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“Better learning will not come finding

better ways for the teacher to instruct,

but from giving the learner better

opportunities to construct.”1

(Seymour Papert,

Cambridge, 1991)
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RESUMO

Tendo em vista o desenvolvimento das tecnologias e o atual estágio em que se

encontra a utilização da Internet, este trabalho pretende demonstrar a possibilidade

de aplicação de referidas tecnologias e ferramentas computacionais no âmbito

educacional, juntamente com os meios de ensino já existentes, a educação

presencial, de modo a aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. Baseando-se

no conceito de educação à distância, EAD, e suas conseqüências na educação é

que se objetiva apresentar esse novo modelo de ensino, provedor de capacitação

de professores e melhor aprendizado pelo aluno, uma vez que propõe um ensino

mais individualizado e moderno que o ensino tradicional. Com este, busca-se um

paralelo entre os moldes já aplicados na educação, suas vantagens e desvantagens,

e a utilização da EAD como forma complementar de ensino, que tem a web como

ponto fundamental e, através da qual, será permitida aos professores a realização

de aulas e avaliações mais específicas e individualizadas, possibilitando ao aluno

adquirir então, um estudo menos centralizado. Além disso, será apresentado um

histórico da informática na educação, os mecanismos de avaliação existentes no

ensino a distância, os papéis de alunos e professores com a implementação da

EAD, algumas ferramentas computacionais usadas no ensino a distância e como

estas podem apoiar o ensino presencial, e, finalmente, serão disponibilizados

comentários acerca de um curso virtual realizado pelo autor deste trabalho e, a

importância da utilização da EAD no processo educacional. Assim sendo, concluise

com a realização deste trabalho, que a EAD representa a inserção dos avanços

tecnológicos e dos meios computacionais mais desenvolvidos na educação.

Processo este que exige cuidado e deve ser encarado como um desafio, capaz de

levar à usuários diversos um ensino mais moderno, pormenorizado e eficaz, de

modo a atender às exigências do mercado atual, lançando melhores profissionais e



qualificando de forma ainda mais considerável os professores.
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ABSTRACT

In sight of the technology development and current advances on the use of

Internet, this paper is intended to demonstrate the applicability of related

technologies and computational tools in the scope of education, along with current

educational means, i. e., presential education, in order to improve the teachlearning

process. Based on the concept of distance education, DE, and its impact

on education, it is objective of this study to present this new model of education,

which upgrades teacher qualification and student learning, by supplying a more

individualized and modern education than usual. The study performs a step-bystep

evaluation of DE as a complementary education instrument, stating its pros

and cons, as opposed to the usual education templates. Based on Internet, it

provides the teachers' ability to perform more specific and individualized lessons

and evaluations, while supporting the students' decentralized access to learning

resources. This requires the students' engagement to study and research, since they

will determine the rhythm of the process, at any time and place. It presents,

furthermore, a brief history of DE, the available instruments of evaluation, the

roles of teachers and students, the computational tools and their support of

presence education and, finally, comments on the realized virtual course that

demonstrate the importance of the educational process. Thus, it is concluded with

this work, that the DE represents the insertion of the technological advances and

the computational ways more developed in the education. This process demands

care and must be faced as a challenge, capable to take to the diverse users a

modern, detailed and efficient education, in order to take care of to the

requirements of the current market, releasing better professionals and

characterizing more the professors.
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RESUMEN

A la vista del desarrollo de las tecnologías y del período actual en que se

encuentra el uso de la Internet, este trabajo quiere demostrar la posibilidad de

aplicación de tales tecnologias y herramientas de computaciones en el ámbito

educacional, juntamente con los medios de enseñanza ya existente, la educación

presencial, de modo que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje. Basándose

en el concepto de educación por distancia (EAD), y sus consecuencias en la

educación es que se objetiva presentar esa forma de enseñanza, proveedora de

capacitación de profesores y mejor aprendizaje por el alumno, visto que propone

una enseñanza más individualizada y moderna que la educación tradicional. Con

este, se busca un paralelo entre los moldes ya aplicados en la educación, sus

ventajas y desventajas, y el uso de la EAD como forma complementar de

enseñanza, que tiene en la web como punto fundamental, y, por medio de la cual,

será permitida a los profesores la realización de clases y evaluaciones mas

específicas e individualizas, posibilitando al alumno adquirir entonces, un estudio

menos centralizado. Además de eso, será presentado un histórico de la informática

en la educación, los mecanismos de evaluación existentes en la enseñanza a

distancia, los papeles de alumnos y profesores con la implantación de la EAD,

algunas herramientas de computaciones usadas en la enseñanza a distancia e como

estas pueden apoyar la enseñanza presencial, y, finalmente, serán

disponibilizados comentarios acerca de un curso virtual realizado por el autor de

este trabajo y, la importancia de la utilización de la EAD en el proceso

educacional. Así, se concluye con la realización de este trabajo, que la EAD

representa la inserción de los avances tecnológicos y de los medios

computacionales más desarrollados en la educación. Proceso este que exige

cuidado y debe ser encarado como un desafío, capaz de llevar a los usuarios

diversos una enseñanza más moderna, pormenorizada y eficaz, de modo que

cumpla las exigencias del mercado actual, lanzando mejores profesionales y



cualificando de forma más considerable los profesores.
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1. INTRODUÇÃO

As constantes transformações que o mundo vem sofrendo no

aspecto informático e no desenvolvimento de tecnologias vem fazendo com que

ocorram freqüentes modificações também na maneira de pensar e de se qualificar

para as exigências do mercado de trabalho. Cada vez é maior a necessidade de

qualificação e de reciclagens para acompanhar tais desenvolvimentos, o que

acabou resultando no surgimento da Educação a Distância (EAD), como fator

possibilitador de aprendizagem e ensino fora dos locais e horas convencionais de

estudo, favorecendo às pessoas, dando-lhes novas oportunidades para ampliar seus

conhecimentos e oportunizando suas entradas no moderno mercado de trabalho.

A EAD apresenta sua importância a partir da grande valorização

dada nos últimos tempos à informática e, principalmente à Internet. Notável é

quanto a informática e principalmente a Internet tiveram destaque nos últimos

tempos, quanto se desenvolveram e quanto significam atualmente. Desta forma,

para acompanhar o desenvolvimento tecnológico, surge a EAD, como um dos

meios mais desenvolvidos de educação, uma vez que utiliza a modernização

informática para a transmissão de informações relacionadas ao ensinoaprendizado.

Este processo pode ser definido com a inserção do computador na

aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de

educação, oferecendo aos professores e alunos a possibilidade de ensinar e

aprender sem a necessidade de se deslocarem a um determinado local de ensino,

isto é, a uma sala de aula presencial.
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Representa também, a oportunidade de se oferecer um estudo mais

direcionado a cada aluno, que passa a ser o centro do processo de ensinoaprendizagem,

responsável então pela busca de novas informações, pelo interesse

ao que deve ser estudado e pela determinação do ritmo do aprendizado. Este

aluno, centro da EAD, passa a contar com o professor não como determinante de

seu estudo, mas sim como um apoio, visto que será este professor o responsável

por disponibilizar no espaço virtual o conteúdo a ser ensinado e por acompanhar o

aluno, ainda que virtualmente, sanando suas dúvidas e oferecendo-lhe um estudo

mais personalizado.

Na EAD, todos os recursos disponibilizados pela informática

devem ser utilizados de forma a facilitar e perfeccionar o ensino. Para tanto, faz-se

uso de tecnologias diversas como recursos audiovisuais, ferramentas de

comunicação, de desenho, e-mail e navegação, todas elas voltadas a proporcionar

melhor ensino e aprendizagem.

Este trabalho visa apresentar a EAD, demonstrando seus principais

aspectos, seus objetivos e formas pelas quais pode ser aplicada de maneira a

lograr bons resultados no processo de ensino-aprendizado. Pretende-se aqui não

criar um novo método de ensino, mas sim demonstrar métodos já existentes, bem

como suas respectivas vantagens e desvantagens. Para isso, serão comentadas

algumas ferramentas usadas na implementação de um curso virtual e as etapas

presentes no mesmo, possibilitando ao leitor, através de uma análise feita pelo

autor, perceber como se realiza um curso disponibilizado na Internet e como a

inserção da tecnologia digital no ensino - presencial ou a distância, poderá facilitar

o processo de apropriação de conhecimentos e do desenvolvimento de novos

conhecimentos.

Quer-se com este trabalho, uma breve análise e demonstração do

que pode ser melhorado no ensino presencial com ajuda do ensino a distância, de

como alunos e professores se adaptariam a EAD e como se disponibilizaria então
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um ensino virtual. Pretende-se enfocar a transformação do foco do ensino, que

com a EAD passa a ser o aluno e como este poderá fazer de seu aprendizado algo

dinâmico, moderno e completamente personalizado ao possuir a sua disposição

um professor que, ainda que virtualmente, poderá sanar suas dificuldades e

auxiliá-lo em seu aprendizado inclusive no momento avaliativo. A EAD aqui é

enfocada a todo o momento como auxílio e complemento ao ensino presencial,

capaz de qualificar trabalhadores e estudantes interessados em formação

continuada e de capacitar professores para a modernização virtual do ensino.

Esta monografia está dividida em cinco capítulos de acordo a

importância dada aos acontecimentos. O primeiro capítulo é esta introdução, que

procurou dar uma visão geral sobre o trabalho, deixando claro o propósito do

mesmo.

Já o capítulo II trata de algumas considerações iniciais a respeito da

informática na educação, onde se encontra um breve histórico da Educação a

Distância objetivando mostrar as evoluções ocorridas até então no processo de

ensino-aprendizado. Esse capítulo traz também os papéis de alunos e dos

professores dentro da EAD, assim como a forma como devem atuar esses para que

o ensino a distância possa obter o sucesso ao qual se propôs, não deixando de fora

também a definição de EAD, como se faz possível o uso da Internet na educação e

os diversos pensamentos e paradigmas surgidos a respeito a esse assunto.

O capítulo III aborda o uso das diversas ferramentas

computacionais na educação a distância, procurando diferenciar o ensino a

distância do ensino presencial, apresentando seus aspectos positivos e negativos,

bem como as vantagens de se aplicar a EAD. Apresenta também um estudo dos

mais variados mecanismos de avaliação, buscando enfatizar os mais eficazes

métodos avaliativos e as formas de aplicá-los através do uso das ferramentas

descritas na última parte desse capítulo.
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O capítulo IV apresenta um estudo de caso, onde relata a

participação do autor em um curso virtual, contando suas etapas de realização e

demonstrando a interação que há entre professor e aluno através da realização de

exercícios disponibilizados pelo curso a distância analisado; tentando abordar a

EAD não só como estudo isolado, mas, ainda, como complementação ao ensino

presencial. Apresenta também uma avaliação que pôde ser realizada no

encerramento do curso, como meio de comprovação do que foi aprendido e,

principalmente, como o momento em que o aluno descobrirá suas dúvidas para

com elas aprender, uma vez que virá demonstrado também os meios que dispõe o

aluno de manter contato com o professor e, a partir de então, aprender ainda mais.

