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1 Introdução

Nas últimas duas décadas, a popularização das redes telemáticas trouxe à tona um novo artefato que modifica o conceito de educação a distância, ampliando-o para um estado onde a comunicação assíncrona e síncrona entre professores e estudantes modificam qualitativamente as possibilidades desta modalidade de ensino-aprendizagem. 
Neste trabalho, analisamos o uso de chats, em pequeno e grande grupo, como artefatos para comunicação entre professores e estudantes em cursos ministrados na Universidade Federal de Pernambuco tomando como base princípios da teoria da comunicação e dos modelos construtivistas-sócio-interacionistas de aprendizagem.
Os resultados obtidos mostraram que os chats proporcionaram comunicação em três níveis: interpessoal, pequeno grupo e organizacional entre professores e alunos. No contexto organizacional e pequeno grupo, observou-se que os alunos detiveram a maior parte das falas e o professor atuou como mediador do processo. No que se refere ao ponto de vista educacional, conceitual, verificou-se que a maior parte dos conceitos disponibilizados pelos professores, através de textos para leitura inicial, foram trabalhados pelos grupos durante os chats, garantindo o nível interpessoal da Lei da Dupla Formação de Vygotsky.
Desta forma, demonstramos que os chats proporcionam comunicação em níveis vaiados, apropriados à construção de conceitos. Assim, acreditamos que este pode ser usado para Educação a Distância, suprindo exatamente este tipo de necessidade que as outras mídias não suprem.


2 Educação e Comunicação no Ciberespaço

Discutiremos, a seguir, as relações entre a Educação e a Comunicação no contexto das redes telemáticas fazendo um exercício de unificação do modelo de aprendizagem proposto por  Vygotsky e os princípios da natureza da comunicação humana proposto por Littlejohn, segundo a qual a comunicação é um processo de interação simbólica (LITTLEJOHN 1988), base para um processo de interação social, e, concluíremos descrevendo o ciberespaço segundo os olhares de Pierre Lévy (LÉVY 1993) traçando um esboço das relações que se estabelecem entre a Educação e a Comunicação neste contexto.

