (1991) reviu os artigos dos primeiros dez anos de publicação de Dístance

Educafíon (Austrália), separando as contribuições por país de origem, classificando-as em

categorias e buscando identificar tendências. Os 109 artigos foram classificados em dez

tópicos diferentes e três deles concentraram mais da metade (56) dos artigos. Esses três

tópicos foram "Alunos e suas características" (23 artigos), "Programas e cursos

específicos" (20) e "Telecomunicações e mídia" (13). Scriven descreve algumas

tendências por ele identificadas: a aceitação do termo "educação a distância", tentativas

de se desenvolver uma teoria da área, pesquisas sobre a taxa de evasão e uma atenção

em relação a quesitos de qualidade no desenvolvimento de materiais.

Margaret KOBLE (1997) examinou artigos de The American Joumal of Dísfance Educafíon

(Estados Unidos) publicados entre 1987 e 1995, procurando responder a quatro questões:

quem escrevia naquele fórum, para que público, sobre o qual assunto escrevia e de que

maneira. Quanto ao assunto discutido por aquela comunidade, Koble classifica os 129

artigos em sete tópicos:
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• Teoria, políticas e desenvolvimento (33 artigos).

• Mídia e sistemas de distribuição (eficácia, avaliação, métodos) (27).

• Instituição, sfaff e gestão (20).

• Psicologia, motivação e características do aluno (19).

• Participação do professor e processo pedagógico (14).

• Montagem do curso e do currículo (13).

• Administração e suporte ao aluno (3).

KOBLE chama a atenção para o fato de que quase metade dos artigos aparecem em

apenas dois deles: "Teoria, políticas e desenvolvimento" e "Mídia e sistemas de

distribuição (eficácia, avaliação, métodos)". Identifica algumas tendências, mostrando que

a maioria dos artigos sobre "Teoria, políticas e desenvolvimento" concentra-se nos

primeiros anos de publicação do periódico e aqueles sobre "Mídia e sistemas de

distribuição" concentram-se nos anos posteriores. Isso indica uma preocupação anterior

com a definição do campo de pesquisa e uma reflexão mais recente sobre os meios de

comunicação utilizados.

Em "Mídia e sistemas de distribuição", a ênfase está em métodos baseados em

tecnologias de vídeo (9 artigos) e de computadores (9), o que reflete a crescente

utilização de novos meios de comunicação na educação a distância. A autora nota ainda

um crescimento nas publicações sobre "Participação do professor e processo

pedagógico", indicando que, dos onze -artiços classificados, onze o foram nos últimos

cinco anos. Há uma maior preocupação quanto ao papel do professor na educação a

distância e à mudança nas estratégias de ensino.

Nessa seção são revistas algumas das contribuições teóricas que são relevantes para a

dissertação. Entre elas estão a separação dos processos de ensino e de aprendizagem, a

preocupação com a autonomia do aluno, a importância do desenho instrucional, a

interação entre professor e aluno e a escolha da tecnologia. A ênfase do trabalho está nos

aspectos pedagógicos da educação a distância, não sendo tratadas questões

institucionais como, por exemplo, a estrutura organizacional adequada ao ensino a

distância, o treinamento e a remuneração da equipe de desenvolvimento de materiais, o

estabelecimento e o respeito aos direitos autorais. Também não serão abordadas

questões como a economia da educação a distância e avaliação da eficácia do método
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que, embora presentes na discussão teórica da comunidade, não relevantes para esse

estudo.

1. A separação dos processos de ensino e de aprendizagem

Por definição, a educação a distância considera que professor e aluno estão separados

no espaço, no tempo, ou mesmo em ambos, como no caso dos sistemas pioneiros de

ensino por correspondência. O efeito dessa separação física, antes que surgissem as

tecnologias de comunicação síncrona, foi a dissociação entre o momento em que se

ensina do momento em que se aprende. Em outras palavras, o processo de

aprendizagem se desvincula do processo de ensino.

Nos sistemas de educação a distância tradicionais, em que o aluno aprende

principalmente com o estudo através de materiais pré-produzidos, o professor ensina no

instante em que elabora o material didático, dialogando de forma imaginária com o seu

aluno enquanto ordena didaticamente o conteúdo. O aluno só vai aprender algum tempo

depois, enquanto consulta o material para ele enviado e interage com o professor também

de forma imaginária, seguindo suas instruções, respondendo suas perguntas, observando

os pontos por ele ressaltados e resolvendo os exercícios por ele propostos. Isso contrasta

com o ensino tradicional, onde uma parte significativa do aprendizado ocorre em sala de

aula, no mesmo instante em que o professor ensina. Nas palavras de MOORE (1977, p.

6), o "produto" do professor é consumido no exato momento em que é produzido.

O fato de o aluno não receber a mensagem do professor no mesmo instante em que ele a

envia, mas sim num momento à frente, elimina a troca mútua de sinais verbais e não

verbais importantes para o processo educacional. O aluno já não pode colocar dúvidas

que vão surgindo enquanto estuda e o professor não pode mais reformular a sua

apresentação com base nas necessidades de seu público. Isso cria a necessidade de

uma completa reformulação do processo de ensino. As principais teorias de educação a

distância foram elaboradas a partir desse contexto, em que mais importante do que a

separação geográfica é a separação no tempo. É essa última que altera a natureza da

interação entre professor e aluno.

Com a separação dos processos de ensino e de aprendizagem, os teóricos da área

defendem a existência de duas etapas de ensino (Tabela 1). MOORE (1973, p. 669)
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define essas etapas como "pré-ativa" e "interativa". Na fase "pré-ativa", o professor define

objetivos e planeja o currículo e as estratégias de ensino. Na fase "interativa", face a face

com os estudantes, o professor estimula verbalmente, explica, pergunta e dá orientação.

HOLMBERG (1995) chama essas etapas de "apresentação de material didático" e

"interação entre tutores e alunos".

KEEGAN (1996, p. 154) cita Alan KAYE e Greville RUMBLE e seus dois subsistemas em

instituições de educação a distância: o de "desenvolvimento de cursos" e o de "serviços

de apoio ao aluno", utilizados com significados análogos aos termos "pré-ativo" e

"interativo", respectivamente. KEEGAN (1996, p. 118) propõe ainda o que ele chama de

"reintegração dos atos de ensino". Essa reintegração é buscada em ambas as etapas.

Durante o desenvolvimento do curso, os materiais são concebidos de maneira a

apresentar tantas características da comunicação interpessoal quanto possível. Na etapa

de entrega, é proporcionada a comunicação direta através de correspondência, telefone,

computadores ou outros meios.

Tabela 1 - As duas etapas de ensino, segundo diversos autores.

Ensino Aprendizagem

Moore Fase pré-ativa

Holmberg Apresentação de material didático

Kaye e Rumble Desenvolvimento de cursos

Fase interativa

Interação entre tutores e alunos

Serviços de apoio ao aluno

2. Independência e autonomia do aluno

A filosofia do estudo independente influenciou bastante os princípios da educação a

distância. A idéia de que o aluno deve ser autônomo, tendo uma certa liberdade de

escolha quanto ao ritmo de estudos, ao método de ensino e até mesmo quanto ao

assunto a ser aprendido são algumas das preocupações da área.

Muitos dos principais teóricos pioneiros da educação a distância como DELLlNG,

WEDEMEYER, MOORE e HOLMBERG comentavam sobre a necessidade de se dar

autonomia ao aluno. A discordância se dava quanto ao grau com que isso deveria ser

feito. Alguns propunham uma autonomia limitada, onde o aluno poderia basicamente

escolher o local e o horário de estudos mais convenientes, mas o ritmo (pace) de estudos,
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o método de ensino utilizado e os assuntos eram definidos pela instituição que oferecia o

programa. No outro extremo, alguns defendiam um estudo totalmente independente, onde

o aluno pudesse escolher o tema a ser estudado a partir de um leque de opções oferecido

pela instituição, o método a ser utilizado e o ritmo em que ele iria percorrer o assunto.

HOLMBERG (1995, p. 171) defende a posição de que a única coisa que importa na

educação é o aprendizado por indivíduos. Administração, aconselhamento, ensino,

trabalho em grupo e avaliação são importantes apenas à medida em que dão suporte ao

aprendizado individual. Ele gostaria de ver sistemas com ritmo completamente

determinados pelo estudante, com livre escolha dos períodos de exames e com muita

comunicação bidirecional. Ele caracteriza o estudo em um sistema a distância como

auto-estudo, o que não quer dizer, ele insiste, leitura privada, pois o estudante não está

sozinho. O estudante beneficia-se de um curso desenvolvido para ele e da interação com

seus tutores e outros representantes da instituição que dá suporte. Holmberg insiste em

dar aos estudantes a máxima liberdade de escolha tanto quanto ao conteúdo a ser

aprendido como aos procedimentos de estudo e à determinação do ritmo individual.

Para MOORE (1996, p. 134), o conceito de autonomia é um atributo do aluno, e refere-se

a sua capacidade de tomar decisões referentes a sua própria aprendizagem. O aluno

autônomo pode ser capaz, por exemplo, de desenvolver um plano pessoal de estudo

diferente, de encontrar materiais para estudo em sua própria comunidade e de decidir por

si mesmo quando o seu progresso é satisfatório. Para Moore, os materiais de educação a

distância devem ser concebidos de forma a encorajar e apoiar a aprendizagem

auto-dirigida, mas também fornecer o nível de apoio necessário para pessoas em

diferentes níveis de independência.

Existe uma relação entre o grau de independência do aluno e o grau de interação e de

estruturação do material necessários. Quanto maior a independência do aluno, ou seja,

quanto maior o seu grau de autonomia, menos interação é necessária e menos

estruturado o material tem que estar. O aluno autônomo é capaz de determinar seus

objetivos de aprendizagem, a estratégia de implementação de seus programas de estudo

e a forma de avaliação de seu aprendizado. A educação a distância é mais fácil para

pessoas que têm facilidade em direcionar a sua própria aprendizagem do que para

pessoas que dependem de uma orientação externa, de encorajamento e estímulo

constante.
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Alguns autores são contra a autonomia completa. John DANIEL, citado por Keegan (1996,

p. 97-99), comenta que quanto maior liberdade um aluno tem, menor a probabilidade de

ele terminar o curso. Ele acredita que um sistema de educação a distância "pode dar ao

aluno a oportunidade de completar um curso determinando-lhe o ritmo a seguir ou então a

liberdade de seguir rumo ao fracasso sem a determinação de ritmo".

3. Desenho e desenvolvimento do curso

A principal conseqüência da separação física entre professor e aluno, conforme

comentado anteriormente, é a dissociação entre os processos de ensino e de

aprendizagem. O professor ou responsável pelo ensino elabora a sua aula num dado

instante e o aluno a "assiste" num instante diferente, ministrada por aquele mesmo

professor ou não. Em decorrência disso, o processo de ensino a distância é dividido em

duas etapas: a de desenvolvimento de cursos e a de apoio ao aluno, conforme já visto.

Como a oportunidade de interação real na educação a distância é limitada, um curso deve

ser adequadamente planejado e preparado.

A fase de desenvolvimento de cursos tem uma importância crítica para o sucesso

qualquer programa a distância. O produto mais relevante desse processo é o guia de

estudos, que contém toda a orientação necessária para o aluno, além da apresentação do

conteúdo em si. Nele, o aluno encontra uma lista do que se espera que ele aprenda e a

maneira como o curso propõe para que ele o consiga. Para que seja bem desenhado, Um

série de considerações devem ser feitas.

HOLMBERG (1995, p. 36) considera que algumas das considerações mais importantes

são aquelas referentes às características do público-alvo, as condições gerais (sociais,

financeiras, etc.) sob as quais o estudo vai acontecer e as necessidades de aprendizado a

serem atendidas pelo programa. Entre as características do público-alvo, ele considera

fundamental levar-se em conta o conhecimento prévio que o potencial aluno tem no

assunto a ser ensinado. Quanto aos objetivos de ensino e aprendizagem, Holmberg

comenta que, embora concorde que há controvérsia quanto à utilidade do

estabelecimento de objetivos de aprendizado para aquele que estuda, essa atividade sem

dúvida auxilia aqueles que desenvolvem o curso.
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A questão do material a se incluir ou deixar de lado deve ser respondida a partir dos

objetivos de aprendizado estabelecidos. HOLMBERG (1995, p. 56) comenta que, na

grande maioria dos casos, o conteúdo do curso deriva automaticamente de uma análise

da definição dos objetivos. Para que isso aconteça, é importante que os objetivos estejam

descritos tão claramente quanto possível, evitando-se verbos como "conhecer",

"entender", "perceber", "dominar", etc., pois esses são particularmente ambíguos. É

normalmente necessário definir também a intensidade com que cada objetivo deve ser

atingido, ou seja, quão bom deve ser o desempenho do aluno naquele quesito.

Após o estabelecimento dos objetivos de aprendizagem e a definição do conteúdo do

curso é necessário definir a sua estrutura e organização. Entre as questões que devem

ser respondidas, MOORE (1996, p. 101) cita, entre outras: "Qual a melhor maneira de

seqüenciar e organizar o material? Que tipos de estratégias de ensino devem ser

empregadas? Que comentários os alunos devem receber durante o seu estudo?" Uma

questão básica colocada por HOLMBERG (1995, p. 59) diz respeito a se começar pelo

nível particular ou por uma visão geral do todo. Em outras palavras, seguir uma

abordagem indutiva ou dedutiva. Na abordagem indutiva, preferida por adeptos da

psicologia comportamentalista (GAGNÉ, 1965), parte-se do particular, ou seja, de

pequenas porções de conhecimento, para se construir aos poucos uma visão geral. Ao

contrário, na abordagem dedutiva, em geral associada à corrente construtivista

(BRUNER, 1966), inicia-se com pressupostos abstratos básicos a partir dos quais se

chega ao particular.

Independentemente da abordagem pedagógica adotada, a noção de diálogo é tida como

de suma importância para o aprendizado do aluno e deve ser levada em conta enquanto

se desenvolve o material de estudos. O aluno a distância (que participa de um curso a

distância) não deve ser encarado como um recipiente passivo do conhecimento contido

em um curso. Embora a apresentação de conteúdo na educação a distância, quer por

escrito ou através de sons e imagens, seja tecnicamente um caso de comunicação

unidirecional, é possível provocar um diálogo interno que se assemelhe a uma interação

com o professor. Esse estilo conversacional em que se intercala comentários e perguntas,

enfatiza-se tópicos importantes e apresenta-se casos e exemplos enquanto se apresenta

o conteúdo é chamada por HOLMBERG (1995) de "conversa didática dirigida".
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4. A interação entre professor e aluno

A interação existente entre professor e aluno durante a segunda etapa da educação a

distância a diferencia do auto-estudo. Os propósitos dessa interação, segundo

HOLMBERG (1995, p. 104), são os seguintes:

1. Incentivar o interesse e a motivação dos alunos a distância.

2. Dar apoio ao aprendizado do aluno através de comentários, explicações, sugestões e

correções de exercícios.

3. Estimular o raciocício dos alunos com perguntas, críticas e discussões.

4. Avaliar o progresso do aluno e informá-lo quanto ao seu desempenho.

Qualquer que seja o tipo de curso a distância, uma variedade de fatores faz com que o

ensino seja diferente de um curso convencional. Do ponto de vista do professor, a

diferença mais imediata é que normalmente não se sabe a reação dos alunos ao que se

está apresentando. Com exceção das tecnologias de áudio- e vídeo-conferência,

normalmente não se tem um retorno imediato dos alunos. No caso de cursos tradicionais

por correspondência, materiais pré-gravados em áudio ou vídeo ou via redes de

computadores, pode haver um atraso substancial no fluxo de comunicação entre

professor e aluno. Por essa simples razão é necessário que se faça um planejamento

para que se possa antecipar dificuldades e preparar alternativas de ação.

MOORE (1996, p. 126) sugere que os professores de cursos a distância prestem muita

atenção aos sentimentos dos alunos, principalmente na sua motivação. Os alunos ficam

em geral mais angustiados ao cursar uma disciplina a distância do que da forma

convencional e, ao mesmo tempo, sentem dificuldade em expressar essa angústia a um

professor distante. O professor a distância (que ministra um curso a distância) sem muita

prática pode achar difícil identificar esses tipos de emoções. Em muitos programas o

aluno não tem o apoio oferecido por colegas nem a rotina de assistir regularmente a aulas

e isso pode afetar a sua motivação para aprender. O professor deve portanto considerar

formas de oferecer estrutura e apoio que possam auxiliá-lo a persistir em seus estudos.

O aluno a distância é especialmente vulnerável no início de um curso. O instrutor deve

esforçar-se em encorajá-lo, em estimular a sua confiança no processo e oferecer

oportunidades em que possa testar e experimentar essa nova abordagem, inclusive
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abrindo espaço para que use alguma tecnologia que pode ser desconhecida a ele. Acima

de tudo, o instrutor deve envolver ativamente os alunos no processo; fazendo-os

participar o quanto antes é importante porque, além de aumentar a descontração,

estabelece um padrão positivo de interação. A participação ativa em alguns tipos de

educação a distância pode ser mais difícil de se conseguir do que em aulas

convencionais. Pode haver poucas chances de um aluno fazer perguntas ou comentários

ou de discutir algum tópico com os colegas e, além disso, o aluno pode estar acostumado

a um papel passivo em relação a certos tipos de mídia como o rádio ou televisão. Se o

instrutor toma o cuidado de envolver ativamente os alunos desde o início, eles vão

provavelmente superar seus receios e ficar estimulados pelas possibilidades oferecidas

pela educação a distância.