O capítulo V apresenta a conclusão final de todo o trabalho, onde

será feita uma análise crítica do estudo de caso e também serão exibidas algumas

sugestões para a utilização do computador como ferramenta educacional em

trabalhos futuros.
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2. A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Neste capítulo será apresentado um breve histórico sobre a

Informática na Educação descrevendo o momento inicial onde se começa a pensar

sobre o tema e a evolução para o mundo atual, bem como uma definição dos

papéis de alunos e professores neste processo de ensino-aprendizagem, das

ferramentas computacionais possíveis de serem utilizadas e dos paradigmas de

análise da Informática na Educação.

2.3 Histórico da Informática na Educação

Atualmente a informática é um veículo indispensável para exercer

atividades tanto nos locais de trabalhos, escolas como até mesmo dentro das

residências. Com a Internet ajudando a acelerar esse processo pode-se dizer que é

difícil uma pessoa conviver nesta globalização sem um microcomputador em sua



residência. Tendo em vista estas circunstâncias, a educação passou a ser repensada

e informatizada para auxiliar tanto o aprendizado do aluno com o ensino do

professor. Surgiu-se a partir daí o termo “Informática na Educação” que pode ser

definido como a inserção do computador no processo de aprendizagem dos

conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de educação.

Mas para se chegar aos dias atuais houve um grupo de professores

e especialistas em tecnologia educacional na década de 80, (FRÓES, 1999) que se

6

preocupou em estabelecer um espaço de convivência da informática na educação.

Analisando este período de evolução é possível perceber duas correntes de ensino,

com tentativas consecutivas de se utilizar os computadores voltados para a

educação (VALENTE, 2001): primeiro dava-se ênfase em “aprender a programar”

e havia uma discussão para a utilização de linguagens de programação,

especificamente entre o BASIC (Beginners All Purpose Simbolic Instruction

Code) e a linguagem LOGO; posteriormente deu-se ênfase em “programar para

aprender”, onde as formas de se programar passaram a estar em função do que

deveria ser ensinado e aprendido, gerando aplicações para educar nas disciplinas

propostas.

Essas duas correntes de ensino se devem aos microcomputadores

que começavam a traçar os rumos da informática; deixando, assim, os

especialistas de diversas áreas mais próximos aos computadores; o que antes era

reservado aos analistas em computação. Durante esse período encontravam–se:

máquinas muito simples com baixa resolução de vídeo, monitores

monocromáticos, uma baixa interatividade entre usuário e computador, dentre

outros fatores que ofereciam poucos recursos para quem estava desenvolvendo os

chamados sistemas de computação - o que refletia nos usuários que tinham pouca

flexibilidade com o sistema.

A preocupação de se utilizar à informática na educação estava



voltada para a forma de armazenamento dos dados, de modo que este pudesse ser

fácil e os dados rapidamente recuperados para auxiliar o processo de educação.

Durante essa época, os microcomputadores já saíam das fábricas com a linguagem

BASIC instalada, o que despertou assim um grande interesse no aprendizado

desta. Surgia o momento “aprender a programar”.

Uma das linguagens mais utilizadas até os dias de hoje para se

ensinar crianças é a LOGO (TRIPOD, 2001). Devido aos seus fundamentos

construtivistas tornou-se um instrumento fundamental no trabalho em informática
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educacional. A linguagem LOGO modificou os pensamentos de professores e

especialistas para não apenas “programar a máquina”, mas programar para

solucionar problemas entre outras funções. Desse pensamento acreditava-se não

mais em “aprender a programar”, mas sim em “programar para aprender”,

deixando as questões diretamente ligadas ao processo educacional, surgindo então

a questão: de que forma utilizar o computador como um meio de aprendizagem,

isto é, como uma ferramenta pedagógica.

Na década de 90 chegaram ao Brasil os primeiros PC’s (Personal

Computer) facilitando o “relacionamento” e a interatividade entre usuário e

computador (FRÓES, 1999). As funções para utilização de “mouse”

proporcionando um meio de interagir mais fácil e rápido com o computador,

menus que tornavam os programas desenvolvidos bem mais intuitivos, monitores

coloridos com altas resoluções, mostravam nitidamente que as formas de escrever,

agir, interagir estavam mudando; consequentemente, a forma de pensar, forçava

um aprofundamento nos estudos de como se devia aplicar a Informática no

processo de ensino-aprendizagem, isto é, na Educação propriamente dita.

2.4 O Papel do Aluno e do Professor

A velocidade com que evolui o mundo vem proporcionando uma

diminuição de distâncias entre os homens, o que está levando os mesmos a uma



contextualização do futuro acontecendo hoje. Tal fato faz surgir, assim, um novo

paradigma educacional, que determina a escola como ambiente criado para uma

aprendizagem rica em recursos que possibilita ao aluno a construção do

conhecimento a partir de uma individualização estilística de aprendizagem; tendo

na figura do professor, não um mero transmissor do conhecimento, mas um guia,

um mediador, um co-parceiro do aluno, buscando e interpretando de forma crítica

as informações. Este professor passa a contar com o desenvolvimento tecnológico

8

de informações que o leva a um novo centro de referência educacional,

transformando o saber ensinar em saber aprender, preparando esta nova geração,

para uma nova forma de pensar e trabalhar, levando o aprender a uma maior

rapidez, e renovando o aprendido.

A Informática na Educação, aqui tratada, enfatiza que o professor

da disciplina curricular deve ter conhecimento sobre os potenciais educacionais do

computador e ser capaz de alternar adequadamente atividades tradicionais de

ensino-aprendizagem e atividades que usam o computador.

No entanto, “usar o computador” não implica no uso comum do

mesmo, tal qual já é utilizado atualmente. A utilização do computador consiste na

criação de ambientes de ensino-aprendizagem que enfatizam a construção do

conhecimento. Implica em entender o computador como uma nova maneira de

representar o conhecimento provocando um redimensionamento dos conceitos já

conhecidos e possibilitando a busca e compreensão de novas idéias e valores. Usar

o computador com essa finalidade requer a análise cuidadosa do que significa

ensinar e aprender bem como demanda rever o papel do professor nesse contexto.

A formação do professor envolve muito mais do que prover o

professor com conhecimento sobre computadores. O preparo do professor não

pode ser uma simples oportunidade para passar informações, mas deve propiciar a

vivência de uma experiência. É o contexto da escola, a prática dos professores e a



presença dos seus alunos que determinam o que deve ser abordado nos cursos de

formação. Assim, o processo de formação deve oferecer condições para o

professor construir conhecimento sobre as técnicas computacionais e entender

porque e como integrar o computador na sua prática pedagógica.

Desta forma, é possível dizer que esse processo exige que o

professor ultrapasse os obstáculos técnicos e assimile uma série de informações,

não sendo necessário apenas um conhecimento geral sobre computadores e redes,
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como também o aprendizado do uso de e-mail, FTP (File Transfer Protocol),

programas de áudio e vídeo, como Realplayer, programas de Chat, como mIRC

(M - Internet Relation Chat), ou ICQ (I Seek You), programas de

videoconferências, como o NetMeeting, e ferramentas para navegação na Internet,

como (Browsers, Internet Explorer, Netscape ou Opera), sem se olvidar ainda a

necessidade de estarem os docentes constantemente em formação adequada para o

desenvolvimento de seus projetos e perfeita aplicação da informática no processo

de ensino-aprendizagem.

Para que o professor tenha condições de criar ambientes de

aprendizagem que possam garantir esse movimento, “programar para aprender”, é

preciso reestruturar o processo de formação, o qual assume a característica de

continuidade. Há necessidade de que o professor seja preparado para desenvolver

competências, tais como: estar aberto a aprender a aprender, atuar a partir de

temas emergentes no contexto e de interesse dos alunos, promover o

desenvolvimento de projetos cooperativos, assumir atitude de investigador do

conhecimento e da aprendizagem do aluno, propiciar a reflexão, a depuração e o

pensar sobre o pensar, dominar recursos computacionais, identificar as

potencialidades de aplicação desses recursos na prática pedagógica, desenvolver

um processo de reflexão na prática e sobre a prática, re-elaborando continuamente

teorias que orientem sua atitude de mediação.



Um projeto de informatização da educação redefine não somente o

papel do professor como também a forma como os alunos se adequarão a essa

nova tendência e obterão conhecimentos. O professor se torna o condutor do

processo em que o aluno passa a ser o agente ativo, que desafiado pelo professor,

procura encontrar soluções e chegar aos resultados, sendo considerado a partir de

então, agente de aprendizagem e não simplesmente o receptor de dados e normas

de outrem.
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Assim sendo, o aluno é auxiliado a desenvolver o raciocínio e

incentivado a buscar novos conhecimentos, o que o conduz a uma maior

participação nas aulas, que se fazem muito mais interessantes com o uso

computacional e a integração professor-aluno. Passa o aluno então a possuir

melhor domínio das informações, visto que através de aplicações interativas, nas

quais o aluno descobre os recursos disponíveis e suas funções, lucra com a

possibilidade de ampliação de suas experiências.

2.5 Paradigmas: Instrucionismo x Construcionismo

A utilização do computador na educação pode ocorrer de duas

formas a serem analisadas e diferenciadas: como máquina de ensinar ou como

máquina para ser ensinada. Tais formas não se confundem, fundamentalmente se

observadas do ponto de vista pedagógico, tendo como principal foco os conceitos

piagetianos (PIAGET, 1977).

O uso do computador como máquina de ensinar consiste na

informatização dos métodos de ensino tradicionais, conhecido pedagogicamente

como paradigma instrucionista, através do qual o professor implementa no

computador uma série de informações que serão transmitidas ao aluno sob forma

de tutoriais, exercício-e-prática ou jogos. Além disso, esses sistemas podem fazer

perguntas e receber respostas com o objetivo de se verificar se a informação foi

realmente retida.



São essas características bastante desejadas neste sistema de ensino

instrucionista, uma vez que a tarefa de administrar o processo de ensino pode ser

executada pelo computador, livrando o professor da tarefa de correção de provas e

exercícios.
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O paradigma instrucionista é erroneamente caracterizado por

alguns de construtivista, no sentido piagetiano, ou seja, para propiciar a

construção do conhecimento na "cabeça" do aluno. Para estes, a informação é

comparada a tijolos, que se justapostos e sobrepostos são capazes de construir o

conhecimento, como uma parede formada pela união destes tijolos. Seria,

portanto, sob essa visão, da competência da educação informatizada que se

facilitaria à construção desse conhecimento, através do fornecimento de

informações adequadas e de acordo com a capacidade de cada aluno. Estaria

então, constituído o paradigma construtivista, aqui conhecido como instrucionista

e que pode observado através do esquema apresentado na figura 2.1.

Figura 2-1. Paradigma Instrucionista (VALENTE, 1993)

No entanto, quando se usa o computador como máquina para ser

ensinada, depara-se com o paradigma construcionista, definido por Papert (1986)

como abordagem pela qual o aprendiz constrói, por intermédio do computador, o

seu próprio conhecimento. Por tal abordagem, permitido é que se identifique outro

enfoque do conhecimento, sendo aquele construído pelo aluno, que produz um

objeto de seu interesse, podendo ser, por exemplo, como uma obra de arte, um

relato de experiência ou um programa de computador.

Observando-se o construcionismo de Papert, é possível notar a

existência de duas idéias que contribuem para que esse tipo de construção do
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conhecimento, completamente distinta do construtivismo de Piaget. Para Papert,

primeiramente, o aprendiz constrói alguma coisa, ou seja, é o aprendizado por



meio do fazer, para em seguida, por haver construído algo de seu interesse, estar

suficientemente motivado, o que torna a aprendizagem mais significativa.