2.1 Do Behaviorismo ao Construtivismo-Sócio- Interacionista de Vygotsky

Nos anos de 1950, o professor da Universidade de Havard, B.F. Skinner, propôs uma máquina de ensinar (POZO, 1998), baseada no modelo pedagógico conhecido como Condutivismo ou Behaviorismo, consolidado a partir de 1930, neste modelo, o aluno é “ensinado” na medida em que é induzido a se engajar em novas formas de comportamento, e em formas específicas em situações específicas: ensinar significa transmitir conhecimento.
Este modelo foi muito utilizado pelas escolas ocidentais no final dos anos 50 e início dos anos 60, para o ensino regular, através da instrução programada e também serviu de base para o desenvolvimento dos primeiros sistemas computadorizados com fins pedagógicos. Softwares educacionais baseados nessa perspectiva teórica, apesar de bastante utilizados até hoje,  são passíveis de críticas, pois não estimulam a interação entre os participantes do processo de ensino-aprendizagem nem  a autonomia do aprendiz, que se vê diante de estruturas seqüenciais rígidas.
Com a crise do paradigma condutivista, entra em cena, em meados dos anos 50, a psicologia cognitiva, cuja principal característica é a construção do conhecimento através do processamento da informação, começa a despontar neste cenário: o Construtivismo. A abordagem construtivista pode ser dividida em duas correntes: o Construtivismo-Interacionista e o Sócio-Interacionista.
No Construtivismo-Interacionista, as novas idéias sugeriam que o aprendiz  compreendia o mundo através da sua percepção, construindo significados. Estas novas idéias tinham no suíço Jean Piaget o seu maior expoente que defendia que a aprendizagem acontecia por etapas que estavam diretamente ligadas ao desenvolvimento mental de cada estudante. Ela estava centrada no desenvolvimento individual do sujeito, cada estudante deveria construir seu próprio conhecimento, sem levar em conta o contexto histórico social. O foco da abordagem piagetiana estava nas estruturas internas e nos  processos que proporcionam a aquisição de conhecimento pelo indivíduo,  seus estudos tiveram como ponto inicial a Teoria dos Estágios de Desenvolvimento Cognitivo, onde afirmava que “a forma como uma pessoa representa o mundo - as estruturas mentais internas ou esquemas - muda sistematicamente com o desenvolvimento” (MAYER 1977). 
Com o desenvolvimento do Construtivismo-Interacionista de Piaget, surgiram os sistemas computacionais de acesso não-linear à informação (os hipertextos), que aliados às técnicas emergentes da Inteligência Artificial, passaram a possibilitar formas diversas de buscar informações e construir conhecimentos mais adaptáveis às características cognitivas dos alunos. Surgem os Sistemas Tutores Inteligentes (STI) (ANDERSON 1985), cuja principal diferença em relação aos seus antecessores era a possibilidade de acompanhar individualmente o desempenho dos estudantes, deixando-os, em alguns momentos, livres para  seguirem seu ritmo de aprendizagem a partir de consultas em seqüências didáticas, e em outros, orientando-os quando necessário, como se fossem tutores humanos.
Finalmente, a partir dos anos de 1980, chega ao Ocidente a abordagem Construtivista Sócio-Interacionista de L. S. Vygotsky, psicólogo russo que viveu e desenvolveu seus estudos durante a década de 1930. Para Vygotsky, a origem dos instrumentos de mediação se encontrava na cultura, consequentemente os significados provinham do meio social externo, devendo ser assimilados ou interiorizados de forma particular por cada indivíduo, desta forma, o vetor do desenvolvimento de aprendizagem iria desde o exterior do sujeito ao interior do mesmo. Seria um processo de internalização ou transformação das ações externas sociais, em ações internas, psicológicas, ou seja, o processo de desenvolvimento e aprendizagem se dá desde o exterior, o meio social, ao interior do sujeito, sendo assim, um processo de internalização. A este processo, Vygotsky deu o nome de "Lei da Dupla formação", pois, para ele, o conhecimento se adquire duas vezes, através de um intercâmbio social, que começa sendo interpessoal para, a seguir, interiorizar-se  e tornar-se intrapessoal.  Desta forma, "o processo de aprendizagem consiste em uma interiorização progressiva de instrumentos mediadores". Neste momento, pressupõe-se que o sujeito reconstrói o significado e reestrutura de forma particular o conhecimento, ocasionando, com isso, o avanço do pensamento e transformações do meio social.
As novas idéias colocadas pela abordagem social-interacionista sugerem que o aprendiz é parte de um grupo social e deve ter iniciativa para questionar, descobrir e compreender o mundo a partir de interações com os demais elementos do contexto histórico no qual está inserido. O objetivo do professor é o de favorecer a convivência social, estimulando a troca de informações em busca da construção de um conhecimento coletivo e compartilhado.
Neste paradigma, os sistemas computacionais passam a ser encarados também como um meio de comunicação entre aprendizes e orientadores (BARROS & CAVALCANTE 2000). Com a chegada da Internet nas escolas, em meados da década de 1990, vislumbrou-se uma nova perspectiva de aplicação da Informática em Educação (MORAN ,1997). Segundo o prof. Moran, da Universidade de São Paulo, "a Internet propicia a troca de experiências, de dúvidas, de materiais, as trocas pessoais, tanto de quem está perto como longe geograficamente" (1997). A partir de hipertextos compartilhados e de ferramentas de comunicação assíncrona (correio eletrônico, mural) e sincrônica (chats, vídeo-conferências), a Internet tem mudado a postura de professores e estudantes.

2.2 A Comunicação Humana e a Interação Simbólica: o ecumenismo teórico de Littlejohn
	
	Stephen Littlejohn da Humboldt State University é autor de uma das mais completas obras sobre teorias da comunicação humana. Em seu livro, Theories of Human Communication (LITTLEJOHN 1988), o autor propõe um quadro de referência dentro do qual, diversas teorias da Comunicação podem ser organizadas, revelando a existência de 11 conceitos amplos e generalizações. Essas generalizações são de três tipos:  (a) orientações gerais, que definem a essência e a natureza geral do processo de comunicação; (b) processos básicos, que são comuns a toda a comunicação humana; e, (c) os contextos em que a comunicação se realiza.
Para Littlejohn, a comunicação pode ser caracterizada como um processo de interação simbólica, constituída de cindo estados, quais sejam: codificação, significado, pensamento, informação e persuasão, distribuídos nos contextos interpessoal, de pequeno grupo, organizacional e de massa. Assim, segundo Littlejohn, a comunicação deve ser entendida como um amplo conceito que engloba uma variedade de fenômenos, um processo complexo de eventos psicológicos e sociais envolvendo a interação simbólica. Identificamos nessa definição de comunicação, uma estreita relação com a abordagem apresentada por Vygotsky, que considera a linguagem o principal fator no processo de construção do conhecimento psicológico, cognitivo e social, uma vez que por linguagem entendemos a capacidade do ser humano expressar seu pensamento através de signos (verbais ou não verbais) que comuniquem algo a alguém. Assim linguagem e interação simbólica poderiam ser consideradas pontos comuns entre as teorias da Comunicação e Cognição.
Diante dessas reflexões defrontamo-nos com as novas tecnologias que chegam como artefatos que ampliam e facilitam algumas habilidades do homem. Pierre Lévy, filósofo francês que estuda a Cibercultura, aponta algumas transformações nas relações de aprendizagem entre o aprendiz e o professor, a partir do uso e da compreensão de sistemas de Comunicação digital. Dentro desta perspectiva tecnológica, o professor desenvolve um papel de mediador no sentido proposto pela abordagem construtivista sócio-interacionista de L.S. Vygotsky. O professor-mediador, ou o mediador-professor desempenha o papel fundamental de promover a discussão entre e com os aprendizes que interagem uns com os outros, trocando informações, experiências e construindo determinado conhecimento. Dá-se, então, o processo cooperativo de aprendizagem.
Em consonância com Lévy, acreditamos serem necessárias grandes reformas dos sistemas de educação e formação. A adaptação dos dispositivos e do espírito do aprendizado aberto e a distância (AAD) no cotidiano e no ordinário da educação é o primeiro passo para essa mudança. Neste caso, as novas práticas pedagógicas citadas anteriormente, a nova postura do professor como mediador e da construção cooperativa do conhecimento tornam-se essenciais.
3 Modelo de Análise

