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People on the net should be thought of not only as solitary   

information processors but also as social beings. People are not 

only looking for information; they are also looking for 

affiliation, support and affirmation... If we view people as social 

actors, then we should view the net as a social technology. 

                                                           (DONATH, 1997, p.11) 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

 

MONTES, Marta Teixeira do Amaral. As implicações da aprendizagem colaborativa 

para a docência online 

Orientadora: BOHADANA, Estrella 

 

 

 

Este trabalho objetiva identificar como docentes que atuam na educação a distância de 

cursos de graduação avaliam a funcionalidade pedagógica do fórum de discussão como 

meio de interatividade e de construção de aprendizado colaborativo. Foi realizada uma 

pesquisa qualitativa, empregando-se a técnica de grupo focal, a fim de averiguarmos as 

práticas comunicacionais utilizadas pelos professores na construção do conhecimento, 

bem como, no uso de algum arcabouço teórico para o planejamento e a organização das 

atividades no AVA. E, finalmente, a utilização dos processos metodológicos utilizados 

na prática da docência online. Percebemos que embora os professores reconheçam que a 

EAD é uma inovação que demanda postura docente diferenciada e novas relações com o 

saber, não conseguiram distanciar-se completamente do exercício da pedagogia da 

transmissão e transpor à lógica da linearidade. A adaptação do ambiente presencial para 

o cenário virtual ainda é um aspecto forte nessa modalidade. No entanto, pôde-se 

perceber que alguns professores buscam identificação de seu papel social como tutor em 

algum referencial teórico que dê suporte ao trabalho com a interatividade, pois, 

percebem que este elemento é uma estratégia didática sem a qual o fórum e a construção 

do conhecimento não acontecem. Desta forma, sinalizaram a importância da mediação 

docente e do desenvolvimento das habilidades nesse sentido para o trabalho online. 

Concluímos que a docência online necessita de uma pedagogia específica que 

compreenda o mundo, as relações e a educação através da perspectiva da complexidade, 

da interatividade e do conhecimento significativo. 
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ABSTRACT 

 

 

MONTES, Marta Teixeira do Amaral. As implicações da aprendizagem colaborativa 

para a docência online 

Orientadora: BOHADANA, Estrella 

 

 

 

This paper aims to identify how teachers working in distance education of 

undergraduate teaching evaluate the functionality of the discussion forum as a means of 

building interactivity and collaborative learning. A qualitative study was performed, 

using the technique of focus group, in order to evaluate the communicative practices 

used by teachers in knowledge construction, as well as in the use of a theoretical 

framework for planning and organizing activities in the distance education. Finally, we 

focused on the use of the processes employed in the practice of methodology teaching 

online. We realized that although teachers recognize that the distance learning is an 

innovative approach that requires differentiated teaching and new relationships with 

knowledge, they could not distance themselves completely from the exercise of 

pedagogy transmission and logic implementation in the light of linearity. Adapting the 

environment to the virtual stage presence is still a strong aspect in this modality. 

However, we could notice that some teachers seek an identification of their social role 

as a tutor in any theoretical framework that supports working with interactivity, 

therefore, realize that this element is a teaching strategy without which the forum and 

the construction of knowledge does not happen. Thus, signaled the importance of 

mediation and the development of teaching skills in order to work online. We conclude 

that teaching online requires a specific pedagogy that understands the world, relations 

and education through the perspective of complexity, interactivity and significant 

knowledge. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Neste capítulo apresentamos o contexto geral em que foi elaborado este trabalho, 

detalhando a justificativa, os objetivos e o problema que instigou sua realização. 

Também são descritas a metodologia utilizada e a organização dos capítulos desta 

dissertação.  
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1.1.VISÃO GERAL: RELEVANTES CONTRIBUIÇÕES 

 

 

 

 Durante vários séculos a tecnologia da escrita - o texto impresso - dominou os 

coletivos sociais em quase toda a extensão do globo, instituindo a forma linear e 

sequencial de leitura e do aprendizado. O século XX, marcado pelas invenções, 

oportunizou o surgimento de vários recursos tecnológicos, dentre eles, o computador e, 

consequentemente, um novo arranjo social.  

O computador, através do hipertexto e da hipermídia, reestruturou a escrita, 

antes dominada pelo livro impresso. As informações ordenadas em páginas sequenciais, 

paulatinamente, cedem lugar aos sistemas hipermídias que representam uma coleção de 

arquivos interconectados em uma rede. Essa mudança textual refletiu-se nas relações 

humanas e, principalmente, nas relações com o aprendizado, compondo a “inteligência 

coletiva” (LÉVY, 1999). O ambiente da sala de aula expandiu-se amplamente, 

perpassou seu espaço físico e alcançou o ciberespaço: o universo das redes digitais onde 

todo elemento de informação encontra-se em contato virtual com o coletivo e o 

individual (LÉVY, 1999).  

A intensidade dessas mudanças provocadas pelas tecnologias e pela proliferação 

da cultura da informática impele-nos à reflexão e à identificação de novas formas de 

construção do saber, tendo como recurso a tecnologia da informática, pois o processo de 

informatização da sociedade assumiu dimensões globais transformando-se num 

movimento cultural e tecnológico em expansão.  

A disseminação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em 

segmentos importantes da sociedade revolucionou formas tradicionais de equilíbrio 

instituindo um novo paradigma comunicacional que alcançou e modificou os modos de 

aprendizagem, as relações humanas e organizacionais. Igualmente, estabeleceu a 

exclusão digital “que gera desigualdades sociais em várias dimensões: produtividade, 

rendimentos do trabalho, opções de mobilidade ocupacional, acesso a mercados, voz e 

voto em política” (CANCLINI, 2005, p.68).  

As transformações sociotécnicas alcançaram a área educacional e as TIC estão, 

gradativamente, incorporando-se ao processo de ensino e aprendizagem, fazendo surgir 

e aumentar cursos e materiais específicos para a Educação a Distância (EAD). Cursos 
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na modalidade online formais ou informais, de graduação, educação profissional 

tecnológica e pós-graduação, atualmente, são comuns e facilmente acessíveis a uma 

parcela específica da população brasileira.  

Os cursos e materiais destinados à EAD utilizam os sistemas de hipermídia 

baseados na Web e permitem ao aluno a exploração e a leitura de textos, sites, gráficos, 

vídeos e mídias de maneira livre e simultânea. A capacidade de integração de mídias 

proporciona ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) uma série de recursos e 

atividades de caráter síncrono e assíncrono, estabelecendo ambientes e interfaces 

colaborativos, tais como chats, e-foruns, groupware, interspace, teamwave, whiteboard, 

weblogs, wikis, emails, belvedere e comunidades virtuais.
1
  

Em contrapartida, esse ambiente hipermidiático pode instituir uma sobrecarga 

informacional, dificultando o aprendizado e fazendo com que o aluno se perca no meio 

de tantas informações no ciberespaço (BALASUBRANAMNIAN apud GARCINDO, 

2002).  Podemos ainda destacar outros fatores importantes, porém, vistos como 

negativos, no ambiente educacional online: a estática das interfaces e a solidão no 

aprendizado.  

Todavia, nossa percepção é que o aprendizado online deve privilegiar a interação 

entre os educandos e a colaboração na construção do conhecimento num ambiente 

dinâmico. Consideramos que a essência do pensamento não é estática. Ao contrário, o 

pensamento é uma estrutura dinâmica cujo movimento caracteriza-se pela construção 

sucessiva e contínua de fases cognitivas ativas que se direcionam à consecução de 

formas de pensamento mais elaboradas e independentes (PIAGET, 2003). 

A teoria sociointeracionista
2
 também entende que o desenvolvimento cognitivo 

só se completa e se aperfeiçoa na interação social: 

 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas 

atividades adquirem um significado próprio num sistema de 

comportamento social e sendo dirigidas a objetivos definidos e 

refratadas através do prisma do ambiente da criança. O caminho do 
objetivo até a criança e desta até o objeto passa através de outra 

pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo 

                                                
1 O significado dos termos em itálico pode ser visto no glossário deste estudo. 
2 As teorias socioconstrutivistas têm como fundamento a premissa de que aprendizagem e desenvolvimento são 
produtos da interação social. Há um conjunto de correntes variadas que, tendo como ponto central a interatividade 
psicossocial desenvolvem interpretações variadas para as diversas manifestações dos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem. Utilizaremos nesta pesquisa o conceito de Vigotski sobre sociointeracionismo. 
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de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre 

história individual e história social (VIGOTSKI, 1998, p. 68). 

 

 Entendendo o desenvolvimento do indivíduo a partir desse prisma, vemos que a 

interação nas dinâmicas dos grupos, bem como na construção do conhecimento em 

conjunto, na EAD, é essencial para um processo educacional coeso e adequado às 

necessidades contemporâneas dos aprendizes. 

 A associação entre Teorias da Aprendizagem
3
 e Tecnologia pode ser um ponto 

fundamental para que esse processo ocorra. Para isso, primeiramente, é necessário o 

aporte destas teorias como sustentação teórica e científica acerca da aprendizagem nos 

ambientes colaborativos de aprendizagem. Em segundo lugar, é indispensável à 

composição de um AVA que proporcione interfaces funcionais e colaborativas para 

atender as exigências educativas atuais dos alunos e promover processos dinâmicos e 

colaborativos.  

Por isso, a demanda por sistemas educativos que utilizam a Hipermídia 

Adaptativa
4
 vem crescendo e aumentando as funcionalidades da hipermídia e sua 

aplicabilidade às necessidades do aprendiz. É aplicada em ambientes de aprendizagem 

online definindo uma área de pesquisa conhecida internacionalmente por Computer 

Supported Collaborative Learning (CSCL). No Brasil, a sigla é conhecida, também, 

como Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (ACAC). 

A CSCL é um ramo emergente das ciências da aprendizagem que estuda como 

as pessoas podem aprender em grupo com o auxílio do computador (STAHL; 

KOSCHMANN; SUTHERS, 2006). Teve sua ascensão nos anos 90, como reação aos 

softwares que obrigavam os alunos a aprender de forma individual e isolada. O 

potencial da internet em conectar pessoas de formas inovadoras estimulou a pesquisa 

em CSCL. Durante o desenvolvimento desta área, os problemas de design, 

disseminação e o aproveitamento efetivo das vantagens oferecidas pelos softwares 

educacionais inovadores tornaram-se cada vez mais aparentes. “Tornou-se necessária 

uma real transformação do conceito de aprendizagem envolvendo mudanças 

                                                
3 As teorias da Aprendizagem são um ramo da Ciência Cognitiva e buscam reconhecer a dinâmica envolvida nos atos 
de ensinar e aprender partindo do reconhecimento da evolução cognitiva do homem e tentam explicar a relação entre 
o conhecimento pré-existente e o novo conhecimento (POZO, 1998). 
4 Hipermídia Adaptativa (HA) é a área da ciência da computação que se ocupa do estudo e desenvolvimento de 
sistemas, arquiteturas, métodos e técnicas capazes de promover a adaptação de hiperdocumentos e hipermídia em 
geral às expectativas, necessidades, preferências e desejos de seus usuários. (BRUSILOVSKY, 1996). 
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significativas na escola, no ensino e no modo de ser aluno” (STAHL; KOSCHMANN; 

SUTHERS; 2006, p. 11). A visão que permeia a pesquisa em CSCL propõe o 

desenvolvimento de softwares e aplicativos que propiciem a aprendizagem em grupo e 

que ofereçam atividades criativas de exploração intelectual e interação social (STAHL, 

KOSCHMANN, SUTHERS, 2006). Atualmente, as pesquisas em CSCL têm como 

objetivo analisar os processos de interação entre indivíduos e seus benefícios 

educacionais (ISOTANI; MIZOGUICHI, 2007). 

Os estudos precursores para a organização da área que compreende atualmente a 

CSCL instituíram alguns projetos proeminentes, dos quais destacamos alguns: Projeto 

Electronic Networks for Interaction (ENFI), Universidade Gallaudet; Computer-

Supported Intentional Learning Environments (CSILE), Universidade de Toronto e 

Projeto Fifth Dimension (5thD), Universidade da Califórnia, em San Diego.  

O projeto ENFI consistiu em um programa para composição literária com 

suporte computacional destinado aos alunos surdos que apresentavam deficiências na 

escrita. Salas de aula especiais foram construídas com mesas de computadores dispostas 

circularmente. Um software semelhante aos de bate-papos atuais foi criado para 

possibilitar discussões de textos.  A mediação era feita por professores. A tecnologia 

nesse projeto foi instituída para dar suporte a uma nova forma de construção de 

significados. 

O CSILE foi um projeto desenvolvido a partir do foco da aprendizagem, devido 

a preocupação com a superficialidade e a falta de motivação na aprendizagem escolar. A 

base para a construção do ambiente foi a interação que acontece nas redes sociais. A 

partir daí foram desenvolvidas “tecnologias e pedagogias para tornar as salas de aula em 

comunidades de construção de conhecimento” (SCARDAMALIA; BEREITER, 1996 

apud STAHL, KOSCHMANN, SUTHERS, 2006). 

O Fifth Dimension objetivava aprimorar a habilidade de leitura dos alunos e 

iníciou-se com um grupo de professores na Universidade Rockefeller. Posteriormente, 

foi transferido para a Universidade da Califórnia e tornou-se um sistema integrado de 

atividades baseadas no computador, com a finalidade de melhorar a habilidade de 

leitura e de resolução de problemas pelos alunos. Nele foi introduzido o Maze, um jogo 

de tabuleiro em que o desenho apresenta diferentes salas que simulam atividades 

específicas. Cada sala tinha o objetivo de registrar o desenvolvimento progressivo dos 

alunos e coordenar a participação no 5thD. O trabalho dos alunos era acompanhado por 
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graduando da Faculdade de Educação. O projeto foi expandido para vários lugares do 

mundo. 

No Brasil, há ainda um longo caminho pela frente no que tange à pesquisa em 

aprendizagem colaborativa apoiada por computador. Alguns estudos têm sido 

realizados, em universidades, com o objetivo de adaptar a hipermídia utilizada na Web 

aos ambientes de aprendizado (ZANELLA, 1998; MENDES NETO, 2000). 

Mencionamos como exemplos brasileiros de estudos na área: o AulaNet, o QSabe, o 

WebSaber e o Projeto Investigação no Ensino Tecnológico à Distância (INVENTE). 

AulaNet, desenvolvido no Laboratório de Engenharia de Software do 

Departamento de Informática da PUC-Rio  é um ambiente para criação, manutenção e 

assistência de cursos baseados na Web (LUCENA et al, 1999).  A interatividade do 

curso é garantida por uma série de serviços Internet de comunicação e cooperação, entre  

alunos  e  entre  alunos-professor,  síncronos e assíncronos, como correio eletrônico, 

listas de discussão, grupos de discussão, sessões de chat e  videoconferências.  

O QSabe, framework
5
, foi desenvolvido no Departamento de Informática da 

Universidade Federal do Espírito Santo. É um ambiente inteligente para a troca 

cooperativa de informações, apoiado por uma rede de computadores, a partir do 

emprego de perguntas e respostas. O sistema cataloga dinamicamente o perfil de 

colaboradores e atua como um distribuidor inteligente de mensagens.  Utilizando o 

groupware, opera como um assistente interpessoal, permitindo que cada membro do  

grupo  participe  das atividades, criando e respondendo perguntas (SANTOS, 1999). 

O ambiente WebSaber
6
 desenvolvido no Departamento de Informática da PUC-

Rio objetiva a resolução cooperativa de problemas e utiliza um editor de textos 

cooperativo,   um   bloco   de   notas   e   ferramentas   de comunicação  e  cooperação  

da  Internet. Aproveita a sala de reunião como o local principal das interações entre 

estudantes e tutor para a resolução cooperativa dos problemas. Este local é composto de 

                                                
5 Framework é uma estrutura de suporte definida onde um outro projeto de software pode ser organizado e 

desenvolvido e pode incluir programas de suporte, bibliotecas de código, linguagens de script e outros softwares para 
auxiliar no desenvolvimento e união de diferentes componentes de um projeto. 

6 http://beatles.les.inf.puc-rio.br/websaber/ambiente/indice.htm 
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um hall, de uma sala de estar e de uma sala de trabalho onde são apresentados os 

problemas para que os participantes busquem a solução. As salas dispõem de interfaces 

para comunicação e apoio à solução do problema.  

 O INVENTE, desenvolvido no laboratório de ciência da computação da 

Universidade Federal do Ceará, ambiente de Educação a Distância, visa atender, por 

meio de mecanismos de extensão, configuração e portabilidade, às necessidades do 

ensino tecnológico a distância (SOARES, 2001).      

A tecnologia computacional é uma inovação propícia aos objetivos educacionais 

contemporâneos, à medida que envolve metodologias pedagógicas não tradicionais e 

promovem a aprendizagem por meio de esforços colaborativos entre os aprendizes, a 

participação social em rede e o trabalho em conjunto. Utiliza-se a colaboração como 

“estratégia pedagógica amparada na disciplina científica como fator preponderante para 

o desenvolvimento do trabalho em grupo” (BARBOZA, 2006, p. 39).  

A interação social traz inúmeros benefícios ao educando, maximiza o acesso ao 

saber acumulado historicamente, facilita a compreensão de conceitos, além de contribuir 

para a constituição do sujeito social (PALANGANA, 2001). Entendemos, portanto, que 

o suporte teórico advindo das Teorias da Aprendizagem à docência online é relevante e 

contribui para a concretização dos benefícios educacionais do seu uso. 

A perspectiva da interatividade transforma as figuras de professor e aluno 

porque ambos são vistos sob o foco da ação. E não mais meros transmissor e receptor, 

respectivamente. O primeiro agora é compreendido como mediador do conhecimento e 

fomentador do desequilíbrio cognitivo do aluno, ou seja, desequilíbrio e reequilíbrio em 

um nível cognitivo mais elevado, e o segundo como coautor de seu processo educativo 

(PALANGANA, 2001). Pois a ação é para a inteligência humana o ponto fundamental 

do desenvolvimento cognitivo, uma vez que ele só ocorre a partir de um movimento 

concreto ou abstrato do sujeito sobre o objeto do conhecimento (PIAGET, 2003).  

Pensar em EAD na modalidade online é, necessariamente, considerar a interação 

como estratégia de aprendizagem e novas maneiras de organização e funcionamento da 

“docência que permitam redefinir a atuação dos professores e dos alunos como agentes 

do processo de comunicação e de aprendizagem, em sintonia com a dinâmica 

comunicacional da cibercultura” (SILVA, 2008).  

 Esse processo de interação ocorre, fundamentalmente, no fórum de discussão. 

Por isso, a importância de sua funcionalidade pedagógica, pois a elaboração de uma 
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proposta coerente com o trabalho colaborativo definirá a evolução das atividades, bem 

como o desenvolvimento cognitivo dos alunos envolvidos. Dessa maneira, é muito 

importante a apresentação de uma proposta de trabalho que envolva situações 

desafiadoras para o grupo e possibilite o pensar coletivo a partir dos elementos 

apresentados nas aulas. Os alunos serão instigados à pesquisa externa de modo a 

contribuir com materiais e informações trazidos de fora do ambiente. Esta pesquisa 

promoverá reflexão e escrita coletiva do grupo. A temática coerente, a indicação de 

atividade e a linguagem escrita, no fórum de discussão, contribuem para a interação 

entre os alunos. A mediação docente é instrumento de aprendizagem para criar situações 

concretas de produção, reflexão, colaboração, construção e ressignificação do 

conhecimento. 

Ainda outros aspectos importantes devem ser considerados por ocasião de seu 

desenvolvimento: a não linearidade dos conteúdos, as dimensões síncrona e assíncrona, 

a distância entre aluno e professor, a coautoria no aprendizado, sobretudo, a ação do 

sujeito que aprende a partir da multidirecionalidade em rede. 

Em busca de informações acerca da aprendizagem colaborativa, fizemos uma 

pesquisa exploratória inicial nas bases de dados em Educação e Informática que resultou 

em algumas publicações relevantes e correlatas ao tema deste estudo. As bases 

pesquisadas foram: Banco de Teses e Dissertações da CAPES, Biblioteca Científica 

Online – Scielo e Revista Brasileira de Informática na Educação. Foram utilizadas na 

pesquisa as seguintes palavras-chave: aprendizagem colaborativa, CSCL, aprendizagem 

apoiada por computador, metodologias, interatividade, docência online e teorias da 

aprendizagem. 

Na base da CAPES foram encontradas cinco dissertações de mestrado com 

assuntos correspondentes. No entanto, demos destaque especial para a que apresenta 

uma proposta de integração entre a tecnologia de Hipermídias Adaptativas e 

aprendizagem colaborativa apoiada por computador, pois, analisa características 

colaborativas importantes para o ensino a distância (BARBOZA, 2006). 

Na base Scielo Brazil, com as palavras-chave aprendizagem colaborativa, teorias 

da aprendizagem e online, foram encontrados apenas cinco artigos relacionados ao 

tema. O primeiro estudo (TORRES, 2007) apresenta o ambiente virtual de 

aprendizagem denominado Eurek@Kids, que permite  crianças e adolescentes 

hospitalizados darem continuidade a sua escolarização a partir de uma proposta de 
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aprendizagem colaborativa. Apresenta, ainda, uma proposta metodológica de 

aprendizagem colaborativa denominada Laboratório On-Line de Aprendizagem.  

O segundo artigo, com o título “Mapas conceituais e aprendizagem 

significativa” (MOREIRA, 1998), expõe as teorias da aprendizagem e, em especial, a 

teoria da Aprendizagem Significativa no ensino de Engenharia. É apresentado o 

conceito de mapa conceitual com o objetivo de auxiliar professores na tarefa de 

planejamento das aulas e alunos na ancoragem e consolidação do conhecimento.  

O terceiro, denominado “Estado da arte em espaços virtuais de ensino e 

aprendizagem” (SANTOS, 1999) do laboratório de engenharia de software – PUC-Rio e 

COPPE-UFRJ apresenta um estado da arte em educação baseada na web (EBW) e 

avalia o potencial dos espaços utilizando três categorias de análise: características 

gerais, ferramentas de apoio ao professor e ferramentas de apoio ao estudante.  

O quarto texto “Aprendizagem colaborativa com suporte computacional: uma 

perspectiva histórica” refere-se ao capítulo introdutório de um livro dos pesquisadores 

Stahl, Koschmann e Suthers (2006) da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. O 

documento apresenta a área de CSCL, analisa sua história e fornece inúmeras 

referências para estudos adicionais.  

E, finalmente, o quinto, com o título “Ambientes de aprendizagem cooperativa 

apoiados por computador: uma perspectiva do referencial teórico” , de pesquisadores da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), apresenta um relato sobre CSCL à luz 

da teoria da aprendizagem e como esta contribui para o planejamento da cooperação 

dentro dos ambientes de aprendizagem (SANTORO; BORGES; SANTOS, 2009). 

No banco de artigos da Revista Brasileira de Informática na Educação (RBEI) 

foram encontrados 10 artigos correlativos ao tema. Destacamos apenas um que se 

relaciona diretamente ao tema proposto: Planejamento e análise de sessões colaborativas 

utilizando teoria de aprendizagem e ontologias (ISOTANI; MIZOGUCHI, 2007). Este 

texto aborda diversas teorias de aprendizagem para compreensão e suporte à 

aprendizagem colaborativa e ressalta as dificuldades em utilizá-las durante o 

planejamento e a análise de atividades em grupo, devido à complexidade e ambiguidade 

das mesmas.  

No entanto, nas pesquisas realizadas, percebemos que os trabalhos na área de 

CSCL têm se ocupado muito com os aspectos tecnológicos em detrimento do 
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desenvolvimento de “uma pedagogia específica e adequada aos benefícios educacionais 

do uso dessas tecnologias” (ISOTANI; MIZOGUCHI, 2007, p. 8).  

Pesquisas apresentam programas para automatizar e auxiliar a formação de 

grupos e “o desenvolvimento de atividades e outras provêm formas de suportar práticas 

comuns em sala de aula durante atividades colaborativas” (ISOTANI; MIZOGUCHI, 

2007, p. 8). No entanto, poucas mencionam uma pedagogia específica que utilize 

processos metodológicos diferenciados para a prática docente nesses ambientes e o 

aporte das teorias da aprendizagem com o arcabouço teórico. 

Estabelecer ambientes interacionais de aprendizado online favorece a construção 

do conhecimento e contribui para a constituição do saber elaborado. A CSCL entende a 

aprendizagem através da interação realizada no mundo social - não nas mentes dos 

indivíduos - a partir de um processo dialógico contínuo de negociação de significado 

(STAHL; KOSCHMANN; SUTHERS; 2006). Essa perspectiva constitui um 

fundamento diferenciado para pensarmos e agirmos sobre a aprendizagem online. 

Um dos grandes desafios atuais da Educação e, igualmente, da Educação a 

Distância é transpor as metodologias tradicionais de transmissão do conhecimento 

baseadas, estritamente, na cultura do pensamento racional, de forma a promover 

envolvimento dos sujeitos, em sua totalidade e possibilitar o “pensar” – situação onde 

cada aluno possa reelaborar as relações entre os conteúdos (ANASTASIOU, 2002).  

A inteligência coletiva (LÉVY, 1999), igualmente, corrobora a afirmação acima 

e pressupõe a elaboração de atividades que envolvam práticas interdisciplinares e 

fomentadoras da iniciativa, da autonomia e da criação.  

Por isso, a partir da perspectiva da ação, elegemos a teoria sociointeracionista 

(VIGOTSKI, 1998) como suporte teórico para a busca de uma pedagogia específica e 

adequada à docência online, bem como optamos pelo suporte da teoria da complexidade 

(MORIN, 2000), - paradigma emergente (BOAVENTURA SANTOS, 1989; CAPRA, 

1996; MORIN, 2000; GUTIÉRREZ, 2000; BEHRENS, 2012) e dos conceitos da 

ecopedagogia (GUTIÉRREZ, 1997; GADOTTI, 2010) como princípios para alargar a 

apreciação sobre educação sob um prisma ampliado e holístico.  

A ecopedagogia tem por finalidade a construção de uma “cultura da 

sustentabilidade, uma biocultura da convivência harmônica entre os seres humanos e 

entre estes e a natureza” (GADOTTI, 2010, p.04). A cultura da sustentabilidade 

pressupõe a seleção do que é realmente sustentável em nossas vidas no contato com os 
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outros e na construção de significados. Está ligada ao desenvolvimento das relações 

humanas, sociais, econômicas, culturais e ambientais com base no pensamento crítico e 

inovador nos modos formal, informal e não formal com o propósito da construção do 

cidadão planetário (GADOTTI, 2010, p. 08). 

Os pressupostos da ecopedagogia, bem como os do paradigma emergente, estão 

consonantes com os princípios estabelecidos pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), para a Educação do século XXI 

(UNESCO, 2003). Igualmente, com as metas instituídas no Plano de Ação de Dakar
7
  e 

nos princípios do Plano Nacional de Graduação (PNG)
8
 que apontam a educação como 

um “direito fundamental ao ser humano”, sendo requisito essencial do desenvolvimento 

sustentável, da paz e da efetiva participação do sujeito na vida das sociedades 

contemporâneas e globalizadas (UNESCO, 2000).  

A relevância deste trabalho está na constatação de que a educação online vem 

crescendo e hoje abarca um número significativo de alunos. Segundo o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) a modalidade 

online representa 14,1% do total de matriculados no ensino superior do país em 2007. 

Os resultados do Censo da Educação Superior
9
 deste ano apontam um crescimento de 

571% no número de cursos de educação a distância e de 315% no número de matrículas 

nesta modalidade. Em 2005, os alunos de cursos a distância representavam 2,6% do 

universo dos estudantes e em 2006 esta participação passou a ser de 4,4%.  

Dessa maneira, entendemos importante a pesquisa na área com o objetivo de 

abordar contextos diferenciados para a docência online, tendo em mente que a educação 

hoje não é apenas um processo de transferência de conhecimento do professor para o 

aluno. E que os processos colaborativos compõem o atual modelo de competências, 

sendo importantes para o desenvolvimento cognitivo do sujeito em sua participação 

plena na sociedade. 

                                                
7
O Plano de Dakar foi uma declaração feita pela Cúpula Mundial de Educação em Dakar, Senegal, no ano de 2000, 

com o propósito de traçar objetivos e metas de Educação Para Todos (EPT) e estabelecer um compromisso coletivo 
para que os governos assegurem o cumprimento do plano. Documento disponível na íntegra em 
http://www.mp.ma.gov.br/site/centrosapoio/DirHumanos/decDakar.htm 
8 O PNG refere-se ao texto apreciado e aprovado no XII Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação 

das Universidades Brasileiras, realizado na cidade de Ilhéus/BA, em maio de 1999, a partir das reflexões, 

críticas e sugestões previamente encaminhadas pelos Encontros Regionais do ForGrad realizados nos 

meses de outubro e novembro de 1998. A íntegra do documento pode ser lida em 

http://www.pp.ufu.br/Plan_Grad.htm 
9 Disponível em http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior 
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E percebemos esta pesquisa como uma relevante contribuição para a prática 

pedagógica no ensino superior, pois esclarece características do processo de 

aprendizagem na EAD, situa as competências do docente para atuar nessa área, 

estabelece as implicações da aprendizagem colaborativa para o sucesso no fórum de 

discussão e sugere a elaboração de projetos para esse tipo de ensino. Consequentemente, 

abrange o contexto acadêmico como um todo, pois a mudança na prática pedagógica do 

docente favorece o ambiente de aula e os alunos incluídos nessa modalidade. 