O processo construcionista também foi analisado segundo o

entendimento do professor José Armando Valente (1993), que afirma:

“(...) que contribui para a diferença entre essas duas maneiras de

construir o conhecimento é a presença do computador -- o fato de o

aprendiz estar construindo algo usando o computador (computador como

máquina para ser ensinada). Nesse caso, o computador requer certas

ações que são bastante efetivas no processo de construção do

conhecimento.”

Essa afirmação, realizada por Valente, deve-se a observações feitas

em situações de uso da linguagem LOGO, que permite uma maior interação com

o computador, o que enriquece o ambiente de ensino-aprendizado e faz mais

nítida a construção do conhecimento.

Um dos fatores primordiais para solidificar a informática na

educação é a preparação dos professores e este desafio envolve mudanças de

atitudes, idéias, valores e concepções num processo de transformações, de

reconstrução. Com professores qualificados e preparados à utilização dos recursos

da informática será muito mais eficiente. Trabalhando juntos, o computador

assume o papel de levar o conhecimento e o professor facilita então o processo de

desenvolvimento intelectual do aluno, criando ambientes propícios à

aprendizagem.

Na mudança do paradigma educacional, o componente fundamental

para a interação aluno-computador é a formação de novos profissionais. O

professor deve ser capaz de interagir o computador com conteúdos e atividades

pertinentes a cada uma das disciplinas, e, assim dominar o computador como

ferramenta para utilização dos diferentes softwares educacionais. Para que a
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proposta pedagógica seja alcançada, utilizando o processo de informática

educativa, são necessários professores habilitados, comprometidos com tarefas

pedagógicas fundadas na realidade concreta da escola, juntamente com

profissionais da informática para que haja uma troca de informações trazendo

assim novas possibilidades de um trabalho educativo inovado.

2.6 O Uso da Internet na Educação

No presente momento educacional, verificado atualmente no

mundo, a Internet vem a modificar a forma de ensinar e aprender tanto nos cursos

presenciais como nos de educação continuada, a distância. Desta forma, com a

diversidade de ferramentas encontradas, pode-se modificar a forma de ensinar e

de aprender. Um ensinar mais compartilhado, orientado e coordenado pelo

professor, mas com profunda participação dos alunos, individual e grupalmente,

onde as tecnologias servirão de auxílio nesse processo.

Na Internet encontram-se vários tipos de aplicações educacionais:

de divulgação, de pesquisa, de apoio ao ensino e de comunicação. A divulgação

pode ser institucional - a escola mostra o que faz - ou particular, - grupos,

professores ou alunos criam suas home pages pessoais, com o que produzem de

mais significativo. A pesquisa pode ser feita individualmente ou em grupo, ao

vivo - durante a aula - ou fora da aula, pode ser uma atividade obrigatória ou livre.

Nas atividades de apoio a educação, pode-se conseguir textos, imagens, sons do

tema específico do programa de ensino, utilizando-os como um elemento a mais,

junto com livros, revistas e vídeos.

A comunicação se dá entre professores e alunos, entre professores e

professores, entre alunos e outros colegas da mesma ou de outras cidades e países.

A comunicação se dá com pessoas conhecidas e desconhecidas, próximas e

distantes, interagindo esporádica ou sistematicamente. As redes atraem os
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estudantes. Eles gostam de navegar, de descobrir endereços novos, de divulgar



suas descobertas, de comunicar-se com outros colegas. Mas também podem

perder-se entre tantas conexões possíveis, tendo dificuldade em escolher o que é

significativo, em fazer relações, em questionar afirmações problemáticas.

É um processo amplo, que enfoca várias possibilidades de

utilização da Internet no ensino-aprendizagem, uma vez que a aula passa a ser

transformada em pesquisa e comunicação, que certamente utilizarão a ferramenta

para ser desenvolvida.

A Internet assume então a função de complementação dos estudos,

através da qual os alunos pesquisarão e complementarão o aprendizado

aprofundando-se e aperfeiçoando-se assim no assunto tratado em aula. Ao mesmo

tempo o professor assume a função de coordenação dessas pesquisas, que depois

de estudadas e desenvolvidas pelos alunos encontra na Internet o suporte

necessário para disponibilizar o descoberto, através de textos divulgados e sites

que estarão ao alcance de alunos e docentes a partir de então. Pode também a

Internet exercer sua importância no momento do acompanhamento oferecido ao

aluno pelo professor que tem a possibilidade, então, de substituir parte de suas

aulas por monitoramentos de pesquisa, dando subsídios às dúvidas de seus alunos.

Na medida em que avançam as tecnologias de comunicação virtual,

o conceito de “presencialidade” também se altera. Surgem assim, professores

externos compartilhando determinadas aulas, com um professor de fora

“entrando" por videoconferência em uma aula. Haverá então, um intercâmbio

muito maior de professores, onde cada um colabora em algum ponto específico, e

muitas vezes a distância.

O conceito de curso, de aula também muda. Hoje se entende por

aula um espaço e tempo determinados. Esse tempo e espaço cada vez serão mais

flexíveis. O professor continua "dando aula" quando está disponível para receber e
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responder mensagens dos alunos, quando cria uma lista de discussão e alimenta



continuamente os alunos com textos, páginas da Internet, fora do horário

específico de sua aula. Há uma possibilidade cada vez mais acentuada de estarem

todos presentes em muitos tempos e espaços diferentes, quando tanto professores

quanto alunos estão motivados e entendem a aula como pesquisa e intercâmbio,

supervisionados, animados, incentivados pelo professor. Possível será também

oferecer cursos predominantemente presenciais e outros predominantemente

virtuais. Isso dependerá do tipo de matéria, das necessidades concretas de cobrir

falta de profissionais em áreas específicas ou de aproveitar melhor especialistas de

outras instituições que seria difícil contratar.

Há que se levar em consideração, inclusive, o fato de que ver o seu

nome na Internet e a possibilidade de divulgar os seus trabalhos e pesquisas,

exerce uma forte motivação nos alunos e os estimula a participar mais em todas as

atividades de um determinado curso.

Nota-se, portanto, que a Internet é uma excelente ferramenta

pedagógica e que pode ser utilizada como pesquisa, apoio ao ensino e à

comunicação. Avaliando os avanços tecnológicos e os problemas de aprendizado

que estão ocorrendo na educação, observa-se que a Internet é mais eficaz quando

está inserida em processos de ensino-aprendizagem e de comunicação que

integram as dimensões pessoais, as comunitárias e as tecnológicas.

A educação presencial pode modificar-se significativamente com

as redes eletrônicas. As paredes das escolas e das universidades se abrem, as

pessoas se intercomunicam, trocam informações, dados, pesquisas. A educação

continuada é facilitada pela possibilidade de integração de várias mídias,

acessando-as tanto em tempo real como de forma assíncrona, isto é, no horário

favorável a cada indivíduo e, além disso, pela possibilidade de se colocar em

contato professores e alunos.
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Possível é que se analise também a Internet como atuante e



presente na educação contínua, e para isso, analisa-se o fato de a Internet, ao

tornar-se mais hipermídia, começa a ser um meio privilegiado de comunicação de

professores e alunos, já que permite juntar a escrita, a fala e proximamente a

imagem a um custo barato, com rapidez, flexibilidade e interação até há pouco

tempo impossíveis.

Os avanços tecnológicos surgem como uma nova concepção do

aprender, que passa a ser de forma cooperativa e não competitiva. A

aprendizagem, antes intensamente direcionada para o simples fato de se conseguir

notas, sofre transformações. Dentro dessa visão — que não se dá apenas com a

tecnologia, mas também na sala de aula comum —, a proposta é colocar a

interação na prática.

Hoje se tem a possibilidade de participação dos alunos em

ambientes virtuais de aprendizagem, tanto de uma forma simples, publicando um

trabalho em uma página, quanto criando debates, fóruns ou listas de discussão por

e-mail. Cada escola e cada professor, dependendo do número de alunos que ele

tenha ou da situação tecnológica em que se encontra, pode buscar soluções mais

adequadas. O importante é o foco, que o aluno e o professor sejam estimulados a

fazer parte de um espaço virtual de referência que disponibilize o que é feito em

sala de aula. Essa área de visibilidade liberta a sala de aula do espaço e do tempo

físico, pois, depois, fora da aula, pode-se encontrar um pouco do que foi dito pelo

professor, o que foi feito pelos alunos.

2.7 Conclusão

Pelo exposto, observa-se que a informática na educação vem

evoluindo com o avanço das tecnologias digitais, aliadas aos novos paradigmas da

educação, o que permite que aplicações educativas sejam desenvolvidas
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constituindo um ambiente de ensino-aprendizagem interativo e cooperativo com

alternativas de solução para os diversos problemas educacionais; mostrando



também que todos estes recursos tecnológicos reservam ao professor a

oportunidade de revitalizar seu papel, trazendo novas dimensões e perspectivas

para o trabalho do mesmo e, oferecem ao aluno a oportunidade de uma

participação mais ativa na construção de seu próprio conhecimento; permitindo-o

entrar em contato com seus potenciais, a fim de desenvolvê-los e ao mesmo tempo

suprir as dificuldades e deficiências identificadas.

A EAD conta com a Internet, então, como ferramenta essencial de

auxílio, tanto no momento de aprendizagem e ensino propriamente ditos, como

também no momento da verificação do desempenho de professores e alunos. Tal

fato é facilmente notado na avaliação realizada na educação à distância, na qual

mais uma vez percebe-se uma mudança nos papéis de alunos e professores dentro

desse novo contexto, uma vez que os primeiros passam a serem de tal forma o

centro do processo que chegam a participar das avaliações pelos últimos

realizadas, os quais devem, neste momento voltarem suas preocupações muito

mais para avaliar os meios e materiais utilizados para o ensino que o próprio

ensino, como acontece em muitos métodos educacionais da educação presencial.
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3. O USO DAS FERRAMENTAS DE EDUCAÇÃO A

DISTÂNCIA PARA APOIO A EDUCAÇÃO

PRESENCIAL

Sem desmerecer o ensino presencial, mais freqüentemente utilizado

no processo educativo, este trabalho vem demonstrando a importância e os

benefícios da aplicação da informatização na educação a partir do uso de

ferramentas pedagógicas utilizadas como suporte a Educação a Distância. Esse

novo método educativo suporta-se no uso de tecnologias e materiais diversos que

permitem ao aluno aprender determinado conteúdo sem deslocar-se até um centro

ou uma instituição de ensino e possibilita ao professor ministrar suas aulas e

cursos de forma mais moderna e abrangente.



No entanto, a utilização desse ensino a distância não pode em

nenhum momento significar uma ameaça ao ensino presencial já tradicionalmente

aplicado na maioria das escolas. Deve sim surgir como um apoio ao ensino

presencial, que será certamente fortalecido a partir do acréscimo de ferramentas

pedagógicas que podem ser fornecidas pelo ensino informatizado; possibilitando

ao aluno melhor desempenho e aprendizagem e ao professor melhor capacitação

para o exercício de sua função.

Esse apoio se vê presente principalmente nos momentos de

pesquisas que devem realizar os alunos e nos momentos avaliativos, em que o

professor passará a contar com um recurso a mais para incentivar o estudo de seus

alunos, além deste possuir em “mãos” uma gama maior de mecanismos de
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avaliação, que deixarão de estarem voltadas somente para a obtenção de uma nota

do aluno e passarão a enfocar o que realmente foi absorvido ou não durante o

processo de ensino-aprendizagem.

