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Apresentação
As contingências histórico-sociais que atingem as instituições educacionais
revela a necessidade de maiores investimentos em formação continuada de profissionais, com competências sociais e habilidades cognitivo-operativas, devido às
mudanças do processo de produção. Há que haver, pois, conhecimentos aprofundados sobre abordagens teórico-pedagógicas, concepções didático-pedagógicas
e organização curricular/prática pedagógica – diferenciadas – justamente para
atender a populações específicas – jovens e adultos, indígenas, quilombolas etc.
Sob essa ótica, hoje, exige-se do professor muito mais do que dominar os
conteúdos clássicos do currículo (Matemática, Língua Portuguesa, Ciências etc) a
se trabalhar em classe; este momento histórico-social reclama que o docente tenha
competências e habilidades de gestão da sala de aula, seja pesquisador (produzindo
conhecimentos socialmente relevantes), e – como ato político-pedagógico – contribua para fomentar a construção de uma sociedade justa, o que é possível acontecer, trabalhando-se os conteúdos atitudinais – de forma sistematizada – da mesma
maneira que se ensina/aprende os conteúdos clássicos.
Nessa perspectiva, a coleção UNESP-UAB-SECAD foi elaborada compreendendo os temas “diversidade” e “cidadania” dentro do contexto educacional. Com
o objetivo de buscar um aprimoramento na formação docente de nossos professores, e oferecer-lhes a oportunidade da análise desse material por meio de um curso
na modalidade de Educação a Distância (EaD), a coleção foi estrutura em cinco
volumes: 1) Educação a Distância na diversidade; 2) Introdução conceitual para
educação na diversidade e cidadania; 3) Educação para populações específicas;
4) Educação de temas específicos; 5) Atividades de avaliação conceitual e de aplicabilidade na Educação Básica.
Os livros trazem uma mesma estrutura de fácil compreensão para todas as
temáticas – Primeiras palavras; Problematizando o tema; Instrumentalizando o
tema; Saiba Mais; Referências – com o intuito de oferecer aos professores subsídios epistemológicos e teórico-metodológicos para que assumam posturas críticas,
criativas e reflexivas no âmbito de ações político-pedagógicas, comprometidas
com a realidade social local e regional e se tornem capazes de promover trabalho
tanto individual quanto coletivo, em direção à emancipação social.
Esperamos que gostem da coleção e que ela possa trazer a oportunidade de
um crescimento pessoal, conceitual e profissional para todos aqueles que buscam
novos desafios.

Mara Sueli Simão Moraes
Elisandra André Maranhe
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Primeiras Palavras

Olá professor! Este é o primeiro capítulo do livro e nossa intenção é apresentar
a você uma noção do que é o ambiente virtual MOODLE, no qual terá que navegar
para o desenvolvimento do curso, além do passo-a-passo para seu acesso.
Para isto, é preciso entender que a tecnologia não é um “bicho de sete cabeças”.
Ela existe para nos ajudar, para ampliar possibilidades. Tem favorecido diferentes comunidades virtuais por meio das várias formas de organização, que buscam
superar os limites de espaço e tempo, de modo a propiciar que os princípios da
diversidade, da integração e da complexidade se propaguem, possibilitando que
pessoas de diferentes idades, classes sociais e regiões tenham acesso à informação
e possam vivenciar diversas maneiras de representar o conhecimento.
Pensando assim, convido você a uma reflexão inicial:

Como você está
participando deste
processo tecnológico?
O que é tecnologia
para você? E apenas surfar na
internet e usar o correio
eletrônico?

2-

Problematizando o Tema

Você, professor, já deve ter ouvido falar na influência que a internet vem tendo
sobre o processo de ensino e aprendizagem. Alguns preferem usar o termo “revolução da internet na educação”. Pegando carona nesta revolução, convém falarmos
sobre de que forma a tecnologia tem ajudado o professor. E aqui é preciso iniciar
nossa conversar, entendendo o que são os Ambientes Virtuais de Aprendizagem.
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2.1 Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA)
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) ou Sistemas de Gerenciamento
de Cursos (SGC) são softwares que oferecem ao professor um conjunto de ferramentas que auxiliam na criação de cursos que rodam em um servidor e são acessados por um navegador web (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, etc.). Com eles, é
possível ter controle de acesso, garantindo a participação somente de alunos cadastrados; compartilhamento de materiais de estudo; discussão de tópicos; aplicação
de testes de avaliação; pesquisas de opinião; coleta e revisão de tarefas; registro
de notas.
E por que usar um AVA no processo de ensino e aprendizagem? Parece uma boa
pergunta, afinal, aulas têm sido ministradas por muitos anos sem o uso do computador ou da internet, e o giz e o diálogo continuam sendo ainda as ferramentas
dominantes no processo educacional (PULINO FILHO, s/d). Então vamos tentar
responder a esta questão.
Sem descartar a importância da modalidade presencial da educação, o que é
inegável, a utilização dos ambientes virtuais pode gerar novas possibilidades educacionais. E há várias razões que justifique sua escolha; entre elas podemos citar
algumas (PULINO FILHO, s/d):
•

Demanda dos alunos: os alunos (especialmente os de curso superior) têm, hoje, um grau de inclusão digital muito maior, sentindo-se
à vontade para navegar nestes ambientes virtuais;

•

Horário dos alunos: aumenta cada vez mais o número de alunos que
trabalha, diminuindo, assim, o tempo disponível para os estudos. A
partir destes ambientes virtuais é possível adequar horários de trabalho às atividades de um curso;

•

Otimização de cursos: se bem usado, os ambientes virtuais podem
tornar suas aulas mais eficazes e melhores com o uso das várias ferramentas de interatividade disponibilizadas.

2.2 A opção pelo ambiente virtual MOODLE
Hoje é possível encontrarmos vários sistemas de gerenciamento de atividades
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educacionais online1. Todavia, optamos pela escolha do ambiente virtual MOODLE (Modular Object Oriented Distance Learning) para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem deste curso. E vamos explicar por que, começando
a entender qual é a proposta do ambiente.
Uma das principais vantagens deste ambiente sobre outros sistemas é um forte
embasamento na Pedagogia Construcionista Social. Seu criador, Martin Dougiamas, tem formação em educação, que o influenciou na escolha por este embasamento pedagógico no ambiente (PULINO FILHO, s/d).
Esta filosofia de aprendizagem parte do princípio que pessoas aprendem melhor
quando engajadas em um processo social de construção de idéias e conhecimentos,
ou seja, em um processo colaborativo, criando assim uma cultura de compartilhamento de significados, que vem de encontro com aquilo que se espera da educação
hoje.
Pensar assim é considerar que não somos uma tábula rasa, e que quando interagimos socialmente estamos levando para esta interação algum tipo de experiência
prévia, possibilitando trocas e a construção de novos conhecimentos (VYGOTSKY,
1998). Tudo que é novo e chega aos nossos sentidos é confrontado com nosso
conhecimento anterior. Sendo assim, não somos apenas um arquivo, um banco
de memória que passivamente absorve informação.
E, é esta a proposta do MOODLE, que haja uma interação entre as pessoas
e que elas sejam as construtoras do conhecimento, pois, enquanto o utilizamos, contribuímos também para sua constante melhoria. O MOODLE está sendo
aperfeiçoado a cada dia em busca do atendimento às diferentes necessidades dos
usuários e das práticas pedagógicas.
Por isso, vêm sendo utilizado não só como ambiente de suporte à Educação
a Distância (EaD), mas também como apoio a cursos presenciais, formação de
grupos de estudo, desenvolvimento de projetos colaborativos e de pesquisas, treinamento e formação de professores como é a proposta aqui.
1
Você já pode ter ouvido falar em outros sistemas de gerenciamento ou ambientes virtuais
de aprendizagem como, por exemplo, o TELEDUC, desenvolvido pela UNICAMP/NIED (http://www.
teleduc.org.br/), e o e-ProInfo do MEC (http://portal.mec.gov.br/seed/), que servem tanto à EaD,
quanto ao complemento de cursos presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e diversas
outras formas de apoio a distância e ao processo ensino-aprendizagem.
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Além disto, o ambiente coloca a sua disposição uma lista de ferramentas em
uma interface que faz da aprendizagem a tarefa central. Apenas disponibilizar uma
infinidade de conteúdos na web pode não ser garantia de aprendizagem. Não estamos querendo dizer com isto que com a leitura de uma página na internet ou assistindo a uma aula não haja aprendizagem. Todavia, o processo interativo propiciado
pelo ambiente virtual com as ferramentas oferecidas, pode otimizar a aprendizagem. Enquanto outros ambientes se estruturam em um modelo de disponibilização
apenas de conteúdos, o MOODLE enfoca o trabalho em ferramentas para discussão e compartilhamento de experiências.
Assim, a ênfase é compartilhar conhecimento e engajar os alunos na construção
do conhecimento, e não apenas em distribuir informação (MORAN, 1998).
Utilizar este ambiente não é uma tarefa difícil, professor. Basta um pouquinho
de treino. E é esta a intenção proposta no item 3 que se segue adiante. Mas antes,
falaremos sobre as ferramentas utilizadas pelo MOODLE no processo de ensino e
aprendizagem e a importância delas para a interação entre os usuários.