  

 

1.2. PROBLEMA 

 

Considerando o cenário sociotécnico atual e as questões expostas anteriormente, 

temos como problema de pesquisa o seguinte questionamento: a aprendizagem 

colaborativa, apoiada pela teoria sociointeracionista e pelos recursos da CSCL, pode 

contribuir para aprimorar os processos comunicacionais no fórum de discussão e na 

prática docente online? 

 

 

1.3. OBJETIVO E QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

             Este estudo propõe como objetivo geral investigar como os docentes avaliam a 

funcionalidade pedagógica do fórum de discussão para a construção de aprendizado 

colaborativo.  A partir deste objetivo colocam-se as seguintes questões de estudo: 

 Como são coordenadas as práticas comunicacionais, pelos professores, no 

fórum de discussão, para a produção de conhecimento?  

 Os professores utilizam alguma teoria da aprendizagem como arcabouço 

teórico no planejamento e na organização das atividades no AVA? 

 Até que ponto os professores utilizam a interatividade como estratégia didática 

na construção do conhecimento acadêmico e da aprendizagem colaborativa? 

 Quais processos metodológicos são utilizados pelos professores para a prática 

docente online no fórum de discussão? 
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 Os processos comunicacionais no fórum de discussão podem ser aprimorados 

com o suporte pedagógico da mediação docente e da teoria sociointeracionista? 

  

Nesta pesquisa, propusemos como objeto o fórum de discussão e a análise do 

processo comunicacional baseado na interação das atividades. Nosso interesse 

concentra-se no fórum de discussão porque é neste ambiente que ocorrem, 

substancialmente, as discussões acerca dos conteúdos estudados. No entanto, como 

posto hoje, o ambiente do fórum propicia apenas a escrita linear e mecânica, não 

permitindo, usualmente, recursos de hipertextos ou quaisquer outros recursos 

hipermidiáticos. Esses limites conflitam com os objetivos da aprendizagem em grupo e 

da aprendizagem colaborativa, sobretudo, com o desenvolvimento de atividades 

criativas, interdisciplinares e cooperativas.  

 

 

1.4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo de abordagem qualitativa propõe-se, inicialmente, à realização de 

pesquisa bibliográfica e exploratória acerca da aprendizagem colaborativa e das teorias 

da aprendizagem com objetivo de obter maior familiaridade com o problema, com 

vistas a explicitá-lo e a conseguir informações suficientes para as análises teóricas 

posteriores. O enfoque qualitativo deve-se ao fato de considerarmos que existe uma 

relação dinâmica entre o mundo real pesquisado e o sujeito que o compõe. E este 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito não pode ser 

traduzido em números (GIL, 2002), antes analisado sob o prisma das relações sociais. 

Pretendemos averiguar as interpretações dos professores em relação à construção 

do conhecimento mediatizado pelo ambiente do fórum de discussão. Nesse sentido, 

entendemos que a perspectiva do Construcionismo Social seja a mais coerente porque 

valoriza “a explicitação dos processos por meio dos quais as pessoas descrevem e 

explicam o mundo em que vivem” (GERGEN, 1985 apud SPINK, 2004, p. 20) e adota a 

perspectiva de que o conhecimento resulta das práticas sociais construídas 

conjuntamente (SPINK, 2004) e não de uma apreensão individual da realidade posta.   
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Utilizamos como instrumentos de coleta de dados a técnica do grupo focal. Esta 

técnica foi selecionada porque consideramos especialmente relevante a visão dos 

participantes em relação ao problema estudado e buscamos obter a compreensão dos 

entrevistados em relação ao tema. Nesta técnica, os participantes “descrevem, 

detalhadamente, suas experiências, o que pensam em relação a comportamentos, 

crenças, percepções e atitudes” (CAREY, 1994 apud DE ANTONI, 2001). 

Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas na íntegra e autorizadas pelos 

participantes. Os textos passaram por pequenas correções linguísticas, mas não foi 

eliminado o caráter espontâneo das falas (BARDIN, 2002).   

As informações coletadas constituíram o corpus do estudo e os dados originários 

da atividade do grupo focal foram interpretados utilizando-se o método da “análise de 

conteúdo” (BARDIN, 2002) que objetiva descobrir as significações de diversos tipos de 

discursos baseando-se na inferência para a criação de categorias de análise.   

 

 

1.5. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Neste trabalho foram estabelecidas três linhas de estudo que se constituíram 

como capítulos ou subcapítulos. Dessa maneira, este trabalho divide-se da seguinte 

maneira:  

O capítulo 1 traz uma visão geral do assunto com breve descrição de algumas 

pesquisas na área da aprendizagem colaborativa no âmbito internacional e nacional.  

Apresentamos a justificativa, os objetivos e o problema que instigou a realização desta 

pesquisa e a metodologia utilizada. 

O segundo capítulo aborda o conceito e a relevância da aprendizagem 

colaborativa para os processos educacionais online. Parte de um breve histórico sobre a 

percepção de educação ao longo dos períodos históricos e a sua modificação 

epistemológica ao longo da modernidade. Este resgate histórico objetiva a busca de 

nuances colaborativas naqueles processos pedagógicos. O subcapítulo que se segue 

define o conceito de aprendizagem colaborativa na contemporaneidade e sua 

importância para o trabalho com as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC). O subcapítulo imediato trata das implicações das Teorias da Aprendizagem para 
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a docência online, concentrando-se na teoria cognitivista sociointeracionista, ressaltando 

a necessidade desse apoio teórico à docência online. O item subsequente discute a 

importância da interatividade para a construção do conhecimento no AVA e, 

finalmente, o último subitem discorre sobre as implicações da CSCL e dos projetos de 

aprendizagem colaborativa para o processo de construção de conhecimento na EAD.  

O terceiro capítulo descreve a pesquisa realizada com professores de graduação 

a distância e realiza inferências acerca do processo educativo online. Interpreta as falas 

dos professores para discorrer sobre: (1) mediação pedagógica e comunicação; (2) 

necessidade de uma pedagogia específica que utilize processos metodológicos 

diferenciados para a prática docente no AVA; (3) aporte das teorias da aprendizagem 

com arcabouço teórico e (4) processo de construção do conhecimento. 

Por fim, segue-se o quarto e último capítulo que traz as considerações finais e 

resgata as questões de estudo, a fim de tentar respondê-las. 
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CAPÍTULO 2 

 

APRENDIZAGEM COLABORATIVA E DOCÊNCIA ONLINE 

 

Neste capítulo apresentamos os principais conceitos da aprendizagem colaborativa e a 

relevância de sua utilização como estratégia didática para a docência online, bem como 

expomos as implicações do sociointeracionismo para as práticas docentes ressaltando a 

importância da interatividade para a construção do conhecimento em um ambiente 

virtual de aprendizagem e as contribuições da CSCL e da pedagogia de projetos. 
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2.1. A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM COLABORATIVA NA 

EDUCAÇÃO FORMAL 

 

O homem não pode se tornar um verdadeiro homem  

senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele o faz. 

 

KANT, 1999, p. 15 

 

 

 

O conceito de aprendizagem colaborativa, embora pareça recente, já foi 

defendido por muitos estudiosos ou educadores, ainda que, com outras terminologias. 

Definida como “uma situação em que duas ou mais pessoas aprendem ou tentam 

aprender algo em conjunto” (DILLENBOURG, 1999, p. 05), podemos vincular esta 

definição aos pressupostos de várias pedagogias, ao longo da história da Educação. As 

pedagogias de projetos ou progressistas disseminadas pela Escola Nova incluíam o 

conceito de aprendizagem colaborativa e se contrapunham ao modelo cartesiano de 

ensino
10

 pois, compreendiam a aprendizagem como processo contínuo de formação 

global e holística em busca da criatividade, colaboração, exercício da cidadania e 

construção de sujeitos completos.   

A racionalidade e o progresso da modernidade tornaram-se pilares para a 

manutenção da nova ordem social e estabeleceram modelos educacionais que primavam 

pelo direito universal, pela autonomia do sujeito e pela emancipação humana. A 

organização dos sistemas de ensino da escola burguesa expressava a educação como um 

direito de todos e dever do Estado. Dessa forma, seria função social da educação escolar 

o desenvolvimento e a consolidação de uma sociedade democrática.  

Paulatinamente, influenciados pelo paradigma moderno de ciência e pelos ideais 

iluministas, os princípios educativos da escolástica moldados no período medieval, 

cediam lugar para uma pedagogia de maior liberdade e crítica e fundamentavam-se na 

ideia moderna de que a inteligência é uma faculdade que permite ao homem o 

armazenamento de informações numa ordem crescente de complexidade.  

                                                
10 O paradigma cartesiano influenciou por muitos anos a sociedade e, em especial, a escola em todos os 

níveis de ensino. O pensamento newtoniano-cartesiano propôs a fragmentação do todo e por 

consequência as escolas repartiram o conhecimento em áreas, as áreas em cursos, os cursos em 

disciplinas, as disciplinas em especificidades em suas salas de aula (LOPES, 2008) 
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Portanto, em seu aspecto epistemológico (LEÃO, 1999), esses princípios 

previam a fragmentação da realidade a ser estudada com o objetivo de simplificar o 

conhecimento a ser transmitido e atribuíam ao aluno a posição de expectador – distante 

de seu objeto do conhecimento. Ao aluno competia à ”memorização de definições, 

enunciados de leis, sínteses e resumos que lhe eram oferecidos no processo de educação 

formal, a partir de um esquema atomístico” (MIZUKAMI, 1986, p.11). 

Em seu aspecto filosófico (LEÃO,1999), o ensino tradicional baseou-se na 

filosofia da essência de Rousseau (1712-1778) e pressupunha uma igualdade essencial 

entre os homens: a liberdade. A pedagogia da essência serviu de base para a criação dos 

sistemas nacionais de ensino que objetivavam a escolarização para todos: 

 

O ensino tradicional que ainda predomina hoje nas escolas se 
constituiu após a revolução industrial e se implantou nos chamados 

sistemas nacionais de ensino, configurando amplas redes oficiais, 

criadas a partir de meados do século passado, no momento em que, 
consolidado o poder burguês, aciona-se a escola redentora da 

humanidade, universal, gratuita e obrigatória como um instrumento 

de consolidação da ordem democrática (SAVIANI, 1991, p.54). 
 

 

Em seu aspecto metodológico (LEÃO, 1999), o ensino tradicional utilizou o 

método pedagógico expositivo fundamentado na teoria de Herbart (1776-1841).  

Herbart é considerado um dos primeiros pensadores que fundamentou cientificamente a 

ação pedagógica, pois acreditava que a educação necessitava de um método que a 

tirasse do senso comum ou da arte de ensinar.  

A metodologia expositiva atravessou os séculos e ainda é muito utilizada em 

nossas salas de aula. Para muitos – professores ou alunos – causa estranheza qualquer 

abordagem, técnica ou metodologia diferente do método tradicional com base na 

exposição dos conteúdos. 

Mas, um dos maiores críticos da pedagogia tradicional foi Dewey (1852-1952) 

porque discordava da maneira excedida como era interpretada “a influência da matéria 

apresentada do exterior sobre a formação do espírito” (CARVALHO, 2002). Dewey 

entendia que o indivíduo é um “ser vivo de funções ativas e especiais que se 

desenvolvem pela redireção e combinação em que entram quando se põem em contato 

ativo com o seu ambiente” (DEWEY, 1959, p. 77). 
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Para Dewey, escola e sujeito têm natureza social. Ele concebe o sujeito de forma  

ativa e em interação permanente com o meio que o cerca, a fim de, modificá-lo e se 

adaptar a ele. E entende a escola como “forma de vida em comunidade”. Para ele, a 

escola existe para a cooperação e auxílio mútuos entre os indivíduos, a fim de 

solucionarem, coletiva e socialmente, os problemas postos de forma democrática. A 

concepção de sujeito deweyniana é construída na “ambiência social, pois o meio social 

cria as atitudes mental e emocional dos procedimentos dos indivíduos” (DEWEY, 1959, 

p.17), exercendo um fluxo contínuo de informação e educação.  

Diferente da visão tradicional de ensino, a escola de Dewey age não só sobre o 

aspecto mental do indivíduo, mas, principalmente, sobre o aspecto moral, emocional 

dos educandos, a fim de cumprir três funções especiais, conforme ele mesmo define 

(DEWEY, 1959, p.87):  

a) proporcionar um ambiente simplificado, selecionando as experiências úteis e 

estabelecendo uma progressão, com o objetivo de conduzir os alunos à compreensão 

real das coisas mais complexas;  

b) eliminar os aspectos desvantajosos do meio ambiente que exercem influência 

sobre os hábitos mentais;  

c) coordenar, na vida mental de cada indivíduo, as diversas influências dos 

vários meios sociais em que vive.  

Dentre os grandes nomes que aquiesceram ideias semelhantes podemos destacar 

alguns como: do alemão Friedrich Froebel (1782-1852),  dos franceses Ovídio Decroly 

(1871-1932) e Celestin Freinet (1896-1966), da italiana Maria Montessori (1870-1952), 

do William Kilpatrick (1871-1965) e dos soviéticos Pier Blonsky (1884-1941), Anton 

Makarenko (1888 – 1939) e Nadja Krupskaia (1869-1939). 

As ideias pedagógicas de Dewey floresceram na contemporaneidade e 

influenciaram sobremaneira a educação de vários países e também a brasileira, porque 

se valiam de concepções epistemológicas e cognitivas que se afastavam da lógica linear 

do paradigma tradicional de conhecimento (Paradigma da Simplificação).  

O paradigma clássico, no século XX, já não respondia satisfatoriamente a todas 

as questões postas pela realidade e pela diversidade humana, notadamente pela 

educação, uma vez que utilizava a lógica da certeza, da linearidade e da simplificação 

do todo em suas partes:  
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Um conhecimento baseado na formulação de leis tem como 

pressuposto metateórico a ideia de ordem e de estabilidade do mundo, 

a ideia de que o passado se repete no futuro. Segundo a mecânica 

newtoniana, o mundo da matéria é uma máquina cujas operações se 
podem determinar exatamente por meio de leis físicas e matemáticas, 

um mundo estático e eterno a flutuar num espaço vazio, num mundo 

que o racionalismo cartesiano torna cognoscível por via da sua 
decomposição nos elementos que o constituem. Esta ideia do mundo 

máquina é de tal modo poderosa que se vai transformar na grande 

hipótese universal da época moderna, o mecanicismo 
(BOAVENTURA SANTOS, 2010, p. 21). 

 

 

Inicia-se, então, a crise dos paradigmas na qual o modelo cartesiano começa a 

ser questionado e a perder, gradativamente, sua capacidade de explicar os fatos e os 

fenômenos nas Ciências Humanas e Sociais. Consequentemente, a concepção de 

Educação inicia um processo de transformação em um movimento contrário aos 

parâmetros impostos e circunscritos pela ciência moderna, a fim de buscar respostas 

diferentes para suas mais variadas e complexas questões que não convergem em direção 

à ordem cartesiana estática e mecânica. 

Emergem, portanto, várias correntes pedagógicas contemporâneas e dentre elas o 

Paradigma da Complexidade
11

 (Edgar Morin) que compreende a Educação e as relações 

do homem com o mundo de outro ângulo que não o da visão newtoniana-cartesiana ou 

do determinismo mecanicista e utilitarista do treinamento
12

. Para Morin (2000), a 

problemática dos paradigmas supera a questão epistemológica ou metodológica porque 

abrange o questionamento dos conjuntos “gnoseológicos (pensamento da realidade) e 

ontológicos (natureza da realidade) que aludem aos princípios fundamentais que 

conduzem os fenômenos e o pensamento” (ESTRADA, 2009, p.86).  

A questão metodológica, portanto, está associada às informações de pluralidade 

e complexidade “dos sistemas físicos, biológicos e antropossociológicos “(ESTRADA, 

2009, p.86), cuja compreensão requer um outro paradigma – o da complexidade – e que 

fundamenta-se em outra razão: a razão aberta – caracterizada por ser “evolutiva, 

                                                
11

 “O paradigma da complexidade busca a superação da lógica linear e atende a uma nova 

concepção que tem como eixo articulador a totalidade e a interconexão E (...) começa a semear uma 

nova visão de homem, de sociedade e de mundo” (BEHRENS, 2005, p.17, 2006, p.45). 
12

 No Brasil, na década de setenta, o treinamento atendeu aos interesses econômicos e sociais do 

modelo fordista de produção, à medida que, previa a capacitação dos profissionais para execução 

mecânica de uma determinada tarefa através do processo de modelagem (imitação). 
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residual, complexa e dialógica” (ESTRADA, 2009, p. 86). 

A classificação a seguir descreve as correntes pedagógicas contemporâneas mais 

usuais: 

 

 

Correntes Modalidades 

Racional-tecnológicas  Ensino de excelência 

 Ensino tecnológico 

Neocognitivistas  Construtivismo pós-piagetiano 

 Ciências cognitivas 

Sociocríticas  Sociologia crítica do currículo 

 Teoria histórico-cultural 

 Teoria sociocultural 

 Teoria sociocognitiva 
Teoria da ação comunicativa 

Holísticas  Holismo 

 Teoria da complexidade 

 Teoria naturalistas do conhecimento 

 Ecopedagogia 

 Conhecimento em rede  

Pós-Modernas  Pós-estruturalismo 

 Neopragmatismo 

 

FIGURA 2.1.1. Correntes pedagógicas da contemporaneidade.  Extraído de LIBANEO, 2005, p.30. 

 

 

O paradigma sistêmico, emergente ou da complexidade (BOAVENTURA 

SANTOS, 1989; CAPRA,1996; MORIN, 2000; GUTIÉRREZ, 2000; BEHRENS, 2012) 

opõe-se ao Paradigma da Simplificação; focaliza o sujeito como ser complexo e integral 

e propõe a revisão da fragmentação cartesiana do conhecimento na tentativa de 

reintegração do todo (BEHRENS, 2007; OLIARI, 2007) e da evolução de um saber 

“unitário para uma diversificação em múltiplos campos científicos notavelmente 

desconectados uns dos outros na busca de modelos que compensem essa dispersão do 

saber” (ZABALZA, 2002, p.24 apud BEHRENS, 2007; OLIARI, 2007, p.4). Conduz ao 



35 

 

 

 

pensamento complexo e utiliza o conceito básico de “sistema auto-organizado 

complexo” (MORIN, 2000) baseado no conceito-chave da unitas multiplex: 

 

“(...) Há uma unidade humana. Há uma diversidade humana. A 

unidade não está apenas nos traços biológicos da espécie humana 

homo sapiens. A diversidade não está apenas nos traços psicológicos, 
culturais e sociais do ser humano. Existe também diversidade 

propriamente biológica no seio da unidade humana; não apenas existe 

unidade cerebral, mas mental, psíquica, afetiva, intelectual; além 
disso, as mais diversas culturas e sociedades têm princípios geradores 

ou organizacionais comuns. É a unidade humana que traz em si os 

princípios de suas múltiplas diversidades. Compreender o humano é 
compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade. 

É preciso conceber a unidade do múltiplo e a multiplicidade do uno” 

(MORIN, 2000, p.56). 

 

A proposta da revisão do ensino e a percepção da complexidade humana no 

mundo suscitam reflexões hodiernas sobre a educação e abarca os atuais processos 

educativos mediados pela tecnologia da informação e da comunicação, na medida em 

que estes inauguram, obrigatoriamente, novos meios, ferramentas e didáticas no 

processo de ensino e aprendizagem. E, sobretudo, abrem espaço para o questionamento 

do paradigma tradicional de ensino e para a incorporação de novos referenciais teóricos 

que sustentem a prática pedagógica docente e de novas concepções da Educação e de 

seus desdobramentos sociais. 

A aprendizagem colaborativa poderia, então, buscar os pressupostos teóricos nas 

tendências pedagógicas dos movimentos da Escola Nova ou nas propostas pedagógicas 

de Dewey, bem como na abordagem teórica do sociointeracionismo de Vigotski 

(SANTORO et al, 2009) ou no Paradigma Emergente – “aliança entre a abordagem 

progressista de visão holística e o ensino com pesquisa” – (BEHRENS, 1999) como 

componentes conjunturais de metodologias de ensino mais coesas às exigências 

contemporâneas.  

E consideramos como necessidades atuais da Educação, seja no âmbito da 

pesquisa ou da prática docente, a promoção do desenvolvimento e da aprendizagem de 

sujeitos inseridos em contextos socioculturais e institucionais concretos e a produção de 

uma prática docente coerente com a realidade de “perplexidades, crises, incertezas, 

pressões sociais e econômicas, relativismo moral, dissoluções de crenças e utopias” 

(MORIN, 2000). “Pede-se muito da educação em todas as classes” (LIBANEO, 1985, p. 
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82.).   

 Essas exigências socioeducacionais convergem para outra temática da educação 

contemporânea: as metodologias de ensino e a inadaptação destas às demandas sociais e 

às novas culturas advindas das TIC.  A metodologia expositiva e tradicional – embora 

resistente aos séculos - pode conter em si o risco da “não-aprendizagem já que há uma 

relação do sujeito-educando com o conhecimento no nível da exterioridade” 

(EDWARDS; MERCER, 1998, p. 56) tornando-se pouco adequada à formação dos 

jovens estudantes para a vida (OLIVEIRA, 2006) e para a realidade complexa da 

sociedade em rede. 

  Na década de 70, houve uma multiplicação da produção acadêmica na temática 

da aprendizagem e de seus processos, a partir de questionamentos sobre a função social 

da escola
13

 na sociedade e, posteriormente, sobre a constatação do seu distanciamento 

com os processos tecnológicos sociais: 

 

A inadaptação da escola à sociedade moderna é denunciada de um 

triplo ponto de vista: econômico, sócio-político e cultural. A escola 
transmite um saber fossilizado que não leva em conta a evolução 

rápida do mundo moderno; sua potência de informação é fraca 

comparada à dos massmedia...(CHARLOT, 1976, p.151). 
 

 

A partir de 90 com as reflexões sobre os novos paradigmas da Educação e as 

novas competências do professor associadas à disseminação social da informática e da 

internet, novas abordagens metodológicas se difundiram impelidas pelo uso de meios 

midiáticos de aprendizagem, entre elas, a aprendizagem colaborativa.  Descritas sob 

inúmeras terminologias, tais como: metodologias baseadas em problema (PBL – Problem 

                                                
13

 No Brasil, especificamente, a educação a distância inicia o seu desenvolvimento a partir da 

necessidade de ampliação do acesso à educação. Os cursos por correspondência com apoio de material 

impresso e fitas-cassete estreiam o ensino a distância no país. A fundação do Instituto Universal 
Brasileiro, em 1941 sinaliza a instituição da EAD como um importante expoente dos cursos por 

correspondência (SARAIVA, 1996). Outros ícones da EAD brasileira que merecem destaque são: a 

criação da Radio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923; o projeto Minerva transmitido pela Rádio MEC; 

as teleaulas do Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares (O Projeto Saci); os Telecursos do 

1º e 2º graus da Fundação Roberto Marinho (FRM) que migraram, atualmente, para o Telecurso 2000 

ainda em convênio com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Social da Indústria (SESI) de São Paulo (SARAIVA, 

1996). 
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Based Learning
14

), educação problematizadora, trabalho em grupo, trabalho em equipe, 

atividade em grupo apoiada por computador, CSCL (ALCÂNTARA et al, 2005)... 

A escola fundamentalmente conservadora vê-se, a partir dessas mudanças 

socioculturais, obrigada a incluir em seus planejamentos e rotinas pedagógicas um novo 

fazer didático que inclua a mediação tecnológica como estratégia de ensino para não ser 

acusada novamente de inadaptação à sociedade: 

 

A escola, fundamentalmente conservadora, assegura a transmissão de 

uma cultura que deixou de tornar inteligível o mundo em que vivemos 

e que desconhece as formas culturais novas que tomam cada vez mais 
lugar em nossa sociedade. A escola, fechada em si mesma, rotineira, 

prisioneira de tradições ultrapassadas, vê-se assim acusada de ser 

inadaptada à sociedade cultural (CHARLOT, 1976, p.151). 
 

Na tentativa de entendermos a importância da colaboração na educação online e 

sua continuidade, utilizaremos neste trabalho as definições de aprendizagem 

colaborativa dos seguintes autores: Gerry Stahl (1996), Pierre Dillenbourg (1999) e 

Marilda Behrens (2002). No entanto, poderemos fazer menção a outros pesquisadores 

que também tratam do tema. 

Stahl (1996) define a aprendizagem colaborativa com suporte computacional 

como uma área das ciências da aprendizagem que estuda como as pessoas aprendem em 

grupo e mediadas por computador. Ainda afirma que é um processo através do qual, 

indivíduos negociam e compartilham entendimentos relevantes à resolução do problema 

posto.  

O autor ressalta que a área de CSCL está intimamente relacionada com a 

educação e se aplica a todos os níveis da educação formal, desde o jardim de infância 

até a graduação, abrangendo também a educação informal. Todavia, aponta que a 

junção entre suporte computacional e aprendizagem colaborativa ou tecnologia e 

educação, embora enriquecedora, é altamente desafiadora e objeto de pesquisa para a 

CSCL (STAHL; KOSCHMANN; SUTHERS; 2006).  

Dillenbourg (1999) aborda a questão, ressaltando a importância da diferenciação 

entre cooperação e colaboração, ou seja, aprendizagem cooperativa e aprendizagem 

colaborativa. Para esse autor, na cooperação, os alunos dividem a proposta solicitada em 

                                                
14 PBL está fundamentada na metodologia de resolução de problemas e surgiu no curso de Medicina da 

Universidade de MacMaster, em 1969, no Canadá. Na tentativa de superar a rigidez do currículo linear 

centrado nas especialidades. 
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vários fragmentos, resolvem as subtarefas, individualmente, de forma assíncrona e, 

posteriormente, juntam os resultados parciais, formando um único trabalho. Nessa 

abordagem, a aprendizagem é realizada por indivíduos que colaboram com seus 

resultados individuais e apresentam a sua agregação como o produto final do grupo. 

Aprender em grupos cooperativos é visto como algo que se realiza individualmente e 

equivalente às metodologias tradicionais de ensino. 

Em contrapartida, o processo colaborativo (DILLENBOURG, 1999) pressupõe a 

realização conjunta do trabalho. A colaboração é uma “atividade coordenada  resultado 

de uma tentativa contínua de construir e manter um entendimento compartilhado sobre 

um problema” (STAHL; KOSCHMANN; SUTHERS; 2006, p. 8). 

Para Behrens (1999), a aprendizagem colaborativa se assenta sobre os quatro 

pilares destacados por Jacques Delors - citados anteriormente neste trabalho:  

1. aprender a conhecer - relacionado ao prazer em descobrir, ter curiosidade; 

2. aprender a fazer – habilidades do trabalho em grupo; 

3. aprender a viver junto – capacidade de compreender o outro e  

4. aprender a ser – baseado nas novas exigências sociais. 

   A autora ressalta que, para uma prática colaborativa com alunos, são necessárias 

algumas atitudes, como: (1) o aporte do paradigma emergente que associe os 

pressupostos da visão holística - superação da fragmentação do conhecimento -; (2) a 

abordagem progressista que visa à transformação social pelo diálogo e (3) o ensino com 

pesquisa onde professores e alunos produzam seus conhecimentos com criticidade. 

Esses três aspectos devem ser associados à tecnologia inovadora, como um recurso para 

promover a aprendizagem colaborativa desses pilares (ALCÂNTARA et al, 2005). 

 Por isso, o cotidiano acadêmico, por meio da prática docente, precisa ser um 

aspecto desafiador aos alunos de forma a instigá-los na busca de uma formação humana, 

crítica e competente. E, ao mesmo tempo, a incumbência da escola deve passar por uma 

transformação epistemológica, à medida que a educação deve priorizar a criatividade, a 

crítica, a autonomia, o diálogo questionador, a participação e, sobretudo, a 

transformação da realidade, partindo da perspectiva da complexidade. Este se coloca 

como um dos grandes desafios para os professores no futuro, no que tange ao processo 

de ensino e aprendizagem. Neste tocante, Gadotti (2000, p. 251) atribui à escola a 

missão de: 
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Amar o conhecimento como espaço de realização humana, de alegria e 

de contentamento cultural; cabe-lhe selecionar e rever criticamente a 

informação; formular hipóteses; ser criativa e inventiva (inovar); ser 

provocadora da mensagem e não pura receptora; produzir, construir e 
reconstruir conhecimentos elaborados. E mais: numa perspectiva 

emancipadora da educação a escola tem que fazer tudo isso em favor 

dos excluídos (...) Numa perspectiva emancipadora da educação, a 
tecnologia não é nada sem a cidadania.  