Essa será a preocupação da educação a distância quando entendida

como auxílio ao ensino presencial, ou seja, agir de forma a facilitar o trabalho do

professor e melhorar a qualidade do ensino, visto que trabalhará para a aplicação

de um método avaliativo progressista, muito mais direcionado ao aprendizado do

aluno e à possibilidade deste corrigir seus erros e com eles aprender mais, do que

simplesmente em fazer da avaliação um momento de fiscalização ou controle

exercido pelo professor sob o aluno.

O aluno terá dentro da avaliação realizada à distância a

oportunidade de juntamente com seu professor discutir suas falhas e com elas

aperfeiçoar seu aprendizado; fazendo então, com que a avaliação deixe de ser

vista como uma atividade-fim do processo de ensino-aprendizagem para ser uma

atividade-meio deste, que permitirá a re-análise e o melhoramento de tudo o que

foi ministrado. Sendo lucro, portanto, não só ao aluno como também ao professor



que conseguirá direcionar sua função de ensino a uma posição muito mais

individualizada e próxima das facilidades e limitações de seus alunos.

3.1 Educação a Distância x Educação Presencial

Dentro do processo de ensino encontrado atualmente no mundo,

identifica-se a possibilidade de educar-se mediante dois prismas principais, que

apesar de distintos podem ser perfeitamente integrados e, assim, produzir bons

resultados. Trata-se aqui da educação presencial e da educação à distância.
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Ao se falar em educação presencial refere-se ao método

educacional tradicional em que o professor entra na sala de aula, espaço físico

estruturado com carteiras e lousa principalmente, da instituição em que trabalha, e

ali desenvolve a maior parte do processo de ensino-aprendizagem. Nesta estrutura

o professor normalmente é considerado o centro, e expõe durante a maior parte do

tempo ou durante todo o tempo, contando com a presença constante dos alunos,

que em geral é registrada.

Nota-se, portanto, que para tal ensino ser ministrado e possível, é

necessário que estejam presentes, simultaneamente, na sala de aula, professor e

alunos, que na maior parte das vezes têm suas dúvidas e indagações solucionadas

por aquele, que atenderá em horas determinadas pelo estabelecimento de ensino,

portanto, em horas normais de trabalho, através das quais promoverá aos alunos a

chamada retroalimentação imediata.

Esse método educacional segue em geral o ritmo determinado pelo

professor que, avaliando seus alunos e utilizando-se de sua percepção e

conhecimento de cada um em classe, programará suas aulas de forma que estas

produzam um rendimento satisfatório do aluno. No entanto, não é necessário que

o professor ensine ao aluno como se estuda, pois se deduz que estes já o saibam.

Assume o professor, portanto, as tarefas de elaboração e planejamento de aulas,

controle de suas atividades em sala de aula e do comportamento e bom



desempenho dos alunos, explicações e criação e correção de provas, além é claro,

do esclarecimento dos questionamentos surgidos.

Normalmente a educação presencial conta também com um espaço

físico extra-classe que complementa as atividades do professor e do aluno no

processo ensino-aprendizagem, que é a Biblioteca do estabelecimento de ensino.

Esse espaço oferece ao aluno maior possibilidade e facilidade em desenvolver

suas pesquisas e estudos individuais.
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Diferente da educação presencial tem-se também a educação à

distância, nesse trabalho enfatizada; e que se caracteriza de forma distinta da

primeira. Essa chamada educação à distância, também tratada por EAD possui

outra estrutura, tanto física como metodológica.

Na EAD, o professor não mantém um contato visual e direto

constante com os alunos, que passam a ser o centro do processo de ensinoaprendizagem.

Neste método, não se nota a presença de um espaço físico no qual

devam se encontrar alunos e professores simultaneamente. Encontra-se, no

entanto, um ensino praticamente todo ministrado através do uso de tecnologias

distintas das utilizadas na educação presencial, dando-se destaque aqui para

programas informáticos e Internet, todos possíveis por meio do uso de

computadores.

Como se vê, não se exige aqui a existência de uma estrutura física

voltada exclusivamente para o ensino, visto que esse pode se dar pelo computador

da residência do aluno ou mesmo de outros lugares como a empresa em que

trabalha ou em máquinas de terceiros. O aluno torna-se responsável por seus

estudos e pesquisas, que não mais serão realizados no espaço disponibilizado pela

escola para esse fim, mas serão sim desenvolvidos, através de pesquisas em

bibliotecas virtuais e informações encontradas na Internet, ou mesmo por meio de

outras ferramentas computacionais existentes para determinado interesse.



O professor assume então a responsabilidade de auxiliar o aluno, o

que pode ocorrer nas mais variadas horas e lugares, não sendo necessário que se

estabeleça uma jornada fixa de trabalho ou lugar específico para esse fim. O aluno

é conduzido e ensinado a superar suas próprias dificuldades, uma vez que cada

consulta será realizada a partir da suposição de que o aluno já tenha estudado e de

constatação de real necessidade.
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Neste processo, o ritmo do ensino é ditado pelo aluno, que passa a

contar com materiais impressos e audiovisuais para sua informação. Materiais

estes disponibilizados pelo professor que para executar seu trabalho necessita de

um bom conhecimento dos alunos e das estratégias de transmitir conhecimentos

pelos meios de telecomunicação e também da disposição para realizar funções

múltiplas, como a de docente, orientador de seus alunos, administrador de

material informatizado, facilitador do processo de aprendizagem, além de ser ele o

responsável por avaliações e assistência às tutoriais presenciais.

Nota-se, portanto, que são métodos distintos, mas que podem ser

perfeitamente ajustados de modo a proporcionar a professores e alunos maior

sucesso no desempenho de suas funções, que devem acompanhar freqüentemente

o desenvolvimento do mundo atual.

3.2 Mecanismos de Avaliação

A Educação a Distância modifica a relação de aprendizado do

modelo de escola comum, centralizado, para um modelo mais descentralizado e

flexível. Ela também reverte à dinâmica social, levando a escola ao aluno, ao

invés do aluno à escola, o que gera uma preocupação em rever os mecanismos de

avaliação e em criar novas formas de determinação destas incluindo novos meios

de verificar se o trabalho ou o estudo desenvolvido pelo aluno é original, autêntico

e se produziu os rendimentos esperados pelos parâmetros acadêmicos.

Avaliar não se resume a fazer uma ou mais provas, pressupõe um



processo mais amplo, com espaço para que as relações entre o aprendiz, o

professor – facilitador da aprendizagem - e a instituição, tenham lugar e permitam

uma retroalimentação desse processo. A avaliação é considerada uma das

principais etapas no processo de ensino e aprendizagem, etapa que não pode ser
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desvinculada de todas as outras do processo. Deve ser feita a todo o momento,

durante todo o desenrolar desse processo, uma vez que é uma atividade-meio e

não uma atividade-fim que servirá apenas para comprovar dados, devendo ser

vista como meio para análise e detecção de problemas no aprendizado dos alunos

através de seus resultados. É contínua, flexível, mais qualitativa que quantitativa.

Põe ênfase no alcance dos objetivos propostos. Toma conhecimento dos erros para

propiciar que os fins sejam alcançados por outros caminhos para re-embasar a

aprendizagem, encara o erro como ocasião para proporcionar uma outra

oportunidade de aprender.

A avaliação precisar ser concebida como uma consciência contínua

de todo o processo ensino-aprendizagem, com a finalidade de levá-lo ao alcance

dos objetivos propostos, não se interessando somente em recortar momentos.

Deverá obedecer a um planejamento previamente estabelecido. A verdadeira

avaliação da aprendizagem, antes de somar erros e acertos, procura reconhecê-los

como oportunidade para propor outras alternativas e outros caminhos a seguir,

ocasião para organizar, rever ou reorganizar a aprendizagem do aluno.

Percebe-se então, que a avaliação é parte essencial do processo de

ensino e aprendizagem e demonstra sua importância também dentro do contexto

do ensino à distância, tornando-se aqui etapa mais que fundamental do processo.

Essa importância pode ser facilmente notada e enfatizada nas palavras dos

professores Arredondo e Cunha (1999):

“Se em toda proposta educativa é importante a avaliação da

aprendizagem, na educação a distância esta se converte em um elemento



fundamental. A avaliação da aprendizagem em um sistema de educação a

distância deve fundamentar-se nas características específicas de

autonomia e individualização dos estudantes no desenvolvimento de sua

aprendizagem. A avaliação permite conhecer o rendimento acadêmico

dos alunos e orientar sua aprendizagem. O sistema de avaliação, que

deve ser conhecido pelos alunos, contribui para sua formação e com a

melhoria do processo de ensino-aprendizagem, desde o início do

processo (avaliação diagnóstica inicial); durante o processo (avaliação

processual formativa); e final do processo (avaliação final

acreditativa).”
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Por referida importância é que se faz imprescindível que sejam

essas avaliações dentro do método de ensino à distância, um processo bem

estruturado. Uma avaliação bem concebida poderá se tornar em momento de

aprendizagem, não somente de avaliação. O aluno que estiver ciente dos objetivos

que deverá demonstrar na avaliação conseguirá concretizar um cronograma de

estudos a distância bem pontuado e, posteriormente, demonstrará suas aptidões na

avaliação onde terá a oportunidade de perceber suas habilidades e carências.

Uma boa estrutura possibilita também ao aluno que ele recorde os

elementos principais, compreenda a importância de cada conceito e suas interrelações,

reconheça os aspectos estudados quando encontrá-los no cotidiano e

reconstrua o conhecimento adquirido em outras práticas, respeitando as

peculiaridades de cada contexto. Agirá ainda a avaliação devidamente preparada

na investigação por parte do aluno que terá significativo incentivo, sendo assim,

estimulará o aluno a buscar novos aporte teóricos, bem como métodos e

estratégias que o auxiliem na construção de seu conhecimento. Quando a

avaliação é bem preparada e desenhada pelo professor da disciplina, permite ao

aluno perceber a necessidade de organizar seu estudo, sendo ele capaz de

identificar o que estudar, como estudar e quando estudar.



Os sistemas de avaliações representam importância também para o

professor que através dela poderá perceber se os estudantes estão mantendo o

“rumo correto” e alcançando os rendimentos previstos. Podendo ainda

diagnosticar as diversas situações da aprendizagem, de forma a modificar

estratégias que não estão funcionando ou adequar determinadas posturas com o

intuito de atingir os objetivos traçados para o curso.

Por fim, a importância de uma avaliação bem concebida em EAD é

que ela constantemente se realimenta, proporcionando ao aluno e professor um

acompanhamento mais claro da evolução da aprendizagem, permitindo que sejam

feitas as devidas correções no próprio percurso.
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Entretanto, se não for cuidadosamente realizada poderá levar a

determinados reducionismos que irão desvirtuar por completo o objetivo

educacional. Isso porque ao se realizar uma avaliação não se pode levar em conta

apenas o aluno. Na modalidade de Educação à Distância, um curso pode ficar

condicionado pelo que se avalia, fazendo-se necessário assim, que toda a estrutura

seja observada, considerando-se o autodidatismo do material utilizado, a

capacitação que possuem os professores e tutores, a assessoria que o aluno teve

nos momentos de dificuldade na aprendizagem, dentre outros.