2.3 As ferramentas do ambiente MOODLE
O MOODLE, assim como outros ambientes virtuais de suporte para o processo de
ensino e aprendizagem, é constituído por um conjunto de ferramentas que possibilitam a
organização, o gerenciamento e as várias formas de interação no curso. Cada ferramenta
tem suas particularidades, pois foram criadas para determinados fins.
Podemos ter ferramentas de comunicação, de avaliação e outras ferramentas
complementares ao conteúdo como glossários, diários, ferramenta para importação e compartilhamento de conteúdos. Falaremos aqui das mais utilizadas e citadas
pela literatura (PRADO & VALENTE, 2002; PULINO FILHO, s/d).
As ferramentas de comunicação são o fórum de discussões, o correio eletrônico e o chat.
O fórum de discussões é a principal ferramenta do ambiente e podemos defini-la como um espaço que permite aos participantes interagir por meio de troca de
idéias relacionadas a uma determinada temática. Ao acessar a ferramenta, é possível visualizar as mensagens já enviadas e participar enviando suas mensagens.
Portanto, permite a comunicação entre professores e alunos a qualquer momento,

15

de qualquer lugar onde haja um computador e acesso à internet. E o interessante, é
que não há necessidade de que as pessoas participantes do fórum estejam simultaneamente conectadas ao ambiente, ou seja, acaba sendo uma conversa assíncrona,
porque não ocorre ao mesmo tempo. Isto permite que cada participante tenha o seu
tempo de comunicação, seu horário pessoal para participar da discussão.
O correio eletrônico é uma ferramenta que possibilita enviar e receber mensagens somente dos cadastrados no ambiente. Apresenta a estrutura padrão da maioria dos correios eletrônicos comerciais que conhecemos, com uma caixa de texto
para mensagem, campo para o assunto, campo para o endereço do destinatário e
campo para anexar arquivos. Você tem a possibilidade de receber cópias destas
mensagens no seu email externo pessoal.
O chat ou bate-papo é uma ferramenta que permite uma conversa em tempo-real entre os participantes do curso, ou seja, uma comunicação síncrona, em que
os participantes precisam estar simultaneamente online. O seu conteúdo fica registrado no ambiente, permitindo o acesso e sua impressão a qualquer momento. Um
exemplo de sistema semelhante e que talvez já seja conhecido por você, professor,
é o MSN.
Entre as ferramentas de avaliação disponíveis no MOODLE, apresentaremos
aqui a tarefa, o wiki e o questionário.
A ferramenta tarefa permite a disponibilização de instruções para os alunos
que deverão ser cumpridas, sendo o resultado postado no ambiente em forma de
arquivo de qualquer tipo. Este arquivo pode ser de um editor de textos (Word, por
exemplo), de imagem (figuras, fotos), de outra página da internet, ou qualquer outro arquivo que você possa solicitar. Nesta ferramenta, é possível determinar data
e horário para entrega do arquivo, onde excedido o prazo, o ambiente não o recebe
mais. Após ser corrigida a tarefa, o professor pode editar a nota junto a comentários sobre o desempenho do aluno.
O wiki é uma ferramenta de criação textual compartilhada dentro do próprio
ambiente MOODLE, por uma comunidade de pessoas (professor e alunos). Não
existe, em geral, um coordenador de edição, nenhuma pessoa em particular que
tenha controle sobre o conteúdo final. Em lugar disso, a comunidade edita e desenvolve o conteúdo de maneira coletiva (PULINO FILHO, s/d).
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A ferramenta questionário é um instrumento de composição de questões. Estas são arquivadas por categorias em uma base de dados e podem ser reutilizadas
em outros questionários e em outros cursos. É possível definir nesta ferramenta o
período de disponibilidade do questionário para ser respondido pelo aluno, uma
apresentação de feedback automático, a possibilidade de diversas tentativas. Entre
os tipos de questões possíveis podemos citar: múltipla escolha, verdadeiro ou falso
e resposta breve.
É preciso falar ainda sobre a ferramenta portfólio. Ela permite aos alunos arquivar vários documentos que foram produzidos ao longo do curso. O acesso a
estes documentos é opcional, ou seja, particular, compartilhado apenas com o professor ou compartilhado com todos os participantes do curso. Quando permitido,
cada participante pode ver os portfólios dos demais, inclusive fazer comentários
sobre os documentos anexados.
Estas ferramentas descritas são, em geral, simples de serem manipuladas, mas é
preciso lembrar que seu uso depende do objetivo do professor e das características
dos alunos (necessidades e/ou interesses). As possibilidades e implicações pedagógicas dependem da (re)significação que o professor pode fazer no contexto do
curso. Ele pode atuar como mediador e desenvolver também ações investigativas.
Ele analisa, ao mesmo tempo, o processo de aprendizagem do aluno - que se expressa nos vários espaços do ambiente virtual - e, a sua própria prática pedagógica
(PRADO & VALENTE, 2002).
Este material não tem a pretensão de tornar você, professor, um especialista em MOODLE, mas sim lhe passar uma noção básica da possibilidade
da utilização de um ambiente virtual de aprendizagem em suas aulas com
seus alunos. Esperamos, com sua elaboração, instigá-lo a novos desafios e
buscar por um conhecimento mais específico sobre o assunto. Mas fazemos
um convite a você: como já propunha Saviani (1999) que precisamos experienciar para ensinarmos, que tal agora vivenciar todo este conteúdo um
tanto quanto novo na prática? Que tal fazer parte do processo de construção
online do conhecimento sobre Diversidade e Cidadania utilizando o MOODLE para isto? Vamos lá?
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Instrumentalizando o Tema

3.1 Acesso ao ambiente virtual de aprendizagem MOODLE
Para que você tenha acesso ao ambiente virtual de aprendizagem MOODLE é
preciso seguir alguns passos. Estes estarão descritos abaixo. Qualquer dúvida que
surgir enquanto estiver seguindo os passos, solicite o auxílio de seu tutor presencial. Ele estará ao seu lado para guiá-lo. Então vamos lá!
•

Passo 1. Digitar em seu navegador de internet o endereço http://moodle.
fc.unesp.br para acessar o sistema MOODLE.

•

Passo 2. Você verá a tela de acesso ao ambiente virtual MOODLE. Digite
seu Nome de usuário e sua Senha que recebeu por email, clicando no botão
Acesso logo depois. Cuidado! Nunca digite o nome de usuário e a senha
com letra maiúscula. Por isso, verifique se a tecla CAPSLOCK do seu computador não está acionada.

•

Passo 3. Clique no curso correspondente ao seu pólo de origem. A próxima
vez que entrar no ambiente, verá listado apenas o curso de seu pólo.
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•

Passo 4. Para que você faça a inscrição em seu pólo, é preciso que digite no
campo Código de inscrição a senha-chave que recebeu juntamente com o
login (nome de usuário) e a senha de acesso. Cuidado! Nunca digite senha
com letra maiúscula. Por isso, verifique se a tecla CAPSLOCK do seu computador não está acionada.

Pronto! Você acabou de entrar em seu novo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) MOODLE. Daqui por diante, esta será sua mais nova sala de aula,
aonde poderá interagir com seus colegas, professores, tutores e coordenadores, em
busca da construção de conhecimentos sobre a Diversidade e Cidadania. Seja
bem-vindo(a) a este curso!

Observe que sempre que acessar este ambiente, seu nome aparecerá no canto
direito da tela e entre parênteses encontrará um link que encerrará este acesso
(Sair).
Quando for entrar novamente no ambiente de seu curso, você deverá digitar o
endereço proposto no Passo 1 e digitar o nome do usuário e a senha que lhe foram
fornecidos. Para sua segurança, convém modificar a senha. As instruções para isso
encontram-se no item 3.3.
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3.2 Construindo seu perﬁl no ambiente
•

Passo 1. Após ter feito sua inscrição no curso, você poderá criar o seu perfil
no ambiente. Clique em seu próprio nome no canto direito da tela.

•

Passo 2. Ao clicar nele, terá acesso a seu perfil de usuário, ainda incompleto.