Neste trabalho, observamos os aspectos da comunicação apontados por Littlejohn, em situações reais de ensino/aprendizagem, através de chats em cursos de graduação da Universidade Federal de Pernambuco, verificando como essa comunicação explora alguns dos princípios construtivistas-sócio-interacionistas propostos por Vygotsky, como o da lei da dupla formação e o ciclo de atividade. Para realizar este estudo, desenvolvemos e aplicamos um modelo de análise dividido em duas fases, que chamamos de análise contextual e análise conceitual (BARROS 2000).	Para realização do estudo foi feito, em primero lugar,  um levantamento de quais turmas utilizavam chats e, em seguida, selecionamos duas turmas levando em consideração a experiência dos professores com o uso de chats e o contexto comunicacional (LITTLEJOHN 1988) em que se desenvolveram. Diante disto, selecionamos uma turma grande (contexto organizacional), onde o professor usou o ambiente com fins pedagógicos pela primeira vez e uma turma pequena (contexto de pequeno grupo), com um professor bastante experiente no ambiente. Aplicamos o modelo de análise, verificando a interação dos sujeitos através dos diálogos nos chats e a eficiência desse processo dialógico para a construção do conhecimento.
Para a análise contextual, nos baseamos no quadro de referência proposto por Littlejohn e construímos então uma matriz de interação (quadro 01) que nos permite observar os aspectos comunicacionais dos diálogos ocorridos nos chats, verificando em que níveis contextuais esta comunicação ocorre entre professores e alunos.


Matriz de Interação
aluno-aluno (interpessoal)                              onde verificamos as interações diretas    
                                                                           entre dois alunos                                                                              
aluno-grupo (organizacional)                        onde verificamos as interações entre  um  
                                                                           aluno e o grupo como um todo
aluno-professor (interpessoal)                       onde verificamos as interações entre um 
                                                                           aluno e o professor
                                                                          
professor-aluno (interpessoal)                        onde verificamos as interações entre o                  
                                                                           professor e um determinado aluno
professor-grupo (organizacional)                  onde verificamos as interações diretas 
                                                                           entre o  professor e o grupo como um   
                                                                            todo
                                                                            
quadro 01 – matriz de interação desenvolvida para análise contextual dos chats

Para a análise conceitual procuramos nos fundamentar na “Lei de Dupla Formação” proposta por Vygotsky (VYGOTSKY 1998) e planejamos então um procedimento de análise que observa o desenvolvimento de significados (conceitos) em uma discussão através de um chat, identificando a transformação desses conceitos no nível interpessoal, inferindo uma posterior internalização e o desenvolvimento dos processsos básicos de comunicação. Neste sentido, dividimos nossa análise em três estados:
1 estado inicial – onde os usuários expressam dúvidas referentes ao tema em questão;
2 estado intermediário – onde os usuários constróem seus próprios conceitos a respeito do tema; e,
3 estado final – onde aparecem afirmações baseadas no que foi discutido durante o chat.

4 Resultados Obtidos 

	Apresentamos aqui os resultados dos  experimentos com duas disciplinas de diferentes turmas da Universidade Federal de Pernambuco: Sociologia da Educação Brasileira, do curso de Pedagogia, mediada pela professora Janete Azevedo, do Centro de Educação e O papel dos Artefatos no design, do curso de Design, mediada pelos professores André Neves, Adriana Oliveira e Silvio Barreto Campello, do Centro de Artes e Comunicação.