Os instrumentos de avaliação devem ser coerentes e ajustados aos

demais componentes ou variáveis do desenho e do desenvolvimento da atividade

ou do curso. Assim sendo, determinarão, na realidade, a aprendizagem dos alunos,

o ensino dos docentes e as formas de ensinar. Desta forma, segundo o objetivo

que se quer alcançar, a avaliação é classificada em (TAROUCO, Liane):

• diagnóstica - aplicada em dois momentos: antes do início do

curso, para determinar as condutas de entrada, detectar a existência das

competências e dos pré-requisitos necessários à aquisição das aprendizagens

subseqüentes, determinar que objetivos do curso já foram dominados pelo aluno,



agrupar alunos conforme suas características, encaminhá-los a estratégias e

programas alternativos de ensino, e, durante o curso, com o fim de procurar

entender as falhas e os fracassos do aluno, encaminhando-os quando necessários a

outros profissionais como psicólogos, por exemplo;

• formativa ou processual - aplicada durante o processo ensinoaprendizagem,

fornece feedback imediato ao aluno das aprendizagens alcançadas

e daquilo que ainda precisa ser aprendido, possibilitando a ele corrigir as falhas,

superar as dificuldades e adquirir habilidades ainda não alcançadas. Utilizada

ainda para fornecer o feedback ao professor que identificará os aspectos de ensino

que devem sem modificados, bem como as falhas dos alunos, buscando a partir de
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então realizar um atendimento mais individualizado a cada um deles de modo que

recuperem as falhas de aprendizagem.

• somativa ou cumulativa – ocorre no fim do processo de

ensino a fim de medir os objetivos específicos alcançados, conhecer o produto ou

o resultado do processo, averiguar o domínio atingido pelo aluno, com a

finalidade de certificar resultados ou definir uma qualificação de aptidão ou

inaptidão, referente a determinados conhecimentos, destrezas ou capacidades

adquiridos em função de objetivos prévios.

• qualitativa - pretende penetrar mais no aluno, avaliar e

compreender suas características com profundidade. Por seu intermédio, podem

ser avaliados outros resultados além dos objetivos propostos. Pode-se lançar mão

de métodos mais informais de medição, considerando-se outras variáveis

diferentes das da objetividade dos frios resultados de uma prova, como, por

exemplo, a situação do aluno, pré-requisitos com que iniciou o curso, etc. Oferece

uma grande riqueza informativa;

• quantitativa - tem base na observação, na medição, na

quantificação e no controle. Dá prioridade à objetividade, à exatidão, ao rigor e à



rigidez na medida, com a utilização de sofisticados e consistentes instrumentos e

acurados métodos de coleta e análise de dados;

• criterial - quando voltada para avaliar critérios de conduta,

especificados previamente, de superação de objetivos e/ou de conteúdos;

• de planejamento - etapa do planejamento pela qual se garante

sua validade técnica inicial;

• normativa - limitada a critérios de grupo, ficando a

qualificação do indivíduo em uma posição relativa quanto aos outros membros do

grupo;
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• personalizada - considera a personalidade do aluno, suas

possibilidades de progresso e suas limitações, sem compará-lo com outros;

• de rendimento - ação sistemática e contínua para obtenção de

informações sobre o aluno, a natureza e a qualidade de sua aprendizagem.

Integrada no processo formativo, permite ao planejador da instrução julgar

alternativas prévias à tomada de decisões.

Em se tratando da Educação a Distância dever-se-á aplicar,

principalmente, a chamada avaliação formativa para a avaliação do aluno, sendo

ela aquela que tem como objetivo de trabalho não a pontuação do aluno, mas sim

propiciar meios de um aprendizado mais consistente. Isso se deve ao fato de ser

este um momento substancial do processo ensino-aprendizagem, que certificará a

seriedade e a credibilidade dos cursos ministrados, garantindo, assim, aos alunos

aprovados estarem bem preparados, ou melhor, que outros que fizeram os mesmos

cursos na modalidade presencial. Consiste essa forma de avaliação formativa e

continuada em uma prática educativa contextualizada, flexível, é a chamada

avaliação participativa ou interativa, que permite ao aluno participar da avaliação

e co-avaliação, ao longo do curso de maneira dialógica e contínua (FREIRE,

1975).



A avaliação formativa é um recurso privilegiado para a

individualização da aprendizagem do aluno, fazendo com que o material didático

seja modificado de acordo com o seu perfil. Ela não aplica instrumentos de

avaliação específicos, pois todos os instrumentos podem ser utilizados. O que

importa para esta modalidade de avaliação é como serão usados os seus

resultados. Nesse tipo de avaliação são considerados as crenças, os valores, e os

estereótipos sócio-culturais implicados em relação com uma ética e um contexto.

Essa perspectiva cultural foi uma contribuição da sociologia da educação para

uma melhor compreensão da prática educativa e avaliativa, em particular.
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A introdução da cultura à escola está em estreita relação com a

abertura da escola à sociedade (FREIRE 1979). Estes contribuíram com a idéia de

pensar e interpretar os processos de mudança da cultura contemporânea e a

educação. Essas referências ajudam a pensar e compreender como é que as

tecnologias da informação, comunicação e ambientes de criação e manutenção de

cursos na Internet entram na "escola" como preocupação educativa e social.

Construir uma avaliação para o processo de ensino-aprendizagem

interativo baseado na Internet implica identificar esse passado comum da

avaliação às diversas modalidades de educação, a integração crescente à prática

educativa dos mais modernos recursos multimídia existentes no mercado e a

possibilidade de que as novas gerações possam acompanhar criticamente uma

época de rápidas mudanças e se preparem, como força de trabalho adequada a seu

tempo.

Qualificar a prática avaliativa implica qualificar a própria educação

pública em redes telemáticas. A educação, entendida como prática

fundamentalmente política. Desde uma perspectiva freireana, reconhece-se o

contexto sócio-histórico de lutas educativas continuadas. Hoje, a essas lutas,

acrescenta-se mais uma com todas suas implicâncias: educação presencial



ou/versos educação a distância.

Em resumo, pode-se afirmar, portanto, que esta proposta visa

desenvolver um agente de avaliação capaz de interagir em diferentes sistemas

educacionais de Ensino a Distância. Na interação com o ambiente, o agente de

avaliação poderá comunicar-se com outros agentes, influenciando o

comportamento dos mesmos, ou seja, possibilitando a mudança de estratégia ou

metodologia de ensino, caso se perceba um baixo desempenho do aluno. Terá

como função identificar problemas no aprendizado do aluno, reconhecendo

quando ele está precisando de ajuda ou então quando a estratégia de ensino não

29

corresponde ao seu perfil. Depois de reconhecido o problema de aprendizado, o

agente deve solucioná-lo, apontando uma nova estratégia de ensino.

O processo avaliador nesse processo de ensino-aprendizagem deve

ser estritamente planejado, ainda mais que nos outros métodos de ensino, já que

exige maior previsão e antecipação de todas as ações que se vão realizar em

quaisquer de seus elementos estruturais, sejam alunos, materiais didáticos ou

professores. Vale ressaltar também a necessidade de que seja esse momento de

extrema confiabilidade, seriedade e segurança, pois é este elemento que garantirá

a credibilidade dos cursos ministrados à distância.

No entanto, para que seja possível a aplicação desse mecanismo

formativo de avaliação na EAD, preciso é que o ensino seja aberto, bem como a

avaliação, de forma a utilizar mais de um meio para realizá-los. Deve ela ainda ser

passível de ser realizada a qualquer momento, dependendo mais do aluno e de seu

próprio processo de aprendizagem que das especulações e conveniências da

instituição docente, que promove o curso. No tocante a correção, também se faz

necessário que sejam seguidas regras para que a mesma ofereça ao aluno todas as

informações relacionadas aos erros por ele cometidos e, ainda, as possíveis causas

do mesmo, orientando-o a uma resposta correta e sobre os meios de alcançá-la a



partir de seus próprios erros, utilizando-se, para tanto, um material

especificamente corretivo.

O que se pretende então, é que o processo de avaliação seja amplo

e que reúna diversos aspectos da avaliação utilizando-se para isso de recursos

variados, como Videoconferência, Bulletins (mesa de aprendizagem), E-mail

particular ou Listas de Discussão, Chats (salas de bate-papo) e Fóruns de

Discussão de modo a determinar com clareza todos os objetivos do ensino e

aprendizagem e de fazer com que o aluno aproveite ao máximo o que lhe for

ensinado e se integre melhor a esse novo momento educativo. Para tanto, o

professor tem disponibilizado recursos tecnológicos e materiais como hardware,

30

software, níveis de interatividade, conexões, registros da propriedade das

ferramentas, velocidade de trabalho, navegação bem-orientada, nível de

integração das diversas tecnologias na Internet.

3.3 Apresentação Sincronizada: uma Forma de Apoio a

Educação Presencial

A aplicação de técnicas de EAD no ensino presencial não significa

a deteorização do mesmo. Isto porque, a EAD pode e deve ser apresentada

também como suporte a educação presencial, auxiliando o professor em sua tarefa

de ministrar aulas e transmitir conhecimentos e o aluno em adquiri-los.

O projeto de implementação e divulgação do ensino à distância não

consiste em substituição do ensino tradicional por este; mas sim em um

aprimoramento do mesmo - oferecendo assim mais uma opção àqueles que

necessitam de mais horas de estudo ou mesmo de repetições do tema em estudo.

Ao se falar em EAD como suporte ao presencial quer-se justamente

frisar o apoio dado por estas técnicas ao professor; que após ministrar sua aula em

um ambiente de ensino convencional terá a possibilidade de disponibilizar, no

espaço virtual, textos, exercícios, avaliações e testes capazes de reforçar o que foi



ensinado - fazendo com que o aluno que utilize dessa ferramenta conheça e

entenda melhor o assunto ministrado. Esse apoio dá-se também como vantagem

para o professor que ao preparar um material e disponibilizá-lo na Internet

ganhará tempo; para, em sala de aula, apenas discutir com os alunos suas dúvidas,

de forma a aproveitar melhor seu contato com os mesmos, para um atendimento

personalizado.

As técnicas de EAD surgem possibilitam a sincronização dos

conteúdos a serem ensinados; apresentando assim áudio e vídeo de forma
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simultânea. Com a técnica de sincronização, o professor após dar sua aula

presencial poderá disponibilizar o conteúdo na Internet, para que o aluno possa

fazer uso dele em seus estudos, ou ainda, enriquecer suas aulas com a utilização

das ferramentas computacionais presentes na EAD.

Como exemplo do uso dessa forma de ensino pode-se citar o fato

de um palestrante poder difundir sua apresentação ao vivo, sincronizada com os

slides e ao mesmo tempo gravá-la em arquivo, para que os usuários possam mais

tarde, rever o tema pela reprodução sob demanda.

Desta forma, é possível afirmar que a EAD tem como principal

característica permitir que a distância em si deixe de ser um fator limitante no

ensino, pois viabiliza o mesmo sem necessidade de contigüidade espaço-temporal,

aprofundando o que já se tem ministrado através do ensino presencial.

3.4 Ferramentas Computacionais a serem Utilizadas

Diversas são as ferramentas computacionais, para a realização de

um ensino mais completo e moderno, que possibilitam ao professor alcançar os

objetivos esperados. Dentre elas algumas se destacam por serem mais utilizadas

ou por possuírem uma tecnologia mais interativa que fornece um maior campo de

aplicação.