Clicando na régua Modificar perfil terá acesso à tela abaixo, onde são mostrados os campos de preenchimento obrigatório (estão com asterisco).
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Os campos cujos asteriscos são representados pela cor vermelha foram preenchidos quando do cadastramento do usuário (veja tela anterior). Desses, o único
que ainda se encontra incompleto é o campo Descrição. É preciso que você o preencha apresentando uma descrição do seu perfil que pode ser tanto o profissional
quanto o pessoal. Você pode destacar itens como “quem é você”, “onde mora”,
“qual sua formação”, “o que gosta de fazer”, “quais cursos já fez”, “se já fez algum
curso de EaD”, “quais seus anseios com relação ao curso”, etc. Veja o exemplo
abaixo:

Você pode ainda inserir uma foto ao seu perfil. Para isto, você deve ter em seu
computador uma foto que queira ser visualizada. Embora não seja obrigatória a inserção de uma foto em seu perfil, sua visualização é bastante interessante para que
possamos conhecê-lo(a). Importante! Sua foto deve ter tamanho máximo de 2 Mb
e formato de arquivo “gif ou jpg ou png”. Sendo assim, no campo Nova imagem
clique no botão Procurar para localizar no seu computador a foto e enviar para o
ambiente, substituindo a carinha amarela do sistema.

Ao terminar o preenchimento da Descrição e a inserção de sua foto, clique no
botão Atualizar perfil. Pronto! O seu perfil está completo.
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3.3 Como alterar sua senha
•

Passo 1. Para alterar sua senha, você deve entrar na tela de seu perfil. Clique
em seu próprio nome para isso.

Ao entrar em seu perfil, poderá encontrar um botão denominado Mudar a senha. Basta clicar nele para conseguir a alteração de sua senha. É importante que
aquela senha fornecida por nós seja substituída para sua segurança. Veja como
proceder abaixo:

Digite no campo Senha atual a senha que lhe foi fornecida. Digite no campo
Nova senha uma senha de sua segurança, de no máximo seis dígitos. Evite utilizar em uma mesma senha letras maiúsculas e minúsculas. A mistura das duas
dificulta sua lembrança. Por isso, é aconselhável a utilização de letras minúsculas
e, se quiser, pode utilizar também números. Por último, para confirmar sua senha,
digite-a novamente no campo Nova senha (novamente). Clique no botão Salvar
mudanças para confirmar o procedimento e uma nova tela aparecerá. Clique no
botão Continuar para voltar ao seu perfil
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3.4 Como proceder ao esquecer sua senha
Caso tenha esquecido a sua senha de acesso ao ambiente virtual, proceda da
seguinte forma.
•

Passo 1. Clique no botão Sim, preciso de ajuda para acessar demonstrado
na tela abaixo.

•

Passo 2. Você será conduzido(a) para outra tela de confirmação de dados,
como mostrada abaixo. Digite o seu Nome de usuário ou o seu Endereço
de email. Lembre-se! É um ou outro. E clique no botão Ok.
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•

Passo 3. Feito isto, o sistema gerará uma mensagem automática que será
enviada para seu e-mail cadastrado. Portanto, consulte-o e dê andamento aos
procedimentos solicitados.

•

Passo 4. Em seu email encontrará uma mensagem como a demonstrada abaixo. Copie para o seu navegador de internet o endereço web proposto na
mensagem.

Quando entrar no endereço indicado, o sistema gerará automaticamente sua
nova senha que será enviada para seu e-mail. Consulte-o e, a partir disso, faça o
acesso ao ambiente do nosso curso por esta senha, mas não se esqueça de substituí-la por outra senha de sua confiança e de fácil lembrança para você. As orientações
para a alteração de senha encontram-se no item 3.3.
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3.5 Como usar as ferramentas de comunicação e avaliação no
ambiente
As ferramentas já foram definidas no item 2.3. Todas estarão disponíveis no
ambiente para uso. Dentro do ambiente, haverá um tutorial de como usar cada uma
delas. Clique no link fornecido e faça o download dos tutoriais.

4-

Saiba Mais...

Para um maior conhecimento sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem
MOODLE, acesse: http://moodle.org. Esta é uma comunidade mundial.
Mas temos também a comunidade brasileira. Ao acessar o endereço eletrônico http://moodle.org/sites poderá visualizar os vários grupos que utilizam o MOODLE em diferentes línguas, inclusive a brasileira. Tem boas
discussões e trabalhos colaborativos para tradução de manuais e ajudas.
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Primeiras Palavras

Nessa unidade faremos uma apresentação do curso que você, professor, participará. Esperamos explicar como o curso foi pensado e qual a importância desse
curso para a compreensão da educação como direito fundamental e estratégia para
a promoção do desenvolvimento humano das diversas populações, para a inclusão
de saberes diversos e enfrentamento de todo o tipo de discriminação e preconceito.
Tanto a modalidade de curso, quanto a proposta pedagógica, aqui apresentadas, são consideradas um desafio para professores e alunos. Por isso, gostaríamos
de convidá-lo, professor, a participar deste desafio conosco, para que possamos,
juntos, compartilhar conhecimentos e experiências, em busca de uma educação
promissora e justa. Vamos lá?!!!

2-

Problematizando o Tema

Nesse tópico apresentaremos para você uma descrição detalhada de como foi
pensado o curso que você foi inscrito, e, sobretudo, a proposta temática dele. Também abordaremos orientações importantes para o seu planejamento acadêmico e
para sua convivência no ambiente virtual.

2.1 Diversidade e cidadania: o tema do curso
Em algum momento de sua vida profissional, você pode ter pensado ou até
mesmo escutado de seus colegas perguntas como as mencionadas a seguir:

Como fazer isto diante de
tantos hábitos diferentes,
de costumes diferentes?

Como irei trabalhar com este
aluno que é tão diferente
dos outros?

Como vou ensinar os
conteúdos que estão
nos livros?

Eu vou ter que aprender
sobre sua cultura para
dar aula a ele?

Será que essa escola
vai servir para
esse aluno?
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Como vou explicar para a sala
que temos uma criança que não
segue as normas
sociais vigentes?
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Essas perguntas revelam, no mínimo, um ponto de discussão muito importante
e que permeará todo nosso curso: a diversidade humana.
Ninguém é igual a ninguém. Temos nossas diferenças. E essas distinções ganham visibilidade maior no processo educacional, ou deveriam ganhar, pois, se
partimos do princípio que somos todos diferentes, por conseguinte, temos perfis
de aprendizagem diferentes, valorizados por nossas distinções culturais, étnico-raciais, de gênero, de classe social, de orientação sexual. É o diferente encarado
como algo positivo e não uma forma de discriminação, desigualdade. Estamos
falando sobre a diversidade, tema gerador de nosso curso.
A diversidade põe à prova a educação, pois implica em garantirmos a todos,
sem exceção, o acesso ao ensino e, sobretudo, qualidade dele. Propõe a construção
de um projeto compartilhado por todos, que, simultaneamente, contemple e respeite as diferenças particulares dos indivíduos, embora as instituições, os currículos e
os métodos educacionais tendam a ser homogeneizantes, fato que historicamente
marca a educação institucionalizada e que excluiu – e ainda exclui – uma parcela
significativa de educandos.
A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi
legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem
social. A partir do processo de democratização da educação se evidencia o
paradoxo inclusão/exclusão, quando os sistemas de ensino universalizam
o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora
dos padrões homogeneizadores da escola. Assim, sob formas distintas, a
exclusão tem apresentado características comuns nos processos de segregação e integração que pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso
escolar. A partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania fundamentado no reconhecimento das diferenças e na participação
dos sujeitos, decorre uma identificação dos mecanismos e processos de
hierarquização que operam na regulação e produção das desigualdades.
Essa problematização explicita os processos normativos de distinção dos
alunos em razão de características intelectuais, físicas, culturais, sociais e
lingüísticas, entre outras, estruturantes do modelo tradicional de educação
escolar (BRASIL, 2008, p. 269).
Vivemos em uma sociedade excludente, que teve sua gênese marcada por
relações de dominação racial explícita, colonialismo, escravismo e patriarcado,
constituindo-se pelos pilares da cultura branca, machista e homofóbica. E por isso,
segundo Fontes et al. (2006),
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“A desigualdade e as assimetrias sócio-educacionais – em qualquer das
suas dimensões – enfrentadas pelos segmentos da população historicamente marginalizados e excluídos do sistema educacional e, em conseqüência, do desenvolvimento socioeconômico e da própria vida republicana, representam uma dívida do País para com esses setores, que deve
ser saldada com urgência” (p. 39).
Diante disso, o grande desafio de uma educação para diversidade propõe a
reflexão de três pontos fundamentais: 1) redução de desigualdades para que haja
possíveis retrocessos na redução das assimetrias sócio-educacionais; 2) respeito
à diversidade, que implica em levar em consideração as especificidades de cada
região, de cada grupo humano, de suas práticas culturais e da natureza de cada
temática envolvida; 3) convicção de que, em uma sociedade pluralista e democrática, é necessário educar para a diversidade, o que significa promover não somente
a coexistência respeitosa com a diferença, mas, sobretudo, a incorporação da diversidade como valor societário positivo (FONTES et al., 2006).
Dentro desse contexto, a formação de professores para a inserção dos temas
da diversidade tem como uma de suas atribuições promover, transversalmente ao
currículo escolar, temas como os direitos humanos, a educação ambiental, a diversidade étnico-racial e a demandas específicas de indígenas, afro-brasileiros, pessoas com necessidades especiais, questões de gênero e diversidade de orientação
afetivo-sexual. Esses professores e profissionais da educação têm como desafio
garantir a efetividade do direito à educação a todos e a cada um dos brasileiros,
estabelecendo políticas e mecanismos de participação e controle social que assegurem aos grupos historicamente desfavorecidos condições para sua emancipação
e afirmação cidadã.
Quando trabalhamos com os temas da diversidade, estamos considerando o
respeito e a dignidade de todo ser humano, com direitos à educação. Somente
assim poderemos, como docentes, propor a formação de um cidadão consciente,
democrático e participativo; poderemos propor a Educação para Diversidade e Cidadania.