 

 

No que diz respeito à definição de aprendizagem colaborativa, ainda podemos 

citar que é “técnica através da qual os estudantes se apoiam no processo de 

aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o professor objetivando adquirir 

conhecimento sobre um dado objeto” (SMYSER, 1993, p.32).  

Para a autora, a aprendizagem colaborativa deve contemplar sete pontos 

importantes: (1) responsabilidade individual pela informação congregada pelo esforço 

do grupo; (2) interdependência positiva de forma que os estudantes sintam que ninguém 

terá êxito a não ser que todos o tenham; (3) metodologia adequada para entender um 

dado material tendo que explicá-lo a outros membros de um grupo; (4) desenvolvimento 

de habilidades interpessoais necessárias em outras situações sociais; (5) 

desenvolvimento da habilidade de análise da dinâmica do grupo e resolução de 

problemas; (6) forma comprovada de aumentar as atividades e envolvimento dos 

estudantes e (7) enfoque interessante e divertido (SMYSER apud SANTORO; 

BORGES: SANTOS,  p.3). 

Percebemos que, embora utilizem formas diferentes para conceituar a 

aprendizagem colaborativa, fica evidente que os autores concordam que é um processo 

de construção conjunta e mútua entre os membros de um determinado grupo, com o 

objetivo de buscar novos conhecimentos e competências. 

   Esses atributos, hodiernamente, compõem o atual modelo social de 

competências, sendo importante para o desenvolvimento total do indivíduo em sua 

participação na sociedade. Processos colaborativos, então, são indispensáveis em 

diversas esferas sociais, exigindo do sujeito social sabedoria para transitar entre elas. 

    A realidade social apresenta múltiplas provocações ao sujeito e à Educação, 

igualmente, enormes desafios para o futuro, mas, sobretudo, é “condição necessária e 

indispensável à humanidade na construção de novos ideais, da liberdade e da construção 

social” (DELORS, 2010, p.19). A educação plena assenta-se na concepção do cidadão 
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no seu sentido ampliado e, não somente como formação profissional voltada para o 

mercado de trabalho e deve considerar a incerteza e as contradições como constitutivas 

das relações dos homens com a realidade, sugerindo a solidariedade e a ética como 

formas de interpretação dos saberes pelos homens (MORIN, 2000). 

Transpor o paradigma da linearidade, da simplificação e o pensamento 

disciplinar significa uma mudança epistemológica, social e pedagógica na forma de 

ensinar, de aprender e de viver. Acostumados à fragmentação das coisas e das ideias, 

precisamos agora mudar o ritmo, a direção e a orientação didática para uma perspectiva 

complexa, rizomática e negociada de educação. Eis aí um grande desafio!  

A educação superior e suas demandas não se excluem do cenário colocado 

acima. Tampouco a educação online. Mesmo aparelhada pelo uso das TIC não se exime 

das problemáticas tradicionais e históricas do processo de ensino e aprendizagem. Ao 

contrário, tem de lidar com todo o cenário educacional construído historicamente - há 

séculos - e ainda aditar a seu escopo as temáticas hodiernas oriundas da mediação 

tecnológica nos procedimentos educativos. Recursos e novidades tecnológicas não 

implicam, necessariamente, inovações pedagógicas ou aumento qualitativo da 

aprendizagem. O que definirá esse aumento qualitativo será o investimento na formação 

humana do professor e em suas práticas educativas, na humanização das relações 

interpessoais e na perspectiva de um mundo complexo, relacional e conexo. 

Portanto, educar não será mais apenas transmitir a informação de um conjunto 

organizado de conhecimentos; a função social e pedagógica do professor não se limitará 

à exposição oral do conteúdo; aprender não será a memorização do assunto tratado na 

aula ou lido no livro adotado pela disciplina; avaliação não será a reprodução da 

informação coletada na aula e verificada em uma prova para se testar a capacidade de 

assimilação do educando, bem como a prova não poderá mais ser elaborada de maneira 

desconexa de todos os outros conhecimentos vivenciados pelo educando – dentro e fora 

do espaço acadêmico. 

A educação precisa estar centrada no reconhecimento do sujeito coletivo e na 

importância social do outro e dos processos coletivos de construção do saber, sobretudo, 

na criação de ambientes de aprendizagem que favoreçam a interdisciplinaridade 

(MORAES, 1996). 

Por isso, torna-se importante mencionar que a mediação tecnológica na educação 

não poderá ser vista apenas como uma mera ferramenta didática ou, ainda, como alusão 
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ao quadro negro, por se pensar em uma transferência da aula presencial para o espaço 

digital. Ou visualizar o AVA como um banco de dados para o “saque” de informações 

pelo aluno. Ao contrário, a educação online pressupõe uma mudança paradigmática e 

epistemológica do processo de aprendizagem e de ensino, uma vez que altera os papéis 

sociais dos envolvidos e deles exige novos comportamentos, capacidade de 

comunicação, produção compartilhada, associação de ideias e conceitos, diálogo 

permanente, reflexões éticas, corresponsabilidade no processo de aprendizagem... 

Porque: 

 

No se puede educar para convivir si no se educa em la cooperacioón y 
la participación colectiva, en el interaprendizaje (...). La propuesta 

considera al grupo como um ambito privilegiado para el 

interaprendizaje entendido como recreación y producción de 
conocimientos, por la dinamica y la riqueza que aporta a través de la 

confrontación de ideas y opiniones propias de las experiencias previas 

de cada participante: la posibilidad del logro de consensos y dissensos 

em una dinamica permanente de acción-reflexión-acción  (PEREZ e 
CASTILO, 1996, p. 42). 

 
 

Assim sendo, a educação online pode ser definida como “o conjunto de ações de 

ensino e aprendizagem que são desenvolvidas através de meios telemáticos, como a 

Internet, a videoconferência e a teleconferência” e ocorre em “situações bem amplas e 

diferentes, da educação infantil até a pós-graduação, dos cursos regulares aos cursos 

corporativos” (MORAN, 2003, p. 40). Sugere a identificação de uma modalidade de 

ensino com propriedades específicas, ou seja, um modo peculiar de criação de 

ambientes que gerem, promovam e implementem situações de aprendizagem (LITWIN, 

2001). 

Contudo, não pode ser considerada apenas como uma evolução da educação a 

distância (realizada por meio de correspondências, por exemplo) pois se distingue como 

fenômeno da cibercultura e não como um mero incremento das práticas convencionais 

de EAD (SANTOS, 2005). Inversamente, promove inovações nos processos de 

socialização e de aprendizagem mediados “pelo ciberespaço e, no caso específico da 

Educação, pelos ambientes virtuais de aprendizagem” (SANTOS, 2005, p. 105). 

Por isso, a educação online redimensionou vários conceitos, tais como:  

a) o de distância, porque insere no ambiente de aprendizagem a comunicação 

nos seus aspectos síncrono e assíncrono, eliminando barreiras geográficas e temporais a 
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partir da interatividade e da colaboração.  À medida que se disseminaram as práticas de 

educação a distância, alguns grupos sociais que estavam em desvantagem, como 

exemplo: alunos de áreas rurais ou interioranas, com algum tipo de deficiência física, 

pessoas que precisam de treinamentos especializados... puderam ter acesso às mesmas 

instituições superiores e ter aulas com o mesmo corpo docente que, anteriormente, 

estava indisponível em uma realidade de sala de aula presencial (MOORE; 

KEARSLEY, 2007) 

            b) o de interatividade, porque promove a inclusão de novos comportamentos e 

modelos de comunicação, como a aprendizagem colaborativa e a ideia de sujeito 

aprendente que, além de estudar o material, também aprende na relação dialógica com 

os outros participantes do grupo por meio de processos de comunicação síncronos e 

assíncronos (SANTOS, 2005);  

c) o de aprendizagem, pois, de uma perspectiva interativa o aluno assume um 

papel ativo como sujeito cognoscente (VIGOTSKI, 1993; PIAGET, 2003), coautor na 

construção de seu conhecimento para modelar sua ação discente em um processo 

contínuo de troca de informações, conhecimentos, autoeducação, pesquisa e atividade 

colaborativa. 

d) o de modelo comunicacional, pois os novos ambientes de comunicação online 

oportunizam situações de emissão e não somente de recepção da mensagem pelo 

sujeito, como é o caso das mídias de massa onde incide a transição da lógica da 

distribuição (transmissão), No novo modelo comunicacional acontece a interatividade 

onde todos podem emitir e receber mensagens continuamente. Ocorre, portanto, uma 

alteração radical na estrutura conservadora de comunicação baseada na unilateralidade 

do emissor para receptor. Essa mudança implica a transição da lógica do esquema ‘um-

todos’
15

 (PRIMO, 2005) para o modelo ‘todos-todos’ – em que todos emitem 

mensagens sem hierarquia de envio (SILVA, 2007). 

e) o do trabalho docente, porque estremece com os pilares da pedagogia da 

transmissão e do paradigma cartesiano, implicando a participação e a interatividade de 

aluno e professor, onde o professor não é mais o centro do conhecimento e nem o aluno 

o ‘receptáculo de informações’ (FREIRE, 1996). Ao contrário, o professor é “sujeito do 

seu próprio trabalho e autor de sua pedagogia, pois é ele quem a modela, quem lhe dá 

                                                
15 Uma mensagem idêntica é enviada para todos a partir de um centro de distribuição, como na 

transmissão televisiva (SILVA, 2007) 
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corpo e sentido no contato com os alunos (negociando, improvisando, adaptando)” 

(TARDIF, 2002, p. 149). 

O uso do computador e da internet na educação criaram possibilidades diferentes 

daquelas conhecidas na metodologia da sala de presencial, bem como propiciou a 

abertura para novas descobertas educativas no que tradicionalmente era considerado 

como educação a distância (PALLOF; PRATT, 2002).  

Na educação online as diversas atividades e as funções do docente são 

“classificadas em quatro grandes áreas: pedagógica, social, gerencial e técnica” 

(PALLOF; PRATT, 2002, p.82). 

A função pedagógica é a capacidade mediadora do professor entre o conteúdo e 

os alunos, objetivando promover algum processo educativo no grupo e conduzir os 

alunos à exploração do material do curso, mas, sobretudo, de materiais externos 

relacionados a ele. 

A função social refere-se à produção de um ambiente social amigável e 

agradável, pois isso é imprescindível à aprendizagem online. O professor é o 

responsável por dar espaço aos aspectos pessoais e sociais do grupo, ou seja, estimular 

as relações humanas com o reconhecimento da contribuição de cada aluno e incentivos 

para a união do grupo. Esses elementos promovem colaboração, sendo essenciais para a 

construção e a sustentação de uma comunidade virtual e para que “os participantes 

trabalhem juntos por uma causa comum” (PALLOF; PRATT, 2002, p. 104). 

A função gerencial envolve regras referentes ao agendamento dos fóruns, do 

curso, o ritmo nas interações, os objetivos traçados, a elaboração de normas e a tomada 

de decisões. 

E, finalmente, a função técnica diz respeito à habilidade tecnológica do 

professor, sua familiaridade com os processos e as ferramentas do ambiente virtual 

utilizado. Em cursos de EAD, a tecnologia precisa ser clara e transparente 

(CLEMENTINO, 2008) tanto para professor quanto para aluno. Quanto mais à vontade 

estiver o professor com a tecnologia utilizada, mais segurança passará ao seu aluno. 

Também, importante ressaltar, neste item, que o professor de um curso ou disciplina 

online colaborativo, além de executar as tarefas principais pertinentes ao LMS 

(Learning Management System) ou SGA (Sistema de Gestão da Aprendizagem) deve 

“acreditar na modalidade de EAD para o processo de ensino e aprendizagem” 

(CLEMENTINO, 2008, p. 92), compartilhar de seus pressupostos e compreender e 



44 

 

 

 

assumir a sua função social de “sujeito comunicante” no contexto do curso 

(PENTEADO, 2002). 

Não só as habilidades docentes acima descritas devem ser consideradas, mas, 

principalmente a nova relação com o conhecimento suscitada pelas TIC na Educação 

que nos impele à compreensão dos fundamentos da colaboração e da interatividade 

baseados nos pressupostos de: complexidade, não linearidade, bidirecionalidade, 

potencialidade, permutabilidade e imprevisibilidade (SILVA, 2002).  

Mediante esses pressupostos, algumas estratégias podem ser empregadas para 

promover a aprendizagem colaborativa e a manutenção da comunidade virtual em 

ambientes de aprendizado (PALLOF; PRATT, 2009, p.101): 

a) Formular um objetivo comum para a aprendizagem – planejar objetivos em 

parceria com os alunos é fundamental para o desenvolvimento de uma proposta 

colaborativa. Sugere-se um momento agradável, no início do curso, de acolhimento e 

apresentações pessoais, bem como, da publicação das expectativas com o curso; 

b) Estimular a busca de exemplos da vida real – esse pode ser considerado um 

momento desafiante, pois exige a elaboração de situações-problema do nosso cotidiano 

que estimulem os alunos a compartilharem opiniões, argumentos, informações, 

conhecimento no contexto coletivo de trabalho. Por isso, as situações-problemas devem 

gerar identificação com os participantes; 

c) Estimular o questionamento inteligente – estimular a reflexão individual e do 

grupo no decorrer do levantamento das questões; 

d) Dividir a responsabilidade pela facilitação – estratégia didática considerada 

fundamental para a interação de uma comunidade virtual porque oportuniza a todos a 

vivência de diferentes situações e funções no ambiente, tais como: “facilitador de 

discussão, observador do processo, comentarista do conteúdo” (PRETTO; RICCIO, 

PEREIRA, 2009, p.12); 

e) Estimular a avaliação entre os próprios alunos – também considerada uma 

relevante estratégia didática no AVA para a promoção da colaboração é o estímulo dos 

participantes a comentarem as postagens uns dos outros num processo contínuo de 

reflexão. Por isso, de suma importância que o professor esteja sempre presente nas 

discussões do grupo e exemplifique com comentários significativos que interpelem 

outros alunos na avaliação das postagens feitas nos fóruns. Igualmente importante citar 

nesse item a importância de o professor fomentar a reflexão do aluno sobre seu próprio 
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desenvolvimento durante os debates, as discussões, o curso. A reflexão sobre as 

contribuições no grupo de trabalho, as avaliações sobre os vários comentários (dos 

outros alunos), a pesquisa realizada fora do ambiente com alimentação do acervo da 

plataforma, o compartilhamento das aprendizagens contribuem para que o aluno faça 

uma autoavaliação e assim possa perceber a relevância de cada indivíduo para o 

processo de um trabalho colaborativo e de crescimento coletivo. 

f) Compartilhar recursos – fundamental numa proposta colaborativa, pois os 

alunos tornam-se responsáveis pelas contribuições de materiais trazidos de fora do 

ambiente e assim ajudam a enriquecer o acervo do curso, ampliar sua autoaprendizagem 

e investir em pesquisa; 

g) Estimular a escrita coletiva – outro elemento indispensável para compor as 

estratégias didáticas em comunidade virtual, pois, proporciona adesão ao grupo, cria 

proximidade, compartilhamento, negociação e organização das ideias. “A técnica do 

brainstorming
16

 (tempestade de ideias) sendo utilizada adequadamente faz emergir 

questões fundamentais que serão mapeadas” (PRETTO; RICCIO, PEREIRA, 2009, 

p.12), também devem ser consideradas a utilização de Recursos Educacionais Abertos 

(REA)
17

 ; objetos de aprendizagem
18

 ou até mesmo do GoogleDocs
19

. 

As contribuições vistas anteriormente - redimensionamento de conceitos na 

educação, postura didática do professor e estratégias metodológicas – devem convergir 

para a construção de um ambiente que facilite a proposta da colaboração e a 

participação efetiva do grupo. Tais propostas devem estar consubstanciadas nos 

princípios da interatividade e nos pressupostos da aprendizagem colaborativa que 

dispõem de meios e ferramentas particulares, tais como: softwares de exercício e 

prática, tutoriais, jogos, linguagem midiática, programas de autoria, editores de textos,  

simuladores e a própria navegação livre pela rede.  

                                                
16 Foi criado por Alex Osborn nos anos 30, na área da publicidade. Um brainstorming é uma reunião 

destinada a incentivar a total libertação da atividade mental, sem restrições. Embora se possam fazer 

brainstormings individuais, o resultado é normalmente mais fraco, visto que um indivíduo por si só 
facilmente se limita. Esta técnica funciona tão bem porque, entre outros motivos, “ideias puxam ideias”. 

As ideias dos outros são por vezes pontos de partida para as nossas melhores ideias. Disponível em 

http://www.spi.pt/documents/books/inovint/gi/acesso_ao_conteúdo_integral/capitulos/3.7/cap_apresentac

ao.htm 
17 Ver http://rea.net.br 
18 Ver http://www.nuted.ufrgs.br/objetos/ 
19 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=writely&passive=1209600&continue=https://docs.goo

gle.com/%23&followup=https://docs.google.com/&ltmpl=homepage 
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Esses recursos, acompanhados de uma indicação teórico-metodológica baseada 

na ação dialógica, na práxis (FREIRE, 1996) docente e no uso da tecnologia como 

suporte educativo, podem tornar-se uma nova ação educadora na qual “professor e 

alunos participem de um processo conjunto para aprender de forma criativa, dinâmica, 

encorajadora que tenha como essência o diálogo e a descoberta” (ALCÂNTARA, 1999, 

p. 3).  Pois, do contrário, todo o aparato tecnológico disponível no LMS será incapaz de 

proporcionar mudanças significativas no saber do aluno por mais midiático que seja o 

ambiente. 

Contudo, as habilidades docentes, as estratégias didáticas e os novos conceitos 

na área da Educação não se encerram em si mesmos porque se assim o fizessem 

conduziriam-na ao reducionismo tecnicista do fazer docente. Ao contrário, esses 

elementos nos impulsionam à discussão do caráter epistêmico da educação e das 

indagações de: para que serve a educação? A quem devemos ensinar? O que devemos 

ensinar?  Compreendendo que no campo do trabalho docente, o saber do professor 

depende também daquilo “que ele não sabe, daquilo que se supõe que ele não saiba, 

daquilo que os outros sabem em seu lugar e em seu nome, dos saberes que os outros lhe 

opõem ou lhe atribuem…” (TARDIF, 2002, p. 13). Entendemos a educação – presencial 

ou online - como um fenômeno humano onde coexistem educador, educando e 

mensagem educativa (ROHR, 1997 apud ALMEIDA, 2009) em um processo dialógico 

de humanização. E o conhecimento como algo aberto e inter-relacionado com o mundo 

e não como “uma substância ou um conteúdo fechado em si mesmo” (ROHR, 1997 

apud ALMEIDA, 2009, p. 13) porque se revela “através de relações complexas entre o 

professor e seus alunos” (ROHR, 1997 apud ALMEIDA, 2009, p. 13). 
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2.2. RELAÇÕES DO SUJEITO COM O CONHECIMENTO 

 

 

Favoráveis ou não, é chegado o momento em que nós profissionais 

da educação, que temos o conhecimento e a informação como 

nossas matérias-primas, enfrentemos os desafios oriundos das 

novas tecnologias. 

Vani Kenski, 1997 

 

 

A educação não se restringe à aquisição dos saberes cognitivos, mas, sobretudo, 

é humanização plena do ser humano em seus mais variados aspectos: afetivo, social, 

estético, cultural, político... gerada por meio da relação das pessoas no grupo e apoiada 

em teoria da educação que “promova a aprendizagem do sentido das coisas a partir da 

vida cotidiana” (GADOTTI, 2010, p. 84). Ou seja, educação é um “direito fundamental 

a todo ser humano sendo requisito essencial para o desenvolvimento sustentável, a paz e 

a efetiva participação do sujeito na vida das sociedades contemporâneas e globalizadas” 

(UNESCO, 2000).  Logo, é necessária uma prática docente dialógica e inscrita no 

“cerne do saber dos professores a relação com o outro, principalmente, com esse outro 

coletivo representado por uma turma de alunos” (TARDIF, 2002, p. 13) que se apropria 

do conhecimento partilhado. 

O conceito de educação ou de apropriação (ROGOFF, 1998) utilizado aqui 

remete-nos à ideia de transformação, pois envolve a participação em uma determinada 

situação onde o próprio sujeito na interação com o objeto transforma-se e torna-se capaz 

de controlar situações análogas futuras. A apropriação do conhecimento é possível, 

neste sentido, somente através de uma participação orientada, no que tange aos 

“processos e sistemas de envolvimento entre as pessoas, à medida que elas se 

comunicam e coordenam esforços ao participar de atividades de cunho cultural” 

(ROGOFF, 1998, p. 125).  

A intervenção docente deve acontecer nos momentos em que o professor julgar 

necessária a organização do pensamento dos alunos e a construção do conhecimento 

coletivo com base no significado social do saber. Por isso, a importância das habilidades 

didáticas discutidas anteriormente e da história pessoal do professor na proposição de 

atividades que suscitem a resolução de situações-problema em conjunto, pois, nesse 

processo educativo, tanto sujeito quanto conhecimento são considerados ativos e 
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mutáveis. Os processos cognitivos, igualmente, ativos dentro de uma realidade plural, 

dinâmica e complexa. E a perspectiva didática na dinâmica de aprendizagem deve 

empreender projetos que contemplem uma relação dialógica (FREIRE, 1996), onde 

professor e alunos compartilhem conhecimentos para juntos aprenderem em um 

movimento de parceria.  A relação na aprendizagem da contemporaneidade deve, então, 

ser a de “parceiros solidários que enfrentam desafios nas problematizações e que se 

apropriam da colaboração e da criatividade para tornar a aprendizagem significativa, 

crítica e transformadora” (MORAN, 2003, p. 3). 

Esta dinâmica torna o conhecimento significativo para o aluno, pois somente 

quando ele consegue estabelecer relação entre o conteúdo acadêmico e o social (o que 

aprende e o que vive) percebe o sentido dos conceitos estudados e cria significado para 

esses elementos em sua vida. A aprendizagem significativa é o processo através do qual 

um novo conhecimento ou informação relaciona-se de forma não arbitrária e substantiva 

à estrutura cognitiva do aprendiz (AUSUBEL, 1980). A relação cognoscente do sujeito 

envolve produção, ou seja, uma aprendizagem que pode fundar-se “na exterioridade ou 

na interioridade constituindo formas de relação com o conhecimento” (EDWARDS, 

1997, p. 70).    

Contudo, é importante salientar que esta expressão “forma de conhecimento”, 

para Edwards (1997), descreve a “existência social e material do conhecimento” no 

meio acadêmico, na tentativa de descrever as relações intrínsecas que o conteúdo 

estabelece com a didática do professor e com as relações entre o professor e o aluno 

(EDWARDS, 1997, p.179). 
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Figura 2.2.1. Formas de relação dos sujeitos com o conhecimento. Extraído de GONÇALVES, 2006, p. 

105.  

 

 

Na relação de exterioridade o aluno relaciona-se com o conhecimento de forma 

mecânica, ou seja, “simula uma apropriação o que faz com que o conhecimento pareça 

ser ‘problemático ou inacessível’ a ele” (EDWARDS; MERCER, 1998, p. 175). Já na 

relação de interioridade, essa assimilação ocorre por meio da significação que o 

educando estabelece com o saber posto, resultando numa relação igualmente 

“significativa com o conhecimento” (SOUZA; OLIVEIRA, 2010, p. 175) 

Dentro dessa perspectiva, Edwards (1997) propõe três categorias organizadoras 

na construção do conhecimento: 

A primeira categoria é a do conhecimento tópico em que tópico refere-se à 

posição daquele conhecimento estudado dentro do eixo central do saber. Neste item não 

está incluída a participação dos alunos, pois o conhecimento está caracterizado como 

um status em si mesmo e não possui significado ainda para o educando. Dessa forma se 

apresenta fechado e circunscrevendo todo o conhecimento sobre o tema (EDWARD, 

1997). Nesta etapa o aluno irá relacionar-se com o conhecimento na exterioridade, por 

isso, ele o vê como algo difícil ou inacessível. Podemos associar essa fase na docência 

online ao momento da leitura das telas das aulas. O conteúdo das aulas pode parecer 
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muito distante, intransitável ou incompreensível ao aluno. A falta de significado entre o 

conteúdo acadêmico e a realidade vivida confere ao conteúdo estudado uma desconexão 

com o mundo, portanto, a solução que geralmente o aluno encontra nesta etapa é a 

memorização. 

         A segunda categoria é a do conhecimento como operação - uma maneira mais 

complexa de lidar com o conhecimento porque sugere a aplicabilidade do saber - 

conhecido na categoria anterior - a alguma atividade pré-estabelecida pelo professor. No 

entanto, o aluno continuará na relação exteriorizada com o conteúdo, se não houver uma 

intervenção docente que o distancie do caráter linear da construção do conhecimento. O 

conteúdo e todos os elementos midiáticos do AVA se constituem como mediadores na 

construção do conhecimento pelo aluno, mas, ainda de forma estática dentro da 

realidade objetiva do sistema de conhecimentos. O conteúdo, portanto, se apresenta 

“como um conjunto de mecanismos e instrumentos que permite ao aluno pensar” 

(EDWARDS; MERCER, 1998, p.65). Nessa fase, a mediação docente é imprescindível 

porque é justamente o professor quem poderá conduzi-lo a ultrapassar o nível da 

operação em direção a uma fase mais complexa e autônoma em busca da interiorização 

dos conceitos por meio de situações-problemas que envolvam aspectos da realidade 

subjetiva do aluno.  

          O espaço do fórum constitui-se um meio fundamental na prática educativa porque 

após relacionar-se com o conteúdo por meio da linguagem midiática, o aluno solicitará 

uma outra mediação: a docente. Num primeiro momento, então, ele (aluno) relaciona-se 

com o conteúdo das telas de aula onde atuam como mediadores: a linguagem escrita e 

midiática, o próprio conteúdo, a plataforma, as TIC, mas ainda necessita da intervenção 

do professor na busca de pistas (EDWARD, 1997) para que seu pensamento se organize 

no processo de assimilação daquele novo saber. A melhor interpretação que podemos fazer 

da “função pedagógica mediante pistas é que representam um processo educativo no 

qual os alunos não são nem objeto de uma extração, nem tampouco se lhes ensina 

diretamente” (EDWARDS; MERCER, 1998, p. 161 apud CARVALHO, 2002, p.161) 

na perspectiva da transmissão.  Ao contrário, as pistas introduzem o que para eles 

“consiste em um discurso compartilhado com o docente” (EDWARDS, 1997, p.161). 

Como tal, se encaixa perfeitamente no tipo de processo educativo definido pela “zona de 

desenvolvimento proximal” de Vigotski, na qual o conhecimento dos alunos é encaminhado 
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“orientado por perguntas e pistas do professor para conseguir aprofundamentos dos quais os 

alunos sozinhos pareciam incapazes” (EDWARDS; MERCER, 1998, p. 161). 

A mediação docente - interativa - deve objetivar o alcance de novos conceitos ou 

estratos cognitivos que o aluno não chegaria sozinho na simples relação tópica com o 

conhecimento.   

As formas de conhecimento tópico e como operação privilegiam uma estrutura 

formal e linear que incentiva a reprodução e a repetição, não destacando outros 

elementos relevantes associados ao processo de aprendizagem, como por exemplo, a 

reflexão, a criação, a (re)criação. Na fase de operação do conhecimento, o aluno adquire 

a capacidade de “executar o formalismo que, embora não deixe de ser um saber 

importante, não é o único” (SOUZA; OLIVEIRA, 2010, p. 180), ou seja, a 

aprendizagem consiste em “conhecer as respostas corretas para as perguntas formuladas 

pelos professores” (EDWARDS; MERCER, 1988, p. 90 apud CARVALHO, 2000, p. 

120). Caso a proposta do fórum remeta a um esquema de perguntas e respostas simples, 

objetivas e retóricas, o aluno não conseguirá sair da relação de exterioridade com o 

conteúdo e construir um sistema de conceitos próprios. Ao contrário o pensamento 

estará direcionado para a aplicação do conteúdo em situações específicas por meio da 

dedução. 

         Abaixo, descrevemos um exemplo de proposta de fórum da disciplina de 

Metodologia Científica de um curso de graduação que somente permite a participação 

mecânica do aluno, conservando-o numa relação com o conhecimento no nível da 

operação: 

Você acabou de conhecer as diferentes técnicas de estudo (fichamento, resumo e resenha) na aula 4 e 
as regras para citação (ABNT) na aula 5. Agora, responda: 

1- Qual a importância do fichamento de leitura para os trabalhos acadêmicos?  
 
2- Quando devemos usar citações em um texto acadêmico?  

Bom trabalho! 

          Ao analisarmos pedagogicamente a proposta acima, percebemos que esta admite 

tão-somente a participação ritualizada e mecânica do aluno, sem reflexão sobre o 

aprendido (EDWARDS; MERCER, 1998). Atividades como esta, meramente 

descritivas e retóricas, apenas relacionam de forma superficial o conteúdo das aulas com 

perguntas diretas e objetivas que retiram os aspectos da interdisciplinaridade e da 
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transversalidade dos conteúdos. Situam-se na linearidade e no reprodutivismo do 

paradigma cartesiano que não dá mais conta da complexidade do mundo e da realidade 

que nos cerca e nos desafia cotidianamente. E, principalmente, não promove um 

conhecimento significativo e produzido a partir da relação pessoal do aluno com o 

conhecimento mediante um trabalho com pesquisa. É puramente o trabalho de encontrar 

no texto-base a resposta para aquelas perguntas. 