Apresentar-se-á, uma breve descrição de alguns desses recursos



tecnológicos interativos, que auxiliam a EAD e, portanto, se fazem necessários.

Estes recursos se encontram divididos, de acordo com a sua utilização, em:

Ferramentas de Navegação: - Internet Explorer
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- Netscape Communicator

Ferramentas de E-mail: - OutLook Express

- Netscape

Ferramentas de FTP: - CuteFTP

- WsFTP

Ferramentas de Comunicação: - mIRC

- ICQ

- NetMeeting

- Listas de Discussão (ListServers)

- Livro Eletrônico

Ferramentas de áudio: - RealPlayer

Ferramentas de compactação de

áudio/vídeo:

- RealProducer

Ferramentas de desenho: - Flash

- Shockwave

Ferramentas de sincronização - SMIL

Estas ferramentas estão descritas:

FERRAMENTAS DE NAVEGAÇÃO:

- Internet Explorer: um dos navegadores mais utilizados na

Internet, produto da Microsoft que já se encontra na versão 6.0. Esta versão mais

recente do Internet Explorer procurou aumentar a confiabilidade do navegador da
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Web. Usando os novos e inovadores recursos do navegador, incluindo a barra de



mídia, o redimensionamento automático de figuras.

- Netscape Communicator: o Netscape, da própria Netscape,

também é bastante utilizado, e, atualmente, encontra-se na versão 4.5i em

português e em 6.1 em inglês. Oferece a vantagem da tecnologia de criptografia

de 128 bits. Segundo o fabricante, esta proteção adicional torna compras online,

acesso a serviços bancários, comércio eletrônico e transmissão de e-mail mais

seguros.

FERRAMENTAS DE EMAIL:

- OutLook Express: o Outlook Express é um "plug-in" do

Internet Explorer para gerenciar várias contas de correios e de notícias, navegar

pelas mensagens rápida e facilmente, manter a sua correspondência em um

servidor, de maneira a exibi-la a partir de mais de um computador, usar o catálogo

de endereços para armazenar e recuperar endereços de correio eletrônico,

adicionar uma assinatura pessoal ou papel de carta às suas mensagens, enviar e

receber mensagens seguras, localizar grupos de notícias de interesse, exibir

conversações de grupo de notícias de maneira eficiente e fazer download de

mensagens de grupo de notícias para leitura off-line.

- Netscape: assim como o Outlook Express, o correio eletrônico da

Netscape vem como "plug-in" do Netscape Communicator.

FERRAMENTA DE FTP:

- CuteFTP: este programa para FTP possui os seguintes recursos:

agenda para cadastramento de servidores FTP; recurso arrastar e soltar para

transferir arquivos; macro para automatização de processos (que grava tudo que é
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feito e permite que se repita, caso queira); compara diretórios; transfere estrutura

de diretórios completa (envia ou recebe) e menu com cara de Internet Explorer

(figura 3.1).

Figura 3-1. Tela do software CuteFTP



- WsFTP: além dos recursos de um programa de FTP oferece

também a partir da versão 7 a capacidade de gerenciar graficamente as

transferências de arquivos, interface gráfica mais amigável (figura 3-2), suporte a

muiticonexões. Alguns aplicativos estão contidos neste software para auxiliar a

utilização do usuário. São eles: Find permite fazer uma busca em um servidor

FTP, o Script permite que se crie com facilidade scripts para automatizar tarefas, e

o Synchronize, que cuida fazer um mirror (espelhamento) de um servidor FTP.
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Figura 3-2. Tela do software CuteFTP

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO:

- mIRC: o mIRC é o mais popular cliente IRC com possibilidade

de interagir com várias pessoas e vários canais simultaneamente. Há cores, fontes,

arquivos “.wav” e vários controles para personalizar os comentários. Nele se faz

transferências de arquivos com apenas um clique no mouse.

- ICQ: o ICQ é um software revolucionário que permite o usuário

ficar sabendo quando outros usuários estão conectados na Internet. Ao cadastrar

outros usuários nele, é possível saber toda vez que algum deles estiver conectado,

uma vez que o ICQ emite um aviso (desde que os outros usuários também

possuam o ICQ). Além disso, quando alguém, com quem se quer conversar, está

conectado, é possível uma conversação direta com ela através de “chat”; bem

como, enviar arquivos, endereços de sites da Internet, entre outros recursos.
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- NetMeeting: o NetMeeting (figura 3.3) é uma ferramenta para

comunicação real ponto-a-ponto e multi-ponto, que permite a comunicação e

colaboração entre duas ou mais pessoas através da Internet ou Intranet. Viabiliza o

tráfego de áudio e vídeo, além de permitir o compartilhamento de aplicações,

troca de informações entre aplicações compartilhadas através da área de

transferência, transferência de arquivos, colaboração em quadro de comunicação



compartilhado (whiteboard) e comunicação através de um sistema de chat.

Figura 3-3. Tela do software NetMeeting

- Listas de Discussão (ListServers): Uma lista de discussão consta

de uma lista de endereços eletrônicos armazenados em um Servidor de Listas

(ListServer), cujas mensagens enviadas àquele endereço de lista, são repassadas a

todos os endereços eletrônicos contidos na mesma, pelo software de listserv,
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gerando um grupo de discussão. São organizadas de acordo com tópicos

específicos a serem discutidos e existem hoje milhares de listas ativas na Internet.

- Livro Eletrônico: Um livro eletrônico, em um ambiente de EAD,

pode ser considerado como os conteúdos tratados nas aulas virtuais e

disponibilizadas nos sites. Os livros eletrônicos podem ser slides das disciplinas,

arquivos com os conteúdos, o próprio conteúdo disponível na página ou ainda

serem gerados através de autômatos, como pode ser verificado no site do Projeto

TEIA, da UFRGS (http://teia.inf.ufrgs.br).

FERRAMENTA DE AUDIO:

- RealPlayer: é o player de streaming media mais utilizado na

Internet. Possibilita escutar o áudio e baixar, simultaneamente, garantindo melhor

rapidez para acessos lentos (figura 3.4).

Figura 3-4. Tela do software Realplayer

- RealProducer: É o software que permite que você converta

facilmente a maioria de tipos de áudio e de vídeo para o formato do Realplayer. É

de fácil uso. O Real Producer é um produto da linha Real Networks com a

finalidade de converter áudio e vídeo padrões em streaming media clips. Qualquer
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pessoa utilizando o RealProducer pode facilmente: criar streaming de mídia a

partir de uma grande variedade de fontes; converter arquivos de áudio ou vídeo;

gravar diretamente a partir de equipamentos de mídia; enviar conteúdo ao vivo via



broadcast; ampliar a visão e o som em seu Web site; demonstrar instantaneamente

um produto; e disponibilizar uma palestra ou mostrar vídeos.

FERRAMENTAS DE DESENHO:

- Flash: É um programa completo de multimídia (figura 3.5)

desenvolvido para Web, mas que possibilita também a criação de ilustrações para

diversos usos e apresentações multimídia para mono usuário. Trabalha em forma

de vetores.

Figura 3-5. Tela do software Flash
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- Shockwave: É gerado pelo flash e é a saída multimídia para

ferramentas da Internet, extremamente compacto. O recurso de streaming

potencializa seu desempenho, permitindo que uma animação possa ser vista e

baixada ao mesmo tempo (figura 3.6).

Figura 3-6. Shockwave Player

FERRAMENTAS DE SINCRONIZAÇÃO:

- SMIL Composer: O SMIL Composer da Sausage Software

possibilita a você criar apresentações multimídia que podem ser apresentadas na

Internet através de um servidor Real. Através de um browser (navegador) um

usuário pode clicar sobre o link para o arquivo de sua apresentação SMIL e ver a

apresentação usando o Real Player G2. A sua apresentação multimídia pode ser

composta de clipes de várias mídias (áudio e/ou vídeo) executados em paralelo ou

seqüencialmente. Você pode até executar diferentes apresentações dependendo do

idioma natural do usuário.

SMIL, cuja pronuncia é igual à pronúncia da palavra inglesa

“smile”, é uma linguagem similar ao HTML. Ela especifica como e quando um

conjunto de arquivos de mídia devem ser executados. A Sausage Software criou o

SMIL Composer de forma que você possa criar facilmente apresentações que

tirem vantagem do poder da linguagem SMIL, sem ter aprender toda a



formalidade da linguagem (texto produzido a partir do help do software SMIL

Composer).
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3.5 Conclusão

Conforme pode ser visto pela exposição do capítulo, este trabalho

não visa desmerecer os métodos tradicionais de estudo e, sim apresentar algumas

ferramentas computacionais na tentativa de aprimorar esses métodos e fortalecer

os ensinamentos transmitidos pelos professores aos alunos, reforçando também a

capacitação dos professores e a formação acadêmica do aluno. Pretende-se

abordar o ensino a distância como auxílio ao presencial, de forma a facilitar o

trabalho do professor e melhorar a qualidade do ensino.

A informatização da educação seria o suporte necessário para tais

aprimoramentos, fazendo com que o uso de tecnologias associadas aos métodos

tradicionais de ensino-aprendizagem permita melhores rendimentos escolares e a

possibilidade de se ter um ensino presencial apoiado pelo uso de ferramentas

tecnológicas que levem a professores e alunos o que há de mais moderno no

tocante à educação.

Verifica-se que, para tanto, faz-se uso de determinadas tecnologias

que permitem não só um ensino mais pormenorizado, descentralizado, como

também introduz novos métodos de avaliação que funcionam como forma de

aprendizagem ao aluno, é a aplicação de um método avaliativo progressista, muito

mais direcionado ao aprendizado do aluno e à possibilidade deste corrigir seus

erros e com eles aprender mais, do que simplesmente em fazer da avaliação um

momento de fiscalização ou controle exercido pelo professor sob o aluno. Esta

forma avaliativa, a avaliação participativa e formativa, deixa de ser uma atividadefim

da educação para ser um atividade-meio, possibilitando então aprender ao

avaliar.

A avaliação, por essa proposta passa a ser realizada à distância,



oferecendo ao aluno a possibilidade de aprender ao ser avaliado e ao professor a
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possibilidade individualizar os ensinamentos ministrados, de modo a obter um

rendimento muito maior ao final determinado curso ou programa de ensino.

É importante ressaltar também que, por ser um ensino muito mais

descentralizado que o presencial, a EAD, atribui ao aluno a responsabilidade de

ditar o ritmo de sua aprendizagem e ao professor a tarefa de auxiliar o aluno e

ensiná-lo a superar suas próprias dificuldades e a interessar-se mais no processo

de aprendizagem, uma vez que é induzido a buscar os conhecimentos nas mais

variadas ferramentas que lhe são disponibilizadas.

Para provar esse novo direcionamento que toma a educação com a

EAD, realizar-se-á no próximo capítulo um estudo de caso em que aulas virtuais,

detalhadamente explicadas, demonstrarão as inovações do ensino a distância

através da aplicação das ferramentas, neste capítulo tratadas, de modo a reafirmar

o suporte que a EAD oferece ao ensino presencial e sua importância no processo

de melhoramento do ensino e aprendizado atuais.
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4. ANÁLISE DE UM CURSO A DISTÂNCIA

Neste capítulo será apresentado um estudo de caso que demonstra

umas das formas de utilização da EAD, não só como ensino isolado mas também

como complementação de ensino presencial através de exercícios que estão

disponibilizados no decorrer do curso. Este curso, disponibilizado na Internet,

exemplifica de maneira clara a interação que existe entre o professor e o aluno que

realiza as atividades propostas, demonstrando parte do que já foi exposto sobre a

EAD.