Pare, assista e reﬂita...
AGENDA

Diversidade é um dos princípios básicos de cidadania e representa a efetivação do direito à diferença, criando condições e ambientes em que as pessoas possam agir em conformidade com seus valores individuais (http://www.
fundacaobunge.org.br/site/dicionario_de_cidadania/?letras_range=2).
Mas... o que é ser diferente? A diferença muitas vezes pode estar nos
olhos de alguns, e não nos olhos de todos. O diferente pode ser igual!
Assista ao vídeo “Diferente, Mas Igual” (http://www.youtube.com/
watch?v=Quj3aIKkTqs) e pense sobre sua concepção a respeito; pense em
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como você encara o diferente em seu dia a dia, e com isso, como você concebe a diversidade dentro de sua prática pedagógica.
Veja também!
http://www.clarocurtas.com.br/versao-2008/paginas/videoPlayer.
jsp?idVideo=9&tipoVideo=3

O respeito à diversidade implica em garantir a ocorrência da cidadania, com o
desenvolvimento de atitudes de tolerância que estão diretamente ligadas ao direito
à educação e à participação na sociedade, o que se torna um grande desafio para
educadores e para os sistemas de ensino.

Saiba Mais...
Mara Sueli Simão Moraes et. al.*
No Brasil, a partir de 1996, o Ministério de Educação e do Desporto,
inspirando-se no modelo espanhol, deu início a uma reestruturação em seu
sistema educacional, através da produção de documentos – PCN - emanados
da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº. 9394/96, sendo “elaborados com a
intenção de ampliar e aprofundar um debate educacional que envolva escolas, pais, governo e sociedade e dê origem a uma transformação positiva no
sistema educativo brasileiro”. (PCN - Temas Transversais, p.5).
Os PCN – Temas Transversais, baseando-se na LDB, elegem a cidadania
como eixo vertebrador da educação (p.23), onde esta deve ser entendida
como a necessidade de o ser humano estar contra valores que o desrespeitem em sua dignidade. Para tanto, num enfoque semelhante ao da Espanha,
colocam a Ética, como eixo norteador (p.25), permeando todas as disciplinas
curriculares, onde a reﬂexão ética deve apontar as necessidades de transformação das relações sociais nas dimensões econômicas, políticas e culturais
para garantir a todos a efetivação do direito de ser cidadão, buscando a
transformação da realidade e visando ao benefício da maioria desprivilegiada.
Esta transformação pretendida... só se concretizará quando os sistemas
de ensino... passarem a encarar a construção da democracia e da cidadania
a partir de interesses da maioria da população com o objetivo de satisfazer
suas necessidades mais prementes, visto que cidadania implica: participação,
conquista, emancipação e autopromoção, direitos e deveres, democracia,
domínio dos conhecimentos historicamente acumulados, igualdade, dignidade, valores humanitários e organização da sociedade civil.
(*) MoRAES, M. S. S. et. al. Temas político-sociais/transversais na educação brasileira: o discurso
visa à transformação social? Ciência Geográfica, Bauru, v. 9, p. 199-204, 2003.
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Considerando as palavras de Moreira e Candau (2005),
“Construir o currículo com base nessa tensão não é tarefa fácil e irá certamente requerer do professor nova postura, novos saberes, novos objetivos, novos conteúdos, novas estratégias e novas formas de avaliação.
Será necessário que o docente se disponha e se capacite a reformular o
currículo e a prática docente com base nas perspectivas, necessidades e
identidades de classes e grupos subalternizados. Tais mudanças nem sempre são compreendidas e vistas como desejáveis e viáveis pelo professorado. Certamente, em muitos casos, a ausência de recursos e de apoio,
a formação precária, bem como as desfavoráveis condições de trabalho
constituem fortes obstáculos para que as preocupações com a cultura e
com a pluralidade cultural, presentes hoje em muitas propostas curriculares oficiais (alternativas ou não), venham a se materializar no cotidiano
escolar. Mas, repetimos, não se trata de uma tarefa suave” (p. 39).
Por isso, arregacemos as mangas e lutemos pela respeito à diversidade e à
cidadania no contexto educacional!

Saiba Mais...
Para completar seus estudos, sugerimos a leitura do capítulo 17, escrito
por Mara Sapon-Shevin que se encontra no livro “Inclusão: um guia para educadores”, de STAINBACK & STAINBACK (1999). Esse capítulo ensina como
contemplar a diversidade baseando-se num currículo centrado nas diferenças
raciais, sociais, de gênero, de habilidade etc. Vale a pena conferir!

2.2 Metodologia do curso
A metodologia empregada nesse curso tem por objetivo estabelecer uma rede de
colaboração virtual para a discussão e compartilhamento de informações e aprendizagem sobre práticas pedagógicas inclusivas na escola. Para isso, temos como aliada
a tecnologia que tem oferecido a alunos e professores um estímulo para a construção
de novos conhecimentos por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem.
Propomos um curso modular que confere flexibilidade e organicidade para
você, professor. Para cada módulo teórico-prático proposto foi desenvolvido um livro que o conduzirá no aperfeiçoamento e na aquisição de conhecimentos. Portanto, você tem a sua disposição cinco volumes da Coleção UNESP-SECAD-UAB
Diversidade e Cidadania, dos quais o último volume é composto por fascículos
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de atividades que deverão ser desenvolvidas conforme a apresentação dos quatro
volumes anteriores. Este volume que você está lendo é o primeiro da coleção e
leva o mesmo título do módulo correspondente (assim como nos outros volumes).
Vejamos abaixo como será, então, a estrutura de nosso curso.

2.2.1 Estrutura do curso
Antes de entrarmos propriamente na apresentação da estrutura do curso, é preciso informarmos como funciona sua infraestrutura, haja vista que você, professor,
precisará contar com o apoio do pólo presencial ao qual estará vinculado.
O curso será desenvolvido com o apoio de nove pólos do Estado de São Paulo: Bálsamo, Bragança Paulista, Diadema, Embu, Franca, Itapevi, Mirandópolis,
Porto Feliz e São José do Rio Preto. Em cada um deles teremos 60 professores-estudantes inscritos. Estes pólos estão vinculados à estrutura da Universidade Aberta
do Brasil (UAB).
E como funciona essa estrutura?
Os envolvidos na UAB que permitem
a oferta e andamento dos cursos são as
Instituições (universidades e CEFETS) e pólos de apoio presencial. A Instituição – em nosso
caso a Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”, Campus de Bauru
(UNESP) – oferta cursos
emitindo certificação, realiza processo de seleção e
faz visitas aos pólos. Em
contrapartida, o pólo oferece espaço físico de apoio
presencial aos alunos da
sua região, com toda estrutura tecnológica necessária para o desenvolvimento dos cursos.
O diagrama abaixo,
também disponibilizado
pelo portal da UAB-CAPES (http://uab.capes.gov.
br/index.php), exemplifica como a rede e suas
articulações funcionam.
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Além da estrutura física disponibilizada para que o curso aconteça, contamos
com uma equipe qualificada que trabalha para que tudo saia da melhor forma possível. São atores importantes no processo de elaboração e andamento do curso:
•

Coordenador UAB: desenvolve atividades administrativas, coordena os cursos ofertados pela IES e gerencia contatos entre MEC e Pólos associados;

•

Coordenador geral do curso: responsável pelo processo político-pedagógico e administrativo-financeiro do curso oferecido pela IES;

•

Coordenador pedagógico e de tutoria: responsável pela parte pedagógica e pelas atividades de tutoria do curso oferecido pela IES;

•

Professores conteudistas: responsáveis pela produção de todo material utilizado durante o curso, pelas atividades de apoio ao professor
formador, e pelas atividades de análise científica que se fizerem necessárias antes, durante e depois do curso apresentado;

•

Professores formadores: responsável pelas aulas oferecidas em espaço virtual e presencialmente nos pólos, além da orientação aos tutores quanto ao conteúdo dessas aulas;

•

Tutores virtuais: estabelece contato com alunos para apoio aos estudos em espaço virtual;

•

Tutores presenciais: estabelece contato com alunos para apoio aos
estudos in-loco.