Um dos grandes benefícios da interação entre professor e aluno é a individualização do

ensino (MOORE, 1996, p. 130). No momento em que um instrutor a distância aprecia os

trabalhos submetidos pelos alunos não existe a interação de uma sala de aula. Mas ao

invés disso, o instrutor inicia um diálogo silencioso com cada um dos alunos. Para alguns,

um ponto compreendido de forma errônea é esclarecido, para outros, um conjunto de

leituras suplementares é sugerida. Para alguns, simplifica-se alguns tópicos, para outros

oferece-se novas elaborações. A contribuição do instrutor é particularmente valiosa

quando o aluno inicia a aplicação prática do conhecimento recém-adquirido. Seja porque

não conhece o suficiente do assunto para transpô-lo a qualquer situação nova, seja

porque não está seguro quanto à maneira correta de aplicá-lo, ou seja porque pode não

estar ciente de potenciais áreas de aplicação. O instrutor a distância é antes de mais nada

um facilitador do aprendizado do aluno.

5. Tecnologias disponíveis e opções de mídia

Existe atualmente uma ampla variedade de opções tecnológicas e de mídia para

utilização na educação a distância. A escolha da melhor alternativa, entretanto, é um

assunto complexo e sempre relativo. Antes de mais nada, é necessário ter em mente que

cada tipo de mídia tem seus pontos fortes e fracos (Tabela 2). A mídia impressa, por

exemplo, tem a virtude de ser relativamente barata e bastante confiável. Pode transportar

grandes quantidades de informação de maneira eficiente e o aluno pode ler o material
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sempre e onde que quiser. No entanto, é mais difícil desenvolver materiais que sejam tão

estimulantes quanto uma fita de vídeo bem produzida, por exemplo.

Para alguns alunos, especialmente os de nível de instrução mais baixo, a mídia impressa

pode representar um meio de comunicação passivo e a leitura do material didático ser

uma atividade desinteressante. A interação baseada na troca de correspondências é

extremamente lenta para os padrões atuais, desestimulando a comunicação. Fitas de

áudio e vídeo podem apresentar informação de uma forma dinâmica e estimulante e os

alunos podem controlar o seu acesso. Entretanto, bons programas costumam ter uma

produção cara e demorada. Rádio e televisão são também meios dinâmicos, com a

vantagem de atingir um grande público ao mesmo tempo, mas têm igualmente custos

altos de produção e ainda de distribuição. Teleconferências oferecem boa capacidade de

.nteração, mas exigem o uso de infra-estruturas complexas e muitas vezes instáveis. O

uso de programas multimídia em computadores permitem um grande volume de texto e

de sons e imagens, tomando a apresentação mais agradável àqueles que não se

interessam por textos impressos. Mas isso exige a disponibilidade de computadores para

o acesso e o custo de desenvolvimento também é geralmente alto.

Tabela 2 - Pontos fortes e fracos de diferentes tipos de mídia.

Adaptado de MOORE (1996, p. 96).

Pontos fortes Pontos fracos
Impressos Barato Passivo

Confiável
Grande quantidade de infonnação
Uso controlado pelo aluno

Fitas de áudio e vídeo Dinâmica na apresentação Custo e tempo de desenvolvimento
Uso disseminado
Infonnações visuais
Uso controlado pelo aluno

RádioeTV Ritmo dinâmico Custo e tempo de desenvolvimento
Instantaneidade Uso em tempo real
Distribuição de massa

Teleconferências Interatividade Custo de infraestrutura
Instantaneidade Complexidade e instabilidade
Permite a participação Uso em tempo real

Computadores Multimídia Custo e tempo de desenvolvimento
Dinâmico Exi~e equipamento

A escolha da mídia depende de uma série de fatores. Se, por exemplo, restrições de

orçamento são elementos críticos, materiais impressos são mais adequados. Se a
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motivação dos alunos é um aspecto prioritário, introduzir o uso de mídias mais dinâmicas

e interativas pode ser interessante. Se simplicidade e confiabilidade são fundamentais,

materiais impressos e fitas de áudio e vídeo devem ser considerados. No processo de

seleção de mídias para um programa a distância, esses elementos devem ser

considerados. Moore sugere que se identifique os seguintes fatores:

1. Os atributos de mídia necessários para se atingir os objetivos instrucionais traçados
ou para realizar as atividades desenvolvidas.

2. As características dos alunos que sugerem ou eliminam certos tipos de mídia.

3. As características do ambiente de estudo que favorecem ou descartam
determinados tipos de mídia.

4. Os fatores econômicos ou organizacionais que podem afetar a viabilidade de certos
tipos de mídia.

MOORE (1996, p. 97)

o primeiro passo sugere que a natureza dos objetivos instrucionaís deve funcionar como

ponto de partida para a escolha da mídia. Por exemplo, se a aprendizagem requer

estímulos auditivos, como no caso do ensino de línguas, mídias incapazes de transmitir

som são excluídas. O segundo passo envolve a identificação de quaisquer características

dos alunos que possam ser relevantes. Por exemplo, se os alunos reconhecidamente

lêem mal, uma ênfase em meios audiovisuais parece apropriado. O terceiro passo é

examinar o ambiente de estudo em termos de adequação à mídia. Por exemplo, alguns

tipos de mídia são mais apropriados para o estudo doméstico, outros para o aprendizado

com outros alunos em centros de estudo e ainda outros para o estudo no trabalho. O

último passo é avaliar fatores econômicos ou organizacionais como o orçamento

disponível, a experiência anterior com determinados tipos de mídia ou a infra-estrutura

existente.

É importante notar entretanto que, na maioria dos programas a distância, uma

combinação de mídias é utilizada. Nenhum meio em particular é capaz de atender a todos

os requisitos de comunicação de um programa inteiro. Além disso, a diversidade de

mídias pode servir como forma de oferecer redundância e flexibilidade. No caso de falhas

na distribuição de uma delas, outras podem compensar a sua falta. Mas talvez o fator

mais importante seja que uma combinação de mídias pode acomodar a diversidade de

estilos de aprendizagem dos alunos do programa. Alguns podem preferir o estilo de

pensamento reflexivo associado à mídia impressa, enquanto outros preferem o diálogo
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reflexivo de uma teleconferência. Em resumo, quanto mais alternativas de mídia, mais

eficaz tende a ser o programa a distância para um público mais amplo.
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11.A educação a distância na prática

A educação a distância é praticada em todas as partes do mundo como uma oportunidade

de estudo para aqueles que não podem ou não querem fazer parte da educação

convencional em sala de aula. Isso não significa que exista um acordo universal sobre

suas características. Apesar dos esforços teóricos em busca de um consenso a respeito,

ainda predomina uma certa discordância quanto aos limites da área. Para alguns,

educação a distância significa apenas o estudo privado de textos prescritos com ou sem

guias de estudo. Para outros, é todo um sistema educacional que inclui tanto materiais de

estudo especialmente preparados como também contatos regulares entre professores e

alunos, individualmente ou em grupos.

Existem instituições de ensino a distância que oferecem a seus alunos cursos impressos

ou pré-gravados sem nenhum tipo de comunicação mediada. Outras instituições fornecem

os materiais didáticos e incluem a comunicação entre alunos e professores através de

correspondência, telefone ou computador. O uso de materiais didáticos pré-produzidos e

a comunicação através de meios tecnológicos representam sem dúvida a práxis da

maioria das instituições de educação a distância do mundo (HOLMBERG, 1995).

A educação a distância é oferecida atualmente em praticamente todos os níveis de

ensino, do fundamental à pós-graduação. Existe também uma grande demanda por parte

de empresas, que contratam cursos fechados para seus funcionários. Essa dissertação se

ocupa principalmente da educação a distância direcionada a adultos. De forma mais

restrita, ela enfoca o ensino superior, incluindo programas de graduação e

pós-graduação, além de cursos de aperfeiçoamento e de extensão.

Esse capítulo apresenta um panorama da educação a distância na prática. Na primeira

seção faz-se uma breve descrição de seu desenvolvimento histórico, enumerando-se os

principais avanços tecnológicos, metodológicos e organizacionais ao longo dos anos. As

duas seções seguintes expõem os tipos de instituições que atuam na área e os tipos de

cursos e programas que oferecem. Na quarta seção são propostas algumas dimensões

para análise da interação na educação a distância e os tipos de cursos oferecidos são

classificados conforme esses critérios. O autor defende o surgimento de novos modelos

como resultado de tecnologias de comunicação recentes.
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A. Desenvolvimento histórico

Para muitos, a educação a distância é considerada um fenômeno recente, resultado dos

desenvolvimentos tecnológicos recentes. Na verdade, a educação a distância tem suas

origens em meados do século 19, quando alguns pioneiros se utilizaram do nascente

sistema postal para oferecer novas oportunidades educacionais aos que queriam

aprender mas não tinham como estudar nas escolas convencionais. As pessoas que mais

se beneficiaram das oportunidades oferecidas pelo ensino por correspondência foram as

que tinham algum tipo de deficiência física, mulheres cujo acesso era negado em

instituições apenas para homens, pessoas que trabalhavam durante o dia e aquelas que

moravam em regiões remotas onde não haviam escolas.

Sempre buscando ampliar o acesso à educação, os profissionais da área continuaram

buscando alternativas. A partir das iniciativas pioneiras, a educação a distância passou

por uma série de inovações que a transformaram em um campo diversificado e complexo.

Foram avanços tanto tecnológicos quanto organizacionais, que alteraram profundamente

a natureza da interação no processo educacional.

Logo nos primórdios da educação a distância viu-se o surgimento de empresas privadas,

que tinham como objetivo obter lucros com o novo modelo educacional. Mais tarde,

inovações tecnológicas como rádio e televisão trouxeram novos horizontes e novas

linguagens tanto para as instituições de ensino tradicional quanto a distância. A seguir, o

campo presencia um grande avanço com a criação das chamadas universidades abertas,

uma inovação mais organizacional que tecnológica. Foi a primeira vez que se considerou

a educação a distância como um sistema completo e autônomo, composto de processos

e agentes voltados especificamente para esse fim.

As inovações tecnológicas continuam, com a ampla disseminação do sistema telefônico e

o surgimento dos satélites. Surgem novas possibilidades, como a conversa entre muitas

pessoas por meio de audioconferência e a realização de palestras com públicos bastante

dispersos através de teleconferência. Junto com as possibilidades surgem também

necessidades organizacionais, pois o alto custo de montagem de uma rede de

transmissão e recepção de sinais por satélite inviabiliza iniciativas isoladas.

Desenvolvimentos recentes como as redes de computadores e os sistemas de
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videoconferência ampliam a velocidade e a capacidade de interação entre professores e

alunos.

o histórico descrito nessa seção baseia-se em uma perspectiva norte-americana que não

necessariamente representa a de outras regiões do mundo. Além disso, as etapas

apresentadas também não têm um caráter de progressivismo histórico, no sentido de que

quanto mais avançado melhor. Na realidade, todas as diversas tecnologias e arranjos

organizacionais estão presentes no atual panorama mundial da educação a distância,

como o ensino de massa via televisão na China ou o ensino em grupos via redes de

computadores nos países escandinavos. Apesar disso, o desenvolvimento histórico

conforme apresentado funciona como contexto apropriado para os desdobramentos

teóricos e práticos ocorridos no campo.

1. O ensino por correspondência

o ensino por correspondência foi a origem do que hoje é chamado de educação a

distância. Conhecido a partir de meados do século 19, foi utilizado principalmente no

ensino de adultos. A educação por correspondência baseia-se em geral no uso de textos

do tipo auto-instrucional combinados com a comunicação por escrito entre professor e

aluno. Não apenas pela origem histórica, mas porque muitas das raízes filosóficas e

metodológicas da educação a distância se encontram no ensino por correspondência,

toma-se muito importante compreender melhor os seus conceitos e a forma como era

praticado.

MOORE (1996, p. 20-3) cita os casos pioneiros de cursos por correspondência. O

primeiro deles foi oferecido na Europa, em 1840, logo após a criação do "Penny Post'. A

partir de seu escritório em Bath, Inglaterra, Isaac Pitman começou a ensinar estenografia

solicitando que o aluno fizesse cópias de trechos da Bíblia e os enviasse para correção.

Em 1856, o francês Charles Toussant e o alemão Gustav Langenscheidt começaram a

ensinar línguas.

Em 1883, nos Estados Unidos, o Chautauqua Institute foi autorizado pelo estado de New

York a conferir certificados. A instituição oferecia programas de treinamento para

professores durante as férias e prosseguia o ensino por carta, após o retomo dos

mesmos para casa. Em 1890, a Colliery Engineer School of Mines, de Pennsylvania,
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começou a oferecer um curso sobre segurança em minas. Com o florescimento da

indústria ferroviária, a instituição, já com o nome Intemational Correspondence Schools

(ICS), ganhou importância e chegou a oferecer cursos por correspondência para

funcionários de 150 empresas do ramo.

Em 1892, William Harper, nomeado presidente da University of Chicago, criou uma

divisão de cursos de extensão a fim de oferecer cursos por correspondência. A instituição

passou então a oferecer o primeiro programa de educação a distância em nível

universitário do mundo. Segundo BITTNER e MALLORY, citados por MOORE (1996,

p.23), em 1930 já havia 39 universidades americanas oferecendo cursos por

correspondência.

Por um longo tempo, o ensino por correspondência foi a única forma de se estudar a

distância. Algumas das instituições privadas, criadas com fins comerciais, acabaram

causando danos à reputação do método devido a políticas de venda agressivas e de ética

duvidosa. Essas instituições acabaram se reunindo em 1924 para fundar o National Home

Study Council (NHSC), renomeado em 1994 para Oistance Education and Training

Council (OETC). O objetivo dessa associação era regulamentar e avaliar os programas

existentes.

As universidades, procurando um meio de se diferenciar das escolas de nível técnico que

tinham fins comerciais, adotaram nos Estados Unidos o termo "estudo independente".

Criaram ainda uma divisão voltada ao ensino a distância em sua associação nacional, a

Independent Study Division da então chamada National University Extension Association,

mais tarde renomeada para National University Continuing Education Association

(NUCEA). Essa divisão tinha as mesmas funções de regulamentação que o então NHSC.

2. A teledifusão e as universidades abertas

A invenção do rádio na primeira década deste século e o surgimento da televisão nos

anos 30 criaram novas formas importantes de comunicação para o ensino a distância. A

possibilidade de se transmitir sons e imagens a longas distâncias estimulou as ínstítulções

de ensino a buscar a aplicação dessas tecnologias no ensino.
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o uso do rádio começou de forma experimental já nos anos 10, nos Estados Unidos.

Instituições como State University of /owa, Pennsy/vania State Col/ege, Ohio State

University e University of Wisconsin iniciaram suas transmissões entre 1911 e 1922.

Também de forma experimental iniciou-se o uso da televisão, antes que as redes

comerciais se estabelecessem. Já em 1934, a State University of /owa lançou programas

sobre higiene oral e astronomia e em 1939,400 programas já haviam sido transmitidos.

Apesar do início promissor, o uso educacional da teledifusão por rádio ou televisão não foi

bem sucedido nos Estados Unidos. Por volta de 1940, o número de alunos regulares em

cursos reconhecidos (accredited) por rádio era praticamente zero. Como causas para o

insucesso (MOORE, 1997) são citados o baixo nível de interesse, tanto por parte de

professores quanto de administradores, em experimentar a nova mídia e a natureza

comercial que a nova tecnologia acabou assumindo, transformando-a em uma mídia para

entretenimento sustentada por anunciantes. A falta de fundos governamentais

desestimulou as instituições a desenvolver programas para a nova mídia. No início, os

canais comerciais chegaram a transmitir programas educativos, mas o crescente

interesse pela programação de entretenimento e a pressão por utilização publicitária

contribuíram para o seu desinteresse.

Com a televisão aconteceu algo semelhante. As instituições de ensino contribuíram muito

para o desenvolvimento do meio, mas tão logo a tecnologia tomou-se madura, o uso

comercial passou a predominar. Apesar de iniciativas como o Ad Hoc Joint Committee on

Educationa/ Te/evision, que em 1952 conseguiu 242 canais para fins educacionais dos

2.053 alocados pelo órgão regulador americano, o apoio da Fundação Ford, que ofereceu

várias centenas de milhões de dólares em bolsas e fundos para pesquisa, e o projeto

Annenberg/Corporation for Public Broadcasting (CPB), que financiou a produção de

cursos modelo, os resultados foram desanimadores (MOORE, 1997): programas mal

elaborados transmitidos pelos canais comerciais e apenas um ou outro programa bem

concebido e produzido transmitido pelo Public Broadcasting Services (PBS).

Os anos 60 foram uma época de grandes mudanças na educação a distância. Foi nesse

período que surgiram as chamadas "universidades abertas" ou "instituições de ensino a

distância de larga escala". Dois fatores provocaram o surgimento desse tipo de instituição:

o crescente interesse na utilização de novas mídias, especialmente rádio e TV, em cursos

a distância e a vontade de disponibilizar o acesso ao ensino superior a uma faixa mais

ampla da população. Acreditava-se que utilizando-se meios de comunicação de massa e
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eliminando-se requisitos para o ingresso, cursos de nível universitário pudessem ser

oferecidos a um custo acessível a um público bastante amplo.

Uma das mais bem sucedidas iniciativas foi a British Open University, criada em 1969.

Utilizando inovações como equipes de desenvolvimento de cursos, centros de estudo

regionais e locais, instrutores (tutors) e materiais pré-gravados em áudio e em vídeo, a

instituição conseguiu em poucos anos tomar-se uma das maiores universidades do Reino

Unido. O seu sucesso foi rapidamente seguido por iniciativas semelhantes em diversos

países do mundo.