          A terceira e última categoria é a situacional, onde o referente para o sujeito é o 

significado de sua realidade mediado pela situação-problema proposta no ambiente 

acadêmico ou no AVA (EDWARDS; MERCER, 1998, p. 180). Ao abordar o 

conhecimento de modo situacional os questionamentos realizados pelo professor não 

são perguntas retóricas, mas situações que envolvam a realidade vivenciada: a situação 

é a realidade que envolve o sujeito porque, para responderem aos questionamentos do 

professor os alunos “devem recorrer a si mesmos e não a um conhecimento distante que 

tentam apreender e para o qual pedem pistas” (EDWARDS; MERCER, 1998, p. 117). 

Nessa fase de construção do conhecimento, a interação professor-conteúdo-

aluno ocorre de maneira natural e significativa, uma vez que, o conhecimento em 

construção tem valor e significado social para os envolvidos que estabelecem 

associação entre o conteúdo acadêmico e o vivencial. Ou seja, o educando correlaciona 

o conteúdo das aulas com outras áreas do conhecimento estudadas e transversaliza o 

saber produzido. O conhecimento - antes formal e mecânico - torna-se agora inteligível 

para a realidade do aluno e do grupo. Refere-se a um “saber centrado num ponto de 

intersecção entre o mundo e o indivíduo para o qual o dito mundo é significativo” 

(EDWARDS; MERCER, 1998, p.180).  

Esse processo ocorrerá no fórum de discussão, mediante a apresentação de uma 

proposta de trabalho que envolva situações desafiadoras para o grupo e possibilite o 

pensar coletivo a partir dos elementos apresentados nas aulas. Os alunos serão 

instigados à pesquisa externa de modo a contribuir com materiais trazidos de fora do 

ambiente e que promovam a reflexão e a escrita coletiva do grupo. A linguagem na 

interação entre alunos e grupo é instrumento de mediação da aprendizagem para criar 

situações concretas de produção, reflexão, colaboração e construção de conhecimento, 

saindo do esquema linear de reprodução ou consumo para um processo de 

ressignificação do conhecimento. 
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A internalização é um processo através do qual um elemento estrutural da 

atividade externa, ou seja, interacional, passa a um plano interno do indivíduo em um 

movimento de ressignificação. Assim sendo, a internalização refere-se a nível novo de 

organização do conhecimento pelo sujeito aprendente, possibilitado pela mediação de 

ferramentas psicológicas, sinais externos e da interação social (VIGOTSKI, 1993).  

E a linguagem é instrumento de mediação da aprendizagem para criar situações 

concretas de produção, reflexão, colaboração e construção de conhecimento, saindo do 

esquema linear de reprodução ou consumo. 

 A figura que se segue sintetiza este processo de construção de ideias e 

conhecimento a partir da interação social com o objeto cognoscível: 

 

     

Figura 2.2.2. Formas de conhecimento no ensino. Extraído de GONÇALVES, 2006, p.104: 

 

 

 Vigotski (1993) ao se referir ao processo de aquisição de conhecimentos, o 

decompunha em dois níveis de estruturação cognitiva: (1) processos psicológicos 

elementares (biológicos) e (2) processos psicológicos superiores (culturais). Dessa 

CONHECIMENTO TÓPICO 
LÓGICA DO 
CONTEÚDO 

• Simbolizado por termos e conceitos 

• Ênfase na estrita relação entre termos numa determinada 
sequência 

• Respostas são únicas e precisas 

• Exclui a participação dos alunos 

 

CONHECIMENTO COMO OPERAÇÃO 
CONHECIMENTO NO 

ENSINO 

• Conjunto de operações que objetiva resultados dentro de uma 
realidade objetiva no sistema linear de conhecimentos 

• Ênfase na aplicação do conhecimento baseada na dedução 

• Linguagem científica e técnica 

 
CONHECIMENTO SITUACIONAL 

LÓGICA DA 
INTERAÇÃO 

• Conhecimento construído em torno da realidade do 
sujeito(situação) 

• Ênfase maior no significado e usos dos valores sociais do que nas 
definições abstratas 

• Aluno autônomo no pensamento  na abordagem com realidade 
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forma, rejeitava a ideia de que o aprendizado é uma simples acumulação de reflexos ou 

associações entre estímulos e respostas. Inversamente, afirmava que os processos 

psicológicos superiores se desenvolvem a partir da interação social e não podem ser 

entendidos como elemento independente do plano social no qual o indivíduo está 

inserido: 

Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no 
decurso do desenvolvimento da criança: a primeira vez, nas atividades 

coletivas, nas atividades sociais, ou seja,como funções interpsíquicas: 

a segunda, nas atividades individuais, como propriedades internas do 
pensamento da criança, ou seja, como funções intrapsíquicas 

(VIGOTSKI, 1993, p. 14) 
  

 

Ao percebemos o fórum como um espaço privilegiado para a interação com o 

grupo de alunos, também consideramos que o aprendizado não é uma simples repetição 

de conceitos, frases ou representações entre estímulos e respostas (VIGOTSKI, 1993). 

Por isso, a interação é, para a docência online, condição sine qua non para que a 

aprendizagem aconteça, e a heterogeneidade do grupo favorece e enriquece a construção 

do conhecimento através da ação dialógica e colaborativa. 

A ação pedagógica, na atividade colaborativa, precisa desafiar os alunos a 

buscarem respostas para as provocações feitas pelo professor, numa dimensão 

interdisciplinar, crítica e com visão holística. Somente uma abordagem progressista e 

ensino com pesquisa poderão contribuir para a educação ampla e impulsionar o aluno a 

aprender a aprender (BEHRENS, 2012). O exemplo de atividade de fórum que se segue 

nos dá ideia de como superar a reprodução vista no exemplo anterior e buscar uma 

prática pedagógica que supere a fragmentação e a reprodução do conhecimento:Caros 

alunos,  

Esperamos que tenham gostado dos vídeos assistidos e que os diversos projetos apresentados em 
diferentes instituições possam servir de estímulo e incentivo para a disseminação de projetos em 

sustentabilidade em sua Instituição. 

Nessa última aula, teremos como meta a realização de um planejamento de projeto interdisciplinar que 

poderá ser utilizado em sua sala de aula ou como atividade extensiva em seu campus de atuação. Deve ser 

feito em grupo no espaço do fórum,de modo a tornar a atividade colaborativa, reflexiva e socializadora. 

Empregue os itens discorridos nas aulas 3 e 4 para construir seu projeto. Também sugerimos como apoio 

os manuais para elaboração de projetos do Ministério do Meio Ambiente disponível em 

http://www.rma.org.br/v3/template/downloads/captacao/material_apoio_captacao_recurso.pdf 

http://www.rma.org.br/v3/template/downloads/captacao/material_apoio_captacao_recurso.pdf


55 

 

 

 

Após a socialização do seu projeto no fórum 5, apresente-o a sua unidade como projeto de extensão ou 

procure por programas de premiação de projetos em sustentabilidade. 

Bom trabalho a todos. 

 

O grande desafio se coloca então na ação docente que precisará irromper com a 

linearidade da comunicação no modelo ‘todos-um’ e eleger uma nova concepção que 

envolva a multiplicidade do saber e a colaboração como estratégias didáticas na 

construção do conhecimento, utilizando o paradigma todos-todos (SILVA, 2007), pois 

como afirmamos anteriormente, essa metodologia rompe com os pilares da pedagogia 

da transmissão (FREIRE, 1983), institui a formação de um sujeito crítico e inovador e 

percebe o conhecimento como provisório e relativo a partir da localização histórica de 

sua produção (BEHRENS, 2012). Por isso, o professor e aluno são sujeitos e não mais 

objetos de seu trabalho e da reprodução do conhecimento, respectivamente. Ao 

contrário, o professor confere corpo e sentido ao conteúdo, a partir de uma relação 

negociada e adaptada (TARDIF, 2002), e o aluno, não mais como ‘receptáculo de 

informações’ (FREIRE, 1983), produz conhecimento a partir das orientações docentes. 

Dessa maneira, afirmamos que a aprendizagem colaborativa tem como 

referência a prática pedagógica embasada no paradigma emergente e se caracterizará 

por três abordagens interdependentes: “(1) o ensino com pesquisa, (2) a abordagem 

progressista e (3) a visão holística ou sistêmica” (BEHRENS, 2012, p. 87). 

O ensino como pesquisa distancia-se do paradigma da transmissão do 

conhecimento porque tem, em sua proposta, a busca e a produção do conhecimento pelo 

aluno a partir de um processo investigativo e crítico. 

A abordagem progressista tem como pressuposto principal a “transformação 

social” (BEHRENS, 2012, p. 87). Por isso, incentiva a discussão coletiva, a 

aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1980), os trabalhos colaborativos, as parcerias 

e a ação-reflexão de alunos e professores. 

A visão holística ou sistêmica resgata a visão de totalidade, tentando a superação 

da fragmentação do conhecimento, intencionando a formação de um sujeito humano, 

ético e sensível a partir da consideração de suas múltiplas inteligências (BEHRENS, 

2012).   
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Essa nova metodologia de produção do conhecimento na universidade pressupõe 

a estimulação da autonomia, da criatividade e da colaboração e, sobretudo, da utilização 

da investigação como instrumento didático na construção e produção do conhecimento 

pelo aluno. Para que esta perspectiva metodológica se efetive, é necessária à proposição 

de projetos que estimulem o estudo sistemático e a investigação orientada, objetivando 

impulsionar o aluno a aprender a aprender. E, sobretudo, observar o aluno como sujeito 

de seu conhecimento (BEHRENS, 2012, p. 87).  

Esta prática pedagógica emancipadora efetiva-se na aprendizagem significativa, 

desafiadora, problematizadora e estimulante, de forma a impulsionar o aluno e o grupo 

na busca de soluções dos problemas acadêmicos, sociais e profissionais. Também 

necessita ancorar-se nos relacionamentos humanos que superem o binômio opressor x 

oprimido (FREIRE, 1983). E organizar-se a partir da construção de uma “complexa teia 

de relações e interdependência na qual os trabalhos coletivos e de parcerias exigirão a 

colaboração e a participação de todos” (BEHRENS, 2012, p. 85). A metodologia 

participativa e holística implica formação diferenciada de profissionais e cidadãos em 

todas as áreas do conhecimento, pois do profissional e do cidadão contemporâneos são 

exigidas competências distintas daquelas da modernidade e peculiares aos novos 

processos e diversos espaços sociotécnicos de atuação desse sujeito hodierno. 

De acordo com o Plano de Educação de Graduação (PNG), devido às aceleradas 

e constantes mudanças em que estamos vivendo, a função social da universidade 

necessita de redefinição no que tange aos contornos do exercício profissional de modo a 

“ensejar aos egressos a capacidade de investigação e a de aprender a aprender. Este 

objetivo exige o domínio dos modos de produção do saber na respectiva área, de modo a 

criar as condições necessárias para o permanente processo de educação continuada” 

(PNG, 1999, p. 5). 

Notamos, portanto, a importância da utilização do esquema comunicacional 

todos-todos (SILVA, 2007), da colaboração e da interdisciplinaridade como estratégias 

didáticas na docência online. Igualmente, do suporte teórico da complexidade, para 

superarmos o modelo dicotômico dualista do(a) sujeito/objeto, parte/todo, razão/emoção 

e a estrutura disciplinar do conhecimento fragmentada em suas partes, que caracteriza o 

ensino como competitivo, sectário e individualista. Ao contrário, o paradigma 

emergente ou holomônico da educação a conduz a um estilo colaborativo de aprender 

na busca pelo sentido da vida e da educação vivenciada que: 
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                                      (...) crie as condições propícias a uma aliança entre ciência e 

consciência, razão e intuição, progresso e evolução, sujeito e objeto, 

de tal forma que seja possível o estabelecimento de uma nova ordem 

planetária (RÉGNIER, 1995 apud BEHRENS, 2012). 
 

 

Ainda nesse sentido, retornamos ao PNG, onde enfatiza que o papel da universidade 

contemporânea é social e que a instituição acadêmica deverá orientar-se, primordialmente, 

pela vertente humanística e não só pelos desafios tecnológicos, mas, sobretudo, pela 

questão ética concernente e à amplitude da existência humana. “Assim, parece 

fundamental que a universidade, por todas as suas ações, busque o equilíbrio entre 

vocação técnico-científica e vocação humanística” (PNG, 1999, p. 5). 

As novas exigências sociais apontam para a formação profissional universitária 

ampla e plena que: 

 

articule, com a máxima organicidade, a competência científica e 
técnica, com a inserção política e a postura ética. Só se ganha 

competência científica se cada curso de graduação conseguir 

familiarizar os alunos com os fundamentos (epistemes) que sustentam 

a área científica que informa cada área do conhecimento. Este 
processo requer domínio da evolução histórica da respectiva ciência, 

domínio dos métodos e linguagens que geraram seus distintos 

contornos, o diálogo com os "clássicos" respectivos. É na base destes 
fundamentos que se pode construir o "aprender a aprender", condição 

para o exercício profissional criativo, aquele que não se exaure nos 

rápidos processos de obsolescência que afetam, hoje, todo exercício 

profissional (PNG, 1999, p. 8). 
 

 

A aprendizagem colaborativa baseada na pesquisa coloca-se, portanto, como um 

importante instrumento didático para a docência como um todo e, especialmente, para a 

docência online do ensino superior, pois carrega consigo os fundamentos e os 

dispositivos para a construção de um conhecimento significativo, ético, pessoal e 

compatível com o desenvolvimento tecnológico contemporâneo. Aprender de forma 

colaborativa requer diálogo, leitura, respeito às ideias divergentes e, notadamente, 

aprender a aprender.  Componentes fundamentais e exigidos pelas novas demandas da 

sociedade. 
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2.3.  O SOCIOINTERACIONISMO E SUAS IMPLICAÇÕES NA DOCÊNCIA  

 

 

O individuo não nasce pronto nem é cópia do ambiente externo. 

Em sua evolução intelectual há uma interação constante e 

ininterrupta entre processos internos e a influência do mundo 

social. A interação social é essencial para a transformação do 

homem de ser biológico em ser humano. 

Lev Vigotski 

 

 

  

Tradicionalmente, sabemos que para que a aprendizagem escolar ou acadêmica 

ocorra, é necessária a presença de, pelo menos, três elementos básicos: o aluno, o 

professor e a situação de aprendizagem. Na educação online, essas figuras e o ambiente 

desfocam-se e tomam posições diferenciadas, porque o computador e o espaço virtual se 

inserem como novos elementos no processo de aprendizagem.  

Essa estrutura diferenciada anuncia que as metodologias utilizadas na sala de 

aula presencial podem não ser adequadas ou totalmente apropriadas ao novo ambiente 

de aprendizado estabelecido pelas TIC. Consequentemente, as abordagens pedagógica e 

psicológica acerca da aprendizagem e da relação aluno-professor devem ser 

diferenciadas para o ambiente online, pois “toda prática educativa traz em si uma teoria 

do conhecimento” (DARSIE, p.09) que a fundamenta. Por isso, destacamos a 

importância das teorias de aprendizagem que, apoiadas em teorias do conhecimento, 

buscam explicar a dinâmica do processo de  aprendizagem.  

Muitas são as correntes, linhas, escolas e classificações acerca da aprendizagem. 

Não é nosso foco, neste trabalho, discuti-las pormenorizadamente. Por isso, preferimos 

citar, aqui, brevemente, apenas três abordagens teóricas da aprendizagem: a 

Comportamentalista (Pavlov, Skinner), a Cognitiva (Piaget, Vigotski, Bruner) e a 

Humanista (Rogers e Novak). 

A abordagem comportamentalista compreende que a aprendizagem é a aquisição 

de novos comportamentos que se manifestam a partir de respostas específicas a 

estímulos igualmente específicos. Entende que o aprendiz é um ser que responde aos 

estímulos do meio, mas não leva em consideração o que ocorre em suas estruturas 

psicológicas internas. A posição do indivíduo que aprende é passiva, e se realiza por 

meio de estímulo e resposta (MATOS, 2008).  
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Contrapondo-se ao comportamentalismo, a abordagem cognitiva tende a analisar 

a mente e o ato de conhecer e entende o ser humano como sujeito criativo, capaz de 

interpretar e representar o mundo e não somente responder aos estímulos oferecidos por 

ele. Ocupa-se da atribuição de significados, da compreensão, da transformação, do 

armazenamento e do uso da informação através dos processos mentais (MATOS, 2008). 

A Epistemologia Genética tem no pressuposto da ação-interação o requisito 

basal para a prática do desenvolvimento cognitivo porque sublinha que 

o conhecimento é originado através da relação do sujeito com seu meio (PIAGET, 

2003).  Matos (2008, p. 3), discorrendo sobre a compreensão de homem a partir de 

Piaget, afirma que: 

 
[...] a concepção de homem de Piaget é a de um sujeito em atividade, 

que constrói seu conhecimento através das interações com o meio. Ou 

seja, a relação entre sujeito cognoscente e objeto cognoscível é 
indissociável, pois o conhecimento resulta da permuta constante do 

sujeito com o ambiente. 

 

    Vigotski concebe, exatamente como Piaget, uma abordagem 

desenvolvimentista, no entanto, diferem no entendimento da natureza e da origem do 

desenvolvimento humano. Enquanto, para Piaget, a adaptação cognitiva estabelece 

relação funcional de continuidade com a adaptação biológica e constitui processos de 

assimilação, acomodação, adaptação e organização no indivíduo, para Vigotski, essa 

relação é mais de ruptura do que de continuidade, exercendo o meio social e a história 

do aluno importância fundamental porque neles estão contidas as ferramentas técnicas e 

semióticas que serão utilizadas para o desenvolvimento do psiquismo e da formação do 

pensamento desse aprendiz (MATOS, 2008). 

Já a abordagem humanista prioriza como fundamento para a aprendizagem a 

autorrealização do aprendiz, considerando a valorização equitativa dos aspectos 

cognitivo, motor e afetivo para a realização da aprendizagem (MATOS, 2008). 

As breves definições acima acerca das abordagens teóricas nos fazem entender 

que a mais pertinente para a análise da educação a distância na modalidade online seja a 

cognitiva interacionista. Por isso, optamos pela teoria sociointeracionista de Vigotski 

como suporte teórico para esta discussão, a fim de tentarmos identificar características 

singulares para a docência online em suas metodologias neste campo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
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A perspectiva histórico-social do sociointeracionismo compreende que a interação 

é a relação estabelecida entre um grupo de indivíduos na troca de informações, 

experiências e objetivos. É justamente esta troca que constitui o processo de 

aprendizagem. Vigotski (1993) afirmava que o aprendizado não é necessariamente 

precedido do desenvolvimento de bases psicológicas, mas se desenvolve em interação 

contínua. E que o aprendizado de um determinado conteúdo influencia o 

desenvolvimento do indivíduo além dos limites daquele conteúdo. Outro ponto 

importante desenvolvido por ele é que cada situação de aprendizagem pressupõe a 

existência de uma história, dessa forma, sua doutrina afasta-se da teoria da “tabula 

rasa
20

” (John Locke, 1632-1704).  

 A interação sujeito-objeto-meio resulta no processo evolutivo da aprendizagem 

sociointeracionista e pressupõe a constituição de um aprendiz autônomo, questionador, 

adaptativo e interativo com seu meio (MATOS, 2008). Essas características são 

pertinentes ao ambiente online de aprendizado, à medida que este se apresenta como um 

“hipertexto mundial interativo, onde cada um pode adicionar, retirar e modificar partes 

dessa estrutura telemática, como um texto vivo, um organismo auto-organizante” 

(LEMOS, 2002). É o ambiente de circulação de discussões diferenciadas, reforçando 

competências diversas e “aproveitando o caldo de conhecimento que é gerado dos laços 

comunitários, podendo potencializar a troca de competências, gerando a coletivização 

dos saberes” (LEMOS, 2002); é o ambiente que não tem controle centralizado, 

multiplicando-se de “forma anárquica e extensa, desordenadamente, a partir de 

conexões múltiplas e diferenciadas, permitindo agregações ordinárias, ponto a ponto, 

formando comunidades ordinárias” (MATOS, 2008, p. 69). 

   Conceitos importantes desenvolvidos por Vigotski são: Zona de 

Desenvolvimento Real e Zona de Desenvolvimento Proximal onde a primeira 

compreende aos conhecimentos já dominados pelo indivíduo e a segunda refere-se ao 

conjunto de potencialidades que o sujeito pode acessar mediado por outrem ou pelo 

meio. Essa dupla mediação confere ao sociointeracionismo uma característica também 

de duplicidade, pois indivíduo e meio laboram como intermediários no processo de 

aprendizagem (VIGOTSKI, 1998). 

                                                
20 O argumento da tábula rasa foi usado pelo filósofo inglês John Locke, representante do empirismo, e 

significa literalmente folha de papel em branco, pressupondo que a consciência é desprovida de 

conhecimento inato, sendo este resultante das experiências do indivíduo. 
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Importante salientar que o sociointeracionismo não será encarado, neste trabalho, 

como modelo de ensino, mas como concepção geral que pode nos conferir suporte 

teórico para entender como o sujeito (aprendiz) constrói seus conhecimentos em 

interação com o seu ambiente físico e social – comportamento importante e diferencial 

nos ambientes de educação online. 

Como vimos anteriormente, na introdução deste trabalho, a teoria 

sociointeracionista compreende que o desenvolvimento cognitivo se completa e se 

aperfeiçoa por meio da interação social. E o fórum de discussão pode contribuir para o 

desenvolvimento cognitivo do aluno constituindo-se em uma estratégia didática no 

processo de aprendizagem, à medida que têm disponibilizados recursos tecnológicos 

não presentes na sala de aula presencial, tais como: hipermídias e as várias 

possibilidades intercomunicacionais da cibercultura. 

O professor no AVA depara-se com um novo “estilo de pedagogia que favorece 

ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede” 

(LEVY, 1999, p. 58). Nesta situação, ele é impelido a tornar-se um mediador “da 

inteligência coletiva de seus grupos de alunos em vez de um fornecedor direto de 

conhecimentos” (LEVY, 1999, p. 58).  

O fórum de discussão - por sua natureza interativa- precisa compor um espaço 

de negociações e de produção de novos sentidos e significados acerca dos conteúdos 

acadêmicos trabalhados. Igualmente, as propostas pedagógicas trabalhadas, ou seja, os 

temas de debate dos fóruns só farão sentido para os alunos, à medida que, forem 

trabalhados dentro de um conjunto de significação dos conteúdos, utilizando-se uma 

metodologia interdisciplinar e transversalizada do conhecimento. Esse procedimento 

didático pode promover, mais facilmente, a interação do grupo por meio de postagens 

que relatem experiências vivenciadas por alunos e professores, história de vida, mas 

com a finalidade de culminar na construção do conhecimento formal desejado pela 

disciplina, e de propiciar o trabalho pedagógico da mediação que Vigotski denomina 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Ou seja, é necessário que o 

desenvolvimento de um conceito habitual tenha atingido um determinado nível, para 

que o conceito científico correspondente seja apropriado pelo sujeito. Este intervalo não 

pode prescindir da intervenção ou da mediação originada no processo social – na 

interação.  
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Como dissemos anteriormente, para este autor há duas áreas de conhecimento 

que são consideradas como conceitos-chave: (1) Zona de Desenvolvimento Real (ZDR), 

que diz respeito às funções psíquicas e as habilidades já dominadas pelo sujeito, e (2) 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que envolve o conjunto de habilidades nas 

quais o sujeito pode se desenvolver, mas necessita da intervenção de outra pessoa ou 

símbolo, pois, nessa área, estão as habilidades potenciais do indivíduo (VIGOTSKI, 

1998).  

Atuar na ZDR do aluno é totalmente ineficaz e inócuo para a promoção e 

produção do conhecimento pelo educando. Daí, a importância da proposta do fórum ser 

estimulante e permitir que a mediação docente promova a elevação de nível de 

conhecimento do aluno, ou melhor, que o aluno transponha ao conteúdo formal exposto 

nas aulas e consiga tranversalizar o que foi estudado com outras áreas do saber e da sua 

própria história de vida dando significado real ao que está sendo estudado.  

Por isso, o alvo pedagógico da docência – assim como da docência online - deve 

ser a ZDP, uma vez que a origem e a formação dos conceitos científicos (não 

espontâneos) ocorrem no meio acadêmico de maneira contrária a dos conceitos 

espontâneos elaborados pelo indivíduo. Ou seja, enquanto os conceitos espontâneos 

(VIGOTSKI, 1998) são formados a partir da relação do sujeito com o mundo físico 

cotidiano, os conceitos científicos nascem como abstrações da realidade, pois, 

usualmente, são elaborados no ambiente formal de ensino, diferem-se dos espontâneos e 

imprescindem da mediação docente e do suporte conceitual espontâneo para sua 

formação.    

Por isso, é tão importante a utilização da história do indivíduo e do seu meio na 

dinâmica dos conteúdos, pois, para que o aluno elabore o conceito científico desejado 

pelo professor ou pelo programa do curso, é necessário que os conceitos espontâneos 

funcionem como mediadores na construção e interpretação dos novos conhecimentos. O 

movimento de construção desses dois tipos de conceitos é totalmente diferente e 

inverso, mas complementar, pois ambos se “relacionam e se influenciam 

constantemente” porque fazem parte de um único processo (VIGOTSKI, 1998, p. 107). 

Enquanto os conceitos cotidianos se desenvolvem de maneira ascendente, buscando um 

nível superior de abstração, os conceitos científicos se desenvolvem mediados pelo 

professor e pelos conceitos cotidianos e tendem ao nível elementar, ou seja, a 

concretude da realidade (VIGOTSKI, 1998).  
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 A figura a seguir pretende demonstrar a construção e o desenvolvimento dos 

conceitos espontâneos para os conceitos científicos e vice-versa, tendo como 

mediadores os próprios conceitos cotidianos do sujeito: 

 

 

Figura 2.3.1. Dinâmica de construção dos conceitos nos estudos interacionistas de Vigotski  

 

A interação no fórum ou em outras interfaces síncronas ou assíncronas no AVA, 
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atividade psicológica dos participantes daquele grupo. O processo relacional e interativo 

nas interfaces, especialmente do fórum de discussão, por não ser linear, como vimos na 

figura anterior, arquiteta inúmeras possibilidades de significação e contínuas relações 

que geram sucessivas reorganizações dos significados dos conteúdos acadêmicos, a 

cada nova experiência no fórum. Mas, para que esse processo ocorra, é necessário que o 

professor interprete a aprendizagem como um processo sócio-histórico (VIGOTSKI, 

1998) e que decorre, fundamentalmente, da experiência ativa do aluno na ação 

educativa e, sobretudo, perceba a sua mediação na zona de desenvolvimento proximal 

de seu aluno. 

Os estudos de Vigotski (1998) na área da psicologia do pensamento nos 

esclarecem acerca do movimento contínuo do pensamento no processo de significações 
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e ressignificações dos conteúdos. A mutabilidade do pensamento e do significado das 

palavras é constante e se modifica à medida que o indivíduo se desenvolve e de acordo 

com as diversas maneiras pelas quais o pensamento funciona (VIGOTSKI, 1998). Dessa 

forma, é necessário que um “conceito espontâneo tenha alcançado certo nível para que o 

sujeito possa absorver um conceito científico correlato” (VIGOTSKI, 1998, p. 135). 

Mas, o conceito científico não provém da experiência direta do sujeito com seu objeto 

de conhecimento, ao contrário, surge mediado por outrem. No espaço acadêmico o 

professor é este mediador e promove o processo inverso do realizado na aquisição dos 

conceitos espontâneos.  

Um conceito cotidiano força o movimento psíquico do aluno para cima e, ao 

mesmo tempo, abre passagem para um conceito científico se desenvolver de maneira 

descendente, instituindo uma série de estruturas imprescindíveis para a evolução dos 

aspectos mais elementares de um determinado conceito, com o objetivo de lhe conferir 

corpo e vitalidade. Por sua vez, os conceitos científicos fornecem estruturas para o 

desenvolvimento ascendente dos conceitos espontâneos em relação à consciência e ao 

uso deliberado dos conceitos através da linguagem (VIGOTSKI, 1998).  

Podemos ilustrar esse movimento do pensamento e das significações dos conceitos 

mediante a figura seguinte: 

 

 

 

Figura 2.3.2. Movimento de ressignificação de conceitos e conteúdos de acordo com Vigotski 
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Esses pressupostos veiculam um novo comportamento ou fazer pedagógico para 

aluno e professor porque, se o conhecimento só pode ser construído a partir da ação do 

sujeito e de suas experiências é necessário, então, que ele – aluno/sujeito – modele seu 

próprio saber a partir do movimento cíclico de construção de conceitos. E o professor 

(também sujeito, por isso integrante no processo de construção-reconstrução/ 

significação-ressignificação), enquanto mediador entre aluno e conhecimento, atuA 

como propiciador de situações pedagógicas que facilitem e estimulem a aprendizagem. 