Agora que já vimos como funciona a infraestrutura para o desenvolvimento do
curso, conversaremos sobre como o curso foi pensado.
Ele se desenvolverá a partir de cinco módulos totalizando 180 horas, no formato semipresencial (32 horas presenciais e 148 horas a distância). Observe abaixo a descrição dos módulos que compõem o curso, bem como a quantidade de
horas destinadas a eles e o que será abordado em cada um.
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Módulo

Qtde Horas

Módulo 1: Educação a
distância para diversidade
e cidadania

20 horas

Módulo 2: Introdução
conceitual para educação
na diversidade e cidadania

Módulo 3: Educação para
populações específicas

Módulo 4: Educação de
temas específicos

Módulo 5: Avaliação
(Presencial)

TOTAL

48 horas

48 horas

48 horas

16 horas

180 horas

Unidades / Conteúdos
¥

Unidade 1: Conhecendo o Ambiente
Virtual MOODLE (4 horas presenciais)

¥

Unidade 2: Conhecendo o curso (8
horas a distância)

¥

Unidade 3: Os novos rumos da
educação (8 horas a distância)

¥

Unidade 1: Fundamentos para
educação na diversidade (12 horas a
distância)

¥

Unidade 2: Valores e educação (12
horas a distância)

¥

Unidade 3: O direito de aprender de
todos e de cada um (12 horas a
distância)

¥

Unidade 4: Convivência na
diversidade (12 horas a distância)

¥

Unidade 1: Sujeitos e saberes da
educação de jovens e adultos (12
horas a distância)

¥

Unidade 2: Sujeitos e saberes da
educação do campo (12 horas a
distância)

¥

Unidade 3: Sujeitos e saberes da
educação indígena (12 horas a
distância)

¥

Unidade 4: Sujeitos e saberes da
educação quilombola (12 horas a
distância)

¥

Unidade 1: Educação ambiental na
prática educacional (10 horas a
distância)

¥

Unidade 2: Educação para as
questões de gênero e diversidade
sexual (10 horas a distância)

¥

Unidade 3: Educação das relações
étnico-raciais (10 horas a distância)

¥

Unidade 4: Educação especial na
perspectiva da educação inclusiva (10
horas a distância)

¥

Encontro presencial: orientações e
esclarecimentos sobre trabalho de
conclusão do curso (8 horas
presenciais)

¥

Seminários: apresentação de
trabalho de conclusão do curso (12
horas presenciais)

¥

Avaliação final do curso (4 horas
presenciais)

32 h presenciais e 148 h a distância
29
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É preciso dizer que as 32 horas presenciais são destinadas a encontros realizados no pólo a qual você está inscrito. O último encontro presencial será destinado
a uma avaliação de seu desempenho e a uma avaliação institucional. Os detalhes
dessas avaliações serão discutidos em tópico a seguir.

2.2.2 Avaliação do curso
Você será avaliado da seguinte forma: frequência no ambiente e conceito
obtido com a entrega das atividades propostas.
Falando sobre a frequência. É preciso dizer que por ser um curso semipresencial,
a frequência no curso será considerada para os dois momentos: presenciais e virtuais.
No presencial, você terá apenas três encontros. E deverá apresentar um mínimo de 75% de presença neles, ou seja, terá a possibilidade de faltar somente a um
dos encontros.
A mesma proposta será feita para o virtual, sendo que também deverá ter um
mínimo de 75% de frequência.
Todavia, é preciso que saiba que a contagem da frequência em um ambiente
virtual é diferente da contagem no presencial.
Quando estamos em um ambiente virtual, a frequência não é contada pelo tempo que você fica conectado à sala, mas sim pela sua participação nela. A essa participação consideramos todas as atividades propostas e que são avaliadas pelo tutor.

Lembre-se!

AGENDA

Nem toda ferramenta disponibilizada no ambiente é avaliativa. Os fóruns
como o de dúvida e o café social são atividades de interação entre os alunos,
tutores e professores. Nesses espaços, você não estará sendo avaliado. Por
isso, você não tem obrigação de frequência. Participe quantas vezes quiser
e quantas vezes achar necessário. As atividades avaliativas estarão sempre
identificadas por um código: Mx-UNx-ATx (M: módulo; UM: unidade; AT: atividade).

Se considerássemos a frequência pelo tempo de conexão do aluno ao ambiente, qualquer pessoa poderia deixar seu computador conectado à sala virtual,
sair, cumprir seus compromissos e depois de uma quantidade de horas conectado,
sair do ambiente. Que aprendizagem essa pessoa obteve? Nenhuma, somente teria
cumprido frequência.
Por isso que a proposta de um ambiente virtual é diferente. A proposta é estabelecer um compartilhamento de informações e conhecimentos. E você pode
estar adquirindo conhecimento fora da sala virtual, como nos momentos em que
terá para leitura e pesquisa, e que, necessariamente, não precisará estar conectado.
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Dessa forma, todas as atividades avaliativas que constarem sua participação
serão consideradas como frequência no ambiente: fóruns, produção de textos, enquetes, wikis, pesquisas etc.
Façamos uma observação importante às atividades de grupo: essas atividades exigem de você participação e contribuição. Portanto, é preciso que saiba que,
dependendo do conteúdo de sua postagem, um único momento de participação
não é suficiente para caracterizar qualidade na atividade de grupo. Portanto, não
basta você participar de atividades como fóruns e wikis (entre outras atividades
coletivas) uma única vez achando que tenha cumprido o objetivo da proposta. É
preciso que sua participação também tenha qualidade. Por outro lado, não adianta
você participar das atividades coletivas várias vezes, sem que, na verdade, essas
participações não tenham contribuído com a construção do conhecimento do grupo
ou tenha ajudado a atingir o objetivo da proposta.
Por isso, tenha sempre bom senso e avalie sua participação nessas atividades
coletivas. O descaso com as propostas pode influenciar no conceito proporcionado
pelo professor e pelo tutor ao final da atividade, durante o feedback.
Também é relevante dizer que as atividades de grupo serão todas desenvolvidas dentro do ambiente virtual de aprendizagem, não necessitando que haja
encontros presenciais entre os participantes do grupo. Estamos em um curso de
modalidade a distância, e como tal, sempre esperamos atingir o maior número de
pessoas possíveis com o curso. Por isso, a distância geográfica entre as pessoas não
é problema para o desenvolvimento de um curso nessa modalidade. Caso exigíssemos os encontros presenciais para trabalhos em grupos, poderíamos estar tirando a
oportunidade de muitas pessoas de participarem da proposta devido à impossibilidade de deslocamento para os encontros.
Falando sobre o conceito. No curso, é preciso que você consiga atingir o
conceito mínimo 7.0 em um módulo para que possa frequentar o módulo seguinte.
Portanto, além da frequência, você também deverá ficar atento à qualidade de suas
postagens, pois elas valem nota.
Caso você não consiga entregar suas atividades no prazo estabelecido, terá
oportunidade de entregá-las em momento seguinte. Veja a seguir.
Falando sobre períodos de recuperação. Nossa intenção é oferecer a você
todas as oportunidades para que possa frequentar o curso, participando e também
ajudando na construção de uma rede de compartilhamento de informações. Por
isso, você terá oportunidades de recuperar sua frequência e conceito dentro do
ambiente quando for necessário.
O momento de recuperação será sempre imediatamente após o encerramento
da data prevista de uma unidade temática. Você está lembrado? Cada módulo é
composto por unidades temáticas (quatro em média). E estas unidades terão um
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tempo pré-determinado de acontecer. Caso você não consiga participar da unidade
no tempo previsto, poderá participar durante a semana seguinte.
No entanto, essa participação terá algumas implicações: o conceito avaliado
será diminuído em dois pontos, isto é, sua atividade deixará de ser analisada a
partir do conceito máximo 10.0 e será avaliada a partir do conceito 8.0. E a entrega
dessas atividades, mesmo que no período de recuperação, caracterizarão frequência. Então, sua frequência não será diminuída. Mas, lembre-se:
1. Só será possível participar dos momentos de recuperação, caso você
não tenha entregue alguma atividade. Aquelas atividades que foram entregues, não poderão ser recuperadas. Por isso, se caso tenha alguma dúvida
sobre a proposta da atividade, procure pelo seu tutor.
2. A frequência só é diminuída no ambiente se você não entregar suas
atividades até o período de recuperação da unidade. Passado esse período,
não serão aceitas as atividades postadas, condicionando também a ausência de conceito para as mesmas.
Perceba que conceito e frequência estão sempre correlacionados em um ambiente virtual. E a sua organização e comprometimento com o curso são muito
importantes para seu êxito.
Tipos de atividades. Você já deve ter notado que a forma de avaliar uma atividade dependerá da ferramenta a ser utilizada: fórum, wiki, produção de texto... No
curso, você será avaliado por meio dessas atividades e também por meio do resultado de atividades que serão propostas fora do ambiente virtual de aprendizagem.
Por quanto, você será avaliado a partir de dois tipos de atividades: a) atividades que serão trabalhadas dentro do ambiente virtual em cada uma das unidades
propostas, utilizando as ferramentas disponíveis (fóruns, produção de texto, enquetes, pesquisas, wiki...); e, b) atividades que você deverá realizar em sua sala de
aula ou escola, trazendo os resultados para dentro do ambiente virtual, compartilhando com todos.
Para as atividades de trabalho na plataforma, você terá a sua disposição duas
delas para cada unidade, sendo elas obrigatórias. Para as atividades que deverão
ser trabalhadas fora do ambiente virtual, em cada módulo serão oferecidas oito
sugestões de atividades (duas por unidade temática) para que você possa desenvolvê-las junto aos seus alunos. Não é obrigatório o desenvolvimento de todas as
atividades, mas, ao final do módulo, você deverá escolher uma das oito sugestões
e aplicá-la em sua escola. O resultado dessa aplicação deverá ser postado dentro
do ambiente utilizando a ferramenta determinada no momento (wiki, fórum, produção de texto, portfólio...).
A escolha da atividade dependerá do contexto de sua sala de aula, do seu
interesse, das possibilidades oferecidas pela escola... enfim, ficará a seu critério.
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Por isso, caso você já tenha se identificado com alguma atividade antes mesmo do
encerramento do módulo, você poderá aplicá-la imediatamente.
Avaliação final. O último módulo do curso será um módulo especial. Serão
12 horas de trabalhos no seu pólo, com a apresentação de seminários e entrega dos
projetos desenvolvidos durante o curso.
Para que os seminários aconteçam, os professores-estudantes serão divididos em grupos temáticos conforme o projeto desenvolvido. Nesses seminários,
a proposta é que todos apresentem e discutam seus projetos. Tanto os seminários
quanto os projetos serão orientados durante todo o curso, a partir do Módulo 2. Os
professores-estudantes terão a sua disposição guias de orientação para a elaboração deles, bem como o apoio do professor formador e do tutor para ajudá-los nos
momentos de dúvidas.