Embora a universidade aberta mais conhecida seja a do Reino Unido, a iniciativa pioneira

foi provavelmente a da Universidade da África do Sul, que iniciou um sistema de

educação a distância nacional logo após o fim da 2'· Guerra Mundial. Na verdade, os

ingleses analisaram as experiências de diversos países como África do Sul, Austrália,

União Soviética e Estados Unidos antes de criar a sua universidade aberta.

3. Teleconferências e consórcios de satélites

O uso dos satélites em educação a distância teve início nos anos 70, quando várias

universidades americanas começaram a experimentar a transmissão de programas

educativos. Uma das instituições pioneiras foi a University of Alaska, que ofereceu cursos

de aperfeiçoamento para professores através do Satélite de Tecnologia de Aplicações

(Applications Technology Sate/lite - A TS). A NASA (National Aeronautics and Space

Administration) usou o mesmo satélite para oferecer programas para mais de 2.500 vilas

na índia (MOORE, 1996, p. 30-1).

As transmissões por satélite são feitas em geral para um grande número de pessoas,

distribuídas por uma região geograficamente bastante extensa. Por operar com um baixo

nível de energia, os satélites exigem que se use em terra antenas de transmissão (uplink)

e de recepção (downlink) de alta potência (Figura 5).

A recepção pode ser feita de duas formas. No primeiro caso, coloca-se um intermediário

entre o satélite e o local de recepção final, permitindo alcançar um maior número de

pessoas. Em cada região, uma estação retransmissora terrestre recebe o sinal de baixa

potência do satélite e o difunde (broadcast) localmente através de sinais de TV. Os locais
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de recepção podem então receber o sinal com antenas comuns, reduzindo o seu custo de

participação. A comunicação nesse caso se dá em apenas um sentido, do local de

transmissão para os muitos locais de recepção. No segundo caso, os locais de recepção

recebem o sinal diretamente do satélite. Cada auditório ou sala de aula onde existe

audiência possui uma antena de recepção de satélite, o que toma o custo de participação

por pessoa mais alto. Essa configuração em geral inclui conexões de voz nos dois

sentidos, o que permite a conversa entre o local de transmissão e os locais de recepção.
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Communications
System
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Figura 5 - Diagrama de uma transmissão por satélite.

Por ser uma tecnologia cara, os satélites tomaram-se amplamente disponíveis apenas

após a criação de consórcios, em que instituições independentes se associavam com o

fim de partilhar os custos de montagem da infra-estrutura e de desenvolvimento dos

cursos. Um dos primeiros desses consórcios foi criado em 1975 por nove universidades

americanas. Esse consórcio, chamado University of Mid-America, permitia que qualquer

instituição participante produzisse cursos e os oferecesse a qualquer aluno de quaisquer

das instituições. O consórcio foi encerrado em 1982 devido ao baixo nível de matrículas,

altos custos de produção de vídeo e perda de fontes de financiamento.

Entre os consórcios bem sucedidos que continuam em atuação até hoje estão a National

University Teleconferencing Nefwork (NUTN) e a National Technological University (NTU).

As principais razões de seu sucesso foram a maior quantidade de cursos e programas

oferecidos com a participação de um grande número de instituições e a conseqüente

concorrência para oferecer o melhor programa, introduzindo um elemento competitivo até

então ausente nas universidades americanas. A tecnologia de satélites acabou

tomando-se uma das mais utilizadas nos Estados Unidos. MOORE (1996, p. 45) estima

um total de mais de 60.000 locais de recepção em todo o país.
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4. Inovações tecnológicas recentes

As tecnologias surgidas nos anos 80 provocaram uma nova onda de inovações no ensino

a distância. Entre as principais conseqüências do uso desses novos meios de

comunicação está o aumento significativo no grau de interação dos cursos e programas a

distância. Com o aumento da interação vieram também novas possibilidades pedagógicas

e a necessidade de reformulação de muitos dos conceitos teóricos da área.

a) Videoconferência

A tecnologia de videoconferência permite que pessoas em dois ou mais locais distantes

entre si possam se ver e ouvir ao mesmo tempo. Surgida nos anos 80 e difundida nos 90,

a videoconferência tem a vantagem de permitir a interação nos dois sentidos, tanto com

sons quanto com imagens. A principal diferença em relação à teleconferência por satélite

é que essa última permite a comunicação em apenas um sentido ou, no máximo, com

retomo de voz. Entretanto, a videoconferência perde em termos de qualidade de imagem

e som.

As conexões de videoconferência podem se limitar a uma rede fechada (de acesso

restrito, apenas aos integrantes da rede) ou ter acesso a uma rede pública como a rede

de telefonia ou a Intemet. O primeiro caso é utilizado principalmente por consórcios de

instituições de ensino que têm uma troca intensa de cursos apenas entre si. No caso da

rede pública é possível estabelecer uma ligação com qualquer outro local que possua o

equipamento necessário e também esteja conectado a essa rede.

Atualmente a solução mais comum (PACIFIC BELL KNOWLEDGENE1WORK EXPLORER,1995)

são as linhas telefônicas ISDN (Integrated Services Digital Network), chamadas no Brasil

de RDSI (Rede Digital de Serviços Integrados). São linhas digitais próprias para a

transmissão de dados, que funcionam como linhas telefônicas regulares e proporcionam

uma qualidade de imagem e som satisfatória. A ligação de videoconferência nesse caso é

similar a uma ligação telefônica. Disca-se o número do local com quem se pretende falar,

os dois sistemas de videoconferência estabelecem a conexão e a imagem e som de

ambos os locais é trocada.

Existe ainda a possibilidade de se usar a Intemet como meio de transmissão dos dados.

Nesse caso, como a conexão é compartilhada com milhares de outras aplicações,
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ocorrem atrasos e interrupções tanto no som quanto na imagem. O resultado é uma

comunicação entrecortada, que exige muitas vezes que se repita o que se falou e requer

paciência.

KEEGAN (1996, p. 8) refere-se a esse sistema como sala de aula virtual ou eletrônica e

define um novo modelo de educação, o ensino face-a-face a distância ou educação

virtual. Para ele, a principal característica da educação a distância tradicional é a

separação dos processos de ensino e aprendizagem. Mais do que a separação física, é a

separação no tempo que exige a reformulação do processo educacional. A educação

virtual, segundo Keegan, traz de volta muitas das características do ensino presencial

convencional, como sincronia da comunicação entre professor e aluno, dependência de

instalações apropriadas e consequentemente um custo fixo alto, além de métodos

didáticos baseados em preleções.

b) Redes de computadores

O uso educacional de computadores pode ser remontado ao fim dos anos 60, segundo

Linda HARASIM (1995). A iniciativa pioneira da Sfanford Universify, que oferecia um

curso de matemática para estudantes de baixa renda, era do tipo conhecido como

Instrução Apoiada por Computadores (Compufer Aided Insfrucfion - CAI), em que o

computador funciona como uma espécie de substituto do professor na transmissão de

conteúdo. No ensino via CAI, a matéria é pré-formatada e apresentada através do

computador, que de certa forma controla, ou seqüencia, o acesso pelo aluno. O

computador, nesse caso, funciona como uma ferramenta individual para a leitura de

textos e execução de exercícios, algo como uma apostila eletrônica.

O grande salto na aplicação de computadores ao ensino a distância, entretanto, deve-se a

sua utilização como ferramenta de comunicação entre pessoas, um uso análogo ao do

telefone. A forma mais simples de comunicação por meio de computadores é o correio

eletrônico. Ele teve o primeiro grande impulso com a criação da ARPANET (Advanced

Research Projects Agency Network), a rede precursora da atual Internet. Criada em 1969

com o objetivo de compartilhar recursos computacionais como espaço para

armazenamento de dados, capacidade de processamento e programas desenvolvidos, a

ARPANET foi complementada no início dos anos 70 com funções para troca de

mensagens entre os pesquisadores. Essa aplicação tomou-se rapidamente a mais
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utilizada da rede, recebendo logo em seguida melhorias como as listas de distribuição, em

que a mesma mensagem é enviada para um grupo de pessoas.

Aplicações mais sofisticadas do computador como meio de comunicação foram criadas a

partir de meados da década de 70. Sistemas de conferência e de quadros de avisos

surgiram como forma de se estruturar a comunicação entre várias pessoas. De forma

geral, esses sistemas integram as funções de transporte e de armazenamento de

mensagens, servindo como um repositório comum que ordena e disponibiliza as

mensagens conforme critérios pré-definidos (ver capítulo três para mais detalhes sobre o

seu funcionamento). O uso desses sistemas para fins educacionais se deu no início dos

anos 80, quando o barateamento das redes tomou o acesso por professores e alunos

viável. Entre os projetos pioneiros estão o da University of Toronto, que em 1985

começou a oferecer cursos de pós-graduação tendo a conferência por computador como

principal meio de comunicação (HARASIM, 1987), e o do New Jersey Institure of

Technology, que em 1986 e 1987 conduziu um experimento sobre a eficácia do ensino

através de redes de computadores, utilizando-se de um sistema integrado desenvolvido

para esse fim (HILTZ, 1994).

B. Modelos institucionais

As profundas mudanças metodológicas, administrativas e de mercado provocadas pelo

surgimento do ensino a distância levaram à busca por modelos organizacionais mais

adequados. Desde a exploração comercial do modelo por pequenas empresas de ensino

por correspondência até a criação de grandes instituições públicas de âmbito nacional,

que atendem um amplo mercado através do uso de uma variedade de tecnologias,

diversos tipos de arranjo organizacional foram experimentados.

Donald HANNA (1998) descreve modelos organizacionais emergentes no ensino superior,

provocados pelo contínuo aumento na demanda e estimulados pelo desenvolvimento

tecnológico. Ele descreve sete modelos alternativos ao chamado "ensino residencial

tradicional", que se encontra ameaçado por novas formas de oferta de ensino. Embora o

estudo contemple o ensino de nível superior como um todo e não apenas a educação a

distância, a estrutura conceitual proposta por Hanna pode ser utilizada como referência

para a compreensão dos diversos modelos organizacionais adotados na área.
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Essa seção propõe a classificação das iniciativas em educação a distância em cinco

modelos organizacionais. São eles as unidades de educação continuada, as empresas

privadas de ensino a distância, as universidades abertas ou mega-universidades, os

consórcios e alianças e os intermediadores de programas a distância.

1. Unidades de educação continuada

Faculdades e universidades tradicionais são instituições de ensino presencial por

excelência, normalmente voltadas a um público jovem e que estuda em tempo integral.

Muitas dessas instituições, entretanto, passaram a oferecer cursos para uma clientela

diferente daquela que freqüenta seus cursos regulares. Esse novo público era

predominantemente adulto e não freqüentava regularmente o campus. Criando unidades

de educação continuada que tinham a missão específica de atender esse público, essas

instituições começaram a experimentar formas de educação não-convencional, entre elas

o ensino a distância.

A maioria dos cursos oferecidos por unidades de educação continuada têm conteúdos

semelhantes aos oferecidos internamente e não entram em conflito com a estrutura

acadêmica da instituição. Esses cursos, entretanto, costumam ser mais abertos e flexíveis

do que os regulares; mais sintonizadas com as necessidades de seus alunos do que o

restante da instituição, as unidades de educação continuada costumam ser menos rígidas

quanto aos pré-requisitos para o ingresso, a estrutura do currículo e os métodos de

ensino e avaliação. Muitas delas passaram a oferecer cursos a distância como forma de

extender o seu alcance.

As unidades de educação continuada são relativamente independentes de subsídios da

instituição a que pertencem. Em muitos casos elas são auto-sustentáveis ou até mesmo

geram fundos que subsidiam as demais áreas da instituição. Isso faz com que se

comportem de uma maneira mais voltada ao mercado e estejam mais propensas a

experimentar novas abordagens de ensino e novas tecnologias de comunicação ou a

adotar métodos como o ensino a distância.

A grande maioria dos programas a distância nos Estados Unidos são oferecidos por

unidades de educação continuada de universidades tradicionais: University of Chicago,
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Uníversíty of Wísconsín, Uníversíty of Calífomía at Los Ange/es, Pennsy/vannía State

Uníversity, Washington State University, Calífomia State Universitye muitas outras.

A Pennsylvannía State University é uma das mais tradicionais instituições de ensino a

distância dos Estados Unidos e atende cerca de 15.000 alunos por ano com cerca de 300

cursos. A instituição criou recentemente o World Campus, um ambiente onlíne com o

objetivo de extender nacional e internacionalmente os programas oferecidos atualmente.

A New York University (NYU) tem um dos maiores programas de educação continuada

dos Estados Unidos, com um público anual de mais de 60.000 alunos, incluindo cerca de

3.000 estudantes internacionais de mais de 120 países. A NYU oferecia cerca de 30

cursos onlíne em 1997, quando criou o Virtual Col/ege com o propósito de oferecer

programas completos via Internet.

A Universíty of Califomia-Berkeley Extension ofereceu 60 cursos onlíne em 1997 e

aproximadamente 180 em 1999. A unidade é completamente auto-sustentada e

responsável por definir o seu próprio currículo, com muito poucas diretrizes pré-

estabelecidas pela instituição.

2. Empresas privadas de ensino a distância

A área de educação a distância assistiu, já no fim do século 19, ao surgimento de

empresas criadas com o propósito específico de explorar comercialmente o método. As

escolas de ensino por correspondência que ofereciam treinamento em áreas técnicas e

de formação profissional não tinham nenhuma ligação com instituições de ensino e não se

submetiam a órgãos governamentais de regulamentação da educação.

As empresas privadas de ensino a distância obtêm sua receita operacional a partir das

matrículas e mensalidades de seus alunos e distribuem dividendos aos seus investidores,

sendo por isso bastante sensíveis às necessidades do mercado educacional. Assim, elas

concentram-se em cursos que atraem um grande número de alunos e que, por essa

razão, são desenvolvidos de acordo com as necessidades levantadas a partir do mercado

e então oferecidos em múltiplas localidades, com investimentos mínimos em

infra-estrutura física. As empresas são responsáveis por todo o processo educacional,
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desde a criação de conteúdo até a avaliação e certificação, incluindo a comercialização

dos programas e a administração do sistema.

A Intemational Correspondence Schools (ICS), fundada em 1890 e agora propriedade da

National Education Corp., é uma das maiores instituições de ensino a distância do mundo,

com cerca de 250.000 alunos regularres. A ICS oferece atualmente mais de 40 programas

em áreas técnicas, como eletrônica e mecânica de automóveis, e em administração de

empresas, como contabilidade e marketing.

Atualmente, a forma que as iniciativas privadas estão utilizando para explorar a educação

a distância é o ensino via Internet. Um grande número de empresas vêm criando

instituições de ensino que oferecem cursos totalmente online e não exigem qualquer tipo

de participação presencial ou mesmo deslocamentos físicos, como no caso de cursos por

teleconferência.

o modelo organizacional que vem sendo utilizado está sendo chamado de "universidade

virtual" e não exige qualquer investimento em infra-estrutura física. Em uma universidade

virtual, o único ponto de contato do aluno com a instituição é um ambiente virtual na

Internet. Pela baixa exigência de investimento, esse tipo de oferta se multiplicou nos

últimos anos, gerando uma certa desconfiança quanto à seriedade do método. Entre as

iniciativas melhor reconhecidas estão a da University of Phoenix e a Jones International

University.

A University of Phoenix, subsidiária do Apollo Group, Inc., é a maior e umas das mais bem

sucedidas instituições educacionais com fins lucrativos dos Estados Unidos. Embora

concentre-se nos cursos tradicionais em sala de aula, tendo 60 campi em doze estados

americanos, a instituição criou já em 1988 o seu campus online e em 1989 já tinha 14

alunos matriculados em seu pioneiro MBA oferecido totalmente através de redes de

computadores. As matrículas em seus cursos a distância vinham crescendo a uma taxa

de 51% a cada ano e, em 1998, a Phoenix Online já tinha 3.200 alunos em cursos

totalmente via redes.

A Jones Intemational University, fundada em 1995 pela empresa Jones Intemational, Inc.,

é a primeira das universidades online a ser reconhecida por uma das seis instituições

credenciadoras (regional accreditation boards) dos Estados Unidos. Oferecendo cursos

de graduação e pós-graduação em comunicação empresarial, o número de matrículas
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ainda é baixo. No entanto, a filiação à Jones Infemafíonal, uma empresa de mídia com

subsidiárias nas áreas de rádio, TV a cabo e Internet, proporciona uma base potencial de

crescimento substancial.

3. Universidades abertas ou mega-universidades

Universidades abertas ou mega-universidades (termo proposto por John DANIEL, 1996)

são sistemas completos de educação a distância. São instituições centralizadas e de

larga-escala, com uma quantidade de alunos da ordem de dezenas ou centenas de

milhares. Esse tipo de instituição coloca em prática a concepção de industrialização do

ensino apresentado por PETERS (1983), em que as funções de um professor podem ser

divididas. A instrução passa a ser desenvolvida por uma equipe de especialistas e depois

distribuída por um variedade de meios, com o acompanhamento de tutores e instrutores.

A universidade aberta é em geral uma instituição autônoma, com estrutura organizacional

própria, e que engloba todo o processo de ensino a distância.

Nos cursos oferecidos pelas universidades abertas, o aluno se beneficia tanto da

comunicação proporcionada pelos meios de teledifusão quanto da interação

proporcionada pela correspondência, telefone e outras formas de comunicação realizadas

de pessoa a pessoa. Em geral, o modelo pedagógico adotado é o do aluno estudando

individualmente, sem contato com outros alunos, e contando com o apoio de um instrutor

que o orienta durante suas atividades. De forma geral, as universidades abertas seguem

os seguintes princípios:

• Qualquer pessoa pode se matricular, independentemente de sua formação anterior.