Isso também implica dizer que o espaço mediador da comunicação e da aprendizagem 

seja o da construção dos saberes, individual e coletivo, mediatizados por questões 

cotidianas e significativas postas e vividas pelo grupo, numa ação de construção-

reconstrução contínua.  

Por esta razão, as atividades promovidas nos fóruns de discussão devem 

apresentar situações-problemas ou temáticas que contenham elementos da ZDR, mas, 

sobretudo, que ampliem essa zona cognitiva em busca do alcance do conhecimento 

potencial da ZDP. Nesse sentido, o fórum é um meio propício para esse 

desenvolvimento, pois caracteriza-se por sua natureza interativa e abre espaço para o 

trabalho colaborativo entre o grupo e entre este e o professor. Esta dinâmica do fórum, 

de acordo com a perspectiva interacionista, promove o desenvolvimento individual a 

partir das relações sociais e interativas estabelecidas na interface fórum, com apoio 

mediador do professor consubstanciado nos conhecimentos espontâneos dos alunos 

envolvidos. A interação e a colaboração no fórum de discussão devem objetivar a 

promoção do movimento cognitivo de saída da ZDP para a ZDR, ou seja, o aluno torna-

se autônomo naquele conhecimento trabalhado, pois consegue elaborar sozinho 

conceitos que anteriormente necessitava de ajuda.  

Esse conceito, portanto, difere da ideia de ensino e instrução, uma vez que: 

 

do ponto de vista científico, não se pode educar a outrem 

[diretamente]. Não é possível exercer uma influência direta e produzir 

mudanças em um organismo alheio, só é possível educar a si mesmo, 

isto é, modificar as reações inatas através da própria experiência 
(VIGOTSKI, 2003, p.75). 

 

 

Igualmente, Freire (1983, p. 29) afirma que "ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo". Ou seja, a 
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educação deve ser um instrumento que propicie a ação do sujeito em um ambiente 

problematizador, complexo e interrelacional, como o mundo o é. 
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2.4. CSCL, METODOLOGIA DE PROJETOS E DOCÊNCIA ONLINE 

 

 

Não estamos na era da informação. Não estamos na era  

da Internet. Nós estamos na era das conexões.  

Ser conectado está no cerne de nossa democracia e nossa economia. 

 

David Weinberger 

 

 

A internet tem alto poder de disseminação de informações formando, hoje, “o 

tecido de nossas vidas” (CASTELLS, 2003, p. 7). A informática conquistou espaço 

inigualável no interior das sociedades e a sua ausência, num ambiente, pode constituir 

atraso, atrofia, enquanto a sua presença traduz ascensão social e desenvolvimento 

(CASTELLS, 2003). Neste cenário, a hipermídia
21

 inaugurou uma série de novas 

linguagens no ciberespaço, criando um universo mutante e em contínuo movimento de 

evolução. A hipermídia, por meio da união de várias mídias que se complementam, 

apresenta “originalidade de interatividade, caminhos e opções” (FRANÇA, 2009) a 

partir de uma perspectiva colaborativa e de participação para seus usuários. 

O ciberespaço - também conhecido como rede – é o novo meio de onde a 

comunicação se processa, e surge da interconexão mundial dos computadores. Engloba 

a “infraestrutura material da comunicação digital, o universo que acolhe as informações 

e as pessoas que utilizam e alimentam esse universo” (LÉVY, 1999, p. 38). Constitui-se 

através da internet, permitindo uma infinidade de possibilidades de interação e 

colaboração que interferem em nossa cultura, modificam nosso modo de pensar e agir, 

nossas relações sociais com o saber e criam a cibercultura: o “conjunto de técnicas - 

materiais e intelectuais - de práticas, atitudes, modos de pensamento e valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 39).   

O computador, a internet e todas as possibilidades surgidas a partir das TIC 

constituem uma nova forma de organização da sociedade e, sobretudo, da relação com o 

                                                
21 forma combinatória, permutacional e interativa de multimídia, em que textos, sons e imagens (estáticas 

e sem movimento) estão ligados entre si por elos probabilísticos e móveis que podem ser configurados 

pelos receptores de diferentes maneiras, de modo a compor obras instáveis, em quantidades infinitas. Na 

sua forma mais avançada e limítrofe, a hipermídia seria algo assim como um texto verbo-audiovisual 

escrito no eixo do paradigma, ou seja, um texto que já traz dentro de si várias outras possibilidades de 

leitura e diante do qual se pode escolher dentre várias alternativas de atualização (MACHADO, 2001, 

p.146-147). 

 



68 

 

 

 

saber. A Internet é o centro de um novo paradigma sociotécnico que institui novas bases 

de conhecimento, com o trabalho e com a comunicação e transforma a virtualidade em 

realidade, reorganizando a nova sociedade em que estamos vivemos: a sociedade em 

rede (CASTELLS, 2003).  

    O ambiente virtual é um universo de possibilidades que se esquematiza no 

modelo digital, a partir da exploração de seus intera gentes que o alimentam 

constantemente. Quando as interações modificam o modelo, o mundo digital torna-se 

“um vetor de inteligência e criação coletivas” (LÉVY, 1999, p. 75), à medida que a 

inteligência coletiva (LÉVY, 1999) é uma inteligência de liberdade, de não 

totalitarismo, que valoriza cada ser humano e compreende em si os saberes de todos, em 

busca de uma aproximação do saber absoluto.  

O computador conectado ao ciberespaço não é apenas mais um meio de 

transmissão de informação de massa, como a televisão e o rádio, no nível emissor-

receptor, no esquema um-todos. Ao contrário, é espaço de “adentramento e manipulação 

em janelas móveis, plásticas e abertas a múltiplas conexões entre conteúdos e 

interagentes geograficamente dispersos” (SILVA, 2008).  Permite que seus interagentes 

modifiquem, continuamente, o conteúdo das mensagens, porque estas não são fechadas 

e acabadas como nos meios de massa tradicionais.  

O ambiente virtual não se refere somente a dados numéricos ou textos, como há 

alguns anos, mas envolve imagens e sons que alcançam diversas modalidades 

sensoriais: visão, audição, tato e sensações proprioceptivas
22

 (LÉVY, 1999). 

Indubitavelmente, as relações com o conhecimento, bem como as relações interpessoais, 

assumem um novo formato, uma configuração muito mais atitudinal, móvel (LEMOS, 

2004) e coletiva, uma vez que podem ser compartilhadas por muitos interagentes, a 

qualquer hora e de qualquer lugar, ao mesmo tempo, como ocorrem com as redes 

sociais, os grupos de discussão, salas de bate-papo ou teleconferências no ambiente 

virtual (CHAIBEN, 2002). 

 As novas relações sociais do saber, instituídas a partir da inserção desses 

instrumentos informáticos em nossas atividades cotidianas, conduzem-nos a pensar que 

o futuro e o espaço educacional estão, fortemente, associados à informática. Por isso, a 

                                                
22 Estado físico do corpo (posição e equilíbrio) – músculo e tendões. A propriocepção é o termo que 

descreve a percepção do próprio corpo, e inclui a consciência da postura, do movimento, das partes do 

corpo e das mudanças no equilíbrio, além de englobar as sensações de movimento e de posição articular. 

Disponível em http://fisioterapiahumberto.blogspot.com.br/2009/07/propriocepcao.html 
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prática docente e as metodologias utilizadas no espaço educativo online necessitam: (1) 

romper com a lógica da transmissão e abrir espaço para “o exercício da participação 

genuína, isto é, participação sensório-corporal e semântica e não apenas mecânica” 

(SILVA, 2006, p. 15); (2) estabelecer uma prática pedagógica baseada na pesquisa, na 

visão holística e na abordagem progressista, (3) promover a produção de conhecimento 

significativo por meio da auto e da interaprendizagem; (4) focalizar o aluno como 

sujeito de seu aprendizado e (5) propiciar situações de busca, autonomia, espírito 

crítico, vivência de parcerias pautada na ética das relações: qualidades essenciais e 

exigidas para os cidadãos e profissionais do século XXI. 

            Como já afirmamos antes, tradicionalmente, o ensino formal tem acontecido de 

maneira linear e sistematizada, a partir do paradigma bancário, em que o professor 

apresenta o conteúdo, a partir de uma perspectiva dualista de educação, sem ajustá-lo à 

realidade do educando e ao crescente ritmo das mudanças da realidade atual. O aluno 

posiciona-se de forma passiva e acrítica. Essa dinâmica caracteriza uma educação 

antidialógica e estabelece a contradição entre educador e educando (FREIRE, 1983). 

 No entanto, a mediação tecnológica “deslocalizou os saberes, redefiniu a 

linearidade do livro, fragilizou as fronteiras entre razão e imaginação, saber e 

informação, arte e ciência” (MARTIN-BARBERO, 2001) e contribui para 

redimensionar os processos de aprendizagem e os comportamentos de aluno e professor. 

Dessa maneira, o processo de aprendizagem, no cenário hodierno, conta com 

uma amplificação do conceito de educação associada a uma série de ambientes e 

recursos tecnológicos que conferem movimento e interação dos sujeitos educandos e 

destes com a realidade. Aprender, na sociedade da informação, portanto, é um processo 

que provém de uma ação compartilhada no espaço social a partir de um processo 

mediático entre sujeitos, objetos e entre estes e a rede de significações nas quais estão 

inseridos (VIGOTSKI, 1998).  

Consequentemente, como vimos discutindo, a interação social é condição 

indispensável para que a aprendizagem aconteça e a heterogeneidade do grupo favorece 

e enriquece a construção do conhecimento mediante a ação dialógica e colaborativa que 

deve desencadear uma organização dinâmica com diferentes recursos, a fim de 

mobilizá-los em direção à ação competente (LEGENDRE, 2010). Colaboração, 

interatividade, linguagem, comunicação e técnica configuram-se, ao mesmo tempo, 

neste cenário sociotécnico, com “integração e exclusão, desterritorizalização e 
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relocalização” (GADOTTI, 2010, p. 67), criando a “Inteligência Coletiva” (LEVY, 

1999) distribuída por toda parte, em tempo real resultante de uma mobilização efetiva 

das competências entre os grupos. Essa estrutura contribui para a complexificação das 

relações do saber na Sociedade de Conhecimento e as redes informáticas mobilizam 

novos saberes e habilidades que escapam à razão dualista na qual estamos habituados a 

pensar a Educação. 

 Diante deste cenário, é relevante mencionarmos a importância da capacitação do 

professor para a docência online porque se torna indispensável que o docente acredite 

em sua ação pedagógica mediada pelas TIC e seja capaz de integrar a informática em 

suas atividades pedagógicas de forma crítica, criativa e planejada.   

As competências para atuar na docência online (TRACTENBERG; PEREIRA; 

SANTOS, 2005) devem ser construídas na prática reflexiva (PERRENOUD, 2002) do 

professor e abrangem quatro grandes áreas: (1) pedagógicas – versam sobre o domínio 

dos métodos de ensino e aprendizagem e das técnicas; (2) sócio-afetivas – referem-se às 

capacidades de criação e manutenção de um ambiente interpessoal que promova a 

aprendizagem; (3) gerenciais – capacidades de organização e coordenação das 

atividades e procedimentos relativos ao curso e (4) tecnológicas – domínio das TIC 

necessárias à condução e orientação das atividades. 

Por isso, para atuar na docência online, o professor precisa ser capacitado 

continuamente, visando: (1) propiciar ao professor condições para entender o 

computador como um novo meio de relação com o conhecimento que gerou novos 

conceitos, ideias e valores; (2) proporcionar vivência de experiências que 

contextualizem o conhecimento que o docente constrói; (3) criar condições para que ele 

construa conhecimento sobre as técnicas computacionais de modo a integrá-las  em  sua  

prática  pedagógica e  (4)  instituir  formas  para  que  o  professor  recontextualize 

conteúdos e  transversalize-os a partir da realidade de sala de aula, associando as 

necessidades sociotécnicas atuais dos alunos aos objetivos pedagógicos propostos para 

sua disciplina (VALENTE, 2002). 

A tecnologia hipermidiática institui uma ruptura com o velho paradigma da 

linearidade da aprendizagem e o uso dos computadores na educação, em situações 

específicas, implica também mudanças no paradigma pedagógico, pois, desloca – como 

vimos anteriormente – o centro decisório do processo de aprendizagem do professor 

para o educando e reorienta a pedagogia tradicional, diretiva e reprodutora para uma 
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tendência ativa, criativa e dinâmica apoiada na descoberta, na investigação e no diálogo 

(STAHL, KOSCHMANN, SUTHERS, 2006).  

 A CSCL pode ser uma nova classe para o gerenciamento das informações e do 

conhecimento, pois possibilita criação, participação, colaboração, anotação, 

compartilhamento de informações a partir de uma variedade de meios e interfaces 

(texto, gráfico, som, vídeo, animação...), proporcionando o acesso às informações de 

uma forma não sequencial e utilizando métodos inteiramente novos, ao contrário dos 

sistemas de informações tradicionais que são sequenciais por natureza (BARBOZA, 

2006). 

Mas, não basta apenas inovar através das técnicas e do uso do computador. É 

preciso repensar os ambientes de aprendizagem a partir da perspectiva da construção 

colaborativa do saber planetário (GADOTTI, 2010). Tampouco acreditar que a inserção 

de recursos tecnológicos na educação resolverá os tradicionais problemas que 

acumulamos historicamente nesta área. É indispensável refletir sobre a sociedade do 

conhecimento e reconhecer as muitas formas de “diversidade cultural” (CANCLINI, 

2005), a fim de compreendermos o comportamento social que marca uma determinada 

época. Para tanto, precisamos perceber a relação simbiótica entre o homem, a natureza e 

a sociedade, sabendo que em cada período da história da humanidade prevalece uma 

cultura técnica particular (LEMOS, 2002). E que o conhecimento é transitório e 

provisório e suas respostas não são fechadas e absolutas. Ao contrário, o conhecimento 

produz respostas aceitáveis para um dado momento histórico.  

Percebemos, como Silva e Claro (2007), que os grandes desafios 

contemporâneos da EAD são: o desenvolvimento de competências e habilidades 

conceituais, discursivas e atitudinais nos educandos, a partir da utilização de práticas de 

aprendizagem que sejam fundamentos nas relações sociais contemporâneas com o 

saber; o rompimento com os conteúdos fechados; o fortalecimento da participação ativa 

do aluno e da criação compartilhada com a e experimentação de múltiplas expressões da 

diversidade social e cultural.  

Arquitetar percursos hipertextuais pode ser indicativo do novo fazer pedagógico 

da cibercultura e da tentativa de pertencimento ao Ciberespaço. Dessa maneira, o uso da 

tecnologia na EAD precisa contribuir para a construção de conhecimento 

compartilhado, contextualizado, relacional e articulado com as práticas de trabalho 

criativo e colaborativo (SILVA, 2001).  



72 

 

 

 

A crença de que o sujeito contemporâneo participa da produção de seu 

conhecimento e dos seus significados, transformando a sua cultura, exacerba o nível de 

participação efetiva e de aprendizagem contínua, no entanto, pressupõe a capacidade de 

autonomia do sujeito. O texto do decreto-lei 2.494/98 – que regulamenta o artigo 80 da 

LDB -  corrobora essa perspectiva de autonomia quando diz, em seu Art. 1º, que  

“educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com 

a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados...” 

Temas, como autonomia, educação plena, sujeito e realidade complexos, remete-

nos a abordagem ampliada de educação e, consequentemente, a novas metodologias de 

ensino que são intercambiáveis à EAD. Ao mesmo tempo, visualizamos um contexto 

também diferente e modificado pela globalização e pelas tecnologias da informação que 

estreitam distâncias, descaracterizam culturas, estabelecem novas formas sociais e, 

sobretudo, novas formas com o saber (CANCLINI, 2005). As possibilidades veiculadas 

pela Internet, especialmente, modificaram o paradigma educacional e instituíram novas 

bases de relações comunicacionais, aglutinando local e global, real e virtual, objeto e 

sujeito aprendiz, que podem ser utilizadas, através da CSCL, no processo de construção 

do conhecimento em ambientes de aprendizagem. 

E os ambientes de aprendizagem online podem ser classificados (MASON, 

1998, p.275, apud OKADA, 2003) de três diferentes maneiras:  

a) instrucionista – centrado no conteúdo impresso e no suporte de tutoriais 

enviados por e-mail. A interação do aluno é ínfima e a participação online do estudante 

é individual. 

b) interativo – focado na interação online tendo a participação como elemento 

essencial no curso. A finalidade é o atendimento das expectativas e necessidades do 

educando por meio da discussão e da reflexão. 

c) cooperativo – tem como objetivos o trabalho colaborativo e a participação 

online.  Existe muita interação entre os participantes através da comunicação online, 

construção de pesquisas, descobertas, novos desafios e soluções. 

Portanto, o primeiro mostra-se inócuo à interaprendizagem e à perspectiva da 

colaboração. O segundo pode ser caracterizado como o ambiente utilizado para os 

fóruns de discussão atuais empregados nos cursos a distância. No entanto, o melhor para 

a construção do conhecimento de forma colaborativa seria a implantação e a utilização 
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do terceiro tipo de ambiente, onde a comunicação online possibilitasse a construção de 

pesquisas, projetos e descobertas em conjunto.  

Mas, para que isso aconteça, torna-se necessária a inclusão dos recursos 

educacionais abertos (REA) ou de interfaces diferenciadas para cada grupo de 

disciplinas, ou seja, os ambientes serão moldados de acordo com as exigências e 

demandas de atividades das diferentes disciplinas. Disciplinas mais textuais podem 

utilizar-se razoavelmente da linguagem escrita e da discussão no fórum de discussão, 

como, por exemplo, Introdução à Filosofia e Sociologia. No entanto, outras disciplinas 

demandam interfaces diferenciadas para a discussão dos conteúdos e realização de 

atividades, como, por exemplo: Desenho gráfico, Física, Fisiologia Humana... Ou seja, 

disciplinas diferentes com necessidades distintas exigem, igualmente, interfaces e 

recursos individualizados. 

Isso nos indica que as interfaces e os recursos permitidos e utilizados no AVA 

são elementos fundamentais para promover a construção do conhecimento pelo grupo, a 

participação efetiva dos alunos nas discussões e o aprendizado significativo. E devem 

permitir – como permitem – a escrita linear dos alunos, porque, no processo educativo, 

é fundamental que eles “escrevam, redijam, coloquem no papel o que querem dizer e 

fazer, sobretudo, alcancem a capacidade de formular” (DEMO, 1996, p. 28). Mas, além 

disso, o AVA necessita estabelecer novas e contínuas inserções tecnológicas, com a 

finalidade de aperfeiçoar o ambiente e inserir nele diferentes recursos e interfaces que 

admitam atividades diferenciadas daquelas que somente comportam a escrita linear. E, 

sobretudo, “as que deixam para trás a condição de objeto da educação” (DEMO, 1996, 

p. 28). 

 O ensino superior e, igualmente, a EAD, na sua modalidade online, deve 

priorizar o estudo com pesquisa como estratégia pedagógica, ter uma visão holística e 

uma abordagem progressista (BEHRENS, 2012) utilizando a cibercultura e o AVA 

como meios pedagógicos no processo de construção do saber e na mediação docente. E 

não simplesmente utilizá-lo para efetuar uma transposição das técnicas didáticas 

presenciais, pois isso nos leva à discussão anterior de ensino reprodutivista e ineficiente 

para atender às necessidades do cidadão contemporâneo.  

A universidade e a EAD, portanto, devem promover reflexão, ação crítica e 

participativa de seus integrantes, a fim de desenvolvê-los mediante problemas 

experimentados no cotidiano, “particularmente, enquanto relacionados com as 
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experiências ligadas à prática em sala de aula” (GIROUX, 1997, p. 163). Essas 

experiências, em um fórum de discussão, estão intimamente relacionadas à capacidade 

que o ambiente (AVA) tem de oferecer interfaces comunicativas e funcionais ou REA 

para a elaboração de atividades individuais ou em grupo. Como dissemos há pouco, 

muitos ambientes só permitem a escrita linear e restritiva em seus fóruns de discussão: 

que é a interface mais utilizada e onde o conteúdo é trabalhado, limitando, portanto, a 

capacidade criativa e atrativa de participação de alunos e professores.  

Uma vez que as exigências sociais atuais determinam uma formação profissional 

universitária ampla e plena, a ênfase no processo de aprendizagem deve priorizar 

técnicas pedagógicas e tecnologias que incentivem a participação, a interação, a 

pesquisa, o debate, o diálogo, etc (BEHRENS, 2012) e também o desenvolvimento de 

habilidades técnicas, científicas e humanas importantes para os alunos que, no futuro, 

atuarão como profissionais na sociedade (PNG, 1999). Esse desenvolvimento, 

geralmente, demanda interfaces que perpassam à escrita linear.  

Os recursos tecnológicos (também adaptáveis ao AVA) já nos foram conferidos 

pela invenção da web 2.0, porquanto, ela tem a capacidade de expandir e socializar as 

informações, inserindo várias mídias e interfaces diferenciadas no ambiente utilizado 

(OKADA, 2003). Distinta da web 1.0, que só permitia a navegação, a web 2.0 

possibilita a interação e o processo criativo contínuo de participação de seus integrantes, 

que saem da condição de receptores da informação para sujeitos compartes do que leem, 

assistem ou ouvem.  

Ou seja, as inúmeras produções dos espaços colaborativos na internet são 

construídas e “compartilhadas por qualquer usuário e em diversos formatos, tais como: 

textos, apresentações, vídeos, áudios e aplicativos” (OKADA, 2003, p. 05). É o que 

acontece nas redes sociais em tempo real e interativo, como, por exemplo, Facebook, 

Orkut, Twitter, Secondlife... 

No processo educativo, esse movimento de afastamento da posição de receptor 

do conhecimento para produtor é fundamental porque “formular e elaborar são termos 

essenciais da formação do sujeito, uma vez que significam propriamente a competência” 

(DEMO, 1996, p. 29). É necessário que o ensino acadêmico e, principalmente, o da 

modalidade online em todas as vertentes e possibilidades, instigue o aluno a pensar, a 

dúvidar, a perguntar, a querer aprender sempre mais. “A partir daí, surge o desafio da 

elaboração própria pela qual o sujeito que desperta começa a ganhar forma, expressão, 
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contorno, perfil. Deixa-se para trás a condição de objeto” (DEMO, 1996, p. 29) da 

aprendizagem. 

A grande crítica, então, neste momento, recai sobre a seguinte indagação: por 

que não utilizar esses recursos e interfaces no ambiente virtual de aprendizagem, a fim 

de torná-lo mais familiar, agradável e convidativo ao aluno? Pois esse aluno, além de 

estudar na plataforma, também, frequenta as redes sociais e vivencia experiências 

colaborativas em seus contatos sociais com outros grupos que não o acadêmico. E está 

sempre conectado em tais espaços porque se sente motivado a isso pela interação e 

colaboração estabelecidas pelo grupo. 

 Okada (2003) ressalta exatamente a capacidade e a facilidade de acesso, 

compartilhamento, troca, colaboração e reconstrução da web 2.0 como uma das grandes 

vantagens desta nova geração da internet onde qualquer usuário, seja ele aluno, 

professor, pesquisador ou aprendiz pode participar ativamente sem precisar de 

conhecimentos técnicos apurados. E descreve uma série de aplicativos para a 

aprendizagem aberta colaborativa (OKADA, 2003, p. 7) que poderiam ser utilizados no 

interior do AVA, uma vez que são aplicativos livres: 

Aplicativos Finalidade URL 

Flashmeeting Criar webconferências http://flashmeeting.open.ac.uk/ 

Compendium Criar mapas http://compendium.open.ac.uk/ 

Cohere Criar mapas na web http://cohere.open.ac.uk/ 

Wikia Criar wikis www.wikia.com/ 

Wordpress Criar blogs http://p-br.wordpress.com/ 

LabSpace Criar unidades de aprendizagem ou mini 

cursos 

http://colearn.open.ac.uk/ 

SlideShare Compartilhar slides (upload e download) http://www.slideshare.net/ 

YouTube Compartilhar vídeo (upload e download) http://www.youtube.com.br/ 

Digg Reunir e compartilhar links para notícias, 

podcasts e vídeos enviados pelos próprios 

usuários 

http://digg.com/ 

Quadro 2 4.1. Aplicativos para a aprendizagem aberta colaborativa. Extraído de OKADA, 2003, p. 7-8. 

 

http://flashmeeting/
http://compendium/
http://cohere/
http://www.wikia/
http://p/
http://colearn/
http://www/
http://www/
http://digg/


76 

 

 

 

Os aplicativos e recursos disponíveis na web, de forma livre, compactuam 

com a ideia de colaboração iniciada com a geração da web 2.0, pois proporcionam 

democratização no uso da rede que, como vimos, redireciona o esquema um-todos para 

o arquétipo todos-todos no acesso de conteúdos, bem como em sua transformação, 

reorganização, classificação e compartilhamento. O relacionamento na rede possibilita a 

aprendizagem cooperativa e nos permite construir uma inteligência coletiva (LÉVY, 

2007). 

 

 

2.4.1. CSCL E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A DOCÊNCIA ONLINE 

 

 

Inicialmente é necessário incorporar ao processo de ensino e  

aprendizagem a categoria da dúvida com algo desejável. As 

certezas congelam a capacidade de reflexão. 

Maria Isabel Cunha 

 

 

 

 Como ficou observado nos capítulos anteriores, a realidade atual apresenta 

múltiplos desafios ao sujeito e à educação, mas, sobretudo, é “condição necessária e 

indispensável à humanidade na construção de novos ideais da liberdade e da construção 

social” (DELORS, 2010, p.19). A educação plena assenta-se na concepção do cidadão 

no seu sentido ampliado e, não somente, como formação profissional voltada para o 

mercado de trabalho e deve considerar a incerteza e as contradições como constitutivas 

das relações dos homens com a realidade, sugerindo a solidariedade e a ética como 

formas de interpretação dos saberes pelos homens (MORIN, 2000). 

 Dessa maneira, a educação coloca-se, então, como condição fundamental para o 

desenvolvimento das pessoas e de sua participação na sociedade da informação e do 

conhecimento em rede. O conhecimento, por sua vez, é recurso decisivo para o 

desenvolvimento econômico e social na nossa sociedade. 

 Lehtinen et al (1999 apud BARBOZA, 2006) afirmam que a CSCL é uma das 

inovações atuais mais propícias neste sentido, pois pode contribuir com a melhoria do 

ensino e do aprendizado por meio das TIC. E a definem como “métodos instrucionais 

através dos quais os educandos são estimulados a trabalhar juntos em tarefas de 



77 

 

 

 

aprendizado, distanciando-se do modelo tradicional de ensino” (BARBOZA, 2006, 

p.42).  

Por isso, a aprendizagem colaborativa apoiada por computador tem, em sua 

natureza interativa, a capacidade de preparar o aluno para a sociedade atual, pois 

promove aprendizado através da interação social e da coletividade. De igual forma, 

promove a construção de habilidades de comunicação, interação, planejamento 

colaborativo, “compartilhamento de ideias, tomada de decisões, capacidade de ouvir, de 

voltar atrás, de trocar e sintetizar ideias” (BARBOZA, 2006, p. 66). E seus efeitos 

podem ser classificados em quatro perspectivas teóricas (BARBOZA, 2006, p. 47) 

como demonstra o quadro a seguir:  

 

Perspectiva teórica Principal característica 

Motivação  Os membros do grupo só conseguem realizar 

seus objetivos pessoais se todo o grupo for 
bem sucedido 

Coesão social  Os alunos ajudam uns aos outros porque se 

importam uns com os outros e desejam o 
sucesso do grupo 

Desenvolvimento 

cognitivo 

 A interação entre os alunos se dá através de 

tarefas apropriadas e aumenta a maestria em 
relação aos conceitos críticos. 

Elaboração  Os alunos elaboram suas estruturas cognitivas 
em um contexto social significativo 

Quadro 2.4.1.1. Resumo das perspectivas teóricas. Extraído de BARBOZA, 2006. 

 

 O suporte das TIC à aprendizagem colaborativa objetiva aperfeiçoar o processo 

de ensino, tornando-o mais dinâmico e ativo (SANTORO, 1998). No entanto, a 

plataforma e o AVA devem fornecer os meios para a colaboração e interfaces de 

interação que possam ser mediadas também pelo professor. Assim, o ambiente torna-se 

um atrativo ao aluno. De igual forma, o ambiente virtual de aprendizagem necessita 

apoiar-se em uma teoria da aprendizagem que ajuste o tipo de colaboração e de 

interação dos grupos, pois um ambiente de aprendizagem que pretende utilizar a CSCL 

como estratégia pedagógica deve ter o suporte teórico de uma das principais teorias da 

aprendizagem porque elas procuram distinguir a dinâmica envolvida nos atos de ensinar 
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e aprender, partindo da consideração evolutiva da cognição humana e tentam explicar a 

relação entre o conhecimento existente e o novo conhecimento (SANTORO, 1998).  