3-

Instrumentalizando o Tema

Professor, agora que você já conheceu a proposta do curso, chegou a hora de
você se organizar.
Observe o quadro a seguir e tente organizar os seus horários. Fazer um curso
a distância depende muito dessa organização. Sem ela, muitos acabam desistindo
no meio do caminho.
Aproveite esse momento e estabeleça horários semanais para seus estudos,
identificando momentos para leitura do material, para aplicação das atividades solicitadas e para o acesso ao ambiente virtual.
Período

Atividade

Segunda

Terça

Quarta

Leitura
material

Manhã

Aplicação
atividade
Ambiente
virtual
Leitura
material

Tarde

Aplicação
atividade
Ambiente
virtual
Leitura
material

Noite

Aplicação
atividade
Ambiente
virtual
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Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

4-

Saiba Mais...

Boletim da série veiculada pelo Salto para o Futuro em 2001: Pluralidade
cultural.
http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2001/plc/plc0.htm
Boletim da série veiculada pelo Salto para o Futuro em 2001: Escola – exclusão e inclusão.
http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2001/exc/exc0.htm
Boletim da série veiculada pelo Salto para o Futuro em 2002: Debates –
multiculturalismo e educação.
http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/mee/mee0.htm
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1-

Primeiras Palavras

Novas demandas educacionais surgem a todo o momento, decorrentes das
modificações culturais, que são influenciadas pelo comportamento das pessoas, da
sociedade em geral.
Falar em globalização, em mercado capitalista, em necessidade de formação
profissional nos remete a pensar em formas de se expor frente ao aprendizado, e
a educação a distancia possibilita o encontro da necessidade com a oportunidade.
Em nossa sociedade, as mudanças ocorrem de forma acelerada e podemos
tomar conhecimento delas quando paramos para observar o desenvolvimento tecnológico.
Grandes exemplos desta transformação tecnológica podem ser encontrados
nas escolas: o mimeógrafo foi substituído pela impressora a laser; a máquina de escrever deu espaço ao computador e com ele tivemos o acesso à internet – pesquisar
não se limita mais aos livros da biblioteca, mas à navegação aos sites; no lugar dos
projetores de slides já é possível observar o uso dos projetores de multimídia como
ferramenta no processo de ensino e aprendizagem; e quem diria, a lousa já não é
mais a mesma com a chegada da lousa digital que possibilita uma maior interação
do aluno com o objeto de estudo. Essas mudanças sinalizam as transformações
que vem ocorrendo na sociedade e as novas necessidades criadas pelas pessoas e
pelos alunos.
A tecnologia é desenvolvida, sobretudo, a partir de necessidades. Sendo assim, podemos vislumbrar as transformações da sociedade e as novas demandas
que surgem a todo instante. De forma a suprir essa necessidade, os recursos são
desenvolvidos, utilizados e posteriormente descartados, cedendo espaço a outros
recursos mais modernos com tecnologia mais avançada que tem mais a oferecer
aos seus usuários.
Nessa dinâmica da sociedade moderna caminha também a educação, na qual
busca não só recursos, mas também estratégias mais modernas para oportunizar
alunos e tornar o aprendizado mais próximo da realidade contemporânea da sociedade, fornecendo subsídios necessários que serão cobrados dos nossos alunos
como forma de competências e que deverão ser desenvolvidas no ambiente escolar.
Entendendo desse dinamismo do mercado e da necessidade de se fazer uma
educação mais condizente com a contemporaneidade, você, professor, pode entender das vantagens e benefícios que a educação a distância pode propiciar.
Entretanto, não vamos esquecer que a educação a distância é o desafio para
todos nós, diante da perspectiva de que qualquer mudança ou evolução na educação é um desafio.
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“A evolução dos sistemas educacionais é um grande desafio para a humanidade. Sem que haja essa evolução, a mudança necessária para a evolução propriamente dita não ocorrerá, principalmente nas situações em que
a complexidade for maior” (ROSINI, 2007, p.57).
Esse desafio está lançado e devemos estar abertos às mudanças e quebras de
paradigmas para melhorar o processo educacional.

2-

Problematizando o Tema

Uma forma de entender melhor as necessidades de modificações no ambiente
e nas estratégias educacionais é sermos questionadores em relação ao momento
em que vivemos. Questionarmos, por exemplo, a maneira em que temos acesso às
informações.

Qual o dinamismo
da informação?

De que forma essa
informação chega ao
nosso conhecimento?

Será que é por navegação
no ambiente
virtual?

Em quanto tempo a
informação chega até o
nosso conhecimento após
ocorrência do fato?

Qual o dinamismo da
informação?

Essa forma de se informar pode
afetar de forma direta ou
indireta o estilo de raciocínio?
Ou então, quem sabe o estilo de
aprendizagem?
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Essas indagações são, sem dúvida nenhuma, o caminho que escolhemos para
que você, professor, possa refletir sobre as transformações que ocorrem na vida das
pessoas, na forma de aprender, de assimilar um conhecimento novo, bem como, no
dinamismo do processo de acesso à informação, proporcionando oportunidades de
mudanças metodológicas.
Como apoio a essas indagações, vejamos a seguir alguns parâmetros importantes para compreendermos os novos rumos da educação no mundo e no Brasil.