Para isso, neste estudo foi tomado por base um curso gratuito,

oferecido a qualquer usuário da Internet pelo site http://www.webaula.com.br.

4.1 A Disponibilização de um Curso Virtual



Os cursos virtuais que aplicam a EAD, neste trabalho tratada, se

encontram dispostos sob dois estágios, sendo um concentrado na figura do

professor que deverá elaborar o conteúdo programático do curso, definir quais são

os objetivos pretendidos, criar e produzir o material necessário para disponibilizar

na Internet, então finalmente, publicá-lo; e um segundo momento voltado ao aluno

que realizará o curso oferecido, lendo o material, realizando os exercícios,

pesquisando e estudando suas dúvidas e indagações para aclará-las posteriormente

com o professor.
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No que se refere ao primeiro estágio de um curso virtual, é possível

notar que atualmente a facilidade para o professor publicar suas aulas na Internet é

muito maior que há algum tempo atrás, visto que foi o implemento de ferramentas

computacionais modernas que facilitou e permitiu a melhor utilização do espaço

Internet para o ensino. Conforme exposto no capítulo anterior, foram essas

ferramentas computacionais e o desenvolvimento das tecnologias digitais que

facilitaram e auxiliaram o uso da educação a distância, e com ela, os cursos

virtuais, agora mais facilmente encontrados na Internet.

No curso aqui exemplificado, verificar-se-á a utilização de várias

das ferramentas computacionais já relatadas, desde a introdução do curso até a

conclusão do mesmo.

A introdução do curso se dá pelo uso de textos que descrevem os

tópicos ali utilizados (figura 4.1 destacados por marcações em vermelho) e que

oferecem ao usuário um entendimento claro do que será estudado. Exemplos de

tal recurso são demonstrados na figura 4.1, devendo ser observados os itens:

Público Alvo, Pré-requisitos, Material Didático, Prova e Certificação e o próprio

Conteúdo do Curso:

Figura 4-1. Presença de textos para descrever o curso
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Além de textos, são também utilizadas figuras que ilustram o tipo

do curso, especificam se o mesmo oferece certificado, indicam os módulos que já

foram estudados e se existem vídeos ou exercícios no módulo, conforme ilustrado

na figura 4.2:

Figura 4-2. Presença de figuras para descrever o curso

Encontra-se ainda, em cada módulo do curso a presença de

Shockwave Flash estáticos que possuem a função de oferecer ao usuário uma

descrição do que será ensinado naquele momento. Tal fato pode ser verificado na

figura 4.3:
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Figura 4-3. Presença de Shockwave Flash estáticos

As imagens ilustrativas são utilizadas na maioria dos cursos

virtuais, informando com maior clareza a matéria a ser explicada ao aluno. A

imagem ilustrativa permite ao aluno maior fixação da explicação uma vez que o

recurso visual serve de estímulo para a memória. Veja a figura 4.4:

Figura 4-4. Ferramenta Imagem Ilustrativa
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Alguns dos módulos possuem vídeos publicados em Shockwave

Flash animado, que facilita o entendimento ao aluno e oportuniza ao professor

uma explicação mais detalhada e precisa acerca do que deve ser ministrado.

A animação exibida possui além do recurso visual, o de áudio e a

interação. Desta forma, enquanto o vídeo vai sendo exibido será ouvido o áudio da

explicação que ainda aparecerá em formato de texto, como mostra a figura 4.5

Figura 4-5. Ferramenta Shockwave Flash Animado

Para que o aluno possa acompanhar o vídeo e interagir com o

mesmo, para que um aprendizado mais eficaz aconteça, durante sua exibição, são

realizadas algumas pausas que permitem o aluno, clicar na área que ilustra o

assunto explicado e então agir como se no programa que está sendo explicado

“estivesse”. Tal recurso aproxima mais o aluno da realidade da matéria,



funcionando não apenas como aula teórica, mas também prática. Após clicar na
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área correspondente a matéria, a demonstração do vídeo continua até o seu

término. Esse recurso pode ser visualizado na figura 4.6:

Figura 4-6. Ferramenta Vídeo

Ao terminar o estudo de determinados módulos, o curso propõe ao

aluno a realização de tarefas que contribuem para a fixação do conhecimento

adquirido e apontam possíveis dúvidas para serem sanadas em um contato

posterior com o professor, seja virtual ou presencialmente. Os exercícios são

sempre descritivos, onde o aluno lê o que se deve ser feito e o realiza caso queira,

como mostra a figura 4.7:
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Figura 4-7. Exercícios

Para finalizar o curso escolhido é proposto um teste de avaliação.

Caso o aluno obtenha sucesso, receberá um certificado de conclusão do

treinamento, o qual comprovará a realização do curso bem como o bom

aproveitamento do mesmo - uma vez que para sua obtenção, neste curso

específico, se faz necessário o mínimo de 70 % (setenta por cento) de acertos na

avaliação, o que corresponde a 7 questões corretas das 10 questões dispostas (vide

figura 4.8).

Figura 4-8. Avaliação
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4.2 A Realização de um Curso Virtual

Para que seja possível a realização de um curso na web é preciso

que, antes de seu início, o aluno se cadastre informando dados pessoais que

permitem sua identificação sem a possibilidade de fraudes nos momentos

avaliativos. Cada curso possui um cadastro distinto, sendo na maioria dos casos

semelhante ao exibido neste capítulo – o qual pede ao usuário a criação de uma



senha que somada aos dados pessoais de cada aluno torna o curso mais seguro e

confiável.

No estudo de caso em questão, a figura 4.9 mostra o formulário

exigido para o cadastramento:

Figura 4-1. Cadastramento de Dados
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Após o cadastramento, o aluno já poderá iniciar qualquer curso que

esteja disponível no site. Bastando a escolha do curso antes do início de cada

módulo, que ao ser estudado ficará marcado com a palavra “OK”; o que não

impede ao aluno de revê-lo, mesmo após já haver estudado o módulo.

A figura 4.10 apresenta uma sugestão de cronograma de estudo;

que poderá ser seguida pelo aluno ou ele mesmo poderá criar seu próprio

cronograma já que o acesso aos vários módulos é livre durante o curso.

Figura 4-2. Cronograma de Estudo

Está disponível ainda no site, bem como na maioria dos cursos à

distância, uma forma de “ajuda online”, onde monitores e professores se colocam

à inteira disposição dos alunos, contribuindo de maneira construtiva para com o

aprendizado do aluno. Esse serviço fica disponível em horário informado ao

usuário pelo site, variando em cada curso virtual encontrado. Caso o aluno tenha

suas dúvidas fora do horário de atendimento determinado pelo site, poderá contar

com o recurso de e-mail que posteriormente será lido e respondido por esses

mesmos monitores e professores.
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Em cursos assíncronos, o aluno não necessita ter sempre a mesma

disponibilidade de horários. É a chamada flexibilidade de horários que se ajusta

muito mais ao momento vivido atualmente; onde as pessoas que necessitam de

capacitação não mais dispõem do mesmo tempo de estudo. O ensino a distância

possibilita ao aluno estudar nos mais variados horários, sem atrelar-se a uma



determinada escala rígida imposta por uma instituição educacional.

4.3 Formas de Avaliação

Conforme já foi tratado, as formas de avaliação de EAD são várias,

e pois não só avaliam ao aluno com também dão a ele a oportunidade de aprender

mais, fixando o conteúdo estudado e discutindo com o professor seus acertos e

dificuldades.

De acordo com o que já apresentado, as técnicas e formas de

avaliação de EAD são várias; não só avaliam ao aluno com também dão a ele a

oportunidade de um aprendizado diferenciado. No entanto, o aluno deve ser

autônomo, social e ecologicamente responsável, disposto a trabalhar de maneira

democrática e atuante na construção de seu próprio conhecimento.

No curso analisado neste trabalho a avaliação consiste em 10 (dez)

questões de múltipla escolha (figura 4.11), compostas de textos que descrevem as

situações a serem analisadas, acompanhadas às vezes de figuras ilustrativas, e

cinco respostas das quais o aluno deverá eleger uma que considere correta.
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Figura 4-1. Modelo de Questão de Avaliação

Concluída a avaliação, o aluno será informado se obteve ou não

êxito em sua tarefa, sabendo então como foi o aprendizado recebido.

4.4 Ajuda Online

Estes cursos possuem dentre outras vantagens, a de poder ser

realizado a qualquer tempo e espaço; facilidade então para aqueles que precisam

se adequar às exigências do mercado. Vantajosos são também ao permitir aos

alunos que além de estudarem determinadas matérias possam cumprir tarefas que

lhes apontarão dúvidas que poderão ser posteriormente sanadas com o professor,

ou ainda, através de serviços de esclarecimentos e “ajuda online” que auxiliam o

aluno em sua aprendizagem. Veja a figura 4.12.
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Figura 4-1. Ajuda Online

4.5 Análise do curso

É uma tarefa complexa tentar procurar os meios para que ocorra

um aprendizado significativo, pois muitas variáveis irão influenciar de forma

decisiva no processo de aprendizagem: desejos do aluno, bagagem cultural, a

experiência anterior com o conteúdo e com o seu próprio processo de

aprendizagem, o relacionamento entre professores, colegas, tecnologia, entre

outras variáveis; como também os elementos que servirão de sustento ao processo

de aprendizagem, isto é, a tecnologia de informação e de comunicação. A interrelação

entre essas variáveis é muito importante, visto que a aprendizagem é um

fenômeno biológico que é afetado dependendo desta relação (MATURANA,

1983).

A relação de um aluno com um conteúdo, pelo qual não sente

motivação alguma, provavelmente poderá desencadear mudanças na sua estrutura

levando-o a uma desintegração como estudante. É necessário tentar procurar
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formas criativas para incentivar o aluno a estudar conteúdos que no início podem

parecer pouco motivante, mas que são importantes de se aprender.

Nenhum ser vivo se encontra onde se encontra por acaso, ele está

onde está como resultado de uma história de interações (MATURANA, 1983). E,

educar tecnologicamente as futuras gerações para o avanço tecnológico não se

restringe apenas em ensinar a utilizar o mais moderno recurso de hardware ou de

software, mas em perguntar-se o que, o como e o por que da tecnologia?

As tecnologias e a EAD não devem e não podem ser consideradas

apenas como uma novidade a mais no ensino, nem devem ser encaradas como

uma panacéia que resolverá os problemas educacionais, mas poderá ser um novo

caminho no processo de apropriação de conhecimentos, para transformá-los.

Os cursos disponibilizados na web acabam por atrair os alunos que



interessados não só no conteúdo a ser estudado contam também com animações,

cores e sons que despertam o interesse para pesquisas e estudos mais avançados.

Pode-se dizer que a interação com os computadores, games, livros,

Internet, TV, vídeo, representam a possibilidade de alteração das estruturas

cognitivas do indivíduo, gerando um desequilíbrio que instaura uma nova maneira

de pensar.