• Os alunos podem começar o seu curso a qualquer instante.

• O estudo acontece em casa ou qualquer outro local de preferência do aluno.

• Os materiais didáticos são desenvolvidos por uma equipe de especialistas.

• A orientação durante o estudo é feita por uma equipe diferente de especialistas.

• A instituição é em geral de caráter nacional.

• A instituição atende um grande número de pessoas e se beneficia de economias de
escala.

MOORE (1996, p. 42-3)



51

A United Kingdom Open University é um dos exemplos mais bem sucedidos de instituição

totalmente dedicada ao ensino a distância. Hoje com mais de 150.000 graduados desde a

sua fundação em 1969 e mais de 200.000 alunos matriculados todos os anos, a

instituição possui uma equipe de 2.800 pessoas em tempo integral e mais de 5.000

tutores e conselheiros em tempo parcial, além de 13 centros de aprendizado regionais e

250 locais.

o Centre National d'Enseignement à Distance (CNED) está subordinado ao Ministério da

Educação francês e é hoje a maior instituição de ensino a distância da Europa.

Oferecendo cursos em todos os níveis de ensino basicamente através do ensino por

correspondência, em 1995 o CNED tinha cerca de 350.000 alunos matriculados.

Na China, três instituições, a Shangai TV University, a Jiangsu Radio and TV University e

a China TV University System (CTVU), têm juntas mais de um milhão e meio de alunos

por ano. Apenas a CTVU graduou mais de 1,5 milhão de alunos na última década, o que

representa cerca de 17% do número total de alunos graduados no país naquele período.

Na América do Norte, a maior universidade aberta é a Athabasca University, no Canadá.

Fundada em 1972, Athabasca tem hoje mais de 16.000 alunos a distância. O Centre for

Innovative Management da instituição criou em 1994 o seu MBA online, que em 1998 já

era o maior do país, com 640 alunos inscritos.

4. Consórcios e alianças

A crescente complexidade do ensino a distância levou as instituições a se associar,

procurando otimizar o uso de seus recursos financeiros, de infra-estrutura e humanos. Os

primeiros consórcios surgiram a partir do interesse em explorar a tecnologia de

transmissão por satélite. Devido aos altos custos de instalação de antenas e de aluguel

de canais de satélites, vários consórcios foram criados para explorar a tecnologia.

A National University Teleconferencing Nefwork (NUTN) foi criada em 1982 por 66 das 70

instituições participantes da National University Continuing Education Association

(NUCEA), dos Estados Unidos. Seu objetivo foi o de desenvolver e distribuir programas

educacionais via satélite. A NUTN funcionou como um disseminador do uso educacional

da tecnologia de satélite. A experiência tecnológica do consórcio era compartilhada entre
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todas as instituições participantes, que logo perceberam que os maiores desafios estavam

não na tecnologia em si, mas na qualidade dos programas, na gestão dos custos de

produção, na divulgação e venda eficazes e no convencimento de professores e

administradores do valor desses programas.

Criada em 1985 por 24 universidades americanas, a National Technological University

(NTU) oferece hoje mais de 400 cursos de pós-graduação e de extensão na área de

engenharia, desenvolvidos pelas 45 instituições participantes. Os clientes do consórcio

são principalmente empresas. Mais de 100 grandes corporações contratam os programas

da NTU para seus funcionários. Ao permitir que cursos de diversas universidades possam

ser cursados e contabilizados para um diploma, independentemente da instituição de

origem, a NTU oferece uma ótima oportunidade para engenheiros que são

freqüentemente transferidos de local por seus empregadores. A NTU tem uma natureza

diversa da NUTN, pois o aluno recebe um certificado do próprio consórcio. Na NUTN, ao

contrário, o aluno recebe um certificado da instituição participante que oferece o curso.

Novos consórcios foram criados recentemente com o aumento da exploração da Internet

como forma de distribuição. Os principais motivos, nesse caso, foram a necessidade de

se reunir em um único local os cursos de várias instituições, oferecendo dessa forma

maior número e variedade de cursos ao aluno potencial, além do interesse de cada

instituição em particular de ampliar o alcance potencial de seus cursos.

A Westem Govemor's University (WGU) reuniu em 1996 quatorze universidades do oeste

americano, com exceção da Califórnia, para oferecer cursos baseados em competências.

A instituição pretendia definir para cada programa as habilidades e competências que

representassem o seu conteúdo. Um diploma seria conferido para todo aluno que

demonstrasse o domínio dessas competências, independente de onde, de que forma e

em que seqüência ele os tivesse conseguido. Em 1998, a WGU se associou à United

Kingdom Open University, criando o Govemor's Open University System e oferecendo

uma ampla variedade de cursos a distância a novos públicos.

O estado da Califómia criou a sua Califomia Virtual University (CVU), com mais de 1.600

cursos online oferecidos por mais de 100 instituições, incluindo as principais

universidades do estado: University of Califomia, Califomia State University e Califomia

Community College Organization. Em 1998, estimava-se que mais de 25.000 alunos

cursavam programas online no estado.
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5. Intermediadores de programas a distância

As oportunidades de mercado na educação a distância estão surgindo tanto na área de

conteúdo quanto na área de acesso. O conteúdo é normalmente reduto das universidades

e professores universitários, mas com a multiplicação dos formatos de cursos e das

tecnologias de acesso, sem que nenhuma delas predomine claramente, abre-se espaço

para que empresas de tecnologia assumam a função de intermediadores de cursos e

programas.

As empresas intermediadoras de cursos a distância não fornecem o conteúdo

propriamente dito, mas concentram uma grande quantidade de ofertas de diversas

instituições, muitas delas de forte reputação no sistema educacional. O serviço oferecido

para as instituições pode ir desde o desenvolvimento de cursos para o ambiente

tecnológico até a administração completa dos alunos, incluindo divulgação, controle de

inscrições e cobrança. Por esse serviço, as empresas recebem em geral um valor fixo

inicial para disponibilizar o curso e depois uma porcentagem da taxa de cada aluno

inscrito.

O eCollege.com, fornece uma plataforma e serviços completos para que uma instituição

de ensino crie um campus virtual em até 60 dias úteis. Até recentemente conhecida por

RealEducation, a empresa declara oferecer hoje programas de 148 instituições de ensino,

incluindo Johns Hopkins University, University of Cotoreao, Drexe/ Universitye Seton Hall

University. A empresa afirma ainda ter atingido um crescimento de 179% em sua receita,

de US$ 4,7 milhões em 1999, e um aumento de 449% no número de alunos, sem divulgar

o valor.

Mais voltada ao mercado de treinamento corporativo, a VCampus Corp., anteriormente

conhecida como UOL Publishing, anunciou recentemente um crescimento anual de 139%

em seu faturamento e de 304% no número de cursos entregues, atingindo um total de

375.000 em 1999, até o terceiro trimestre. A empresa, que tem contratos com mais de 50

empresas e 6 instituições de ensino e agências governamentais, afirma atingir mais de

200.000 pessoas.

A Sylvan Learning Systems Inc. oferece serviços educacionais de diversos tipos, desde

centros de aprendizado, que oferecem ensino personalizado a estudantes de todas as

faixas etárias, a centros de avaliação, que aplicam provas e testes de certificação para
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outras instituições e empresas. Na área de educação a distância, a Sylvan é proprietária

da Caliber Leaming Network, uma rede de auditórios interligados por videoconferência,

satélite e Intemet que oferece cursos profissionais e programas corporativos em nível de

pós-graduação. Sua receita cresceu mais de 40% em 1997.

.-:\

Os cursos a distância podem ser classificados de diversas maneiras: por tipo de

tecnologia utilizada, por tipo e tamanho de público alvo, por tipo de instituições

responsáveis pela oferta, por nível de ensino, etc. O interesse desse estudo está na

interação entre professor e aluno em cursos a distância e como essa interação é, por

definição, mediada por algum tipo de tecnologia, esse critério parece ser o mais

adequado. Os cursos são classificados nessa seção em cinco tipos: cursos por

correspondência, telecursos, cursos via redes de satélite, cursos por videoconferência e

cursos por redes de computadores.

1. Cursos por correspondência

O ensino por correspondência foi criado como uma altemativa ao ensino tradicional em

escolas e universidades convencionais. Em geral, os cursos por correspondência

consistem de um guia de estudos acompanhado de exercícios e trabathos a ser feitos

pelos alunos. O aluno recebe esse material e estuda por conta própria, completando as

tarefas solicitadas e retomando-as para a instituição para correção. Após algum tempo,

recebe os exercícios corrigidos e com comentários do professor.

Ainda hoje há provavelmente mais pessoas estudando a distância por correspondência do

que por qualquer outro método. Os programas são oferecidos por um grande número de

empresas comerciais, que oferecem cursos profissionalizantes por correspondência, e por

universidades, tanto as tradicionais quanto as abertas, voltadas especificamente para o

ensino a distância. Essas instituições, embora fazendo uso de tecnologias mais recentes

como teledifusão e redes de computadores, ainda têm na maioria de seus cursos os

métodos do ensino por correspondência.
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MOORE (1996, p. 36-9) descreve dois tipos de cursos por correspondência. Os critérios

para essa separação são o nível de ensino, o tipo de instituição que oferece e a

intensidade da interação envolvida.

a) Estudo doméstico (home study)

Os cursos caracterizam-se por basear-se apenas em material impresso, que são enviados

pelo correio para que o aluno estude em casa. Normalmente há um baixo nível de

interação com o instrutor ou outros alunos. Em muitos casos não há nenhum tipo de

contato, nem mesmo por correspondência; apenas um exame é feito ao final do programa

e o aluno recebe seu certificado pelo correio.

MOORE (1996, p. 36) acredita que há mais pessoas estudando por esse método do que

por qualquer outro nos Estados Unidos. Chamado por ele de estudo doméstico (home

study), esse tipo de curso por correspondência é geralmente de nível técnico ou

profissionalizante (p. ex. cursos para formação de esteticistas, motoristas de caminhão,

joalheiros, reparadores de armas, cozinheiros, gerentes de hotel, agentes de viagem,

etc.). São oferecidos em geral por pequenas escolas comerciais credenciadas pelo

Distance Educafion and Training Council (DETC).

b) Programas de estudo independente

O termo estudo independente é utilizado nos Estados Unidos para designar os cursos por

correspondência de nível superior. Embora o modelo seja bastante semelhante ao

anterior, apresenta com algumas diferenças importantes. Em primeiro lugar, os cursos

são oferecidos por faculdades e universidades e não por organizações comerciais. Isso

faz uma grande diferença, pois como os diplomas e certificados são conferidos conforme

critérios de instituições regulamentadoras, o acesso não pode ser tão aberto quanto nos

programas de estudo doméstico, sendo exigidos alguns pré-requisitos para o ingresso nos

cursos.

Outra diferença importante é que há em geral um nível maior de interação entre

professores e alunos. O estudo ainda é individualizado, mas há uma troca mais freqüente

de tarefas e exercícios. Existe ainda uma maior incidência de outras mídias, como fitas de

áudio ou vídeo, teledifusão e programas de computador, o que enriquece a experiência de

aprendizado do aluno.
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Há uma variedade grande quanto ao grau de definição do ritmo (pacing) e quanto à

exigência ou não de encontros ocasionais. Alguns programas permitem o início imediato,

sem que seja necessário esperar pelo início do período escolar, e não definem um prazo

fixo para a conclusão. Outros exigem que se cumpra o calendário escolar, com datas de

início e fim do curso e um cronograma para entrega de exercícios e realização de provas.

Alguns dos programas oferecidos são completamente a distância, não exigindo qualquer

tipo de deslocamento ao longo de sua duração. Outros exigem um ou mais encontros

concentrados, que podem durar alguns dias ou mesmo semanas.

2. Telecursos

Telecursos são programas pré-gravados em vídeo normalmente dirigidos a um grande

público. Podem ser bastante simples, como por exemplo a gravação de uma seqüência

de aulas dadas por um professor, mas em geral empregam recursos sofisticados de

produção e exigem equipes de especialistas em diversas áreas. O aluno em geral adquire

um material didático, que contém um guia de estudos descrevendo o conteúdo do curso e

a programação das transmissões. No caso de um curso com aulas gravadas em fitas

cassete, o seu conteúdo é descrito e o momento em que devem ser assistidas é

assinalado.

O telecurso é normalmente dividido em módulos ou unidades. A rotina de estudos

consiste da leitura do material impresso fornecido, do acompanhamento das aulas

transmitidas pela TV ou gravadas em fita e da realização dos exercícios e tarefas

designados. Pode haver algum tipo de interação com o professor na forma de envio de

exercícios para correção ou telefonemas para a solução de dúvidas, mas em geral isso

não acontece. Dúvidas comuns são abordadas nas próprias aulas transmitidas.

Os telecursos podem ter seu ritmo definido previamente, como no caso de transmissões

por televisão que têm uma programação regular, ou deixado a cargo do aluno, no caso de

vídeo-aulas gravadas em videocassete e enviadas ao mesmo. O estudo é feito

normalmente de forma individual: o aluno estuda e assiste às aulas em sua própria casa.

Os telecursos são produzidos por muitos tipos de instituição, incluindo faculdades locais

(community colleges), universidades, redes públicas de TV e consórcios constituídos

especialmente para esse fim. A distribuição é feita de várias maneiras: são utilizados
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desde simples fitas de videocassete até estações privadas de televisão, incluindo canais

públicos de TV e de TV a cabo. Nos Estados Unidos, muitos dos telecursos são

distribuídos pelo Adult Leaming Services (ALS) do Public Broadcasting System (PBS), em

parceria com 190 estações públicas de TV e mais de 2.000 faculdades espalhadas pelo

país.

3. Cursos por teleconferência

A principal diferença entre os cursos por teleconferência e os telecursos, segundo

MOORE (1996, p. 45), é que os primeiros são transmitidos para grupos de pessoas em

horários pré-determinados. O público é bastante reduzido em comparação com o

telecurso, e geralmente está reunido em auditórios ou salas reservadas para esse fim.

Embora possa se utilizar de material pré-gravado, uma parte significativa do curso é

oferecida ao vivo. Normalmente há a possibilidade de interação, em geral na forma de

perguntas escritas enviadas por fax ou correio eletrônico ou então por voz, através de

canais de áudio integrados ao sistema ou de ligações telefônicas.

A forma de ensino é bastante semelhante ao do ensino tradicional, com os alunos

reunidos em salas de aula para assistir à palestra do professor ou professores. Durante

as teleconferências, o professor apresenta a sua aula, em geral melhor preparada e com

mais recursos audiovisuais do que uma aula convencional, e abre espaço para perguntas.

As perguntas poder ser selecionadas por algum método de triagem, caso sejam em

grande número, ou então respondidas em seqüência.

O curso ou programa baseado em teleconferência tem uma duração pré-definida e o seu

cronograma é estabelecido previamente. Os alunos dirigem-se regularmente ao auditório

onde são rebebidas as aulas e lá se encontram com os demais alunos daquela região.

Existe uma pessoa responsável pela coordenação e orientação dos alunos em cada um

dos locais de recepção. Essa pessoa distribui o material didático, encaminha perguntas

durante as palestras e cuida de aspectos administrativos do programa.

Nos Estados Unidos, além dos consórcios de satélites mais conhecidos como a National

University Teleconference Nefwork (NUTN) e a National Technological University (NTU),

fazem uso desse tipo de instrução o Public Broadcasting System (PBS), que além de

teledifusão regional tem uma rede de satélites, e algumas universidades que tem sua
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própria antena de subida de satélite, como a State University of New York e a Califomia

State University. Algumas empresas têm a sua própria rede de satélite, usadas não

apenas para treinamento, mas também para anúncio de produtos e reuniões de vendas.

Essas redes privadas de satélite são usualmente chamadas de TV executiva.

4. Cursos por videoconferência

A videoconferência permite que alunos e professores se comuniquem ao vivo e é a

abordagem mais próxima do ensino tradicional. Em programas a distância onde a

videoconferência é o principal meio de comunicação são programadas aulas regulares,

em que o professor faz preleções e abre espaço para que os alunos discutam (Figura 6).

Embora não haja necessidade de adaptação ao modelo educacional em si, pois esse é o

mesmo que o do ensino tradicional, existe a necessidade de adaptação ao meio de

comunicação. Compreender e lidar tanto com as restrições tecnológicas quanto com os

fatores psicológicos envolvidos pode ser o requisito para o sucesso de um programa.

Figura 6 - Aula por videoconferência na University of Notre Dame.

A principal limitação tecnológica da videoconferência é a capacidade de transmissão do

sistema. O canal que transmite os sons e imagens são normalmente mais "estreitos" do

que o necessário e os sons e imagens devem ser "comprimidos" para que possam passar

por esse canal. Essa compressão gera alguns incômodos, como imagens interrompidas,

atrasos na recepção do som e realimentação de áudio, tomando o meio de comunicação

menos "transparente" para quem usa.

Quanto aos fatores psicológicos, o principal deles diz respeito à associação que se faz

entre a videoconferência e a televisão. As pessoas estão bastante acostumadas à



59

linguagem televisiva, e esperam da videoconferência a mesma qualidade de imagem e de

produção, o mesmo ritmo dinâmico que as mantém entretidas enquanto assistem

passivamente um programa. Isso coloca aos professores uma nova necessidade: a de

dominar novas técnicas de apresentação mais apropriadas ao meio.

Outra herança dos anos de televisão é que normalmente não se conversa com quem está

do outro lado, apenas se assiste. Esse hábito pode se transformar em uma barreira para o

professor que espera interrupções dos alunos na forma de perguntas, comentários e

discussões. É usual que pessoas menos acostumadas ao meio simplesmente não se

manifestem. Uma outra conseqüência dessa herança é que, como a pessoa que

apresenta um programa na TV não pode ver nem ouvir quem a está assistindo, as

pessoas que estão em um dos lados de uma videoconferência assistindo uma

apresentação podem começar a conversar e interromper indelicadamente o apresentador,

sem se dar conta disso.