2.1 Concepção de Educação a Distância (EaD)
Fazer educação a distancia se torna um desafio, pois vai além do desenvolvimento de um programa de ensino, com orientações, tutorias, conteúdos e plataforma de ensino e aprendizagem, mas implica em mudanças significativas e quebra de
paradigmas para pensar em formas diferentes de interagir, de trocas, de internalização e produção de conhecimento. É sem dúvida um desafio necessário, no qual,
venceremos se nos prontificarmos e desempenharmos o nosso papel de aluno, de
professor, de colaborador coletivo para a construção do aprendizado.
A EaD vem passando por muitas modificações com o passar dos anos. Essas
modificações, sejam elas no emprego de meios tecnológicos ou na aplicação de
metodologias, tem influenciado em sua conceituação, e com isso, ainda não encontramos uma exatidão na definição. Isso é possível observar com as várias propostas
de definições apresentadas pelos autores. Confira a seguir.
Moran (1994): segundo esse autor a EaD é um processo de ensino-aprendizagem, que é mediado por tecnologias, e que professores e alunos estão separados
espacial ou temporalmente.
Moore e Kearsley (1996): em sua obra, esses autores conseguem visualizar
essa proposta como um meio de ensino a distância que pode ser conduzido a partir
de uma família de métodos instrucionais. Além disso, alunos e professores estão
em locais diferentes durante todo ou grande parte do tempo em que aprendem e
ensinam.
Decreto n° 2494 do MEC (1998): o decreto propõe que a EaD seja uma modalidade de ensino que possibilita a autoaprendizagem. Essa é mediada por recursos
didáticos organizados, tendo como suporte para sua apresentação diferentes tecnologias da informação, veiculada pelos diversos meios de comunicação.
Belloni (2002): coloca a EaD dentro de um processo complexo e inovador integrando tecnologia ao contexto educacional. Considera imperativa sua promoção,
pois essa integração influencia todas as áreas da vida social.
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Diante de tantas definições, não poderíamos deixar de colocarmos nossa visão
sobre o conceito de EaD. Portanto, concebemos essa modalidade como um processo de ensino-aprendizagem que acontece por meio dos variados recursos midiáticos e de professores, tutores e equipes multi e interdisciplinares. Acreditamos que
o principal objetivo da EaD é a construção do conhecimento oportunizado pelas
redes de compartilhamento de informações, que otimizam o tempo e o espaço da
sociedade contemporânea.

Saiba Mais...
Educação a Distância ou Ensino a Distância?
Quando chamamos essa modalidade de ensino de Educação a Distância,
estamos propondo que o termo educação seja o mais adequado por ser considerado um termo amplo e complexo e, que, por conseguinte, envolve o ensino. A educação envolve não só a transmissão de conteúdos e informações,
mas, também, um processo que induz o indivíduo a aprender a aprender, a
saber pensar, criar, inovar, construir conhecimentos, participar ativamente de
seu próprio crescimento; pressupõe a inter-relação de concepções e valores
essenciais para a formação do cidadão. Considerar essa modalidade a partir
do termo ensino é restringir a proposta à mera transmissão de conhecimentos
e informações, à instrução, ao treinamento. E, hoje, sabemos que educar é
muito mais que ensinar.

A EaD tem rompido um paradigma muito importante de que os saberes só podem ser disseminados dentro das escolas. Ela tem demonstrado o quanto é possível
transpor as barreiras de tempo e distância entre as pessoas e os lugares. E mais do
que isso, ela tem oportunizado a reflexão, discussão e prática da diversidade, seja
ela cultural, social, política, econômica...
O processo de aprendizagem vem buscando formas de atender toda a demanda
de uma sociedade que busca novos conhecimentos e novas propostas para se desenvolver intelectualmente. Dessa forma, para atender essa diversidade de pessoas
que aprendem de formas diferentes, em tempos diferentes, e tem disponibilidades
diferentes, mas com um único objetivo, a EaD vem ganhando seu espaço.

Saiba Mais...
Educação à Distância ou a Distância?
Quando utilizamos a expressão sem crase – “a distância” – estamos nos
referindo a uma locução adverbial que detona uma distância qualquer e não a
certa particular distância, que é proposta quando utilizamos a crase (ex. “à distância de cinco palmos”). Como Educação a Distância tem o intuito de atingir
qualquer distância, sempre com o maior número possível de pessoas, utilizamos o termo sem a crase.
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2.2 Vantagens da internet dentro do contexto da EaD
Segundo Maia e Garcia (2000), algumas vantagens podem ser apresentadas
com relação ao uso da internet na educação a distância. Uma das vantagens levantadas diz respeito à flexibilização: a qualquer hora em qualquer lugar pode-se ter
acesso ao curso com os recursos disponíveis; no caso, um computador ligado na
internet com programas de navegação.
Além de flexível, a internet dentro da proposta de educação a distância é dinâmica, pois é facilmente atualizada e possibilita o contato direto e a troca entre
os usuários (professores, tutores e alunos).
Outra vantagem se aplica a ela quando a analisamos a partir dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Possibilita que estes ambientes se tornem abertos
tendo toda a rede mundial de computadores para pesquisa, ou seja, viabiliza um
local para o curso que você, professor, trabalhará, além de propiciar, dentro desse
mesmo ambiente, o seu acesso a diferentes sites, vídeos, imagens e recursos para
ampliar o conhecimento sem custo adicional.
Esses ambientes explorados, desde que não se encontrem barreiras com a língua, são ambientes sem fronteiras internacionais. O usuário pode realizar trocas
de informações, conhecimentos, dicas... com pessoas em qualquer lugar do mundo
e ser colaborador na solução de dúvidas, participar de debates e fóruns para discutir determinado assunto, entre outras possibilidades.
Com isso, podemos considerar que a internet é, sem dúvida, uma ferramenta
que necessita de pouco conhecimento específico para manusear; basta ter um conhecimento básico dos recursos comunicativos que ela disponibiliza e saber navegar em um browser (software para navegar na internet). Não tenha medo, professor, ela é uma ferramenta amigável, o que é uma outra vantagem.
Além de ser amigável, é também adaptável às necessidades dos alunos.
Adapta-se, sobretudo, à formação continuada de profissionais que tem seus compromissos e não podem interromper suas atividades do dia-a-dia, muito menos
estar presente em um local específico para a realização das aulas.
Diante dessas vantagens é que conseguimos perceber o quanto a tecnologia
tem assumido um papel importante em nossas vidas e o quanto ela tem nos facilitado o processo de ensino-aprendizagem com a criação de novas formas de ambientes, comunidades e, até mesmo, sociedades virtuais.

2.3 A aprendizagem colaborativa como foco da EaD
Deixando de lado a concepção de que o processo de ensino-aprendizagem só
poderia se concretizar a partir da transmissão de informações por parte do professor e a posterior memorização destas de forma passiva e repetitiva por parte do
aluno, e admitindo uma nova visão interativa do processo proposta por Vygotsky,
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ajudou muitos educadores a entender que grande parte da aprendizagem se dá por
meio da construção das relações sociais e de compartilhamento.
Essa linha de pensamento, aliada à introdução das novas tecnologias no contexto da sociedade contemporânea, fez com que pesquisadores e educadores começassem a se reposicionar frente às metodologias até então utilizadas.
Em busca de metodologias que contemplassem a facilitação do processo interativo, a EaD pegou carona no contexto e tem demonstrado o quanto pode ajudar
nesse processo.
Partindo da concepção da aprendizagem colaborativa que é caracterizada pelo
trabalho e interação de pessoas que se unem em prol de um único objetivo, a
utilização de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) tem contribuído com a
promoção de ambientes interativos e de trocas, facilitando a criação das redes de
compartilhamento de informações e das comunidades de aprendizagem.
A aprendizagem dentro dessa proposta, passa da perspectiva individual, para
a aprendizagem coletiva (em grupo). Pallof e Pratt (2002, p. 141) dizem que “...
quando os alunos trabalham em conjunto, isto é, colaborativamente, produzem
um conhecimento mais profundo e, ao mesmo tempo, deixam de ser independentes
para se tornarem interdependentes”.
Várias são as metodologias de ensino e técnicas aplicadas ao trabalho em
grupo e que podem ser utilizadas em cursos a distância, dentro da perspectiva da
aprendizagem colaborativa. Podemos citar algumas delas:
•

Estudo de casos: análise de situações específicas pelo grupo inter-relacionando o caso com os conteúdos teóricos previamente apresentados;

•

Aprendizagem que se baseia em desafios ou problemas (também
chamada dentro do ambiente virtual de WebQuest): situações ou problemas lançados para que o grupo busque a solução a partir de procedimentos pré-determinados;

•

Debate: discussão entre os membros de um grupo, defendendo determinando posicionamento sobre um tema proposto;

•

Brainstorming: exposição de uma palavra ou ideia pelo mediador,
para que os membros do grupo possam exprimir seus conceitos e concepções sobre ela;

Para finalizar esse tópico, gostaríamos que considerasse as condições necessárias para que a colaboração ocorra:
•

Existência de um objetivo comum;
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•

Equivalência entre os participantes;

•

Participação de todos;

•

Compartilhamento de responsabilidade;

•

Compartilhamento de recursos;

•

Querer.

.......................................................................................................................................................................

Esse é o espírito da proposta de nosso curso: compartilhar sempre! Esperamos
que esse objetivo seja atingido por todos nós.