 

Teorias de 

Aprendizagem 
Características Relação com Cooperação 

Epistemologia Genética 

de Piaget 

 Ponto central: estrutura 

cognitiva do sujeito.  
 Níveis diferentes de 

desenvolvimento 

cognitivo.  

 Desenvolvimento 

facilitado pela oferta de 

atividades e situações 

desafiadoras.  

Interação social e troca entre 

indivíduos funcionam como 
estímulo ao processo de 

aquisição de conhecimento.  

Teoria Construtivista de 

Bruner 

 Aprendiz é participante 

ativo no processo de 

aquisição de 

conhecimento.  

 Instrução relacionada a 

contextos e experiências 

pessoais.  
 Determinação de 

sequências mais efetivas 

de apresentação de 

material.  

comunidades de aprendizagem 

mais próximas da prática 

colaborativa do mundo real.  

Teoria Sócio-Cultural de 

Vygotsky 

 Desenvolvimento 

cognitivo é limitado a um 

determinado potencial 

para cada intervalo de 

idade dado (Zona 

Proximal de 

Desenvolvimento).  

completo requer interação social  

Aprendizagem baseada 

em Problemas/ Instrução 

ancorada 

 Aprendizagem se inicia 

com um problema a ser 

resolvido (âncora ou 

foco).  

 Centrada no aprendiz e 

contextualizada.  

provêm de 

contextos sociais e culturais, 

onde se desenvolvem soluções 

em cooperação.  

Cognição Distribuída  Interação entre indivíduo, 

ambiente e artefatos 

culturais.  
 Ensinamento recíproco.  

 Importante papel da 

tecnologia.  

compartilhado e distribuído, 

sendo necessária a interação.  

Teoria da Flexibilidade 

Cognitiva 

 Reestruturação de 

conhecimento como 

resposta a demandas 

 O conhecimento é 

compartilhado e distribuído.  
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situacionais.  

 Revisita ao material 
instrucional  

 Atividades devem conter 

mútiplas representações 

do conteúdo.  

 Fontes de conhecimento 

interconectadas e 

compartimentadas  

Cognição Situada  Aprendizagem ocorre em 

função da atividade, 

contexto e cultura e 

ambiente social na qual 

está inserida.  

são componentes críticos para 

aprendizagem (comunidade de 

prática).  

Aprendizagem Auto-

regulada/ Metacognição 

 Controle e monitoramento 

da própria cognição pelo 

sujeito.  

 Auto-observação, auto-

julgamento, autoreação.  

cada um também é atribuído ao 

grupo.  

 
Quadro 2.4.1.2. Resumo das principais características que sinalizam a colaboração e a interação como elementos 
importantes para o aprendizado.  Extraído de SANTORO, 2009. 

 

 Todas as teorias descritas acima têm a interação social e/ou a colaboração como 

requisitos basais para que a aprendizagem ocorra. E, de alguma maneira, concordam 

com o estabelecimento de alguns mecanismos na evolução desse processo.  

       Para Dillenbourg e Schneider (1995 apud BARBOZA, 2006), esses 

mecanismos estão relacionados a alguma teoria psicológica da aprendizagem, 

especialmente à sociointeracionista de Vigotski. Os autores apresentam uma revisão 

delineada nesses mecanismos, resumida a seguir (BARBOZA, 2006, p. 58-60): 

 a) Conflito ou Discordância: a discordância entre os pares ocorre devido aos 

fatores sociais, mas estes - num movimento inverso- os forçam a encontrar uma 

solução; 

 b) Proposta Alternativa: está ligado à categoria anterior e diz respeito à 

particularidade que as pessoas têm de tentar confirmar suas hipóteses numa tentativa de 

descartar quaisquer descobertas que as contradizem. Segundo os autores, uma 

explicação razoável a isso é que as pessoas são relutantes em abandonar suas hipóteses, 

pelo simples fato de que não possuem outra para defender. O debate e a discussão 

origina uma nova hipótese entre os pares: a proposta alternativa; 



80 

 

 

 

 c) Auto-Explicação: “quando um dos pares tem um conhecimento maior que o 

outro, pode-se compreender facilmente que o segundo aprenda com o primeiro”. O mais 

extraordinário é que o indivíduo mais capaz também “se beneficia do aprendizado 

colaborativo” (BARBOZA, 2006, p. 58). Essa categoria corrobora com os pressupostos 

da zona de desenvolvimento real (VIGOTSKI, 1998); 

 d) Internalização: a justificação das ações entre os pares. A verbalização desse 

conhecimento parece ter um efeito em todo o grupo participante. Este mecanismo de 

aprendizagem participante de conversas foi denominado internalização por Vigotsky. 

“Os conceitos abordados nas interações com pessoas mais capazes são 

progressivamente integrados às estruturas de conhecimento daqueles que estão ouvindo 

estas informações, podendo ser utilizados no seu próprio raciocínio” (VIGOTSKI, 

1998, p. 59); 

 e) Apropriação: procede da natureza interativa da colaboração. Considerando 

“dois a gentes A e B, onde B possui mais habilidades para a tarefa solicitada, quando A 

realiza alguma ação, B tenta integrar a ação de A no seu próprio plano de execução da 

tarefa” (VIGOTSKI, 1998, p. 59). Ou seja,  B tenta apropriar-se da ação de A, através 

da interação social.  Desta maneira, o aprendizado acontece quando o sujeito resignifica 

suas ações baseado na experiência social com outros, apropriando-se delas e 

aprendendo “progressivamente a juntar as ações elementares que é capaz de fazer para 

realizar uma estratégia coerente para a solução do problema” (VIGOTSKI, 1998, p. 59); 

 f) Cognição Compartilhada (carga cognitiva dividida): os sujeitos, ao 

colaborarem, compartilham as mesmas cargas cognitivas necessárias à realização de 

uma tarefa, havendo uma distribuição espontânea de papéis em algumas atividades 

colaborativas; 

 g) Regulação Mútua: no decorrer da busca pela solução de um problema na 

aprendizagem colaborativa, repetidamente, uma pessoa expõe as razões pelas quais ela 

tomou determinada atitude ou fez alguma coisa. Essas justificativas explicitam e 

promovem o entendimento do conhecimento estratégico para a resolução do problema, 

que, normalmente, ficaria implícito. “Através destas discussões, as pessoas regulam-se 

mutuamente umas às outras durante a realização das atividades” (VIGOTSKI, 1993, p. 

60); 
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 h) Instrução Social: refere-se ao mecanismo em que o sujeito tenta sustentar a 

crença de que seu parceiro entendeu o que foi dito ou posto para a realização da 

atividade. Esse mecanismo trabalha os processos intercomunicacionais, à medida que 

abrange os sujeitos da comunicação, a mensagem e sua compreensão e o 

monitoramento da mensagem para evitar ambiguidades. Desta forma, o sujeito no 

processo comunicacional, busca, continuamente, certificar-se do envio correto da 

mensagem aos seus interlocutores e prontamente retifica a mensagem em caso de não 

entendimento mediante diálogos, esquemas ou objetos. Esse procedimento favorece a 

construção progressiva do entendimento compartilhado do problema (VIGOTSKI, 

1993). 

 Nessas trocas de experiências, os sujeitos contrastam seus pontos de vista com 

os dos outros colegas, provocando reflexão e conflitos sociocognitivos (VIGOTSKI, 

1993) tão necessários para a reestruturação intelectual e a aprendizagem. 

A aprendizagem colaborativa requer, contudo, condições específicas para sua 

ocorrência, que podem ser classificadas em três categorias: (1) a composição do grupo, 

(2) as características da tarefa e (3) o meio de comunicação, (DILLENBOURG; 

SCHNEIDER, 1995 apud BARBOZA, 2006), conforme figura a seguir:

 

 

Figura 2.4.1.3. Condições para a aprendizagem colaborativa efetiva. Extraído de BARBOZA, 2006. 

 

 A composição do grupo determinará a eficácia da aprendizagem colaborativa 

sendo definida por inúmeras variáveis: idade, nível cultural, tamanho do grupo, sendo a 

heterogeneidade um ponto positivo para a eficiência do aprendizado (DILLENBOURG; 

CSCL 

Meio de 
comunicação 

Características da 
tarefa 

Composição do grupo 
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SCHNEIDER, 1995 apud BARBOZA, 2006), no entanto, grupos pequenos tendem a 

funcionar melhor. Por isso, é importante que o professor forme subgrupos de trabalho e 

inicie sessões fechadas com números restritos de indivíduos, a fim de facilitar o 

aprendizado. Importante que o professor monitore os grupos para não deixar de fora 

nenhum membro. (DILLENBOURG; SCHNEIDER, 1995 apud BARBOZA, 2006, p. 

51). 

 As características da tarefa estão estritamente associadas ao tipo de colaboração 

instituído pelo grupo. “Algumas tarefas evitam a ativação dos mecanismos para a 

aprendizagem colaborativa enquanto que outras favorecem a sua realização” 

(DILLENBOURG; SCHNEIDER, 1995 apud BARBOZA, 2006,52). O professor deve 

propor atividades que realmente necessitem de interação e colaboração do grupo, por 

isso tão importante a capacitação do docente e o desenvolvimento das competências 

para a docência online, descritas anteriormente. 

 Ainda de acordo com Barboza (2006), algumas atividades propostas são 

inerentemente distribuídas e ocasionarão a separação do grupo e o trabalho individual, 

voltando o grupo a se encontrar apenas para juntar as partes realizadas individualmente. 

Essa metodologia não se refere à colaboração e sim ao trabalho cooperativo como 

discutido no capítulo 2.2. Sem interação efetiva não há a ativação dos mecanismos para 

a aprendizagem colaborativa.  

Diferentes tipos de atividades colaborativas podem ser realizadas em ambientes 

de CSCL, como: proposição de projetos interdisciplinares, aprendizagem de conceitos, 

soluções de problemas (KUMAR, 1996 apud BARBOZA, 2006) baseadas nos fóruns de 

discussão. 

O meio de comunicação incide no elemento mais crítico nesse trinômio, pois 

mesmo com a atividade coerente e a seleção do grupo a colaboração pode não ocorrer 

devido às ferramentas e aos recursos disponíveis no AVA. Isso acontece porque grande 

parte das interfaces de comunicação nesses ambientes está baseada em textos, síncronos 

ou assíncronos. Interações por voz e vídeo estão disponíveis, mas em um número muito 

menor “devido às limitações de banda e de hardware” (GONZAGA, 2006, p. 53). 

Alguns ambientes têm sido desenvolvidos a fim de aumentar a atividade 

colaborativa com base na CSCL, como descrevemos na introdução deste trabalho. 

Outros exemplos podem ser citados e somente o serão aqui, pois não é nosso objetivo a 

análise desses ambientes e sim a sinalização de que já existem e indicam o aumento de 
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pesquisas neste sentido, repousando nosso objetivo maior na docência online e suas 

provocações para docentes, alunos e sociedade. 

Dessa maneira, mencionamos como exemplos
23

 (GONZAGA, 2006, p. 61-64): 

(1) TANGOW (Task-based Adaptive learNer Guidance On the Web) – uma ferramenta 

para desenvolver cursos adaptativos na web, onde a adaptação dos conteúdos e da 

estrutura dos cursos é realizada a partir dos estilos de aprendizagem; (2 ) ASCIL – 

ferramenta que busca integrar os modelos de aprendizagem individual e colaborativo 

utilizando duas ferramentas tecnológicas distintas: AHA!
24

 e CLAROLINE
25

 e (3) 

WebDL (Web-based Distance Learning) – plataforma adaptativa para aprendizado 

colaborativo na Web, baseada nos modelos de comunidades virtuais. Busca organizar os 

integrantes em grupos de trabalho, oferecendo diversos serviços como: fóruns, chats e 

áreas para armazenar arquivos. 

A CSCL pode ser, como já assinalamos anteriormente, uma maneira viável para 

a formação de educandos na metodologia interativa de viés colaborativo, mas, 

necessária a reflexão sobre os processos de aprendizagem na EAD, a capacitação de 

professores para atuar nesta área e, sobretudo, o incremento das pesquisas em 

aprendizagem colaborativa apoiada por computador. 

 

 

2.4.2. PROJETOS DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA COMO 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

  A educação online, a aprendizagem colaborativa e a metodologia de projetos 

constituem inovações pedagógicas desafiadoras, tanto para alunos quanto para 

professores. Ambos, desafiados pelo desconhecido, posicionam-se, muitàs vezes, de 

maneira resistente às propostas colaborativas. O modelo tradicional traz o conforto do 

conhecido e do costumeiro às práticas pedagógicas. E usualmente, o professor abdica de 

orientar sua docência por caminhos mais abrangentes, interdisciplinares e complexos 

e/ou aluno de aprender como sujeito de seu próprio conhecimento. 

                                                
23 Para maiores informações, consultar a tese de mestrado de Barboza (2006) disponível  

www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/sbie/2006/037.pdf. 
24  Sistema construído para a geração de cursos adaptativos na Web (BARBOZA, 2006, p. 63). 
25  Sistema de administração de aprendizagem, criado para ajudar professores a criar conteúdos 

educacionais e supervisionar atividades de aprendizagem colaborativa (BARBOZA, 2006, p. 63). 

http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/sbie/2006/037.pdf
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  Por isso, tratar de projetos de aprendizagem é, antes de tudo, tocar no aspecto 

atitudinal dos envolvidos na educação, posteriormente nos níveis conceitual e 

procedimental de professores e alunos. 

  A prática que se pretende inovadora em educação deve romper com os limites 

reprodutivistas da educação tradicional e linear, conectando a ação didática ao ensino 

com pesquisa e a abordagem progressista, a partir da perspectiva do paradigma 

emergente (BEHRENS, 2012, GADOTTI, 2010; MORIN, 2000; GUTIÉRREZ, 2000 

BOAVENTURA SANTOS, 1989; CAPRA, 1996), bem como visualizar o aluno e as 

relações estabelecidas por ele no grupo, como princípios para alargar seu 

desenvolvimento intelectual e acadêmico (VIGOTSKI, 1993). 

  As fases que serão apresentadas a seguir são baseadas na discussão teórica sobre 

projetos de aprendizagem de Behrens (2012) e também em nossa prática pedagógica 

com projetos de aprendizagem em cursos de graduação a distância, modalidade online. 

  A primeira fase do projeto deve ser a da apresentação da proposta pedagógica do 

professor e do contrato didático negociado com os alunos. Esta fase é importante porque 

o professor deve ampliar seu comportamento de parceria e corresponsabilidade com 

seus educandos. Nesse movimento, ele deve planejar o curso junto com os alunos, a 

partir da negociação de algumas técnicas que facilitem a participação e considerando os 

alunos como adultos e futuros profissionais (MASETTO, 1998). 

  Logo após o período de acolhimento dos alunos e, igualmente, da ideia de uma 

proposta diferenciada, dá-se continuidade a esta fase do projeto: a problematização e a 

contextualização do tema. Esta etapa é muito importante, pois ela dará o alargamento 

exigido por essa metodologia, isto é, o professor precisa instigar a participação e a 

reflexão crítica de seus alunos a partir de temáticas cotidianas vivenciadas por eles. O 

envolvimento dos alunos gerará o levantamento de questões sobre a temática 

desenvolvida, criando o problema do projeto. Esse enfoque pedagógico considera a 

interação dos alunos como estratégia didática imprescindível para o desenvolvimento do 

trabalho. Trata os alunos como agentes críticos, desenvolve o conhecimento a partir de 

um problema significativo e utiliza o diálogo crítico para “tornar o político mais 

pedagógico” (GIROUX, 1997, p. 163) e a educação em sua natureza emancipadora.  

  O professor precisa estar atento à contextualização para que elementos da 

realidade estejam presentes nas discussões e temáticas propostas. Por isso, aspectos 
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sociais, históricos, econômicos e outros referentes devem ser o ponto de partida para as 

discussões (BEHRENS, 2012) 

  A segunda fase do projeto refere-se à pesquisa individual e “contempla a ação 

efetiva do educando e sua inserção na sociedade do conhecimento” (BEHRENS, 2012, 

p.114). Deve contemplar um conjunto de valores e saberes interdependentes, tais como 

(GADOTTI, 2003, p. 60-61):  

  1. Educar para pensar globalmente porque a velocidade do conhecimento na era 

das conexões gera alto índice de obsolescência do conhecimento. Não é coerente 

acumular informações. Isso o Google faz perfeitamente! É preciso saber refletir acerca 

da realidade com novos e criativos pensamentos;  

  2. Educar os sentimentos, pois a educação deve fazer sentido para o aluno, uma 

vez que, somos “parte de um todo em construção e reconstrução” (GADOTTI, 2003, 

p.60); 

  3. Ensinar a identidade terrena como condição humana essencial passa pela 

visão sistêmica de mundo e busca conquistar um vínculo amoroso com o planeta; 

  4. Formar para a consciência planetária significa entendermos acerca da nossa 

interdependência planetária que consiste na unicidade do ser humano na Terra; 

  5. Formar para a compreensão constitui trabalhar a ética do gênero humano para 

uma educação da comunicação, diferente da ética da exploração ou do proveito do 

outro. Ao contrário, elege-se a solidariedade como fator principal no embelezamento e 

na humanização do processo educativo e da vida; 

  6. Educar para a simplicidade e para a quietude constitui o resgate de novos 

valores como: “simplicidade, austeridade, quietude, paz, saber escutar, saber viver 

juntos, compartilhar, descobrir e fazer juntos” (GADOTTI, 2003, p. 61). Significa 

escolher uma cultura da sustentabilidade para a vida. 

  Nesta fase é importante a orientação dos caminhos pelo professor com 

oferecimento de algumas dicas e pistas (EDWARD, 1997), de modo a organizar o 

trabalho do aluno. 

  A terceira fase refere-se à discussão coletiva e deve acontecer integralmente no 

espaço do fórum, para que todos tenham acesso ao desenvolvimento do assunto. 

Também nesta fase a participação do docente é muito importante, pois ele dará a 

condução necessária às discussões, atuando como mediador do conhecimento, 

instigador e propositor de dúvidas. Este momento de argumentação crítica oportuniza o 
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trabalho em parcerias, o desenvolvimento da ética e do respeito ao outro, situações de 

conflito e a busca por consensos (BEHRENS, 2012): 

 

Inicialmente é necessário incorporar ao processo ensino e 

aprendizagem a categoria da dúvida como algo desejável. As certezas 

congelam a capacidade de reflexão. Como na pesquisa, o ensino que 
tem a dúvida como projeto de partida é capaz de trabalhar o 

conhecimento na sua provisoriedade, factível sempre de novas 

interpretações e acréscimos. É preciso ensinar o aluno a compreender 
que todo o conhecimento é uma produção histórica, produzida na 

contradição das relações humanas (CUNHA, 1999, p. 3-4).  

 

  A quarta fase explicita a possibilidade de aprender a aprender e a trabalhar em 

parcerias com ética e responsabilidade, pois o objetivo é a produção de um texto 

colaborativo, ou seja, todos são agentes de transformação do conteúdo do texto. E não a 

antiga ideia de que cada indivíduo separadamente faça a ‘sua parte’ e depois essas 

partes são juntadas de modo a formar um todo. Ao contrário, o trabalho deve ser 

desenvolvimento em fóruns de discussão menores e específicos para cada grupo 

(criados pelo professor) onde os integrantes irão colaborar com suas argumentações 

trazidas da pesquisa individual feita anteriormente. 

  Nessa fase o professor deve manter-se somente na observação do 

desenvolvimento de cada produção (nos fóruns específicos) e interferir somente se for 

solicitado pelo grupo. Dessa forma ele possibilita a liberdade de expressão e o 

desenvolvimento reflexivo do grupo, mas atuará, tangencialmente, como impulsionador 

da discussão crítica e reflexiva no fórum maior que abriga a discussão total do 

conteúdo, a fim de atrelar a discussão principal do conteúdo com os recortes feitos pelos 

grupos específicos. Deve agir de modo a provocar a percepção do grupo para pontos de 

vista divergentes, estabelecer relações e provocar o desequilíbrio (PIAGET, 1993) para 

que haja a reestruturação do pensamento e o incremento do projeto realizado pelos 

grupos nos fóruns específicos. E, principalmente, direcionar a discussão para a ação e a 

reflexão acerca do mundo e da realidade vivida porque a educação significativa não 

pode ser compreendida “fora de suas relações dialéticas com o mundo. Alguém que é 

sujeito e não objeto constrói o conhecimento na sua interação com o mundo, com os 

outros (...) e aprende de um jeito que lhe é original e específico” (MORAES, 1997, p. 

138). 
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  A fase seguinte refere-se à socialização dos projetos realizados de forma 

colaborativa para todos os grupos. Isso significa que cada projeto deverá ser descrito no 

fórum maior e apreciado por todos os grupos específicos. 

  Assim como a metodologia utilizada não é linear e tradicional, a avaliação 

também não o é. Ela consiste em mais um momento de reflexão do grupo em relação 

aos próprios projetos e, igualmente, aos projetos dos colegas. O professor atuará 

novamente como parceiro nesse processo, instigando a avaliação de cada fase e 

levantando os pontos positivos e as dificuldades encontradas em cada momento da 

proposta (BEHRENS, 2012, p. 127). A avaliação permitirá ao grupo o realinhamento de 

alguma fase ou atividade e criará subsídios para a autoavaliação do aluno, do professor 

e do grupo (BEHRENS, 2012). 

  A figura a seguir resume as fases da aprendizagem por meio de projetos: 

 

 

 

Figura 2.4.2.1. Fases evolutivas da aprendizagem por meio de projetos 

 

 

  Todas as fases dessa metodologia consistem em um rico momento na vida 

acadêmica do aluno e contribuem para o desenvolvimento da maturidade afetiva e 

Problematização e 
Contextualização 

Pesquisa individual 

Discussão coletiva 

Produção colaborativa 

Apresentação do 
projeto 

Avaliação coletiva 
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intelectual do grupo numa perspectiva dialógica e amorosa (GADOTTI, 2003) de 

construção de conhecimento significativo. 
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CAPÍTULO 3 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo detalhamos a metodologia de pesquisa utilizada e os instrumentos de 

coleta de dados. Exploramos e interpretamos os resultados obtidos através das 

entrevistas realizadas com os professores da graduação constrastando-os com o 

arcabouço teórico utilizado neste trabalho.  
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3.1. DETALHANDO A METODOLOGIA DE PESQUISA UTILIZADA 

 

 

Um raciocínio leva você de A para B. 

A imaginação leva você a qualquer lugar que você quiser... 

 

Albert Einstein 

 

 

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizada a  técnica do grupo focal.  A 

técnica do grupo focal
26

 foi selecionada porque consideramos especialmente relevante a 

visão dos participantes em relação ao problema estudado e buscamos obter a 

compreensão dos entrevistados em relação ao tema.  

Nessa técnica, os participantes “descrevem, detalhadamente, suas experiências, o 

que pensam em relação aos comportamentos, as crenças, as percepções e as atitudes” 

(CAREY, 1994 apud DE ANTONI, 2001) sob a coordenação de um moderador que 

lidera as atividades e os participantes. A seguir descreveremos as etapas da aplicação 

dessa técnica: 

A atividade foi realizada com um grupo de seis professores que ministram 

disciplinas no curso de graduação a distância de uma universidade particular no estado 

do Rio de Janeiro. Os objetivos da pesquisa eram: (1) investigar a avaliação desses 

docentes acerca da funcionalidade pedagógica do fórum de discussão para a construção 

de aprendizado colaborativo; (2) saber se os professores utilizam alguma base teórica 

para o planejamento e o desenvolvimento dos processos metodológicos e atividades no 

fórum de discussão e (3) averiguar a importância dada pelos professores aos processos 

interativos e se estes se constituíam para eles uma estratégia didática na construção do 

conhecimento acadêmico.  

Um facilitador (pessoa responsável pelo encaminhamento das perguntas, 

mediação dos comentários) conduziu a discussão do grupo que contou com a presença 

de um relator e uma câmera de vídeo afixada em um ponto da sala. A atividade teve 

                                                
26 O Grupo Focal foi estruturado inicialmente por Robert Merton e colaboradores na década de quarenta. 

Foi utilizado em pesquisas sociais com soldados durante a II Guerra Mundial, cujo objetivo era conhecer 

a eficácia do material de treinamento para as tropas e o efeito de propagandas persuasivas. Em 1952, 

Thompson e Demerath estudaram os fatores que influenciam a produtividade nos grupos de trabalho, ao 

mesmo tempo em que Paul Lazarsfeld e outros adaptaram o Grupo Focal para pesquisas em Marketing. A 

partir da década de oitenta, os grupos focais foram utilizados em estudos nas áreas da Saúde e das 

Ciências Sociais. Atualmente, também é utilizado em estudos nas áreas de Antropologia, Comunicação, 

Educação, entre outras, e na avaliação de programas de intervenção na comunidade (DE ANTONI, 2001) 
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duração de 01h15min, foi inteiramente gravada por meio audiovisual, transcrita na 

íntegra e autorizada pelos participantes. Esse fato foi, antecipadamente, comunicado aos 

participantes, bem como, o direito do anonimato e o uso exclusivo das gravações para as 

finalidades da pesquisa
27

.  O objetivo da gravação foi o registro completo do conteúdo 

da discussão, sobretudo, dos comportamentos não verbais (expressões faciais, gestos). 

Os textos passaram por pequenas correções linguísticas, porém, não eliminando o 

caráter espontâneo das falas (BARDIN, 2002).   

O roteiro da discussão iníciou-se com temas de caráter geral, para facilitar a 

abordagem e a participação imediata dos integrantes. Em seguida, foram propostas as 

questões mais específicas e de caráter analítico no que tange a docência online. Os 

roteiros propostos para essa atividade encontram-se no item Apêndices deste trabalho.  

As informações coletadas constituíram o corpus do estudo e os dados originários 

da atividade do grupo focal e das entrevistas foram interpretados utilizando-se o método 

da “análise de conteúdo” (BARDIN, 2002) que objetiva desvendar as significações de 

diferentes tipos de discursos baseando-se na inferência ou dedução para a criação de 

categorias de análise.   

Bardin (2002) aponta algumas ações importantes para comporem as fases 

iniciais da pesquisa: a descrição ou preparação do material, a inferência ou dedução e a 

interpretação, sendo os principais pontos da pré-análise: a leitura flutuante (primeiras 

leituras de contato com os textos), a escolha dos documentos (no caso os relatos 

transcritos), a formulação das hipóteses e objetivos (relacionados com a disciplina), a 

referenciação dos índices e a elaboração dos indicadores (a frequência de aparecimento 

de determinados termos).  

Para o tratamento dos dados, utilizamos a técnica da análise temática ou 

categorial que, de acordo com Bardin (2002), fundamenta-se em operações de 

desmembramento do texto em unidades para descobrir os diferentes núcleos de sentido 

que constituem a comunicação, e, posteriormente, o reagrupamento em classes ou 

categorias.  

As fases que se seguiram a esta foram a de exploração do material quando foi 

feita a codificação do conteúdo das entrevistas em recortes de unidades de contexto e de 

                                                
27 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se no item apêndices. 



92 

 

 

 

registro
28

 (BARDIN, 2002) e a fase da categorização, quando os requisitos básicos 

foram a exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e 

produtividade. 

Finalmente, a última fase do tratamento foi a inferência, ou seja, a interpretação 

dos dados recolhidos. Esse procedimento permite que o conteúdo pesquisado se 

constitua “em dados quantitativos e/ou análises reflexivas em observações individuais e 

gerais das entrevistas” (BARDIN, 2002:78). Dessa maneira, foram selecionadas, a 

priori, as seguintes categorias de análise para essa etapa: mediação, funcionalidade da 

plataforma, dificuldades encontradas no fórum de discussão e possíveis soluções, 

comunicação, eficácia dos canais de comunicação, construção do conhecimento, 

colaboratividade, processos metodológicos e interatividade como estratégia didática. 

Essas categorias apresentam-se nas seguintes temáticas 

1. Dificuldades encontradas pelos docentes para estabelecer a interatividade no 

fórum; 

2. Ações para superação das dificuldades; 

3. Comentários sobre o planejamento de atividades para o fórum de discussão 

visando superar os desafios da interatividade; 

4. Observações acerca dos processos metodológicos para a docência online; 

5. Competências necessárias para a docência online. 

 Os temas relacionados para a entrevista encontram-se no item Apêndices deste 

estudo.  

       Toda a metodologia da pesquisa foi desenvolvida e interpretada à luz do 

referencial teórico adotado nesta dissertação, com o intuito de relacionar os dados 

coletados ao quadro teórico utilizado para a discussão acadêmica do problema. Todos os 

dados coletados com professores serviram de base para a análise da interatividade e do 

modelo comunicacional no fórum de discussão, visando analisar as categorias da 

colaboração e da construção do conhecimento coletivo a partir da interação nesse 

ambiente.  