O uso eficaz da tecnologia de videoconferência para o ensino interativo requer prática e

planejamento, assim como atenção a algumas técnicas didáticas. O professor em uma

aula por videoconferência deve estar familiarizado com os vários componentes do sistema

e saber administrar a interação entre a sala local e as remotas. A videoconferência

funciona melhor como um meio de comunicação interativo, mas como em geral se está

acostumado a assistir passivamente ao invés de interagir, o professor deve fazer um

esforço extra para envolver e provocar a participação dos alunos.

5. Cursos online ou via redes de computadores

Cursos online são cursos oferecidos totalmente através de redes de computadores. Essas

redes permitem que professores e alunos interajam de diversas maneiras. É possível

trocar tanto mensagens comuns (por correio eletrônico - "emai/", em conferências

eletrônicas - "toruns" ou em salas de bate-papo - "chatsj quanto materiais eletrônicos e

arquivos de dados (leituras, tarefas, relatórios, referências bibliográficas). Embora a

comunicação possa acontecer de forma síncrona, isto é ao vivo, a maior parte da

interação é assíncrona, ou seja, distribuída ao longo do tempo. Assim, as pessoas podem

ler e enviar mensagens de acordo com a sua conveniência. Quando alguém se conecta à
rede, o sistema apresenta todas as mensagens que lhe foram endereçadas desde a

última vez em que se conectou. É possível conectar-se à rede a partir de qualquer
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computador que tenha acesso a uma linha telefônica e disponha de um dispositivo

chamado modem.

A instrução através de redes de computadores em geral inclui as seguintes características

(MOORE, 1996, p. 93):

• É um meio que combina a disciplina da comunicação escrita com a flexibilidade da

comunicação oral. É como se as pessoas conversassem através de bilhetes, sendo o

sistema responsável por sua correta distribuição. Um bilhete pode ser enviado para o

professor, para todos os participantes, para apenas alguns colegas ou então para uma

pessoa em particular. Expressar idéias por escrito de forma adequada é um requisito

da maioria dos programas.

• Pode ser uma valiosa ferramenta para a comunicação em grupo e para o aprendizado

colaborativo. Pesquisas indicam que, em discussões eletrônicas, as contribuições

tendem a ser mais eqüitativas, ou seja, apresentam uma melhor distribuição pelos

membros do grupo, e melhor elaboradas, provavelmente devido à natureza escrita do

meio.

• É mantido um registro por escrito da discussão, que pode se estender continuamente

por um dado período. Além disso, as contribuições individuais podem ser organizadas

de diversas maneiras. Uma pessoa pode catalogar as mensagens de acordo com o

assunto, pela data de envio, por remetente, etc.

• O ensino através de redes de computadores é particularmente interessante no caso

de cursos onde a contribuição pessoal dos alunos é de especial relevância. Em uma

conferência eletrônica, a troca de informações, de experiências e o compartilhamento

de diferentes pontos de vista é bastante facilitada.

• As conferências eletrônicas facilitam bastante a participação de especialistas

externos, por não colocar restrições de local nem de horário. A participação de

palestrantes convidados não fica restrita ao horário de aula e eles não precisam se

deslocar para participar.

A comunicação por computador (conferências, email, sistemas de quadro de avisos) tem

desempenhando um papel cada vez mais importante nas iniciativas em educação a
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distância. Em alguns casos, a experiência é bastante diferente de experiências em

educação a distância anteriores.

'i " ."

Uma das principais conseqüências do surgimento de tecnologias de comunicação são as

novas possibilidades de interação proporcionadas. Atualmente é possível, por exemplo,

comunicar-se a distância de forma síncrona ou assíncrona, conversar com apenas uma

pessoa ou várias ao mesmo tempo, estejam elas em um único local distante ou dispersas

por vários deles.

Nessa seção propõe-se alguns critérios para classificação dos vários tipos de curso

conforme a natureza da interação. Sugere-se que as novas tecnologias proporcionam um

modelo radicalmente novo de educação a distância, mais próximo da educação

tradicional.

1. As características da interação na educação a distância

A interação entre professor e aluno na educação a distância pode ser analisada através

de várias dimensões distintas. Entre as de interesse para esse estudo estão tempo,

espaço e tipos de sujeito envolvidos.

a) As dimensões de espaço e tempo

As principais dimensões físicas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem da

educação a distância são o tempo e o espaço. Esse modelo educacional foi criado

inicialmente para vencer a distância (espaço) existente entre professor e aluno, mas o que

realmente acabou caracterizando o método foi a separação entre o instante em que se

ensina e aquele em que se aprende (tempo). A assincronia entre os processos como

característica básica da educação a distância é bastante clara no caso do ensino por

correspondência e no dos telecursos, mas na teleconferência via satélite ela fica menos

evidente. No caso da videoconferência, com sua capacidade de interação real ao vivo, a

assincronia no processo ensino-aprendizagem é menos explícita ainda, talvez até

inexistente.
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Essa mesma gradação acontece no caso da dimensão espaço: o ensino por

correspondência, por exemplo, praticamente elimina qualquer tipo de dependência

geográfica, só não sendo possível fazer um curso por correspondência em locais não

cobertos pelo sistema de correios. O mesmo não se pode dizer de telecursos ou do

ensino via redes, através da Intemet, onde o alcance do sistema é mais restrito.

O que se pode observar, portanto, é o posicionamento de cada tipo de curso em um

espectro contínuo que indica o grau de independência em relação a cada uma das

dimensões tempo e espaço (Figura 7).
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Figura 7 - Classificação dos tipos de curso a distância conforme a

independência em relação ao tempo e ao espaço.

De acordo com esse conceito, o aluno tem um grau diferente de independência em

relação ao tempo e ao espaço em cada um dos tipos de curso a distância oferecidos:

1. Ensino por correspondência

É o tipo de curso que oferece o maior grau de autonomia. O sistema postal cobre

praticamente qualquer local do mundo, até mesmo regiões esparsamente povoadas, e o

aluno participa de sua casa, no ritmo que preferir.

2. Telecursos

As maneiras mais comuns de se distribuir os telecursos são por fitas gravadas e por redes

de televisão. Ambas são bastante acessíveis e difundidas hoje em dia, tomando o método

praticamente tão conveniente quanto os cursos por correspondência. Existe uma pequena
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dependência no tempo no caso de cursos pela televisão, pois os programas têm um

horário estipulado para a transmissão.

3. Cursos via redes de computadores (Internet)

A Intemet é significativamente menos abrangente do que os correios ou a rede de TV,

embora isso esteja sendo minimizado pelos altos investimentos das companhias

telefônicas e de TV a cabo. Uma grande diferença em relação às categorias anteriores,

entretanto, é que os cursos via Internet costumam ter um período pré-definido de duração.

São oferecidos geralmente em turmas, de maneira similar aos cursos tradicionais, e os

alunos têm um cronograma a cumprir.

4. Videoconferências

Os cursos baseados em videoconferência também têm se beneficiado da expansão da

rede telefônica, pois é através dela que as conexões são feitas. Hoje já é mais fácil

participar de uma videoconferência do que de uma teleconferência via satélite. A grande

interatividade possibilitada por esse meio, entretanto, é prejudicada pela necessidade de

se deslocar a uma sala ou auditório onde se possa conectar à rede de videoconferência.

Em breve isso também não será problema, com os sistemas de videoconferência via

redes de computadores (desktop videoconferencing).

5. Teleconferências

As teleconferências via satélite são sistemas caros, tanto para transmissão quanto para

recepção. Seus custos só se justificam quando o público é relativamente grande e

bastante disperso geograficamente. A maior dependência do aluno tanto em relação ao

tempo quanto ao espaço se deve ao fato de que esse tipo de curso se assemelha muito

ao ensino tradicional, pois as aulas são assistidas em grupo que se reúnem em salas ou

auditórios.

b) Interação professor-aluno-conteúdo

Uma outra forma de se caracterizar a interação no ensino a distância é dizer se ela se

trata de interação simulada, que acontece no momento em que o aluno estuda, ou se ela

é real, no caso de o aluno conversar com outras pessoas. No caso da interação real,

existe ainda uma grande diferença entre a interação do aluno com o professor e aquela

entre ele e outros colegas. MOORE (1996, p. 127-32) descreve esses três tipos como

interação entre aluno e conteúdo, entre professor e aluno e entre alunos:
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(1) Interação entre aluno e conteúdo:

É o primeiro tipo de interação que o professor ou desenvolvedor do curso deve

providenciar e é uma característica típica do ensino a distância. O ensino a distância é um

processo programado de aprendizagem e estudo individual assistido por um professor ou

instituição de ensino. O material desenvolvido para esse fim tem uma natureza diferente

daquela de um livro-texto. Todo aluno constrói o conhecimento através de um processo

pessoal de acomodação de informação em estruturas cognitivas pré-existentes e é a

partir da sua interação com o conteúdo que ele obtém mudanças em sua compreensão do

assunto. Um dos principais objetivos do ensino a distância é organizar o conteúdo e

apresentá-lo de forma a facilitar esse processo.

(2) Interação entre professor e aluno

O segundo tipo de interação, tido como essencial pela maioria dos alunos e desejável

pela maioria dos educadores, é a interação entre o aluno e o professor. Após a

apresentação do conteúdo, seja ele informação, demonstração de alguma habilidade ou

modelamento de certas atitudes ou valores, os professores interagem com os alunos para

auxiliá-los em seu aprendizado. Em primeiro lugar, eles tentam estimular ou pelo menos

manter o interesse e motivação dos alunos naquele assunto. Depois, tentam coordenar a

aplicação daquilo que os alunos aprenderam, seja através de exercícios práticos, seja

pela discussão e manipulação de conceitos apresentados. Os professores também

organizam testes e avaliações formais e informais para determinar o progresso dos

alunos e auxiliar na alteração ou não de estratégias de ensino. Finalmente, os professores

podem aconselhar e orientar cada aluno individualmente em seu processo de

aprendizagem.

(3) Interação entre alunos
Essa terceira forma de interação é uma dimensão relativamente nova para os professores

de cursos a distância. É a interação que ocorre entre os alunos, tanto em duplas, de uma

pessoa para outra, como em grupos, em que três ou mais pessoas interagem de forma

simultânea. A adequação desse tipo de interação depende em grande parte da

experiência, maturidade e nível de autonomia dos alunos. Alunos jovens podem

considerar a comunicação em grupo interessante e estimulante, enquanto adultos mais

independentes podem considerá-Ia um incômodo. Por outro lado, profissionais com
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experiência prática em suas áreas podem considerar gratificante a troca com outras

pessoas e a discussão sobre pontos de vista diferentes.

2. Novas categorias de ensino a distância

Conforme se viu na seção sobre o seu desenvolvimento histórico, a educação a distância

vem sofrendo transformações significativas com a utilização de novas tecnologias. Mais

do que meros instrumentos, essas tecnologias têm provocado mudanças tanto

metodológicas quanto organizacionais na área.

Quanto às abordagens pedagógicas, um pouco de luz pode ser lançada ao se analisar os

tipos de interação existentes nos vários modelos de curso apresentados. Para se

compreender a natureza da interação nesses modelos, pode-se classificá-los segundo os

critérios descritos anteriormente: o tipo de interação que privilegia e o seu grau de

independência em relação ao tempo e ao espaço.

Tabela 3 - Tipos de curso conforme as dimensões interação, tempo e espaço.

Tipo de interação Independência Independência
privilegiada no tempo no espaço

Cursos por correspondência Aluno-conteúdo Alta Alta

Telecursos AIuno-conteúdo Alta Alta

Teleconferências Professor-aluno Baixa Baixa

Videoconferências Professor-aluno Baixa Média

Cursos via Internet Entre alunos Média Alta

A Tabela 3 mostra cada um dos modelos apresentados na seção C, o tipo de interação

que privilegia e o seu grau de independência em relação ao tempo e ao espaço. Cada

uma dessas dimensões favorece determinado tipo de interação e os modelos de cursos a

distância podem ser categorizados da seguinte forma:

• métodos individuais assíncronos;

• métodos em grupo síncronos;

• métodos em grupo assíncronos.
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Essas categorias são descritas com mais detalhe a seguir. Observa-se

a) Ensino individual a distância

No ensino individual a distância, representado pelos cursos por correspondência e pelos

telecursos, o aluno interage principalmente com o seu material de estudos. Ele estuda

sozinho, sem contato com outros alunos, e a comunicação com a instituição é pouco

freqüente, em geral através de um tutor que o orienta individualmente. Os cursos

costumam não ter ritmo pré-definido, nem época limitada de inscrições, podendo o aluno

iniciar e terminar os seus estudos a seu critério. Por tudo isso, a autonomia do aluno em

relação ao curso é grande.

O ensino individual a distância representa a abordagem tradicional na área e grande parte

da teoria existente refere-se a esse modelo de educação a distância. A ênfase do ensino

está na estruturação didática do material, de forma que o aluno possa se organizar com a

ajuda dele. Esses tipos de programas vêm de uma tradição do ensino por

correspondência, em que o guia de estudos representa a principal contribuição da

instituição. Os materiais não são apenas impressos, sendo complementados em muitos

casos com fitas de áudio elou de vídeo.

b) Ensino em grupo síncrono

No ensino em grupo síncrono, como podem ser caracterizados os cursos por

teleconferência e videoconferência, a organização do curso é muito semelhante à de um

curso presencial. O aluno tem aulas regulares, leituras e exercícios para casa e alguma

discussão em sala. A interação com os colegas pode existir, mas em geral é baixa,

privilegiando-se o contato com o professor na forma de perguntas durante as aulas. Como

as aulas são síncronas e têm horário marcado, o aluno deve se programar para o curso. A

independência física da educação a distância tradicional não existe, pois apesar de

separados, professor e alunos ainda têm que se deslocar para as instalações

apropriadas.

Esse modelo procura extender a sala de aula para locais remotos e favorece o ensino

face-a-face tradicional, em que o professor é o condutor da aula. O principal veículo para

o conteúdo do curso deixa de ser guia de estudos para ser a palestra do professor. A
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etapa de desenvolvimento do curso é bem menos crítica que no caso do ensino a

distância individual e o nível de preparo prévio do curso é bem menor. Como existe uma

grande interação com os alunos durante a fase de entrega, há mais flexibilidade para

eventuais correções de rumo.

A teoria da educação a distância desenvolvida até agora não se aplica a esse modelo.

Conceitos como separação entre os processos de ensino e de aprendizado e autonomia

do aluno não fazem muito sentido para esse tipo de curso. KEEGAN (1996) reconhece

isso ao utilizar um terceiro termo, além de "educação convencional" e "ensino a distância",

para designar esse tipo de oferta. Ele considera o ensino por videoconferência um "ensino

face-a-face a distância", pois seus métodos não são os mesmos que os da educação a

distância tradicional.

c) Ensino em grupo assíncrono

No ensino em grupo assíncrono, caso dos cursos via redes de computadores, o aluno

estuda ao mesmo sozinho e em grupo. O acesso ao conteúdo é feito principalmente pela

leitura de textos, complementada eventualmente por material multimídia, mas uma parte

significativa do curso é dedicada à discussão entre os alunos. O aluno dispõe de grande

independência física, podendo participar de casa, do trabalho ou de qualquer lugar onde

haja acesso à rede. Isso também pode ser feito a qualquer horário, pois as discussões

são assíncronas. Quanto ao ritmo, entretanto, o aluno deve seguir aquele definido pela

instituição. Como o estudo é feito em grupos, os alunos devem iniciar e terminar o

programa ao mesmo tempo (cohort system).

O processo de ensino costuma seguir uma abordagem construtivista. Mais que dar aulas,

o professor estimula a discussão da classe com questões e trabalhos em grupo. Pode

orientar alunos individualmente, mas o mais comum é que esclarecimento de dúvidas e

orientações sejam feitos com toda a classe. O material didático é importante, pois é por

eles que o aluno estuda, mas não há a necessidade de serem especialmente

desenvolvido como no caso do ensino por correspondência. A principal preocupação

durante o desenvolvimento do curso costuma ser em relação à estruturação das

atividades em grupo, como debates, projetos conjuntos e simulações, o que exige que

professor tenha habilidade para atuar como moderador na fase de entrega.
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Esse modelo de ensino a distância também não se beneficia da teoria da educação a

distância existente, como no caso do ensino em grupo síncrono. Vários autores indicam o

surgimento de um domínio próprio, como será comentado no capítulo a seguir.
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111.O USO da comunicação mediada
por computadores

Comunicação mediada por computador (CMC) é o termo utilizado para um amplo

conjunto de aplicações em que o computador funciona como meio de comunicação,

podendo ser definida como o "uso de sistemas e redes de computadores para a

transmissão, armazenamento e recuperação de informação entre pessoas"

(SANTORO, 1995). Compreende três tipos de aplicação do computador: (1) como meio

de comunicação direto, (2) como repositório de informações e (3) como ambiente

interativo.

A CMC vem sendo considerada por muitos autores um meio qualitativamente diferente

dos demais avanços tecnológicos anteriormente adotados na educação a distância

(Mason e Kaye, 1989; Harasim, 1990 e Berge e Collins, 1995). A sua flexibilidade e

capacidade de integrar a apresentação de conteúdo com a comunicação individual e em

grupos pode alterar significativamente as relações entre professores, alunos e instituições

de ensino.