Pare, assista e reﬂita...
AGENDA

Só para ilustrar o sentido de colaboração que estamos propondo nesse
contexto, vale à pena assistir aos vídeos abaixo e tomar para si a essência de
seus signiﬁcados:
Solidariedade e colaboração:
http://www.youtube.com/watch?v=mJH90POLXVs&feature=related
A tecnologia ajudando na proposta de colaboração:
http://www.youtube.com/watch?v=yce8MwXWIhk&NR=1

3-

Instrumentalizando o Tema

Professor! Durante todo o seu curso, você terá contato com muitas pessoas:
coordenadores, professores, tutores, visitantes e colegas de sala. Nesses contatos é
importante sempre analisar seu comportamento no contexto coletivo, levando em
consideração questões éticas e morais. Por isso, levantamos alguns pontos importantes para que você possa observá-los durante suas interações virtuais. A essas
considerações denominamos Netiqueta.

3.1 Seja claro para se comunicar com as pessoas
Em meio virtual, a principal forma de comunicação é a linguagem escrita e
para que você seja bem compreendido é preciso que cuide dela. É essencial que
antes de enviar sua mensagem para o ambiente virtual de aprendizagem, faça uma
revisão de sua escrita, verificando a digitação, ortografia e gramática. Essa revisão
é muito importante para que seu texto tenha coerência e coesão e, por conseguinte,
você consiga ser compreendido pelos professores, tutores e colegas.
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Tente não economizar nas palavras. Como as pessoas não estão tendo contato
virtual com você, é sua obrigação se expressar da melhor forma possível para que
possa ser compreendido. Sendo assim, tente transmitir em suas mensagens o maior
número possível de informações para que as pessoas consigam saber sobre o que
está se referindo.
Essa é uma dica importante não só para que seus colegas o entendam, mas
também para quando precisar de ajuda para resolver algum problema no ambiente.
Lembre-se: quem está lendo sua mensagem não está ao seu lado e nem analisando
pessoalmente o problema. Por isso, ele precisa ser detalhado.

3.2 Cuidado com a formatação de suas mensagens
Além de ter cuidado com aquilo que escreve para que seja compreendido, é
muito importante que você também cuide da forma como escreve suas mensagens.
Atenção! Dentro do mundo virtual, escrever uma mensagem ou qualquer texto
com letras maiúsculas pode parecer ao leitor que você está gritando com ele. E se
colocar essas mesmas letras em negrito, pode parecer uma imposição maior ainda.
Por isso, tome cuidado.
Outra coisa a qual deve ficar atento é quanto ao uso excessivo de cores no texto e também de emoticons. O uso desses recursos pode poluir muito sua mensagem
dificultando a interpretação de quem lê e, até mesmo, levando ao desinteresse pela
leitura. Quando precisar utilizar as cores, deixe seu uso somente para destaques, e
os emoticons para finalizações.
As mesmas dicas também servem para o tamanho e tipo de letra a serem utilizadas nas mensagens. Letras muito grandes ou muito pequenas cansam a leitura
e desestabilizam a compreensão da mensagem. Fontes com curvas e detalhes excessivos também agem da mesma foram. Por isso, dê preferência para fontes com
traçado reto (Arial, Verdana, Trebuchet...).
Existe uma máxima dentro do ambiente virtual que é muito importante
para a maioria dos casos: Menos é mais!

3.3 A cortesia é sempre uma meta
Como a linguagem escrita dentro do ambiente virtual é a forma de expressão
e comunicação mais utilizada, devemos tomar muito cuidado com aquilo que escrevemos.
Por isso, a cortesia, não só dentro dos ambientes reais é necessária, como
também dentro dos ambientes virtuais. Devemos sempre valorizar expressões de
primeiro contato e de início e fim de mensagens como: “Olá”, “Atenciosamente”,

49

“Abraços”... Essas expressões tornam a interação entre todos mais agradáveis e
amigáveis.
Outra dica importante: não use palavrões e nem gírias no ambiente virtual. Da
mesma forma que não é agradável aos ouvidos de quem ouve, também não é agradável aos olhos de quem vê. Por outro lado, não há necessidade que faça uso de
uma linguagem extremamente formal; isso pode afastá-lo de seus colegas. O uso
da linguagem coloquial pode ser a saída, mas sempre usando o bom senso (evite
gírias; abreviações; uso de palavras comuns em chats e programas de mensagem
instantânea que são comuns a maioria, mas existe sempre uma parcela de pessoas
que não está acostumada a esse tipo de linguagem ou não se adapta a ela – exemplo: aki, vc, tc...).
Quando não gostar das palavras de quem postar uma mensagem a você ou ao
grupo, tome cuidado para respondê-la. O impulso pode nos levar a atitudes não
muito favoráveis à interação. Dessa forma, uma dica importante é não responder
de imediato. Saia do ambiente, vá dar uma volta, tomar um café, colocar as ideias
no lugar e depois, com calma, sente para responder. Isso ajuda bastante o discernimento de pensamentos.
Caso encontre algum problema com colegas e que não consiga ser resolvido
dentro do ambiente, nos fóruns, entre em contato com seu tutor. E se o problema
for com esse, encaminhe sua queixa para o coordenador ou para o professor do
ambiente.

3.4 O respeito pelo conhecimento do colega é sempre
necessário
Quando interagimos com pessoas, devemos levar em consideração que nem
sempre encontraremos o mesmo nível de conhecimento que o nosso. Estamos dentro de um contexto de diversidade humana, e isso favorece lidarmos com pessoas
que tem mais ou menos conhecimentos técnicos e científicos do que os nossos.
Sendo assim, é sempre bem vindo o respeito ao conhecimento do próximo.
Nesse contexto, algumas atividades podem ser básicas para você, mas não
para o seu colega. E nesses casos, o sentimento de humildade enobrece a relação,
pois você também pode se encontrar na situação inversa.
Saiba lidar com isso sendo colaborativo. Está lembrado da proposta de nosso
curso?
Outras dicas importantes. Além das dicas de netiqueta, algumas outras também têm a mesma importância e podem ser cuidadas por você. Por isso, leia atentamente e tente introduzir essas dicas em seu trabalho.
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3.5 Não cometa plágio respeitando as autorias
É muito comum a citação de trechos de texto de outros autores dentro de nossos próprios textos, ou até mesmo o uso de imagens e sons retirados da internet em
nossas mensagens.
Mas tome cuidado! Se você não estiver fazendo referência à autoria dos textos, imagens e sons, estará contribuindo com a perpetuação do plágio. E plagiar é
crime, podendo levar a processos legais. Por isso, tome cuidado.
Com base na Lei de Direitos Autorais (Lei n° 9610/98), é aconselhável que
faça uso de obras que se encontram em domínio público (consulte o site www.dominiopublico.gov.br) ou obras licenciadas em Criative Commons (consulte o site
www.criativecommons.org.br).

3.6 Organização é tudo!
Durante o curso, você verá e produzirá uma quantidade grande de materiais e informações. Por isso, é importante que você saiba se organizar. Para isso, criem em seu
computador pasta e subpastas que possam identificar e organizar todo o seu material.
Isso facilita muito o seu trabalho e posteriores acessos às informações do curso.
Outra dica: faça sempre backups de seu material, guardando uma cópia de
tudo o que é postado no ambiente. Essas cópias são importantes, porque se algo
acontecer no ambiente virtual que impossibilite a postagem ou, até mesmo, que
haja uma perda de dados, você pode contar com sua cópia. Grave seus materiais
não só em seu computador, mas também em CD, DV ou Pen Drive. Cuidado com
esses instrumentos de arquivamento, pois assim como o computador, eles também
podem dar algum tipo de problema.

3.7 Proteja o seu espaço virtual
Sempre que estiver conectado ao ambiente virtual Moodle e tiver que deixá-lo, não se esqueça de finalizar sua conexão clicando no link sair que fica sempre
a frente de seu nome, no canto superior direito da tela. Essa atitude tomada como
rotina pode preservar o seu login e sua senha, pois impossibilita que outra pessoa
os utilize indevidamente.

4-

Saiba Mais...

4.1 Histórico da criação e expansão da EaD no Brasil
Para saber um pouco mais a respeito desse tema, consulte os artigos abaixo
(eles também podem ser encontrados na biblioteca digital da plataforma):
Educação a distância no Brasil: conceitos e fundamentos (MUGNOL, 2009)
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http://www2.pucpr.br/reol/index.php/DIALOGO?dd99=atual
Ensaio sobre a educação a distância no Brasil (BELLONI, 2002)
http://www.scielo.br/pdf/es/v23n78/a08v2378.pdf

4.2 Legislação brasileira que regulamenta a EaD
Caso queira conhecer a legislação da EaD, consulte o site da Secretaria de
Educação a Distância (SEED), no Portal do MEC:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2
89&Itemid=822
Nele você encontrará os documentos mais atuais e importantes que conduzem
a EaD no Brasil. Entre eles: Decreto n° 5.622, Decreto n° 5.773, Decreto n° 6.303,
Portarias n° 1, 2 e 40, além dos Referenciais de Qualidade para EaD.
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