4.1 Grupo 1 - sociologia da educação brasileira,  02 de dezembro de 1999

objetivo do chat: discutir o tema “família” a partir de um texto
participantes: 34 alunos e 01 professora
característica: grupo de usuários com pouca experiência com uso de Internet

análise contextual

 aluno – aluno
20.70 %
 aluno – grupo
69.14 %
 aluno – professor
04.68 %
 professor – aluno
01.17 %
 professor – grupo
04.29 %

 intervenções dos alunos
93.75 %
 intervenções da professora
06.25 %

Nesta análise, percebemos que o ambiente proporciona uma relação de comunidade, e que o padrão de comunicação reflete o conceito de aprendizagem coletiva e compartilhada.

análise conceitual

 	1 estado inicial - dúvidas
 		questionamentos sobre a família

 	2 estado intermediário - construções
 		a família dentro de um contexto histórico
 		o papel do homem e da mulher
 		a degradação da família 
 		os meios de comunicação

 	3 estado final - afirmações
 		opiniões mais definidas sobre a família

Esta análise demonstra que durante o chat foram discutidos os principais temas propostos pelo professor na bibliografia disponibilizada. No entanto, a questão da educação das crianças no contexto familiar não foi sequer mencionada. Outro fato que vale a pena destacar é a pouca compreensão do grupo em relação ao contexto em que o mesmo estava inserido, pois, sendo a Educação a Distância um dos pontos abordados no texto e, estando vivendo, na prática, uma situação onde se utilizava de tecnologias de EaD, o tema ao menos foi lembrado.

4.2 Grupo 2 - o papel dos artefatos no design,  07 de abril de 2000

objetivo do chat: discutir o tema “artefato” a partir de um texto e definir um objeto de estudo para a disciplina
participantes: 03 alunos e 01 professor
característica: grupo de usuários com bastante experiência com uso de Internet

análise contextual

 aluno – aluno
12.14 %
 aluno – grupo
24.61 %
 aluno – professor
22.11 %
 professor – aluno
23.36 %
 professor – grupo
17.75 %

 intervenções dos alunos
58.87 %
 intervenções do professor
41.13 %

Nesta análise, percebemos um caráter de diálogo envolvendo todo o grupo, onde o papel do professor é essencialmente o de orientar os estudantes nesta situação didática específica. 

análise conceitual

 	1 estado inicial - dúvidas
 		questionamentos sobre artefatos

 	2 estado intermediário - construções
 		artefato em ação
artefato como ferramenta
objetivos do artefato

 	3 estado final - afirmações
 		considerações finais sobre artefato

Neste diálogo nota-se um professor-mediador cuja característica é a de fomentar e estimular os alunos a, a partir das interações, construírem seu conhecimento.

5. Conclusões

De um modo geral, percebemos neste trabalho, que:
	os alunos têm, na maioria das vezes, uma participação ativa (a comunicação se dá no contexto organizacional);

os estudantes aparecem como interlocutores do processo de comunicação e o professor assume o papel de mediador, cabendo ao chat o papel de artefato de interação;
a transformação dos conceitos apresentada nos dois chats através das intervenções dos alunos, demonstra mudanças cognitivas de cunho intrapessoal, comfirmando a relação entre os princípios comunicacionais e o modelo de aprendizagem que fundamentam este trabalho; e,
esta ferramenta permite a comunicação efetiva em vários contextos levando à transformação dos conceitos e possibilitando o modelo sócio-construtivista na educação a distância.

Durante nossos experimentos, percebemos nas análises conceituais que os dois grupos se comportaram de forma semelhante no que diz respeito aos processos básicos da comunicação propostos por Litlejohn. Foi com base nestes processos básicos (codificação, significação, cognição, informação e persuasão) que identificamos os três estados dos conceitos tratados pelos grupos. A partir da transformação do significado que o grupo (individualmente ou de forma coletiva) apresentou na relação interpessoal, percebemos mudanças cognitivas de ordem intrapessoal, confirmando a relação entre os princípios comunicacionais de Littlejohn e a Lei da Dupla Formação de Vygotsky.
Finalizando e ao mesmo tempo abrindo espaço para o novo que se apresenta, concluímos afirmando que o ciberespaço e todos os seus novos artefatos trazem embutido uma vastidão de possibilidades para a educação dos novos tempos, fundamentada na comunicação. No nosso caso, os resultados mostraram que houve efetiva comunicação entre estudantes e professores e que o processo de aprendizagem foi estabelecido.

Acreditamos ainda em uma mudança de papéis dos atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, mas que esta virá ao seu tempo, o tempo dos homens e não o tempo das máquinas. Cada professor e cada aprendiz em sua experiência com estes novos artefatos desvendará as verdadeiras potencialidades desta mídia que Lévy anuncia em sua árvore do conhecimento.
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