Falar de CMC hoje em dia significa falar de Internet. O conjunto de tecnologias

representadas por ela oferece atualmente uma ampla variedade de formas de

comunicação, tanto síncronas quanto assíncronas, através de mídias pobres ou ricas

(quentes ou frias, nos termos de Marshall MCLUHAN, 1964) que proporcionam variados

graus de interação (Figura 8). Esse conjunto de tecnologias tem o potencial de contribuir

para o processo de ensino-aprendizagem de diversas maneiras:

1. Facilitando o acesso a materiais disponíveis em múltiplas mídias, o que reduz o papel

do professor como provedor de informação.

2. Permitindo a interação individual ou em grupo, tanto sincrona como assincronamente,

de forma a intensificar a comunicação entre professor e alunos.

3. Criando um repositório compartilhado de informações e permitindo a socialização do

conhecimento, o que facilita o aprendizado em grupo.
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As possibilidades abertas pela Internet não se restringem ao ensino a distância e seu uso

vem crescendo também nos cursos presenciais. Cada vez mais as instituições oferecem

materiais e atividades online como complemento a seus cursos regulares. O repertório

inclui desde a publicação de simples comunicados e disponibilização de notas de aula até

a criação de materiais específicos para a Internet e atividades de mais complexas como

discussões assíncronas e pesquisas dirigidas.

cu
N
Q)
::Ja-

O::

Animações

Media
streaming

Notícias

Slides
narrados

Download

Ass/ncronos E-mail
ISincrono~ '---P_ág_i_na_s --+

Interação
Figura 8 - Diversos tipos de mídia conforme riqueza e interação

proporcionada.

Esse capítulo trata do uso da CMC na educação. Na primeira seção são apresentados os

diversos formatos que a CMC pode assumir, assim como os instrumentos nela utilizados.

Na segunda seção são verificadas as aplicações em cursos a distância e é relatado o

caso do GVnet - Centro FGV-PETROBRAS de Educação a Distância, a unidade

responsável pela criação de tais programas na Escola de Administração de Empresas de

São Paulo da Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV). Finalmente, na terceira seção são

discutidas as implicações do uso da CMC em educação a distância.

A comunicação mediada por computador (CMC) pode ser entendida conforme o sentido

que se dá ao termo "comunicação". Em um sentido mais estrito, refere-se a aplicações

em que o computador é utilizado apenas como meio direto, não realizando praticamente

nenhum tipo de processamento de informação. Isso inclui o correio eletrônico, os

sistemas de conferência síncronos, como os fóruns de discussão (foruns), e os
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assíncronos, como o bate-papo (chat). Em um sentido mais amplo, CMC engloba

praticamente todos os tipos de aplicação do computador, em que sistemas de informação

recebem dados de pessoas e, após algum tipo de processamento, disponibilizam-nos

para outras pessoas.

Gerald SANTORO (1995) propõe uma interpretação intermediária, em que o sistema é

mais um mediador do que um processador de informação, embora tenha características

que vão além de um simples meio de comunicação. Em seu estudo sobre aplicações

educacionais da CMC, ele distingue três grandes categorias:

• Conferência por computador (computer conferencíng), em que o computador funciona

como meio de comunicação.

• Informática (informatics), em que o computador atua como gerenciador de um

repositório de dados e informação.

• Instrução assistida por computadores (computer-assisted instruction), em que o

computador atua como tutor.

A diferença entre essas categorias está tanto na natureza da interação entre indivíduo e

computador quanto no papel desempenhado por esse último na comunicação

interpessoal. É importante notar, entretanto, que a classificação de aplicações nessas

categorias não é mutuamente excludente, uma vez que elas podem ser combinadas entre

si de forma a atender tanto os requisitos de seus usuários como as restrições técnicas de

infra-estrutura.

Nessa seção utiliza-se a estrutura proposta por Santoro para descrever as diversas

ferramentas de comunicação mediada por computadores utilizadas na educação em

geral.

1. O computador como meio de comunicação

A primeira categoria de CMCdiz respeito à comunicação interpessoal direta, na qual o

computador apenas encaminha mensagens e permite o armazenamento e recuperação

das mesmas. Nesse tipo de aplicação, pode parecer que o equipamento funciona

unicamente como um meio, de forma análoga ao telefone ou sistema de correio
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convencional. Entretanto, apesar de ter função bastante secundária no processo, o

computador desempenha algumas funções adicionais que aumentam a eficácia da

comunicação, principalmente naquela que ocorre em grupos de forma contínua.

SANTORO (1995) refere-se a essa categoria como conferência por computadores

(computer conferencing) e cita três tipos de ferramentas: correio eletrônico, sistemas de

conferência de grupo (group conferencing systems) e sistemas interativos de mensagem

(interactive messaging). Embora as categorias descritas nesse trabalho sejam as

mesmas, os termos utilizados foram alterados para incluir aplicações não mencionadas

por Santoro. Os termos adotados são correio eletrônico, conferências assíncronas e

conferências síncronas.

a) Correio eletrônico (email)

O correio eletrônico é, sem dúvida alguma, um dos tipos mais usados de CMC. A sua

forma mais simples de utilização é aquela em que uma pessoa escreve uma mensagem

que é enviada eletronicamente a uma outra. Quem recebe tem as opções de lê-Ia,

apagá-Ia, salvá-Ia para leitura posterior, imprimi-Ia, respondê-Ia ou reenviá-Ia a uma

terceira pessoa. É basicamente uma forma de comunicação um-para-um (one-to-one),

embora a maioria dos aplicativos de correio eletrônico permita o envio a múltiplos

destinatários.

A maior utilidade do correio eletrônico como meio de comunicação deriva em parte de sua

facilidade de uso. Pode-se enviar uma mensagem a qualquer pessoa tendo-se em mãos

simplesmente o seu endereço eletrônico. Esse endereço inclui uma codificação para a

localização física do computador que funciona como agência de correio do destinatário,

assim como a identificação de sua caixa postal nesse computador. Ter o endereço

eletrônico de uma pessoa seria como ter o seu número de telefone.

Uma outra razão para o crescente uso do correio eletrônico é a conveniência de uma

rápida comunicação assíncrona, em que os participantes não precisam estar interligados

no mesmo instante. Uma determinada pessoa pode enviar uma mensagem a uma outra

mesmo que esta não esteja disponível para lê-Ia no momento. A mensagem fica

armazenada na caixa postal do destinatário até que, num momento conveniente, ela

possa lê-Ia e respondê-Ia.
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b) Conferências assíncronas

As conferências assíncronas são essencialmente uma extensão do correio eletrônico.

Embora esse último permita o envio de mensagens a um grupo de pessoas tão facilmente

quanto se envia para uma única, quando isso se torna freqüente ou quando o grupo

aumenta muito de tamanho, começam a surgir dificuldades. Entre os problemas que

surgem estão o gerenciamento de listas de destinatários extensas e em constante

alteração e o armazenamento e organização das mensagens enviadas pelos membros do

grupo. A fim de minimizar tais problemas, criou-se os de sistemas de conferência

assíncrona.

Entre as diversas maneiras de se implantar uma conferência assíncrona, pode-se citar as

listas de distribuição, os quadros de avisos e as conferências de grupo.

(1) Listas de distribuição de correio (email distribution Iists)

As listas de distribuição são um sistema que envia mensagens de email automaticamente

para múltiplos destinatários. Um sistema gerenciador de listas de distribuição tem duas

funções: o gerenciamento da lista de inscritos e a distribuição das mensagens em si.

1. Gerenciamento da lista de inscritos. Essa função automatiza o processo de entrada e

saída do grupo. Qualquer membro pode entrar ou sair quando quiser, bastando para

isso enviar um comando ao sistema gerenciador. O sistema mantém dessa forma a

lista sempre atualizada, eliminando a necessidade de cada membro do grupo fazê-lo

individualmente. Essa é uma excelente característica quando as listas têm inscritos na

ordem de milhares de pessoas.

2. Distribuição automática de mensagens. O gerenciador recebe as mensagens enviadas

por quaisquer dos membros e envia uma cópia a todos os aqueles inclusos na lista.

Os membros do grupo participam da discussão enviando sua mensagem diretamente

ao gerenciador, que se encarrega de encaminhar a todos os membros inscritos.

As listas de distribuição são a forma mais popular de conferência assíncrona, devido a

sua facilidade de instalação e manutenção e a atual ubiqüidade dos sistemas de emai/. É

mais fácil participar de uma lista de distribuição do que de uma conferência de grupo, pois
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as mensagens chegam diretamente na caixa de correio pessoal. Entretanto, em

discussões mais intensas, o acompanhamento pode ser mais difícil.

(2) Quadros de aviso (bulletin-board systems - BBS)

Esse sistema imita um quadro de avisos comum, em que as mensagens são escritas em

bilhetes e afixadas para que todos vejam. Os quadros de aviso eletrônicos têm uma lista

de assuntos que agrupam mensagens. O usuário escolhe um dos assuntos, lê as

mensagens que estão postadas e pode optar entre responder para o grupo todo ou

individualmente para o remetente. O tipo mais difundido de quadro de avisos são os

grupos de notícias (newsgroups) da Internet, com mais de 2.000 assuntos categorizados

em diversas áreas e centenas de milhares de mensagens postadas todos os dias.

(3) Conferências de grupo (group conferencing)

As conferências de grupo proporcionam uma maior estrutura para a discussão do que as

ferramentas anteriores. É uma característica importante, pois em uma conferência

assíncrona é comum que haja várias linhas de discussão acontecendo ao mesmo tempo,

de forma parecida com as diversas sessões simultâneas em um congresso. Pode se

tomar difícil acompanhar um debate se o número de participantes é grande ou se o

número de mensagens é elevado.
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Figura 9 - Exemplos de conferências do sistema Knowledge Forum.
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A principal característica das conferências de grupo é a possibilidade de se acompanhar

quaisquer linhas de discussão (threads). Uma linha de discussão é caracterizada por uma

seqüência de mensagens, umas em resposta a outras, como uma conversa em grupo.

Um sistema de gerenciamento de conferências permite que qualquer usuário separe as

mensagens que fazem referências entre si e acompanhe a evolução daquela discussão

específica (Figura 9). É como se as discussões de todas as sessões de um congresso

fossem sendo transcritas e um participante pudesse acompanhá-Ias ao mesmo tempo,

mas com uma grande vantagem: como esse sistema é assíncrono, ele seria capaz de

participar ativamente de qualquer uma delas.

c) Conferências síncronas

Conferências síncronas são sistemas que permitem a comunicação em tempo real, de

forma semelhante ao telefone. A conversa é em geral por escrito, mas existem sistemas

que permitem a troca de imagens e dados. Nesse tipo de conferência, os participantes

devem estar todos conectados em um mesmo instante e a um mesmo servidor

(computador que funciona como centralizador da comunicação).

Existem vários sistemas que implementam esse tipo de conferência, o mais conhecido

deles sendo as salas de "bate-papo" (chat). Uma forma cada vez mais difundida de

interação na Internet, entretanto, são os sistemas de mensagens instantâneas, dos quais

o software ICO (leia-se "I seek you") é o mais popular.

(1) Salas de bate-papo (chat rooms)

Os "bate-papos" são uma forma de conversa em tempo real baseada em texto, em que os

participantes entram em uma mesma "sala" virtual e trocam comentários por escrito. Para

iniciar um bate-papo, os participantes devem se conectar a um mesmo servidor

(computador que gerencia a troca de comentários), que disponibiliza um determinado

número de canais, as "salas de bate-papo". A sala deve ter sido combinada previamente

pelos participantes que, ao entrarem, devem escolher um apelido (nickname) pelo qual

serão identificados na conversa. Uma vez dentro da sala, o participante começa a receber

as mensagens que estão sendo enviadas pelos demais, devidamente identificadas pelo

apelido de quem as enviou.
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Os bate-papos são bastante parecidos com encontros no mundo real e podem, da mesma

forma, ser formais ou informais. Algumas características do meio, entretanto, podem ser

uma vantagem em relação às reuniões tradicionais. Uma delas é a possibilidade de se

conduzir uma ou mais conversas paralelas simultâneas de forma reservada, sem que o

grupo tenha conhecimento disso. Uma outra é a transcrição automática de todas as

contribuições, que pode ser salva para consulta posterior, o que pode ser útil para a

elaboração de um relatório, por exemplo.

(2) Comunicadores instantâneos (instant messengers)

Os comunicadores instantâneos funcionam de forma semelhante às salas de bate-papo,

com uma comodidade: não é necessário reservar salas previamente. Para poder trocar

mensagens instantâneas, uma pessoa deve instalar um programa próprio para isso, o

mais conhecido sendo o ICQ. Uma vez instalado e configurado, o programa indica quais

membros de sua lista de contatos está conectado à Internet e permite a troca imediata de

mensagens com qualquer um deles. Mesmo que alguns dos membros não estejam

conectados é possível o envio de mensagens, que serão recebidas tão logo estes se

conectem.

Esses sistemas são um meio termo entre o emai! e o chat, sendo bastante convenientes

para grupos pequenos. Além da troca de mensagens e do bate-papo, eles permitem

também a troca de arquivos de dados, que podem ser materiais de leitura, exercícios

resolvidos ou qualquer outro material em formato digital.

(3) Sistemas de videoconferência de mesa (desktop videoconferencing)

Os sistemas de teleconferência de mesa permitem uma videoconferência via Internet,

com troca de imagens e sons nos dois sentidos. Além disso, esses sistemas costumam

ter uma série de características adicionais (Figura 10):

1. Bate-papo (chat). Funcionamento semelhante ao do bate-papo comum.

2. Troca de arquivos. Envio e recebimento de quaisquer arquivos em formato digital.

3. Quadro de rascunho (whiteboard). Espaço para anotações e trocas de informações

gráficas, como um flip chart em uma sala de reuniões. Os rascunhos gerados podem

ser salvos em disco.
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4. Compartilhamento de programas (program sharing). Trabalho simultâneo de várias

pessoas em um único documento eletrônico. Cada pessoa pode fazer alterações ou

acompanhar alterações feitas por outros de forma síncrona.

Bate-papo

Compartilhamento de programas

Figura 10 - Formas de comunicação possíveis com os sistemas de

videoconferêcia de mesa.

Esse tipo de conferência ainda não é utilizado em larga escala devido a limitações na

capacidade de transmissão da Intemet, pois os sistemas exigem a troca de um grande

volume de dados.

2. O computador como repositório de informação

A segunda categoria de CMC apresenta o computador em um papel mais ativo,

funcionando como um repositório interativo de informação organizada. Essa informação é

gerada e utilizada por pessoas, daí a função de comunicação. SANTORO (1995) chama

essa categoria de informática (informatics) e atribui grande parte do interesse pela

Intemet a recursos dessa categoria, citando como exemplos catálogos online de

bibliotecas públicas, bases de dados remotas interativas e sites de dados e arquivos de

computador.

Tanto os papéis da pessoa quanto do computador são mais ativos do que na primeira

categoria, pois há uma interação na forma de comandos entre a pessoa que procura uma

informação e o computador que a contém. Nesse caso, a arquitetura do sistema assume

uma importância crítica na busca bem sucedida por informação.
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De forma geral, pode-se dizer que há duas grandes abordagens na arquitetura de

sistemas (SANTORO, 1995): a primeira é adotar um padrão baseado na tecnologia

disponível e documentá-lo para que as pessoas aprendam a utilizá-lo e a segunda é a

tentativa de tornar o acesso aos recursos o mais intuitivo ou amigável (user-friendly)

possível. À primeira vista pode parecer que a segunda abordagem é a melhor, mas

existem algumas ressalvas: primeiro, uso intuitivo é algo difuso que depende muito do

repertório pessoal e da experiência anterior com computadores. Segundo, se uma pessoa

não encontra uma informação que procura, ela pode não ter certeza se foi porque a

informação realmente não estava disponível ou porque ela não procurou de forma

adequada.

a) World Wide Web

A Intemet é considerada atualmente, sem dúvida alguma, como o maior repositório de

dados e informações do planeta. Sendo um conjunto de tecnologias, redes e protocolos,

ela sofreu uma grande explosão com a criação da World Wide Web, o seu segmento mais

conhecido e que permite o acesso rápido e fácil a uma quantidade imensa de informações

disponíveis em múltiplas mídias.

Apesar de ser comumente descrita como a parte multimídia da Internet, a principal

característica da Web é a sua natureza de hipertexto. Hipertexto, de forma sucinta, é um

texto que contém ligações com outros textos (Figura 11). Michael JOYCE (1995) o

descreve como uma estrutura semelhante a uma rede de fios entrelaçados: pequenas

quantidades de informação localizadas nos nós estão ligadas umas às outras pelos fios,

as conexões. Segundo essa analogia, as páginas da Web são os nós da rede e os

hyperlinks são as conexões entre elas. A natureza de hipertexto permite que se navegue

pela Web de forma não linear, abrindo-se caminhos de exploração paralelos de forma não

seqüencial.

Essa característica não se restringe ao texto somente escrito. Quando outras mídias

como gráficos e sons são incluídas, utiliza-se o termo hipermídia. A Web é um dos

melhores exemplos de hipermídia, reunindo a cada dia mais conteúdo nos mais diversos

formatos, como figuras, fotos, sons, música, vídeos, animações, etc.

A grande quantidade de informação disponível na Web atualmente exige a utilização de

sistemas de busca para que se encontre a informação desejada. Essas ferramentas
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auxiliam o usuário a procurar qualquer assunto por palavras chave, expressões e até

mesmo linguagem natural.

SeIec:I"'9 a piec. 01 lI\tPGrt•• I.•• ...em Ialte vou to more IIVperlot;
boókS. movlH, sounds, and Images.