Estabelecemos como procedimentos para maximizar a confiabilidade dos dados: 

a permanência prolongada no campo para que as observações específicas fossem feitas 

                                                
28

 De acordo com Bardin (2002), unidade de registro (UR), apesar de dimensão variável, é o menor 

recorte de ordem semântica que se liberta do texto, podendo ser uma palavra-chave, um tema, objetos, 

personagens, etc. Já unidade decontexto (UC), em síntese, deve fazer compreender a unidade de registro, 

tal qual a frase para a palavra. 
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por repetidàs vezes e o questionamento por pares, solicitando a alguns outros 

professores que trabalham com graduação a distância que analisassem as interpretações 

dos dados feitas pela pesquisadora. 
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3.2. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

A mente que se abre a uma nova 

ideia, jamais volta ao seu tamanho original. 

 

Albert Einstein 

 

 

 

A primeira questão-chave fazia a seguinte pergunta: O que é ser professor 

online?
29

 Após lançarmos essa pergunta, inseríamos alguns temas correlatos, no 

decorrer da conversa, para serem comentados pelos professores. Isso nos ajudou na fase 

de exploração do material quando fizemos os recortes nos textos e retiramos as 

categorias (BARDIN, 2002) que serão exibidas a seguir.   

A categoria inicial refere-se à “mediação e a coordenação das atividades 

realizadas no fórum de discussão”. Neste item, as respostas dos professores divergiram 

no que tange, ao modelo pedagógico e de educação. Indicaram dois polos opostos que 

caracterizam o que vimos discutindo ao longo desta dissertação.  

De um lado, as respostas de alguns professores expuseram, claramente, a prática 

da pedagogia da transmissão e da transposição do ambiente presencial para o cenário 

virtual: “(...) na mediação a gente tira as dúvidas do aluno, busca auxiliar o aluno para 

que ele vá para o caminho correto que é apreender”. Esta afirmativa expõe o 

comportamento passivo e receptivo do docente, à medida que ele acredita que mediação 

é somente atender a uma solicitação de esclarecimento de dúvidas. Por isso seu 

comportamento é o de esperar por um pedido do aluno. Caso não haja dúvida, não há 

interação.  

Como discorremos no capítulo anterior, a mediação pedagógica busca abrir 

caminhos e novas relações com o educando, a aprendizagem, os conteúdos, as áreas do 

conhecimento, os contextos e, especialmente, com os outros sujeitos envolvidos no 

processo (PEREZ; CASTILLO, 1999). Tem como características o diálogo permanente, 

as trocas de experiências, os debates a partir das dúvidas levantadas, as 

problematizações, a orientação sobre conteúdo e dificuldades técnicas que o aluno tenha 

e, sobretudo, o intercâmbio entre aprendizagem e sociedade (MASETTO, 2012). 

                                                
29 A relação das perguntas realizadas está no item Apêndices. 
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O professor desnuda-se da roupagem histórica da transmissão de informações 

para vestir-se de orientador do aluno, consultor de trabalho, com o objetivo de 

dinamizar a aprendizagem do grupo. Essa perspectiva vê a educação como um meio 

propício à ação do sujeito-educando em um ambiente problematizador, complexo e 

interrelacional. 

Ainda nesta categoria, outro professor manifesta que mediar o conhecimento no 

fórum de discussão é tecer uma série de novas tarefas, tanto para o aluno quanto para o 

professor. Na fala deste professor percebemos ora nuances tradicionais ora 

progressistas, como se ainda não tivesse entendido bem o processo de ensinar e 

aprender na modalidade online: 

 

...em prática continuamos desenvolvendo o processo tradicional de 

comunicar conhecimento (faz gesto de doar com as mãos), porém, o 
ensino online exige de certa maneira que esse trabalho de 

coordenação do conhecimento seja cada vez mais distribuído entre 

alunos e professores... 

 

Este fragmento aponta para a discussão do processo ensino e aprendizagem e 

assinala os conceitos de ensinar e de aprender. Enquanto o primeiro está diretamente 

ligado ao professor que, mediante suas ações, facilita a construção dos conhecimentos 

pelos alunos. O segundo está associado com o aluno, sujeito do processo de 

aprendizagem que deve buscar e adquirir conhecimento, ressignificar os conteúdos, 

produzir reflexões, pesquisar, dialogar, “debater, desenvolver competências pessoais e 

profissionais, atitudes éticas, políticas, integrar conceitos...” (MASETTO, 2012, p. 139). 

Como visto no depoimento imediatamente acima, parece-nos que esse professor 

ainda é cativo da antiga formação docente que valoriza o conteúdo e o ensinamento 

como fatores basilares no processo educativo. Privilegiando a técnica da transmissão 

oral, neste caso, a linguagem escrita, para transferência de informações. As atividades 

do fórum, nesta perspectiva, passam a ser apenas obrigação da disciplina, réplicas dos 

exercícios feitos na sala de aula presencial sem qualquer interferência no 

desenvolvimento integral do aluno: “espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido 

estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade” (DELORS, 2010, p.99.). Tampouco, 

ajuda o aluno na elaboração de pensamentos autônomos e críticos ou na formulação de 

seus próprios juízos de valor ou tomada de decisão em sua vida social (DELORS, 

2010). 
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Podemos, ainda, ressaltar a importância da utilização do esquema 

comunicacional todos-todos (SILVA, 2007), da colaboração e da interdisciplinaridade 

como estratégias didáticas na orientação do trabalho do aluno num ambiente virtual de 

aprendizagem. Também nessa abordagem, retomamos o papel social da universidade 

descrito pelo PNG, quando ressalta que esta instituição social deve transversalizar seus 

conteúdos pela vertente humanística, sobretudo, pela ética concernente à amplitude da 

existência humana, uma vez que, as exigências sociais atuais determinam uma formação 

profissional universitária ampla e plena que articule a competência científica com 

técnica, com a inserção política e a postura ética (PNG, 1999, p. 8). 

Não obstante, as falas de outros docentes conotaram a possibilidade de um 

trabalho pedagógico oposto, ou seja, a modalidade online exige uma mudança no 

processo de aprendizagem, bem como um comportamento diferenciado tanto para 

professor quanto para aluno. 

 
Eu sempre penso que a mediação precisa de ter um conteúdo de 

orientação para que esse processo tenha consistência teórico-prática. 

Mediando o que? O professor deve se colocar numa situação de 
empatia porque ele está ali para orientar, para mediar, por isso que 

eu digo orientar porque tem que assumir um papel de educador...  

 
 

“Assumir um papel de educador” traz à baila o conceito de aprendizagem citado 

anteriormente e, portanto, apresenta o aluno como protagonista desse processo, abrindo  

espaço para a aprendizagem colaborativa e todas as suas consequências pedagógicas 

baseadas no diálogo, na pesquisa, na colaboração e na relação com os outros e com o 

mundo. 

 

O professor online antes de tudo é aquele que consegue transcender 

do diálogo presencial para o diálogo imaginário porque o aluno 

online  não está agregado por espaço geográfico, como polo ou 
campus de uma universidade; não está agregado por idade ou por 

origem, por cultura  por nenhum dos elementos que percebemos  na 

sala de aula presencial.  
 

A mediação tecnológica na educação impõe desafios à prática docente atual, 

como exposto no depoimento anterior. O trabalho do professor precisa adornar-se de 

uma ação pedagógica que conduza à produção do conhecimento e à construção de um 

sujeito crítico e inovador independente do espaço geográfico, da idade ou da origem 
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desse indivíduo. O vínculo que une o grupo é a interação, a colaboração e a vontade de 

estar no AVA. 

Um aspecto marcante nessa categoria é a identificação de a maioria dos 

professores entrevistados ainda compreenderem a mediação como um processo 

unilateral e individual: “(...) na aula online isso não se dá, a interação é individual”. 

Ainda sobre este aspecto outro professor expressa:  

 

Eu falei com o Douglas, mandei uma mensagem para ele. Enviei uma 

mensagem diferenciada para a Ingrid porque vejo que está 

precisando de algo a mais. Então essa comunicação individualizada é 
um ganho na EAD. 

 

Percebemos uma discrepância entre o que vimos teoricamente sobre processos 

de mediação nas TIC e as falas dos professores na categoria mediação. Enquanto ao 

longo do trabalho, defendemos que não se pode educar para a vida sem uma educação 

colaborativa e participativa (PEREZ e CASTILLO, 1999), compreendemos nas falas 

dos professores, na sua maioria, que a EAD tem sido feita de maneira unilateral, 

solitária e dentro da perspectiva da transmissão, abrindo espaço para mais um modelo 

comunicacional: o de um-um. 

As novas tecnologias interativas romperam com o paradigma tradicional 

moderno, com a linearidade da transmissão das informações e com modelo 

comunicacional unidirecional. Entretanto, percebemos que muito ainda temos que 

aprender no tocante a EAD, pois a prática docente nesta modalidade ainda está pautada 

na fragmentação clássica da emissão/professor X recepção/alunos (SILVA, 2002). 

A segunda questão-chave abordava a “funcionalidade pedagógica da 

plataforma” utilizada para promover a interação e a construção do conhecimento, bem 

como as dificuldades e as soluções encontradas por eles, professores. 

Um dos professores estabelece uma relação entre ensino presencial e online, 

destacando o caráter transmissivo do primeiro e interativo e colaborativo do segundo:  

 

na sala de aula tradicional a gente passa para o aluno um pedaço do 
conhecimento, aquele que a gente comunga, acredita e o aluno fica  

prisioneiro do nosso único saber por mais plural que ele seja. 

Enquanto numa navegação ele está nos enxergando através de uma 
janela que enxerga o mundo inteiro: a janela tecnológica. 
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Ao reconhecer o caráter de amplitude de conhecimento e pesquisa conferidos 

pela educação online, ele complementa sua fala com uma crítica ao AVA, afirmando 

que a “inusabilidade da plataforma é um limitador, pois temos que nos comunicar 

somente através da palavra escrita e mais ainda da palavra impressa”. 

Esta observação pode ancorar-se na definição de tecnologia da inteligência 

(LÉVY, 1993; FRANCO, 1997; DELEUZE; GUATTARI, 2007), uma vez que, o uso 

das TIC fez surgir novas categorias de conhecimentos, aprendizagens e racionalidades, 

e, portanto, formas distintas de expressão, de construção de conhecimentos e 

relacionamentos: oral, escrita e digital (LÈVY, 1993). 

Certamente, utilizamos diariamente as três categorias, contudo percebemos que a 

modalidade digital cresce e se difunde vertiginosamente, caracterizando a era digital. 

Nossos alunos se relacionam deliberadamente em redes sociais, comercializam ou 

fazem pesquisas pela internet, mas aprender na rede ainda é algo entediante para muitos: 

“(...) acho que a mediação funciona muito bem. Nossa única dificuldade é ainda buscar 

o aluno para dentro de sala de aula, ou seja, que ele abra o sistema. Esse é o grande 

problema que eu vejo”. Ora, se a mediação e a plataforma fossem interessantes para o 

aluno, não seria lógico que ele permanecesse online como o faz nas redes sociais? 

A tecnologia da inteligência também exibe a metáfora da árvore que mostra as 

diferenças entre o texto tradicional e o texto rizomático
30

. Enquanto o primeiro segue 

um curso linear e tem uma forma orgânica, o segundo é construído em platôs, utilizando 

a transversalidade como estratégia de construção (LEWGOY e ARRUDA, 2003).  

Talvez seja essa a grande questão dos fóruns de discussão. Enquanto as redes sociais, 

por exemplo, muito frequentada por nossos alunos, exibem um texto rizomático, 

hipermidiático, com inúmeras possibilidades de interação e de linguagens, a estática dos 

fóruns retira o que encanta na internet: as diversas possibilidades de interação, a 

colaboração na construção de mensagens e as várias linguagens utilizadas: “as 

plataformas, os LMS estão ainda muito distantes de uma aparência amistosa”, comenta 

outro professor.  

A usabilidade da interface fórum é um ponto crítico, pois esta ferramenta não 

pode ser utilizada como único elemento colaborativo e nivelador para todas as 

                                                
30 Rizoma é um modelo descritivo ou epistemológico na teoria filosófica de Gilles Deleuze e Félix 

Guattari. A noção de rizoma é uma analogia à estrutura de algumas plantas cujos brotos podem ramificar-

se em qualquer ponto ou engrossar-se e transformar-se em um bulbo. 
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disciplinas no AVA, como afirmou o professor. Algumas disciplinas se desenvolvem 

muito bem apenas com a escrita e a discussão teórica, outras, ao contrário, necessitam 

de ferramentas diferenciadas, como é o caso, por exemplo, das disciplinas de Desenho 

Gráfico, Inglês Instrumental e outras. 

Como posto hoje, o ambiente do fórum propicia apenas a escrita linear e 

mecânica, não permitindo, na maior parte das vezes, recursos de hipertextos ou 

quaisquer outros sistemas de hipermídia. Esses limites conflitam com os objetivos da 

aprendizagem em grupo e da aprendizagem colaborativa, sobretudo, com o 

desenvolvimento de metodologias que abranjam atividades criativas, interdisciplinares e 

colaborativas.  

Sistemas educativos que utilizam a CSCL e a hipermídia adaptativa aumentam 

as funcionalidades dessas áreas e sua aplicabilidade às necessidades de professor e 

aprendiz. A integração de diferenciadas mídias às exigências advindas das disciplinas da 

graduação pode proporcionar ao AVA uma série de recursos e atividades de caráter 

síncrono e assíncrono, estabelecendo ambientes e interfaces colaborativos, tais como 

chats, e-foruns, groupware, interspace, teamwave, whiteboard, weblogs, wikis, emails, 

belvedere e comunidades virtuais.
31

  

A terceira categoria referiu-se à “base teórica” utilizada pelos professores como 

sustentação para a realização da docência online. Todos os professores mencionaram 

que utilizam uma base teórica como arcabouço do trabalho pedagógico, seja ela 

específica de sua matéria ou associada a alguma teoria pedagógica. A modalidade que 

nos interessava na pesquisa era justamente a que se refere ao segundo aspecto. Neste 

sentido, nem todos os professores sinalizaram o uso de teorias específicas à educação, 

mas, os que mencionaram foram bastante coerentes: 

 

Elejo os autores com quem mais me identifico e faço escolhas 

afinadas com a bibliografia da disciplina, mas não foge muito do que 

eu penso. David Ausubel: eu me identifico muito com o processo de 

mediação dentro da linha cognitiva de onde o aluno não deve receber 
a resposta. Por isso, convido e digo: - Olha você focalizou o 

conhecimento. E o aluno diz: - Poxa professora foi ótimo você ter me 

alertado. – Digo: você focalizou o conhecimento filosófico, mas eu 
creio que você precisa realizar a aula para entender melhor o 

assunto, pois há um equívoco, mas, não digo qual é o equívoco. 

Porque eu quero que ele busque... 

                                                
31 O significado dos termos em itálico pode ser visto no glossário deste estudo. 
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Vimos, no capítulo anterior, que o AVA precisa do suporte científico de uma 

teoria da aprendizagem porque é necessário que o professor compreenda os processos 

de colaboração e de interação para o movimento dos grupos. A área da CSCL não 

prescinde desse apoio teórico advindo, especialmente, de teorias cognitivistas. A 

professora, no depoimento anterior, cita Ausubel (1918-2008), um importante teórico da 

aprendizagem. A teoria da assimilação desse autor ou teoria da aprendizagem 

significativa está inserida nas teorias cognitivistas e procura explicar os mecanismos 

internos que ocorrem na mente humana com relação ao aprendizado e à estruturação do 

conhecimento. Muito importante para os professores do ensino superior, porque sua 

teoria concentra-se numa proposta concreta para o cotidiano acadêmico, uma vez que 

tenta articular significado entre o conteúdo social e o conteúdo acadêmico.  

Para esse autor, a aprendizagem consiste na ampliação da estrutura cognitiva por 

meio da incorporação de novas ideias, e o que qualificará o tipo de aprendizado – 

mecânico ou significativo – será o tipo de relacionamento entre as ideias existentes e as 

novas internalizadas (MOREIRA; MASINI, 2001). 

Ainda sobre a categoria base teórica, outro professor expressa o seguinte: 

 

Sem dúvida nenhuma! Todas as teorias que tenham ocorrido a partir 
da presença da comunicação virtual em geral. Na minha área: Letras 

e literários, eu creio que as possibilidades estéticas da escrita virtual 

trazem ao meu trabalho obviamente uma série de questões que 

estavam colocadas anteriormente à posição virtual. Ao mesmo tempo 
os princípios da educação independentemente do suporte seja 

presencial ou a distância, supõe que a um certo momento eu não seja 

somente um emissor de dados nem o outro um simples receptor mas 
que hajam duas atividades interagindo. São dois protagonistas em 

campo. 

 

 

A fala desse professor explicita a questão do modelo comunicacional na EAD a 

partir da escrita digital, mencionada por ele. Isso nos remete ao que foi discutido 

anteriormente no capítulo 2.2, quando tratávamos da aprendizagem colaborativa como 

instrumento didático na docência online. O professor, em sua fala, deixa implícito que 

“a partir da presença da comunicação virtual” houve uma modificação substancial nas 

relações sociais e de aprendizagem. A inserção desses novos elementos na vida social 

implicou modificações densas nas relações de aprendizagem formal. Os novos 
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ambientes de comunicação online oportunizaram situações de emissão diferenciadas 

daquelas exemplificadas pelas mídias de massa onde incide a lógica da transmissão 

“um-todos”. No formato atual, surge a lógica da comunicação, da interatividade. Não há 

mais a unilateralidade da emissão porque a cibercultura favoreceu a transição desse 

esquema “um-todos” para o ‘todos-todos’ (SILVA, 2007). 

 Isso corrobora com Santos (2005), quando afirma que a EAD na modalidade 

online não pode ser considerada apenas como uma evolução da educação a distância 

(realizada por meio de correspondências, por exemplo). É um fenômeno da cibercultura 

e não um simples acréscimo das práticas convencionais de EAD (SANTOS, 2005), mas 

requer inovações nos processos de socialização e de aprendizagem mediados “pelo 

ciberespaço e, no caso específico da Educação, pelos ambientes virtuais de 

aprendizagem” (SANTOS, 2005, p. 105). 

Outro ponto importante nessa fala diz respeito à emissão/recepção de mensagens 

e à importância da interatividade no processo de aprendizagem online. De acordo com 

esse professor, a educação “supõe que a um certo momento eu não seja somente um 

emissor de dados nem o outro um simples receptor mas que haja duas atividades 

interagindo”. Isso denota que a interatividade promove a inclusão de novos 

comportamentos e modelos de comunicação como a aprendizagem colaborativa e a 

ideia de sujeito aprendente: “são dois protagonistas em campo”. Portanto, o educando 

aprende na relação dialógica com os outros participantes do grupo por meio de 

processos de comunicação síncronos e assíncronos (SANTOS, 2005). 

O grande desafio da aprendizagem colaborativa baseada na interação também 

está na ação docente que precisará romper com a linearidade da comunicação no 

modelo ‘um-todos’ e eleger uma nova concepção que envolva a multiplicidade do saber 

e a colaboração como estratégias didáticas na construção do conhecimento, utilizando o 

paradigma todos-todos (SILVA, 2007). Porque, como dito anteriormente, essa 

metodologia estremece os pilares da pedagogia da transmissão (FREIRE, 1983), institui 

a formação de um sujeito crítico e inovador e percebe o conhecimento como provisório 

e relativo a partir da localização histórica de sua produção (BEHRENS, 2012). Por isso, 

o professor acima afirma que ambos são “protagonistas em campo” porque professor e 

aluno são sujeitos e não mais objetos no processo de ensino e aprendizagem.  Professor 

e aluno devem conferir corpo e sentido ao conteúdo a partir de uma relação negociada e 

adaptada (TARDIF, 2002). O aluno não pode ser visto como ‘receptáculo de 
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informações’ (FREIRE, 1983), mas produzir conhecimento a partir das orientações 

docentes. 

Outro aspecto que poderia ser ainda sublinhado na fala desse professor é o da 

aprendizagem, pois, da perspectiva interativa, o aluno assume um papel ativo como 

sujeito cognoscente (VIGOTSKI, 1998; PIAGET, 2003), “protagonista” na construção 

de seu conhecimento num processo contínuo de troca de informações, conhecimentos, 

autoeducação, pesquisa e atividade colaborativa. 

Ainda sobre o item aprendizagem grifamos mais um depoimento: 

 

Uma pessoa tem possiblidades múltiplas de expressar o que ela 
aprende. Às vezes ela está escrevendo, tem erros mas  disse coisas 

com conteúdo. Então percebo que é o início do processo: ela está 

começando, tem características diferentes de quem está no meio ou no 
final  do curso. Ela fez seu control c/control v ,  deu o primeiro passo 

para depois andar sozinha. Então faço tudo isso com muita 

tranquilidade porque eu acredito nos autores da linha cognitivista, 

linha vigotskiana, ou a do Ausubel que é outra mais focada no 
professor. Ou teoria das múltiplas inteligências em que as pessoas 

tem a expressão diferenciada de ler e entender o mundo. Eu acho que 

elas contribuem muito para minha cabeça. 

 

           As afirmações da citação acima corroboram com a discussão sobre 

sociointeracionismo e zona de desenvolvimento proximal que fizemos anteriormente. 

Num primeiro momento, o aluno relaciona-se com o conteúdo, mas, em momento 

posterior, necessita da intervenção do professor na busca de pistas (EDWARD, 1997) 

para que seu pensamento se organize no processo de assimilação daquele novo saber. 

Portanto, a função pedagógica das pistas dadas pelo professor representa um processo 

educativo que instiga a busca pelo conhecimento e onde os alunos não são nem “objeto 

de uma extração, nem tampouco se lhes ensina diretamente” (EDWARDS; MERCER, 

1998, 1988, p. 161 apud CARVALHO, 2002, p.161) na perspectiva da transmissão.  As 

pistas introduzem o que para eles “consiste em um discurso compartilhado com o 

docente” (EDWARDS; MERCER, 1998, p. 161 apud CARVALHO, 2002, p.161), 

sendo a mediação docente o objetivo do desenvolvimento de novos conceitos ou 

estratos cognitivos que o aluno não alcançaria sozinho na simples relação tópica com o 

conhecimento.   

Ainda na categoria “base teórica”, outro professor afirma utilizá-la para 

incrementar sua prática como docente online: 
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Eu sempre busco na Filosofia conceitos e definições de professor 

tutor, professor mediador para entender bem o papel do mediador. E 

uso o tempo todo a filosofia, pois  trabalha com conceitos buscando 

uma fundamentação teórica. Então eu sempre busco uma leitura que 
possa me ajudar no entendimento de certas ferramentas, situações, a 

própria interatividade. 

 

O uso do computador e da internet na educação criou possibilidades diferentes 

daquelas conhecidas na metodologia da sala de aula presencial e propiciou a abertura 

para novas descobertas educativas no que tradicionalmente era considerado como 

Educação a Distância (PALLOF; PRATT, 2002). Por isso, a preocupação desse 

professor em buscar a definição de professor-tutor pode convergir para sua necessidade 

pessoal de identificação do seu papel social enquanto professor nos novos modelos de 

educação online. Isso se deve ao fato de a educação online ter reordenado a lógica da 

comunicação para um esquema diferente daquele que estávamos acostumados a 

aprender e a ensinar. A aprendizagem online necessita de abordagem diferenciada e de 

sujeitos participativos, por isso sua referência é a prática pedagógica ancorada no 

paradigma emergente. E se caracterizará por três enfoques interdependentes: o ensino 

com pesquisa, a abordagem progressista e a visão holística ou sistêmica (BEHRENS, 

2012). 

O ensino como pesquisa rompe com o paradigma da transmissão do 

conhecimento porque busca a produção realizada pelo aluno e com o aluno, a partir de 

um processo investigativo e crítico. A abordagem progressista entende que a 

“transformação social” (BEHRENS, 2012) é elemento fundamental no processo de 

aprendizagem, por isso incentiva a discussão coletiva, a aprendizagem significativa 

(AUSUBEL, 1980), os trabalhos colaborativos, as parcerias e a ação-reflexão de alunos 

e professores. E, finalmente, a visão holística resgata o conceito de totalidade, tentando 

superar a fragmentação do conhecimento e intencionando a formação de um sujeito 

humano, ético e sensível a partir da consideração de suas múltiplas inteligências 

(BEHRENS, 2012).   

A interatividade pressupõe, então, uma metodologia de produção do 

conhecimento na universidade que estimule a autonomia do aluno, sua criatividade e 

colaboração e, sobretudo, utilize a investigação como instrumento didático na 

construção e produção do conhecimento. Para que esta perspectiva metodológica se 

efetive, é necessária a proposição de uma ação pedagógica que incite o estudo 
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sistemático e a investigação orientada, objetivando impulsionar o aluno a aprender a 

aprender. Ou seja, a educação do século XXI precisa convergir em direção a um 

conceito amplo de educação: o de “sociedade educativa”, onde todos os espaços 

oportunizam o aprendizado e o desenvolvimento de talentos (DELORS, 2010, p. 32). 

Neste quesito ainda, os professores também assinalaram a importância da 

capacitação para o trabalho de docência online. 

 

(...) eu melhorei muito o atendimento depois que eu fui aluna online. 

Aí você consegue entender quais são as dificuldades que seu aluno 

está passando. É você se colocar no lugar do outro e entender quais 
são as dificuldades e o que levou ele fazer a disciplina online para 

facilitar o trabalho. Quando digo facilitar o trabalho não é aprovar 

qualquer um, mas fazer com que a aprendizagem seja suave...ou seja, 
uma coisa menos pesada. Os cursos (de capacitação) facilitaram 

muito porque a gente aprende a lidar com as ferramentas. Mas você 

só aprende a lidar com o aluno, lidando. 

 

 

O trecho acima aponta dois pontos importantes: as funções social e técnica do 

professor, na docência online. É importante que o professor crie no seu fórum de 

discussão um ambiente social amigável e agradável, para manter a coesão e a 

participação do grupo. Também é um aspecto imprescindível à aprendizagem online. O 

professor deve estimular as relações humanas com o reconhecimento da contribuição de 

cada aluno e incentivos para a união do grupo. Esses elementos promovem colaboração 

sendo essenciais para a construção e a sustentação de uma comunidade virtual e para 

que “os participantes trabalhem juntos por uma causa comum” (BEHRENS, 2012, p. 

104). 

A função técnica refere-se à habilidade tecnológica do professor, sua 

familiaridade com os processos e as ferramentas do ambiente virtual utilizado. Num 

AVA a tecnologia precisa ser clara e transparente (CLEMENTINO, 2008) tanto para 

professor quanto para aluno. Quanto mais à vontade estiver o professor com a 

tecnologia utilizada, mais segurança passará ao seu aluno. Também, importante ressaltar 

que o professor de um curso deve “acreditar na modalidade de EAD para o processo de 

ensino e aprendizagem” (CLEMENTINO, 2008, p. 92), compartilhar de seus 

pressupostos e compreender e assumir a sua função social de “sujeito comunicante”  no 

contexto do curso (PENTEADO, 2002). A função pedagógica é a capacidade mediadora 
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do professor entre o conteúdo e os alunos e uma estratégia didática que promove a 

permanência do aluno no fórum. 

A segunda questão-chave fazia o seguinte questionamento: Como é a educação 

através da modalidade online? Desta pergunta derivaram-se várias categorias. A 

primeira delas é a comunicação. Nesta categoria houve divergências de pensamento 

entre os professores. Enquanto uns afirmaram que a comunicação é plena e potencializa 

a aprendizagem na modalidade online, outros discordaram, veementemente, 

assegurando que a comunicação virtual é frágil e necessita de incrementos. 

A comunicação “entre aluno e professor é boa; entre aluno e aluno é fraca”. Essa 

afirmação aponta a falta de interatividade na plataforma e o fórum como um espaço 

apenas para postagem de tarefas solicitadas pelo professor como complemento de nota 

da prova. Não há interação entre os alunos de forma a criar um ambiente colaborativo. 

 

O modelo de nossa instituição é extraordinário porque os professores 
online trabalham juntos no mesmo ambiente físico. Isso facilita as 

trocas entre os professores, mas acho que falta uma 

interdisciplinaridade maior. Acho que a gente já tem hoje as pré-
condições: os professores se encontram, o  que não acontece no dia-

a-dia...Mas não conseguimos ainda delimitar um espaço de troca, 

estamos separados em janelas distintas e não trabalhando todos 
conjuntamente fazendo a interdisciplinaridade verdadeira, quer dizer 

vários professores numa mesma sala de aula com os mesmos alunos. 

 

Percebemos nas falas desses professores que, embora estejam atuando na EAD e 

na modalidade online, continuam perfazendo suas práticas docentes baseadas no modelo 

comunicacional tradicional, esquema um-todos: “a aula está ali como mediação entre o 

professor e o aluno. Nossa comunicação é feita através do suporte que temos no fórum e 

nas teletransmissões”.  Não identificamos ligação afetiva ou cognitiva do professor com 

o desenvolvimento de seu aluno, pois ele delega à leitura individual feita pelo educando 

a mediação do processo de aprendizagem, invalidando as diversas possibilidades criadas 

pela cibercultura e ignorando as atividades de sua docência na educação online: 

“pedagógica, social, gerencial e técnica” (PALLOF; PRATT, 2002, p.82).  