Para Pierre Lévy (1993), a escola deve dedicar-se não apenas a

ouvir o seu meio ambiente, mas também a ouvir a si própria e à sua diversidade

interna, tornando-se, no dizer de Maturana, um espaço de convivência, no qual

professores e alunos possam conviver de uma certa maneira particular. Deve-se

então, como suporte ao ensino presencial ser criado um projeto democrático de

ensino a distância que possibilite a convivência para todos, alunos e professores.
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A distância não envolve apenas o aspecto físico, mas também

alguns outros aspectos como: psicológico, social, lógico, cultural, econômico,

filosófico, entre outros. Assim, toda e qualquer prática pedagógica, num ambiente

de ensino suportado pela web, dependerá de um planejamento sistemático para sua

implementação e da adoção de concepções teórico-pedagógicas para tal. Desta

forma, as ferramentas que dão suporte ao ensino e à aprendizagem à distância, que

promovem a interatividade, devem ser utilizadas de maneira produtiva,

contribuindo na melhoria do processo de ensino e aprendizagem e, sobretudo na

formação do aluno enquanto sujeito ativo na construção do seu próprio

conhecimento.

O ambiente apoiado pelo uso do computador traz diversos desafios

e diferentes possibilidades de produções individuais e/ou grupais, resgatando o

lúdico no aprender com prazer, invadindo e alterando a rotina de uma sala de aula

tradicional. Até o professor se descobre fazendo e pensando diferente ao ter que

lidar com o desconhecido, o novo. Ele também se percebe aprendendo e



conhecendo de um outro jeito, com espaço para criatividade e autoria. Aprende

fazendo e refletindo sobre sua ação, o que lhe propicia uma renovação constante.

As dificuldades de utilização destes ambientes de ensinoaprendizado

a distância, entre outras, estão associadas aos conhecimentos ainda

em estágio precário tanto a respeito das características pedagógicas desses meios,

quanto das maneiras mais adequadas de empregá-los. Considera-se que a

expressão mais contundente para definir este momento histórico, a partir do

potencial das tecnologias da informação e comunicação, é a possibilidade da

concretização de uma “democracia cognitiva” permitindo a construção individual

e coletiva de conhecimentos, num espaço e tempo determinados, no sentido da

promoção de todos os homens e mulheres.

Comprovado foi também pelo estudo de caso efetuado que a EAD

procura ser clara, de forma a alcançar qualquer usuário que dela necessite.
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Exemplos disso são as ferramentas que compõem o curso, bem como a maioria

deles, como ilustrações, figuras, textos, vídeo, áudio e shockwaves, tudo para que

o aprendizado se torne melhor e menos complicado.

Enfim, o caso estudado relatou parcialmente a interação obtida pelo

autor deste trabalho, o que ocasionou um aprendizado mais amplo, despertando

interesses, modernizando o ensino, complementando a educação presencial,

aperfeiçoando matérias já estudadas, capacitando professores e qualificando

alunos - requisitos essenciais para bons profissionais na atualidade.

4.6 Critérios para a Avaliação de um Curso Virtual

Os programas de educação a distância são, de um modo geral,

planejados, avaliados e implementados de acordo com uma série de premissas

teórico metodológicas pré estabelecidas, que atuam como condutoras do processo

de construção de um ambiente de aprendizagem. Além dos critérios gerais para o

desenvolvimento de um curso a distância, existem outros fatores fundamentais



que são determinados pela singularidade do contexto e que podem ser

identificados no decorrer das atividades de ensino a distância, por meio da

avaliação continua.

Por se tratar de algo bastante novo, principalmente no Brasil, em

que o desenvolvimento de cursos virtuais ou de softwares educacionais

encontram-se em um estágio bastante inicial, muitas são as dificuldades para tal

avaliação visto que poucos são os profissionais e empresas que se dedicam a

tanto.

No entanto, há que se fazer uma triagem para saber quais são os

cursos mais indicados e, portanto, capazes de atender às expectativas para as quais

foi desenvolvido e quais não se adequam ao seu fim. Para a realização desta
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tarefa, necessário seria a especialização de professores que passariam a atuar

como consultores e orientadores pedagógicos, de modo a melhor avaliar, segundo

alguns dos critérios abaixo mencionados, o ensino não presencial.

Ao avaliar determinado ambiente de ensino, alguns dos fatores que

devem ser considerados, segundo vários sistemas, manuais e fichas já elaborados

para esse fim, são (LUCENA, Marisa):

• Forma como encontra-se disponibilizado – facilidade de acesso

e modo como apresenta sua seqüência e precisão;

• Considerações estéticas – qualidade da apresentação das telas;

• Qualidade do curso ou do software – relacionando-se às

preocupações do que é transmitido pelo programa, devendo o conteúdo apresentar

a mesma qualidade de um ensino presencial;

• Interface e desenho instrucional – devem ser capazes de

facilitar a comunicação, ajudando o usuário a obter um melhor desempenho em

sua área específica, permitindo-lhe atingir seu objetivo com rapidez e exatidão e

demonstrando, de algum modo, acompanhar o processo cognitivo do usuário.



• Tratamento de erros e meios de ajuda ao aluno para

saneamento de dúvidas e questionamentos;

• Acesso dado ao aluno pelo professor – como poderá o aluno

contar com o apoio do professor, além do que já está disponibilizado pelo curso;

• Resultados e conseqüências da aprendizagem do usuário –

dentro do processo de ensino-aprendizagem, não basta que o ensino seja avaliado

em sua estrutura se não se preocupar em avaliar suas conseqüências, ou seja,
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como o aluno que dele se utilizou se encontra após a realização dos estudos. Essa

análise deve partir da premissa que o ensino virtual deverá oferecer ao aluno o

mesmo conteúdo que o ensino presencial, mas como resultado do uso das várias

tecnologias não utilizadas no presencial, deverá o usuário possuir uma melhor

visualização e entendimento do que lhe foi ensinado, contando ainda com sua

satisfação pelo que lhe foi oferecido. O educador deve verificar a pertinência

educacional, ou seja, se proporciona situações que garantam a eficácia dos

resultados na aprendizagem, certamente, adotando critérios mais relacionados

com seus estudos e prática profissional.

Pelo exposto, nota-se portanto, que não existe uma fórmula de

como avaliar um curso ou software educacional. O que há são métodos de

avaliação da qualidade do que é oferecido que devem ser observados e aplicados

em todas as fases do desenvolvimento de um curso à distância. Assim sendo, a

preocupação com a EAD deve existir desde a seleção do conteúdo a ser

disponibilizado em um ambiente virtual, passando pela qualificação do professor,

para, por fim, chegar ao modo de apresentação deste conteúdo ao aluno, que

deverá contar, em um bom curso, com meios facilitadores de seu aprendizado e

ferramentas computacionais adequadas ao que se estuda.

Ressalta-se ainda que é um campo que exige cuidados e

fiscalizações não menos rígidos que no ensino presencial, visto que pretende-se



com a EAD os mesmos objetivos do ensino presencial, ou seja, a formação

qualificada de alunos, mas sem o deslocamento ao tradicional ambiente de ensino.

4.7 Conclusão

Conforme disposto neste capítulo pôde-se observar que a realização

de um curso a distância pode ser bem simples e oferecer bastante segurança ao

aluno no tocante as informações transmitidas e até mesmo ao mercado de trabalho
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que pode confiar nos certificados emitidos pelas instituições que disponibilizam a

cursos a distância e, a partir de tal segurança, reconhecê-los como válidos.

Verifica-se também, que a EAD surge não só para acompanhar a

modernização ocorrida nos dias atuais, mas também para atender às necessidades

de um mercado de trabalho que exige a cada dia mais qualificação e capacitação,

o que em muitos casos não pode ser feito devido à falta de disponibilidade

temporária dos funcionários que passarão a contar agora com os cursos virtuais.

Desta forma, faz-se necessário pensar em cursos virtuais como

apoio ao que já existe, ou seja, como apoio e complementação ao ensino

presencial, de modo a facilitar tanto para o professor que poderá contar com mais

recursos para ministrar sua aula como para o aluno que disporá de melhores

exemplos e visualização do que deve ser aprendido. A EAD possui então ampla

aplicação visto que ao acompanhar a modernização tecnológica inova,

complementa e melhora o ensino de um país.
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5. CONCLUSÃO

Toda e qualquer prática pedagógica exige, para sua perfeita

realização, adequado planejamento e dedicação; de forma que seja possível o

alcance dos objetivos a que se propõe. Os ambientes de ensino suportados pela

Web, a EAD, também dependerão de tais planejamentos, que devem ocorrer de

forma sistemática para que sua implementação se torne viável e que sejam



adotadas as concepções teórico-pedagógicas para tal.

A EAD, conhecida por ser o meio de ensino-aprendizagem que

interage professor e aluno em um ambiente virtual, promovendo um ensino mais

real, individualizado e atual, utiliza-se de ferramentas capazes de produzir essa

interatividade. Tais ferramentas podem e devem ser utilizadas de maneira

produtiva, contribuindo na melhoria do processo tanto para professores como para

alunos que na EAD assumem a posição de sujeito ativo da construção de seu

conhecimento. Dentre elas encontram-se recursos audiovisuais e ferramentas de

desenho que possibilitam um ensino-aprendizagem mais exemplificativo,

aproximando mais as informações teóricas da realidade prática encontrada pelo

aluno, bem como ferramentas de navegação em Internet, ferramentas de

comunicação que permitem maior contato entre professor e aluno, tornando mais

viável o apoio dado pela EAD ao ensino presencial.

Essa contribuição a que se propõe o ensino a distância exige

capacitação do professor e dedicação do aluno, uma vez que passa o professor a

contar com meios mais tecnológicos para ministrar suas aulas que serão

disponibilizadas na Web com muito mais recursos e ferramentas computacionais

para que o aluno ao interessar-se pela aula estude, pesquise e mantenha um

contato com o professor para sanar suas dúvidas aprendendo até mesmo nos

momentos avaliativos.
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O ensino a distância apresenta esse propósito, de ensinar de uma

maneira diferente e estimulante, sem parecer uma obrigatoriedade, procurando

valorizar os pré-conhecimentos e transmitir novos conhecimentos adquiridos ao

aluno. Deseja-se que com a utilização de cursos virtuais como o descrito nesse

trabalho, o aluno ou profissional que busque qualificação possa sentir-se seguro e

apoiado pelo professor que se demonstra mais bem preparado e disponível a

atender o aluno em suas necessidades.



Nesse trabalho foram apresentados alguns dos aspectos mais

relevantes da EAD, a começar de um breve histórico, passando por sua

conceituação, aplicação e meios necessários para sua implementação, sendo

posteriormente demonstrado em exemplos através da análise de um curso virtual.

Pretende-se com isso que a realização desse trabalho venha a

contribuir para uma reflexão das mudanças na formação escolar, desde a

preparação e capacitação do professor até o trabalho individual do aluno.

Espera-se que possa ser contribuição também para o curso de

Ciência da Computação, de modo a servir para preparação de mudanças

tecnológicas a serem realizadas dentro do curso, possibilitando maior intercâmbio

de idéias e conhecimentos entre alunos, professores e outras instituições de

ensino.

Propõe-se como tema para a realização de outro trabalho a

implantação de um curso virtual voltado para um assunto de interesse do leitor

abordando o uso das tecnologias descritas nesse trabalho e de outras tecnologias

que poderão vir a surgir, bem como a análise de mecanismos de avaliação, de

forma a contribuir para um uso cada vez melhor e mais racional da informática na

educação.
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