Figura 11 - O hipertexto como um texto que contém acessos a outros

b) Bases de dados online

Bases de dados online são repositórios de dados, informações e arquivos acessíveis pela

rede. Um exemplo comum são bibliotecas eletrônicas que disponibilizam o texto integral

de algumas de suas obras na Internet. Através de um sistema de busca, o usuário pode

localizar o título procurado e consultá-lo online ou tranferir uma cópia para a sua máquina.

Outros exemplos são publicações periódicas, que disponibilizam suas edições anteriores

para consulta na rede, ou sites de música, que catalogam uma grande quantidade de

música digitalizada para acesso na rede. É razoável imaginar que em breve teremos

também vídeos disponíveis dessa forma, para consulta de acordo com a conveniência.

c) Sistemas administrativos

Os sistemas administrativos dão acesso a funções de secretaria da instituição de ensino

através da rede. Através deles, o aluno pode consultar os cursos disponíveis, efetuar a

sua matrícula, verificar suas notas e outras coisas desse tipo. Com o aumento da

quantidade de cursos oferecidos e o seu agrupamento em programas que fornecem um

diploma ou certificado, um aluno começa a consultar mais freqüentemente a sua situação

acadêmica. Desse modo, a instituição passa a depender de sistemas como esses para

gerenciar a crescente demanda.



80

3. O computador como ambiente interativo

Na terceira categoria de CMC, o computador estrutura e administra tanto a apresentação

de informação quanto os possíveis caminhos disponíveis ao usuário; ele é programado

para ter um papel mais ativo em relação à pessoa que o utiliza do que nas duas

categorias anteriores, em que basicamente obedece a comandos. SANTORO (1995)

denomina essa categoria de instrução assistida por computador (CAI - computer-assisted

instruction), embora reconheça a existência de outros termos similares, tais como

instrução ou treinamento apoiado em computadores (CBI/CBT - computer-based

instructionltraining) ou instrução gerenciada por computadores (CMI - computer-managed

instruction).

A interação entre pessoa e computador atinge o nível mais complexo na instrução

assistida por computador (CAI), com a pessoa assumindo o papel de aluno ou aprendiz e

o computador o de professor ou instrutor. Apesar de a informação contida no computador

ter sido programada por uma outra pessoa, ou mais provavelmente por uma equipe de

pessoas, é o computador que controla o processo instrucional no momento em que ele

ocorre, permitindo ou negando acesso a determinadas seções, apresentando e

seqüenciando o conteúdo e propondo atividades e exercícios.

A principal idéia por trás da CAI é que a maior parte da instrução pode ser sistematizada

em um processo pré-definido. Feito isso, é possível escrever um programa de computador

para conduzir de forma interativa o processo de ensino. Além disso, o programa pode

testar periodicamente o aluno para certificar-se de que o conteúdo esteja sendo

assimilado. Esse tipo de material tem sido chamado de courseware (uma analogia a

software, que quer dizer programa de computador).

Duas grandes vantagens de materiais do tipo CAI são a liberdade proporcionada ao

aluno, que pode percorrê-los em seu próprio ritmo e liberdade proporcionada ao

professor, que é aliviado de grande parte do processo de ensino. Em muitos casos, a

figura do professor não é eliminada, mas sim transformada na de um orientador ou

facilitador.

Os sistemas pioneiros de CAI foram rotulados de "viradores de páginas" devido a sua

apresentação seqüencial um tanto tediosa da matéria, que poderia ficar muito melhor no

formato de livro. Embora os sistemas atuais em geral permitam uma escolha mais
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genuína de caminhos e uma interatividade mais significativa, além de uma variedade de

materiais em texto, som, imagem e vídeo, o seu custo de desenvolvimento costuma ser

um limitante. Além do custo, a dificuldade de se desenhar uma arquitetura realmente

interativa ajuda a eliminar esse tipo de material dos programas oferecidos pelas

instituições.

B. Aplicáççies dá CMC ao ensino

A aplicação da comunicação mediada por computadores (CMC) ao ensino tem recebido

diversas denominações: web-besed instruction, leaming networks, CMC insiruction,

asynchronous leaming networks (ALN), netleaming, virtual leaming, etc. Ela pode ser

utilizada em diversos graus: apenas como complemento a um curso presencial, como um

complemento a um curso por videoconferência, como parte integrante de um curso misto,

em que metade das atividades são presenciais e metade são assíncronas, ou pode ser

utilizada de forma plena, como um curso completamente online (Figura 12).

Existe atualmente uma grande variedade de cursos online disponibilizados na Internet;

uma busca simples pelo termo "online course" retoma uma lista com uma quantidade de

páginas na ordem de centenas de milhares. No entanto, o termo tem sido utilizado para

designar tanto os cursos que fazem apenas um uso superficial da Internet como aqueles

em que praticamente todos os recursos são acessíveis pela rede.
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Figura 12 - Tipos de aplicação da CMC no ensino
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Nessa seção são descritos os diversos níveis de aplicação da CMC à educação a

distância, é feita a descrição de um curso online típico e seus componentes, e é relatado

um caso prático, o do GVnet da EAESP-FGV.

1. A CMC no ensino a distância

o uso da comunicação mediada por computador (CMC) na educação a distância

iniciou-se nos anos 80 com a simples troca de emai/s enter tutores e alunos por

correspondência. Logo a seguir começaram as experiências com conferências

assíncronas, que acabaram levando à criação do modelo de ensino a distância via redes

de computadores. No início dos anos 90, a maior parte da atenção se concentrou na

digitalização de materiais didáticos para disponibilização na rede, sem muitas novidades

em relação à comunicação.

Atualmente se assiste a uma verdadeira corrida pelo mundo online, não apenas por parte

de instituições de ensino, tanto a distância quanto tradicionais, mas também de

organizações comerciais. Robin MASON (1998) apresenta três modelos de cursos online

dentro da área de educação a distância: o modelo tradicional, baseado no ensino por

correspondência, o intermediário, que já fazia uso de conferências assíncronas com fins

didáticos, e o integrado, que representa o curso online típico dos dias de hoje.

a) Modelo tradicional

Esse foi o primeiro e é ainda o mais comum dos cursos online oferecidos por instituições

de ensino a distância. Seu modelo pedagógico fundamenta-se no modelo individual de

ensino a distância, ou seja: o material didático é especialmente desenvolvido e o apoio ao

aluno é feito por tutores durante o curso. Esse material pode ser disponibilizado na forma

impressa, ou então parcialmente na Web, e a tutoria acontece normalmente através de

emai/, servindo apenas para orientação individual. A parte online do curso não costuma

representar mais que 20% do tempo de estudo do aluno e consiste de emai/s trocados

com o tutor. Pode-se dizer que esse modelo representa uma extensão dos cursos por

correspondência, em que a comunicação por telefone ou via corrreios foi substituída pelo

emai/.
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b) Modelo intermediário

Esse modelo utiliza tanto materiais próprios, como guias de estudo, atividades e

discussões, quanto materiais existentes, como livros-texto e CD-ROM's. Esse modelo se

assemelha mais a um curso presencial que o anterior, pois a interação ocupa

aproximadamente metade do tempo de estudo do aluno e a estrutura do curso é mais

flexível, sendo reformulada a cada vez que é oferecido. O professor também tem uma

função mais ampla que no caso anterior, pois uma parte menor do curso está

pré-determinada.

Eventos síncronos podem estar presentes nesse tipo de curso, com facilidades como

bate-papo ou quadro de rascunhos. Em alguns casos, usa-se o áudio também para

acrescentar uma dimensão mais dinâmica ao ensino. Os alunos podem interagir entre si

através de emails ou sistemas de conferência em grupo.

c) Modelo integrado

O modelo integrado consiste de cursos totalmente online, incluindo materiais didáticos,

atividades em grupo e tarefas conjuntas. A maior parte do curso acontece através de

atividades colaborativas como discussões e projetos, sendo a sua estrutura bastante

flexível, como os cursos presenciais. Em essência, esse modelo elimina o conceito de

curso composto de material de estudos e apoio ao aluno, tão presente nas instituições de

ensino a distância.

2. Um curso online típico

O que interessa nesse trabalho é o uso da CMC não como apoio a um curso oferecido por

algum outro meio, mas como cursos oferecidos totalmente através da rede. As

características de cursos online descritas nessa seção referem-se a esse tipo de oferta.

À primeira vista, um curso online é composto apenas de um site na Internet, a única

manifestação tangível de sua existência (Figura 13). No entanto, observando-se mais

cuidadosamente, entretanto, nota-se a existência de algum tipo de comunicação por

computador, seja na forma de email ou de conferências.
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Desenvolvendo Cursos na Web
"7·*"lhando.-te tctS.e, ;ú'l<k~ ~t.r'..n?

Figura 13 - Exemplo de home page de um curso online

Do ponto de vista pedagógico, uma análise da estrutura e da dinâmica do curso leva à

identificação de três tipos de processos didáticos: a orientação ao aluno, a apresentação

de conteúdo e a interação.

(1) Orientação ao aluno

Assim como os guias de estudo do ensino a distância tradicional, que têm um papel

fundamental na orientação e na apresentação de conteúdo ao aluno, os sites de cursos

online procuram incluir o tipo de instrução que, em um curso presencial, é passado

oralmente em sala de aula pelo próprio professor.

As informações básicas sobre os objetivos do curso, o cronograma de atividades e os

métodos de avaliação são o mínimo que se apresenta, sendo normalmente

complementadas com informações mais detalhadas sobre os temas do curso, os

materiais fornecidos e as atividades previstas. O aluno recebe uma orientação para o seu

estudo da mesma forma como em sala de aula: ler um dado capítulo, fazer determinado

exercício, prestar atenção a certos pontos específicos, submeter dadas tarefas, etc.

No caso de atividades didáticas desenvolvidas especificamente para o ambiente online, o

aluno é instruído detalhamente sobre a forma como deve proceder. São explicados os

objetivos da atividade, quais os materiais ou recursos a serem utilizados, qual o

procedimento a ser adotado e quais resultados devem ser buscados. Esse tipo de

instrução é a única forma que o aluno tem de se orientar enquanto estuda. Da mesma
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forma que o material de um curso por correspondência não se constituem apenas de

apostilas, um curso online não consiste apenas de conteúdo disponibilizado na rede.

(2) Apresentação de conteúdo

A apresentação de conteúdo é feita através da disponibilização de materiais didáticos na

rede. O formato mais comum são os materiais estáticos, que o aluno acessa no próprio

site ou imprime para consulta, como textos, artigos, casos, slides de apresentações,

apostilas, gráficos, ilustrações, etc. Esse tipo de material constitui a grande maioria do

conteúdo apresentado em cursos na Internet.

Existem formas mais elaboradas de apresentação que, pela dificuldade técnica ou

didática, são menos utilizadas. Um tipo de material que vem sendo utilizado com mais

freqüência são os clips de áudio ou vídeo, contendo gravações de aulas, palestras,

entrevistas ou trechos de quaisquer materiais audiovisuais como filmes, comerciais de TV,

música, etc. A sua utilização do ponto de vista metodológico é bastante simples, pois em

muito se assemelha ao uso tradicional em sala de aula. A limitação nesse caso é técnica,

pois exige a conversão do material para um formato digital e o aluno, para acessá-lo,

deve instalar alguns componentes específicos em seu computador. Além disso, a Internet

ainda apresenta limitações na transmissão dos chamados conteúdos de banda larga,

como é o caso de imagens em movimento e sons.

Uma outra forma de apresentação são os materiais em hipertexto ou do tipo instrução

assistida por computador (sigla em inglês CAI). Esses materiais não apresentam a

mesma exigência tecnológica que os clips de áudio e vídeo, mas a sua produção é mais

complexa.

(3) Interação
A interação com o aluno é fundamental nos cursos online, pois sem ela o curso seria o

equivalente a uma apostila eletrônica. Como se viu na seção anterior, existe uma grande

variedade de formas de se comunicar eletronicamente. Além da distinção entre

comunicação síncrona e assíncrona, vale a pena ressaltar a diferença entre comunicação

"um-para-um", "um-para-muitos" e "muitos-para-muitos":

• "Um-para-um" refere-se a interações particulares de uma pessoa a outra,

principalmente por email. Pode ser uma troca de mensagens entre o professor e um
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dos alunos, para envio ou recebimento de tarefas ou esclarecimento de dúvidas, por

exemplo, ou entre dois alunos, no caso de uma atividade em duplas.

• "Um-para-muitos" refere-se a mensagens enviadas por uma pessoa a várias outras,

como um emai! com muitos destinatários ou um comunicado postado em uma página

de avisos. Esse tipo de comunicação costuma ser utilizado pelo professor; por

exemplo, em uma palestra eletrônica ou um esclarecimento geral para a classe.

• "Muitos-para-muitos" diz respeito a conversas em que todos participam; essa é a

principal característica do ensino on!ine. Esse tipo de interação é obtido

principalmente com as conferências assíncronas, citadas na seção anterior, que

permitem atividades como debates, estudos de caso e projetos em grupo.

Essas categorias apresentam um grau crescente de complexidade, sendo acrescentadas

em um curso online normalmente na ordem apresentada. De forma geral, as tecnologias

da Internet utilizadas tanto na orientação e apresentação de conteúdo quanto na interação

podem ser classificadas dessa mesma forma. Um curso online pode ser implementado

apenas com as ferramentas mais simples como páginas HTML, emai! e listas de

distribuição. Conforme a competência técnica da equipe aumenta e a infra-estrutura

permite, novos instrumentos como gravações de áudio e vídeo (media streaming) e

conferências assíncronas (fóruns) são adicionados, até que utilize componentes

complexos como videoconferências e módulos de instrução assistida por computador (via

programação) (Figura 14).

Baixa
Páginas

Download

E-mail Listas

Slides
narrados

Chat

Noticias

Animações. Fóruns Çomunicador
lnstantãneo

Ambientes
integrados

Figura 14 - Tipos de mídias disponíveis na Intemet conforme o grau de

complexidade de utilização no ensino
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3. A experiência do GVnet

o GVnet - Centro FGV-PETROBRAS de Educação a Distância foi oficialmente

inaugurado em novembro de 1997, com a missão de desenvolver programas executivos a

distância na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio

Vargas (EAESP-FGV). Em setembro de 1998, o primeiro programa de aperfeiçoamento

em administração a distância da EAESP-FGV começou a ser desenvolvido, com o nome

interno de GVstars.

o modelo adotado para o programa foi o de cursos por videoconferência, complementado

por materiais didáticos em CD-ROM e atividades na Internet. Desenvolvido por uma

equipe de 18 professores, 2 coordenadores, 8 assistentes de conteúdo e 1 designer

instrucional, o programa foi concebido com nove disciplinas, distribuidas em três etapas

de duas disciplinas e uma etapa de três.

Cada etapa foi dividida em três módulos contendo tanto atividades síncronas quanto

assíncronas (Figura 15). As atividades assíncronas, que consistiam de estudo

independente em CD-ROM, discussões em grupo na Internet, funcionavam como

preparação para a videoconferência daquele módulo, em que o professor apresentaria um

resumo do conteúdo e responderia a perguntas dos participantes. Na última semana, foi

prevista uma aula presencial, com o deslocamento dos professores até a sala remota.

~ Estudo independente

~ Atividades via Internet

•• Aulas por videoconfer6ncia

t Encontros presenciais

Figura 15 - Organização de uma etapa de duas disciplinas do GVstars.

o desenvolvimento do programa iniciou-se com a produção do material didático das

disciplinas em CD-ROM. Uma estrutura de apresentação foi proposta aos professores,
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que não tinham experiência anterior no desenvolvimento de material em multimídia.

Utilizando uma forma seqüencial de apresentação, a estrutura propunha as seguinte

etapas (Figura 16; GVNET, 1998):

• Introdução Geral - Uma visão integral e integrada da disciplina, de forma resumida,
dos assuntos a serem abordados no programa.

• Introdução - Ementa do assunto da semana. Não há necessidade de se apresentar
nenhum conceito. Caso haja possibilidade, é recomendável se fazer um "gancho"
com os assuntos já abordados.

• Ilustração - Caso ilustrativo que envolve os conceitos da unidade. A
verossimilhança dos casos induz os participantes a refletir e a buscar soluções para
os desafios e/ou problemas abordados de forma intuitiva. Os conceitos não precisam
ser apresentados explicitamente mas é importante apresentá-los de forma que o
participante faça uso deles no exercício de reflexão e busca da solução do problema.

• Encruzilhada - Momento de se verificar o conhecimento prévio do aluno. A
recomendação é que se faça perguntas objetivas sobre os conceitos e exigir uma
resposta sintética. Sugere-se que o professor utilize essa informação para ajustar o
material previamente preparado para o curso e remodele para se alinhar com as
expectativas e nível de conhecimento dos participantes.

• Colméia A - Definição dos conceitos envolvidos. A estrutura da colmeia é um
modelo de mapa mental para esse trabalho. O mapa mental propicia uma visão
sistêmica representativa dos conceitos e o assunto.

• Evolução - É o espaço de aprendizado integral e integrado dos conceitos e do
assunto. Os conceitos descritos na fase anterior de forma isolada vão receber nessa
fase um tratamento sistêmico. É onde se amarra o todo de forma significativa. Pode-
se utilizar vários recursos paralelos à leitura para facilitar o aprendizado nessa fase.

• Colméia B - Esse é um espaço onde o participante mais interessado pode encontrar
recursos para aprofundar os seus conhecimentos sobre o assunto e/ou conceitos. A
título de exemplo, o professor pode disponibilizar bibliografias complementares, links
de sites interessantes, trabalhos editados, filmes, outros estudos de casos, grupos
de discussões de interesse dentre outros. Como esse espaço não é obrigatório,
portanto, é recomendável que os recursos básicos de aprendizagem do curso não
sejam postados somente nesta área.

• Consolidação - Conclusão da unidade. É um espaço onde poderemos conferir o
quanto o assunto da semana agregou ao participante e estimulá-lo a explorar os
conhecimentos adquiridos de forma mais prática.

(GVnet, 1998)

A estrutura revelou-se um pouco rígida, e alguns professores tiveram dificuldades em

adaptar o seu material a ela. Após os dois programas piloto, acabou-se optando por

utilizar a Internet para a apresentação de conteúdo.
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Introdução Geral
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Figura 16 - Estrutura didática do material em CD-ROM do GVstars

Para as atividades na Internet, um site foi desenvolvido com o ambiente Leaming Space,

da Lotus Corporation. Esse ambiente é composto de quatro áreas, com as seguintes

funções:

• Programação - Cronograma de atividades e orientação para estudos.

• Centro de recursos - Materiais de leitura e arquivos de exercícios.

• Sala de aula - Discussão em grupo e envio de tarefas.

• Perfis -Informações pessoais de professores e alunos.

o site tinha a finalidade de fornecer orientação aos alunos de forma permanente e servir

como área para a discussão em grupo assíncrona.

o primeiro programa piloto aconteceu em junho de 1999, com as disciplinas Gestão

Estratégica e Marketing. Foram inscritos 34 participantes, dos quais 15 eram pessoas

convidadas da própria FGV. Os demais eram funcionários de empresas em São Paulo,

Piracicaba e Rio de Janeiro. No segundo piloto, inscreveram-se 40 pessoas, com as

mesmas 15 pessoas da FGV convidadas. O acréscimo aconteceu em Piracicaba e na

cidade de São Paulo.

O uso da Internet não foi satisfatório em nenhum dos dois programas piloto. A quantidade

de acessos foi baixa, acontecendo principalmente no início do programa. A utilização foi

maior no segundo piloto, provavelmente devido ao treinamento no início do programa, o

que não foi feito no primeiro. Durante esse treinamento, foi constatado que algumas

pessoas que participaram do primeiro piloto não haviam acessado o site ao menos uma

única vez.
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Várias razões foram cogitadas para explicar a baixa utilização da Intemet. Entre elas,

podem ser citadas:

• A falta de familiaridade das pessoas com o meio. Alguns dos participantes estavam

acessando a Internet pela primeira vez.

• A complexidade do ambiente. O Learning Space mostrou-se possuir uma interface

pouco intuitiva para pessoas não familiarizadas com a informática. Seu uso é simples

para usuários que estejam acostumados com sistemas de bases de dados, o que não

era o caso dos participantes.

• A baixa freqüência de atualização do site. Passada a primeira semana, a quantidade

de mensagens novas da equipe de professores diminuiu consideravelmente. Uma

pessoa que acessa duas vezes seguidas sem que nenhuma alteração tenha sido feita

pode ficar desestimulada a acessar de novo.

• A falta de familiaridade dos professores com o ambiente. Apesar de contar com

assistentes que tinham a função de auxiliar os professores nessa tarefa, o programa

não conseguiu estimular suficientemente os participantes.

• A preferência pela comunicação visual síncrona. Ficou bastante clara a preferência

tanto dos professores quanto da maioria dos participantes pela interação através da

videoconferência. A existência de uma alternativa de comunicação mais cômoda pode

ter contribuido para a baixa utilização da Internet.

Esses itens não esgotam as possibilidades de causas para o insucesso das atividades na

Internet nesse programa. A experiência funcionou como alerta para a natureza complexa

desse novo meio de interação.

O ensino via comunicação mediada por computadores (CMC) pode assumir diversas

formas e, dependendo das escolhas que se faz, a experiência educacional pode resultar

completamente diferente. Apesar dessa multiplicidade de opções, a conferência

assíncrona parece ser o ponto de convergência dos educadores a distância a respeito da
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característica essencial do ensino via CMC. É ela que permite o ensino em grupos, um

elemento completamente ausente nos modelos tradicionais de educação a distância e

que possibilita um conjunto de abordagens pedagógicas até o momento inviáveis.

1. Implicações teóricas

A respeito da introdução da CMC no ensino a distância, Robin MASON e Anthony KAYE

(1990) apontam três grandes implicações:

• A eliminação de diferenças conceituais entre a educação a distância e a educação

presencial.

• A alteração nos papéis de professores, equipe administrativa e de apoio ao aluno e

tutores.

• A oportunidade de se criar uma rede de especialistas e um espaço para a reflexão

coletiva.

Morten Flate PAULSEN (1993) propõe uma teoria de educação a distância em harmonia

com a CMC, em que reconhece a necessidade tanto de liberdade quanto de cooperação

por parte do aluno. A teoria da liberdade cooperativa, como ele a denomina, sugere a

criação de programas a distância que contemplem a liberdade em seis dimensões:

tempo, espaço, ritmo, meio, acesso e currículo.

A contribuição mais conhecida, entretanto, parece ser a de Linda HARASIM (1989). Ela

argumenta que o ensino apoiado em conferências por computador é uma área distinta

dentro da educação, apesar de apresentar semelhanças tanto com o ensino a distância

como com o ensino presencial. Dentro do seu enfoque, ela mostra que o ensino via CMC

tem sido abordado ou como uma variação do ensino a distância ou como uma extensão

das atividades presenciais em sala de aula; no entanto, não considera nenhuma das

abordagens adequada.

o ensino presencial permite a interação de muitos-para-muitos, mas é dependente no

tempo e no espaço. Mesmo que haja atividades em grupo, os participantes devem estar

juntos no mesmo local num mesmo instante. Por outro lado, apesar de ser independente

no espaço e bastante flexível no tempo, a educação a distância tradicionalmente
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baseia-se nos modelos da correspondência (um-para-um) ou da teledifusão

(um-para-muitos) (Figura 17). Os modelos teóricos e práticos de ambos os domínios não

são adequados para orientar as atividades da educação online, sendo necessário

abordá-Ia como um domínio distinto e único. A natureza social da conferência por

computador pode ser o elemento mais crítico e fundamental para a pesquisa e para a

prática na área.

Muitos-para-muitos
Um-para-muitos

Um-para-um

Interaüva

Independência no
tempo e no espaço

lnterativa Mediada

Muitos-para-muitos
Um-para-muitos

Um-para-um

Um-para-muitos
Um-para-um

Dependência no
tempo e no espaço

Independência no
tempo e no espaço

Figura 17 - A educação online em relação à educação presencial e à

educação a distância. Adaptado de HARAS IM (1989).

As características que definem esse novo domínio, chamado por Harasim de "educação

online", são as seguintes:

1. Comunicação muitos-para-muitos (many-to-many)

Um elemento básico da educação online é a conferência por computador, um ambiente

social que permite e encoraja a comunicação interativa em grupo. Conferências por

computador foram especificamente desenhadas para facilitar a interação de grupo e a

literatura é abundante em referências ao ensino via CMC e a estratégias de

aprendizagem colaborativa.

2. Comunicação independente no espaço e no tempo

O curso online pode ser acessado de qualquer local onde haja uma infra-estrutura

adequada, o que libera o aluno de restrições geográficas. Além disso, pela natureza

assíncrona do curso, o aluno pode participar em qualquer momento que lhe seja
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conveniente e também ter mais tempo para refletir sobre suas contribuições, o que pode

levar a um aumento na qualidade da participação.

3. Comunicação escrita

Uma característica importante da educação online é que ela se utiliza quase que

inteiramente de comunicação escrita. Vista por alguns autores como uma limitação, pois

existe perda de importantes referências não verbais, essa característica é interpretada

como benéfica por outros, que entendem que, durante o processo de escrita, o aluno

passa por um processo de estruturação cognitiva dos assuntos trabalhados, o que

contribui para o aprendizado.

4. Interação apoiada por computador

O fato de a instrução online acontecer por meio de computadores permite um nível de

controle não atingido por outros métodos. O aluno pode arquivar e revisar toda a

interação ocorrida ao longo do curso, tomando-se capaz de fazer facilmente referência a

quaisquer contribuições significativas. Esse registro da discussão permite que se vá

construindo uma base de conhecimento compartilhado pelo grupo, que tangibiliza o seu

processo de aprendizado.

2. Implicações práticas

Muitos dos professores de cursos online ficaram estusiasmados com a possibilidade de

comunicação em grupo com os alunos a distância. Porém, simplesmente porque uma

discussão sem horários e prazo de duração definidos era tecnicamente possível, não

significava que iria acontecer de fato. São constantes os relatos dando conta de que um

desenho apropriado do curso é necessário para que as discussões aconteçam

(HARASIM, 1989; REKKEDAL, 1996; KEARSLEY, 1998). Apesar de permitir

contribuições mais aprofundadas, frutos de uma melhor reflexão, e distribuídas de forma

mais equilibrada entre os participantes (HARASIM, 1989; BONK, 1998), as conferências

têm razões mais psicológicas e pedagógicas do que tecnológicas para o seu sucesso.

a) O professor e a educação online

Uma constatação quase que imediata das experiências pioneiras na educação online foi a

necessidade de um planejamento cuidadoso do curso e das atividades em grupo. A
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estruturação na forma de divisão em pequenos grupos, a definição de tarefas específicas

e o estabelecimento de prazos e cronogramas contribui para o aumento de participação

em uma conferência. O professor passa a exercer um papel de facilitador da

aprendizagem individual e coletiva, atuando nas conferências mais como um moderador

do que como provedor de conhecimento (Figura 18). Diversos artigos surgiram para

esclarecer esse novo papel e orientar possíveis professores de cursos online

(EASTMOND, 1992; BERGE, 1995; PAULSEN, 1995). Em geral, três funções são

atribuídas ao professor no papel de moderador de conferências assíncronas (MASON,

1991):

Tutoria (um-para-um)

(j DUP,:(j
(um-para-um)Seminário

(muitos-para-muitos)

Figura 18 - Atividades colaborativas na educação online, em que o

professor passa de provedor de conteúdo para facilitador de discussões.

Adaptado de HARASIM, 1989.

1. Função administrativa

A primeira função de um instrutor online é a de estabelecer uma pauta para a conferência:

objetivos da discussão, prazos e datas, regras de conduta e normas para solução de

conflitos. Administrar as interações de forma aberta, mas firme, é uma condição para o

sucesso de uma conferência.
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2. Função social

Criar uma atmosfera amigável, apropriada para as trocas e o aprendizado é a segunda

função de um moderador. Enviar mensagens de boas vindas e encorajar os participantes

são algumas das formas de se conseguir isso. É importante estar sempre presente na

conferência, fazendo comentários quando necessário e evitando excessos que possam

monopolizá-Ia.

3. Função pedagógica

A função mais importante de um instrutor online é a de facilitar o aprendizado dos

alunos.Como em qualquer discussão, o moderador deve chamar a atenção para os

pontos fundamentais, fazer perguntas estimulantes e questionar as respostas dos alunos,

provocando sempre que possível uma reflexão saudável em cada um deles.

b) O aluno e a educação online

Participar de um curso online significa, além de estudar individualmente como em

qualquer curso a distância, fazer parte também de discussões eletrônicas. Essas

discussões têm características que as diferenciam das discussões em sala de aula, às

quais a grande maioria das pessoas está acostumada. A principal delas refere-se à falta

de sinais verbais e gestuais que, embora pareça uma característica negativa à primeira

vista, pode ter um efeito "democratizador" no discurso, uma vez que elimina indicações de

gênero, raça ou classe social.

Uma outra característica importante é a natureza assíncrona do meio, que pode trazer

outros efeitos benéficos à discussão: a disponibilidade de tempo para uma reflexão mais

cuidadosa pode levar a uma melhor qualidade nas contribuições dos participantes. Além

disso, para os alunos que não se sentem confortáveis com a dinâmica da comunicação

oral em grupo, em que a assertividade é essencial para uma boa participação, a

conferência assíncrona pode ser uma forma mais apropriada de comunicação. De fato,

estudos relatam que pessoas com baixo nível de participação em sala de aula costumam

apresentar uma participação satisfatória em discussões online, dando origem a uma

discussão melhor distribuída entre os alunos (BONK, 1998; HARASIM, 1989).

Uma outra diferença interessante entre a discussão eletrônica e a discussão em classe é

a forma de acompanhamento do debate. Em ambos os casos, os alunos têm acesso a

todas as contribuições, mas o impacto daquilo que não lhes interessa é diferente: em sala
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de aula eles podem escolher entre ouvir atentamente ou não prestar atenção. Caso

prefiram não prestar atenção, o debate deixa de lhes ser útil. Já na discussão eletrônica,

os alunos lêem apenas o que lhes interessa, desprezando as mensagens cujo teor

consideram não ter valor. Isso lhes poupa tempo, que podem aproveitar em tópicos mais

relevantes conforme suas preferências.

Existem também algumas conseqüências negativas da educação online. Como a

discussão em grupo em geral exige maior dedicação e mais iniciativa, assim como uma

maior dependência dos colegas, nem todos os alunos gostam do método. Os

participantes de cursos a distância costumam ser adultos que trabalham e têm família, e

que optam pelo método por sua conveniência ao seu ritmo de vida.

Alguns desses alunos costumam adotar algumas técnicas "poupadoras de tempo" em

seus estudos, desprezando muitas das atividades cuidadosamente preparadas pelos

arquitetos do curso (REKKEDAL, 1996). A discussão em grupo assíncrona costuma

demandar uma dedicação considerável, muitas vezes maior do que aquela encontrada

em sala de aula (BONK, 1998; REKKEDAL, 1996; HILTZ, 1997), não sendo por isso

atraente para esses alunos.

Para outros alunos, o principal fator de escolha do método é a conveniência quanto ao

ritmo de estudos. Programas que exigem uma sincronização com a classe tendem a ser

evitados por eles.
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Conclusões

Esse trabalho procurou identificar as implicações teóricas e práticas da comunicação

mediada por computadores na educação a distância. Pode-se observar primeiramente, ao

se comparar o desenvolvimento teórico da área com o prático, que a teoria de educação a

distância foi construída sobre uma tradição de ensino por correspondência e depois

adaptada ao ensino por teledifusão. Os modelos de educação a distância, classificados

no segundo capítulo como "ensino individual a distância", têm paradigmas e pressupostos

que entram em conflito com modelos onde a interação é mais dinâmica e intensa: o

"ensino em grupo síncrono" e o "ensino em grupo assíncrono". Foram identificados ao

longo do trabalho vários autores que indicam a necessidade de novas formulações

teóricas (Harasim, 1989; Paulsen, 1993), mais apropriadas a esses recentes

desdobramentos.

A seguir, na apreciação da comunicação mediada por computadores (CMC) aplicada ao

ensino a distância, indica-se a educação online como um meio de se realizá-lo, entre as

várias possíveis, que apresenta resultados positivos. São enumeradas as características

diferenciadoras desse modelo, conforme propostas por Harasim (1989): (1) comunicação

"muitos-para-muitos", (2) independência no tempo e no espaço, (3) predominância da

comunicação escrita e (4) interação apoiada em computadores. Algumas implicações da

utilização desse modelo são então identificadas:

1. Para o aluno:

• O ambiente tende a ser mais eqüitativo, no sentido de proporcionar oportunidades

semelhantes de participação.

• A participação pode ser de melhor qualidade, pois as contribuições são feitas em

momentos apropriados para o aluno e com uma disponilidade de tempo para reflexão

maior.

• O nível de dedicação exigido aumenta, pela natureza das atividades e pela própria

disponibilidade do ambiente em tempo integral.

• É exigida uma certa sincronização dos estudos com os colegas de classe, o que no

caso do ensino individual a distância pode ser uma limitação.
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2. Para o professor

• O papel de provedor de conteúdo muda para o de um facilitador do aprendizado dos

alunos, através da moderação das suas interações em um fórum de discussões.

• A carga de dedicação aumenta em decorrência da intensificação da interação com os

alunos e entre os alunos.

3. Para a instituição

• O ensino online não tem o mesmo ganho de escala que o do ensino individual a

distância. Quanto mais alunos participando de uma conferência, mais instrutores são

necessários, pois cada tem um limite de alunos com que pode lidar.

É importante ressaltar o fato de que esse estudo não é abrangente o suficiente para que

se possa generalizar tais conclusões. Essas são apenas indicativas de variáveis a serem

consideradas em estudos aprofundados posteriores.

Pelo que foi colocado, pode-se observar que, como contribuição desse trabalho,

conclui-se que o uso da comunicação mediada por computadores (CMC) na educação a

distância cria uma necessidade de reformulação da teoria da área, e que a educação

online pode ser o novo domínio de pesquisas.

No campo prático, observa-se que a adoção da educação online como modelo de ensino

via CMC tem conseqüências tanto positivas quanto negativas para o ensino a distância.

Como conseqüência positiva pode-se citar a possibilidade de um melhor aprendizado em

decorrência de uma intensificação nas trocas cognitivas e afetivas entre os alunos e,

como conseqüência negativa (talvez a longo prazo até positiva), o aumento da dedicação

necessária ao curso, tanto para professores quanto para os alunos.

Indica-se ainda alguns requisitos para a adoção bem sucedida do modelo:

• Planejamento e estruturação adequada do curso, prevendo as atividades em grupo.

• Domínio adequado da tecnologia, tanto por parte de professores quanto de alunos ..

• Preparação adequada e atuação do professor no papel de facilitador da discussão.
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Por fim, colocam-se algumas questões para um aprofundamento posterior:

• Que outros modelos de ensino via CMC têm bons resultados e em que contexto?

• Que outros fatores influenciam o sucesso da educação onlíne?

• Que atividades em grupo específicas podem funcionar na educaçâo onlíne?

Pretendo, em trabalhos futuros, tratar dessas questões de forma mais detalhada, aumento

a compreensão dessa forma de ensino.
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