Como dito anteriormente, é coerente que reflitamos sobre alguns conceitos 

hodiernos e até utilizemos a filosofia para buscarmos, por exemplo, na  paideia  

benéficos aprendizados do mundo antigo para a construção contemporânea de valores 

humanos. Porque esses aspectos estão diante de nós como “um desafio para repensar 
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modelos de pensamento, de comunicação, de formação...” (JAEGER, 1995, p. 74) no 

novo cenário sociotécnico.  

Os dois depoimentos que se seguem são de professores diferentes e nos 

anunciam o tipo e a qualidade de comunicação feita no AVA: 

 

A educação, tanto na modalidade online quanto na modalidade 
presencial, ainda não é plena, eu desejaria mais. Há um conjunto de 

alunos que está ali escondido no meio da multidão. É muita pretensão 

pensar que a comunicação é plena. Apenas há um outro lado, a 
comunicação no ambiente é transparente,  escrita, documentada tanto 

na fala do professor quanto na fala do aluno. Por isso as pessoas vão 

parar para pensar um pouco mais no que elas vão dizer porque aquilo 

vai ficar ali expresso. Até uma maior possiblidade de uma prática de 
ética respeitosa. Penso que os canais de comunicação são mais 

transparentes e efetivos no ambiente online, embora eles possam ser 

mais plásticos mais cênicos mais físicos no ambiente presencial, mas 
isso somente se nós tivéssemos um número de alunos bem reduzido 

que permitisse, no presencial, essa relação verdadeira. E nem sempre 

é assim. 

 

 
A educação é diferente apesar da distância, da virtualidade, eu acho 

que a proximidade é muito maior porque há um contato pessoal direto 

com o aluno, pelo menos a experiência que eu tenho. O contato feito 

pela central de mensagens e pelo fórum. E falamos diretamente com 
um aluno o que não acontece numa sala de aula presencial porque 

você fala com a turma. E, às vezes, você não percebe uma dificuldade. 

No online é uma educação diferenciada porque o aluno se expõe, ele 
é obrigado a realizar tarefas, ele não é passivo e acaba tendo um 

atendimento individualizado. Isso dá uma proximidade muito maior 

do que o presencial. É uma relação mais intensa. 

 

Como dissemos há pouco, o professor deve desenvolver competências que o 

habilite a atuar na docência online. Mas, sobretudo, a nova relação com o conhecimento 

suscitada pelas TIC na Educação conduz-nos à compreensão dos fundamentos da 

colaboração e da interatividade baseados nos pressupostos de complexidade, não 

linearidade, bidirecionalidade, potencialidade, permutabilidade e imprevisibilidade 

(SILVA, 2002).  

Mediante esses pressupostos, vimos, no capítulo dois, que algumas estratégias 

podem ser empregadas para promover a aprendizagem colaborativa e a manutenção da 

comunidade virtual em ambientes de aprendizado (PALLOF; PRATT, 2009, p.101). 

Dentre os objetivos mencionados anteriormente por ocasião de nossa discussão, 

destacamos um que nos parece muito razoável na comparação com as falas acima dos 
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professores: estimular a escrita coletiva. Percebemos nos depoimentos daqueles 

professores que não há interação entre aluno-aluno e a comunicação se dá entre aluno e 

professor de maneira isolada. Por isso, a escrita coletiva poderia ser um ótimo artifício 

didático para compor uma comunidade virtual no AVA, à medida que cria aderência, 

proximidade, compartilhamento e negociação entre o grupo.  

Por isso, importante destacar a importância do redimensionamento de conceitos 

na educação, da postura didática do professor e das estratégias metodológicas, com a 

finalidade da construção de um ambiente que facilite a proposta da colaboração e a 

participação efetiva do grupo. Essas propostas devem estar abalizadas nos princípios da 

interatividade e nos pressupostos da aprendizagem colaborativa.  

Essa indicação teórico-metodológica, baseada na ação dialógica, na práxis 

(FREIRE, 1983) docente e no uso da tecnologia como suporte educativo pode tornar-se 

uma nova ação educadora onde “professor e alunos participem de um processo conjunto 

para aprender de forma criativa, dinâmica, encorajadora que tenha como essência o 

diálogo e a descoberta” (ALCÂNTARA, 1999, p. 3).  Pois do contrário, todo o aparato 

tecnológico disponível no LMS será incapaz de proporcionar mudanças significativas 

no desenvolvimento integral do aluno e passará a ser visto apenas como a transposição 

da sala de aula presencial. 

Sobre a categoria “eficácia dos canais de comunicação”, os professores 

mencionaram que é eficaz, mas que o AVA precisa de novas maneiras de uso e novas 

ferramentas hipermidiáticas:  

 

Ainda é, de novo, o conhecimento meio que reproduzindo aquela 
verdade do presencial. Se deveria ter menos conteúdo e mais 

indicações de busca de conteúdo, deixar de entregar o conteúdo já 

pré-formatado e entregar ele na direção de onde o aluno possa ir 

buscar ou pesquisar. 
 

  

Outro professor destaca a interação como um grande desafio: 
 

O maior problema é o feedback, eu não tenho muito como avaliar 

esse feedback: não sei se o aluno está entendendo. Então me falta o 
retorno do aluno não da prova. Da prova eu sei quais os alunos que 

foram aprovados e os que não foram.  Mas eu não tenho muito esse 

retorno do aluno, talvez por cultura do próprio brasileiro mesmo de 

só dizer quando ele acha que está ruim, dificilmente a gente dá um 
feedback positivo. O que me falta é retorno. 
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 Um terceiro professor enfatiza que o fórum é uma ótima ferramenta: “o fórum é 

a melhor ferramenta, primeiro que é assíncrona então facilita a vida de todos. Você pode 

levar conteúdo, discutir, responder, interagir com outros alunos”. Mas assinala que o 

chat não é uma interface muito apropriada à aprendizagem: “o chat não é tão eficaz 

porque é muito rápido, as mensagens muito curtas... já no fórum você fala com mais 

calma, pensa no que vai escrever e tem uma oportunidade maior”. Outro professor, 

concordando com a visão da anterior, diz:  

 

A comunicação poderia até ser eficaz, eu acho que em algumas 

situações é até eficiente, mas não chega a ser eficaz. Por exemplo: o 

chat não tem eficácia nenhuma porque as pessoas não participam ou 
não articulam os conteúdos de forma a criar um debate pleno. 

 

  

Portanto, os professores preferem a conversa no fórum ao chat. Pudemos 

perceber nos depoimentos citados que a dificuldade encontrada no chat pode referir-se 

ao fato de que os professores se veem ainda no modelo tradicional de educação, no 

esquema um-todos, ministrando aulas no paradigma cartesiano e sistema bancário 

(FREIRE, 1983). Ou seja, eles se colocam na obrigatoriedade de dar todas as respostas 

aos questionamentos feitos pelos alunos no fórum ou no chat. E, talvez, não percebam 

que esses espaços deveriam ser ambientes de discussão onde todos pudessem questionar 

e responder. Voltamos, então, à questão do rompimento da linearidade da comunicação 

no modelo um-todos, pois nesse esquema, realmente, nenhum professor conseguirá dar 

conta da quantidade de mensagens postadas por vários integrantes ao mesmo tempo e de 

forma síncrona num momento de chat. Emissores podem ser receptores e vice-versa e a 

mensagem poderá ser modificada não só pelo professor, mas por todo o grupo, de forma 

a ganhar pluralidade (SANTOS, 2003) e eleger uma nova concepção que envolva a 

multiplicidade do saber e a colaboração (SILVA, 2007). 

Essa discussão nos encaminha à próxima categoria que é a “construção do 

conhecimento”. De acordo com os professores, a construção do conhecimento é 

fragmentada e realizada no suporte do professor: “Inicialmente o aluno se apoia 

totalmente na figura do professor, posteriormente, vai encontrando caminhos”. 

“Imagino que é muito fragmentado. O modelo ainda não conseguiu fazer uma grande 

amarração entre a estrutura do curso e as disciplinas”. 
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 Essas falas corroboram, com o que vimos discutindo sobre o modelo 

educacional presencial e, também, o utilizado na modalidade online. Os professores 

não conseguiram desprender-se da didática tradicional e “transcender do diálogo 

presencial para o diálogo imaginário”. Ou seja, ainda está arraigada em suas formas 

de aprender e ensinar as relações mecanizadas entre homem e mundo sob a visão 

utilitarista de treinamento que satisfaz perfeitamente ao modelo de trabalho fordista.  

    Numa visão complexa da educação, a construção do conhecimento passa por 

três vertentes: a gnosiológica, a ontológica e a axiológica. Portanto, no seu aspecto 

gnosiológico, será importante que os professores pensem suas disciplinas acadêmicas 

a partir da realidade atual e agreguem as suas ações docentes e atividades nos 

ambientes de discussão. 

   Na sua origem ontológica, o trabalho docente no fórum ou no chat precisa 

considerar a subjetividade humana como condicionante da relação do aluno com o 

mundo objetivo (LUKÁCS, 1978), Ou seja, cada manifestação da subjetividade humana 

se encontra condicionada de multíplices formas com a realidade objetiva. A 

autoconstrução “da subjetividade e o desenvolvimento progressivo das capacidades 

humanas estão em relação estrita com os atos humanos de manipulação e de dominação 

sobre o mundo objetivo” (LUKÁCS, 1978, p. 96). As propriedades da subjetividade 

humana estão distinguidas pela antecedência de atos práticos que lhe deram origem e 

compreendem a ação como substrato para o desenvolvimento cognitivo e a interação 

social como fundamento para o processo de aprendizagem (VIGOTSKI, 1998). 

Talvez seja a ação reflexiva deste aspecto ontológico e a necessidade da 

interdisciplinaridade, nos processos de EAD, que fazem com que um professor 

entrevistado faça a seguinte afirmação: 

 

(...) falta o corredor para a organização desse conhecimento tácito, 

falta a conversa do campus, falta exatamente a vida do campus no 

ambiente online. Acho que a gente podia criar um campus virtual de 

fato, que fosse mediado por um professor que explicasse o que 
aproxima  e o que distancia as disciplinas que ele está trabalhando. 

 

A respeito disto, o PNG (1999) corrobora que: 

 

A educação a distância, por apresentar características próprias, deverá 
ser desenvolvida por grupos multidisciplinares e interdepartamentais 
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formados para este fim. A composição dos mesmos traz como 

necessidade imperativa a interlocução de distintos saberes, tanto de 

natureza pedagógica quanto técnica. Os projetos devem desenvolver-

se através de três componentes: professores responsáveis pelos 
conteúdos específicos, tutores que, supervisionados pelos professores, 

possam atender sistematicamente aos alunos, e material didático 

preparado especificamente para este fim. Os sistemas deverão prever o 
desenvolvimento dos conteúdos relativos aos processos de formação, 

de acompanhamento e de avaliação (1999, p. 22). 

 

  Na sua vertente axiológica, é necessário o entendimento sobre o valor da 

natureza do trabalho online. Se apreciamos e acreditamos no trabalho de docência 

online, isso possui para nós um valor que é objeto de nossa preferência ou escolha, ou 

seja, tem significado (ABBAGNANO, 2000) para nós, professores. Caso não o 

percebamos como objeto de valor, não acreditamos que haja em um fórum o 

desenvolvimento do ser humano e dele em direção à aprendizagem. A “emoção não é 

um agente menor do que o pensamento. O trabalho do pedagogo deve consistir não só 

em fazer com que os alunos pensem e assimilem geografia, mas também a sintam” 

(VIGOTSKI, 2003, p. 144). Portanto, as discussões nos fóruns precisam ser nutridas 

pela emoção de professor e alunos, para que haja interesse e participação. O que 

acontece, normalmente, nas discussões em redes sociais na internet. “Você deve se 

importar com o aluno, se importar de ser extremamente acolhedor, ganhar o aluno que 

tem só essa circunstância para se aproximar da gente”. 

Ainda sobre construção do conhecimento, um depoimento bastante assustador 

foi o seguinte: “Isto quem tem que dizer é ele (aluno). Eu oriento que ele leia as aulas e 

vá até o fórum para que a gente discuta os assuntos tratados na aula”. Nesta fala, o 

professor exime-se de qualquer relação com a construção do conhecimento realizada 

pelo aluno. Nesse sentido, antes de comunicar qualquer conteúdo ao aluno ou orientá-lo 

a ler as aulas das telas:  

 

o mestre deve suscitar a respectiva emoção do aluno e preocupar-se 
com que essa emoção esteja ligada a um novo conhecimento. Todo o 

resto é saber morto, que extermina qualquer relação viva com o 

mundo (VIGOTSKY, 2003, p. 104). 
 

 

A intervenção docente precisa acontecer nos momentos em que o professor 

julgar necessária a organização do pensamento dos alunos e a construção do 
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conhecimento coletivo com base no significado social do saber. Por isso, é tão 

importante que o professor acompanhe esse processo através dos diálogos dos fóruns de 

discussão.  

Ainda sobre esta categoria, outro depoimento exprime a importância do saber 

tácito do aluno:  

 

(...) parto da experiência do grupo que está ali, eu trabalho a 

experiência profissional dele porque é muito importante o 
conhecimento tácito que eles expõem no fórum. Eu posso ratificar as 

teorias que são aprendidas em sala, mas a gente orienta também que 

sejam lidos textos complementares, filmes interessantes... Então o 
tempo inteiro, a gente está sugerindo alguma coisa. Agora, quem diz 

pra você exatamente como ele é feito é o próprio aluno. 

 

Atuar na ZDR do aluno é totalmente inútil para a promoção e produção do 

conhecimento pelo educando. Por isso, apenas mandar ler um texto não é muito 

apropriado, se o professor não buscar sentido no texto lido, aproximação com o vivido. 

A proposta do fórum deve ser estimulante e permitir que a mediação docente promova a 

elevação de nível de conhecimento do aluno, ou melhor, que o aluno transponha ao 

conteúdo formal exposto nas aulas e consiga tranversalizar o que foi estudado com 

outras áreas do saber e da sua própria história de vida, dando significado real ao que 

está sendo estudado.  

Percebemos uma indeterminação sobre a autopercepção desse docente porque, 

ao mesmo tempo que diz partir da experiência do aluno, exime-se da avaliação do 

conhecimento construído por ele. Não considera que as “aulas devem ir além dos secos 

esquemas lógicos e tornar-se objeto de trabalho não só do pensamento, mas também do 

sentimento” (VIGOTSKI, 2003, p. 142). As leituras, filmes... sugeridos devem trazer 

um retorno, isto é, uma produção do aluno em relação ao tema proposto, a fim de que a 

discussão assuma uma perspectiva interativa e o aluno, um papel ativo como sujeito 

cognoscente (VIGOTSKI,1993; PIAGET,2003). 

Outros professores replicam a fala anterior exprimindo que: 

 

a construção do conhecimento é realizada, sobretudo, no fórum 

porque é um espaço de opiniões e onde  através de perguntas, através 

de certos instrumentos cognitivos preparados por nós, textos, 

questões, conflitos com o próprio conceito que eu percebo como o 
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aluno leu a disciplina(...) e como aquelas perguntas são recebidas, ou 

seja, qual impacto aquele conhecimento causa. 

 

Mas, esse mesmo professor assinala que, em geral, “o aluno não percebe o fórum 

como um instrumento crítico apenas como uma tarefa que, no nosso sistemas pontua 

para a consecução do curso”. Corroborando com a fala do colega, outro professor diz 

que, no fórum, o aluno: 

 

aprende a escrever, ele erra a gente sinaliza, então desenvolve a 

linguagem escrita. Tem que desenvolver o raciocínio lógico para 

poder dizer alguma coisa. No fórum é diferente da sala de aula 
comum em que ele assiste uma aula, ali ele precisa ler, ele precisa ter 

uma habilidade de uma leitura cuidadosa, que não é uma leitura 

comum de entretenimento. É uma leitura aprofundada, e ele precisa 

escrever, quer dizer, desenvolve uma série de habilidades que não tem 
em sala de aula presencial, por isso, trabalha a linguagem o 

entendimento o raciocínio lógico. 

 

Portanto, qualquer modelo que tenha como pretensão a expressão da atividade 

dialética de internalização/externalização (VIGOTSKI, 1993) da complexidade do 

mundo e, por conseguinte, da educação deve considerar as dimensões epistemológica, 

metodológica, gnosiológica, ontológica e, sobretudo, a axiológica, pois esta liga o fazer 

à significação da vida humana: “tento buscar o aluno através de coisas que são 

agradáveis antes de entrar propriamente dito no conteúdo”. 

Essas questões estão associadas às informações de pluralidade e complexidade 

“dos sistemas físicos, biológicos e antropossociológicos, cuja compreensão requer um 

outro paradigma – o da complexidade –  fundamenta-se em outra razão: a razão aberta – 

caracterizada por ser “evolutiva, residual, complexa e dialógica” (VIGOTSKI, 2003, p. 

142). 

 Na categoria “objetivos alcançados”, alguns professores afirmam que os alunos 

alcançam os objetivos traçados pelas disciplinas e que a EAD contribuiu para a 

democratização do ensino e o alcance de comunidades mais distantes. No entanto, 

ressaltam que apenas uma minoria se adapta a esta modalidade e classificam-na como 

os mais “maduros” ou mais “desenvolvidos intelectualmente”: “os que melhor alcançam 

são talvez aqueles mais maduros, que entenderam ou veem na possiblidade do online 

completar a sua escolaridade, o que na formalização do presencial estaria fora do 

alcance ou interesse dele”.  
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Os objetivos mínimos acho que minimamente sim. Considerando a 
realidade do segmento que a gente tem, os alunos que já tem um certo 

desenvolvimento intelectual,  tem uma performance muito boa. 

Aqueles que já têm as fragilidades de sua formação fundamental e 
média tem uma dificuldade maior. Mas ele sempre melhora, o mínimo 

pelo menos ele alcança. 

 

Do ponto de vista tradicional, da nota, sim. Uma minoria de alunos 

que talvez fica com uma experiência mais sólida ou mais madura traz 

permanentemente essa avaliação através de reclamações, sobretudo 
da nossa central de mensagem onde ele tem um contato mais pessoal 

conosco. E pode se expor mais seja negativa ou positivamente. Mas, a 

gente tem visto crescer simultâneo ao curso a organização virtual 
entre os alunos que estão avaliando permanentemente o curso através 

de páginas de alunos. Então ali você percebe como eles se distanciam 

e ao mesmo tempo se ensimesmam dentro do sistema. 

 

Nossas duas últimas análises recaem sobre a estratégia metodológica utilizada 

pelos professores e sobre o tema interatividade como estratégia pedagógica de 

colaboração no fórum de discussão. E dizem respeito à terceira questão-chave 

levantada: Como é feita a interatividade em um curso a distância online? 

 Sobre a estratégia metodológica utilizada por eles, os professores responderam 

que é a da “troca permanente de informação através de uma central de mensagem” ou 

do fórum de discussão porque é nele que “se imagina um grande espaço de mediação e 

está na agenda do debate sobre esses fóruns que eles devam ser interessantes”. No 

entanto, o fórum não deve ser um espaço para a simples “comunicação do conteúdo e 

aquisição do conteúdo por parte do aluno”. Ao contrário o fórum deve objetivar 

 

a devolução da produção desse conteúdo distribuída no seu conjunto - 

que é outra novidade também interessante – pois numa sala de aula, 

com muitos alunos, mesmo que eu quisesse todos não poderiam falar, 
seria totalmente impossível pelos limites de tempo da aula tradicional. 

Já no fórum há uma circulação de conhecimento permanente porque  

temos todas as atitudes físicas eliminadas (sala de aula, o estado, a 
cidade). E  isso gera um enriquecimento pois o conhecimento está 

exposto, fixado na escrita. 

 

  Ao afirmarem, em perguntas anteriores, que eles – professores – são 

responsáveis pela doação do conhecimento, inferimos que utilizam metodologias 

próprias do esquema tradicional no AVA. No entanto, os professores afirmam que a 
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estratégia metodológica utilizada no fórum de discussão deve ser interessante e 

estimular a participação do aluno. Um pouco antagônico, uma vez que, no paradigma 

cartesiano, a posição do aluno deve ser a de recepção. Então cabe, perfeitamente, a 

doação do conhecimento. Mas, por outro lado, os professores afirmam que as atividades 

no fórum devem ser interessantes e pressupõem a participação ativa do aluno: as 

atividades devem “levar uma proposição relevante e mais do que relevante, deve ser 

interessante ao aluno. E mais do que isso, ela deve ser interessante ao professor para que 

ele possa apresentar mil facetas de um mesmo tema”. 

Ainda a esse respeito, comentam que: 

 

a proposição no fórum de discussão deve ser processo democrático, 

participativo multifacetado. O maior erro numa participação de 
fórum pelo professor é ele fazer uma pergunta e ao ser respondida 

pelo aluno, ele dizer que está certo ou errado. O fórum tem que 

mostrar a infinitude do conhecimento, ele só termina mas não acaba. 

 

 As estratégias metodológicas devem passar pela busca do que é aprazível ao 

aluno: “tento buscar o aluno através de coisas que são agradáveis antes de entrar 

propriamente dito no conteúdo”. E também utilizar o conhecimento espontâneo do 

aluno (talvez nomeado aqui pelos professores como tácito) para a formação dos 

conceitos científicos:  

 

busco as experiências profissionais dos alunos. Quando a gente 

valoriza a experiência de um aluno os outros também sentem vontade 
de contar suas experiências (...) porque quando ele tem alguma coisa 

a contar, ele interage. Enquanto ele percebe que está ali só 

aprendendo e que ele não é fonte de conhecimento é mais complexo. 

Mas quando você mostra para ele que aquilo é uma troca e que eu 
estou aprendendo com a experiência dele e ele com a dos colegas e 

que ele está sendo importante para aquele contexto, ele começa a 

participar. 

 

Por isso, a importância da zona de desenvolvimento proximal (VIGOTSKY, 

1993) na docência online, uma vez que a origem e a formação dos conceitos científicos 

(não espontâneos) ocorre no meio acadêmico e de maneira contrária a dos conceitos 

espontâneos elaborados pelo indivíduo. Ou seja, enquanto os conceitos espontâneos 

(VIGOTSKY, 1993) são formados a partir da relação do sujeito com o mundo físico 

cotidiano, os conceitos científicos nascem como abstrações da realidade, pois, 
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usualmente, são elaborados no ambiente formal de ensino, por isso diferem-se dos 

espontâneos e imprescindem da mediação docente e do suporte conceitual espontâneo 

para sua formação.    

Dessa forma, consideramos relevante como estratégia pedagógica de 

aproximação do aluno, a sua história e a do seu meio na dinâmica dos conteúdos, pois, 

para que o aluno elabore o conceito científico desejado pelo professor, é necessário que 

os conceitos espontâneos funcionem como mediadores na construção e interpretação 

dos novos conhecimentos. Como vimos no capítulo anterior, o movimento de 

construção dos conceitos espontâneos e científicos é totalmente inverso, mas 

complementar, pois ambos se “relacionam e se influenciam constantemente” porque 

fazem parte de um único processo (VIGOTSKY, 1993, p. 107). Enquanto os conceitos 

cotidianos se desenvolvem de maneira ascendente, buscando um nível superior de 

abstração, os conceitos científicos se desenvolvem mediados pelo professor e pelos 

conceitos cotidianos e tendem ao nível elementar, ou seja, a concretude da realidade 

(VIGOTSKY, 1993, p. 107). 

 

A estratégia que eu gosto de utilizar no fórum é provocar que um 

aluno responda o outro evitando comentários muito individuais. 

Porque o aluno só lê o comentário a respeito do que ele colocou e  
não vê o que os outros estão comentando. Mas quando o professor 

provoca, chama a atenção de outro colega e pede a participação do 

grupo, provocando um diálogo entre os alunos, aí consegue essa 

interatividade. Se não ela não existe. 

 

 

Mais uma vez, voltamos a ressaltar sobre a importância das habilidades didáticas 

discutidas anteriormente e da história pessoal do professor na proposição de atividades 

que suscitem a resolução de situações-problema em conjunto. Porque nesse processo 

dialógico e educativo, tanto sujeito quanto conhecimento são considerados ativos e 

mutáveis. Portanto, os processos cognitivos são também ativos dentro de uma realidade 

plural, dinâmica e complexa. Sem a interatividade o conhecimento no fórum não 

acontece “porque o próprio sistema é interativo. Ele não funciona sem isso. Enquanto na 

aula tradicional eu posso prescindir da participação do aluno, na online se não há 

contato, não há conhecimento”. 
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Então cabe ao professor-mediador fazer essa parte. Ele conversa com 

um aluno e nessa resposta chama a atenção de outro, pedindo a 

opinião e integrando porque dificilmente um aluno comenta as 

postagens de outros. Só se eles se conhecerem no presencial. Então é 
o professor que provoca situações evitando certas postagens muito 

individuais e provocando o olhar de mais alunos uns para os outros. 

 

Dessa forma, as estratégias metodológicas estabelecidas no processo de 

aprendizagem devem empreender projetos que contemplem uma relação dialógica 

(FREIRE, 1983) e onde professor e alunos compartilhem conhecimentos para, juntos, 

aprenderem numa relação de parceria.  A relação na aprendizagem da 

contemporaneidade deve ser a de “parceiros solidários que enfrentam desafios das 

problematizações e se apropriam da colaboração e da criatividade para tornar a 

aprendizagem significativa, crítica e transformadora” (MORAN, 2003, p. 3). 

 A última categoria refere-se à produção de conhecimento pela modalidade 

online. Foram feitas as seguintes perguntas: a interatividade promove uma dinâmica 

diferente daquela realizada na sala de aula presencial? Promove conhecimento? Pode 

ser vista como uma estratégia didática?  

  Sobre esses aspectos, os professores concordaram afirmando que o fórum 

promove uma dinâmica diferente da sala de aula e, igualmente, promove conhecimento, 

até de uma forma mais apurada do que a sala de aula tradicional: “numa sala de aula 

presencial com 45 alunos, os 10 primeiros estão ali (...). O fórum ainda que a fórceps 

obriga o aluno a sentar, escrever, participar”...  

Mas também ressaltaram que a habilidade docente é fundamental para que a 

interatividade e o conhecimento aconteçam: “(...) se bem adaptado pelo aluno, se bem 

trabalhado pelo aluno e estimulado pelo professor, o fórum promove o abrir espaço para 

o aluno buscar o conhecimento”: 

 

É só uma questão de educação, educação de citação da fonte e a 
partir daí estimular para que a partir daquele control c/control v, o 

aluno faça um texto autoral. Orientar onde ele pode buscar 

informação e depois como tratar essa informação, respeitando a 

origem, fazendo um condensamento, um resumo. Esse sim,  acho  que 
é o grande barato do fórum! 
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 A fala acima remete-nos ao que foi dito no capítulo 2. O fórum de discussão é 

meio para a construção do aprendizado, pois, após relacionar-se com o conteúdo por 

meio da linguagem midiática da plataforma, o aluno solicitará uma outra mediação: a 

docente. “Eu costumo dizer que quanto mais próximo você for do aluno mais fácil ele 

aprende. O conhecimento deixa de ser uma coisa pesada, transmitida para ser uma coisa 

compartilhada”. 

Num primeiro momento, o aluno relaciona-se com o conteúdo das telas de aula 

onde atuam como mediadores: a linguagem escrita e a midiática, o próprio conteúdo, a 

plataforma, as TIC, mas, ainda necessita da intervenção do professor na busca de pistas 

(EDWARD, 1997) para que seu pensamento se organize no processo de assimilação 

daquele novo saber: “(...) é só uma questão de educação, educação de citação da fonte e 

a partir daí estimular para que, a partir daquele control c/control v, ele faça um texto 

autoral”.   

As pistas, mencionadas na fala anterior, introduzem o que para os alunos 

“consiste em um discurso partilhado com o docente” (EDWARD, 1997, p.161). Essas 

pistas também fazem parte do processo educativo definido pela “zona de 

desenvolvimento proximal” de Vigotski, na qual o conhecimento dos alunos é 

encaminhado “orientado por perguntas e pistas do professor para conseguir 

aprofundamentos dos quais os alunos sozinhos pareciam incapazes” (EDWARD, 1997, 

p. 161). “É muito mais gratificante o estudo interativo, muito mais suave. Eu acredito 

muito na interatividade, acredito que ela deva existir sempre”.  

A interatividade no fórum é, portanto, instrumento pedagógico para que o 

professor consiga acessar o conhecimento espontâneo do aluno (VIGOTSKI, 1993) e 

utilizá-lo como mediação na construção do conhecimento científico: 

 

(...) a interatividade é uma forma de trabalhar melhor o conteúdo 

para que o outro possa, dentro das condições que ele tem, assimilar, 

aprender. Esse contato é o momento que você tenta passar com mais 

cuidado, com mais cautela, aquele conhecimento, tocar. Você percebe 
quais foram as dificuldades, aborda essas dificuldades. A 

interatividade é o elemento da didática na EAD. 

 

A mediação docente – interativa - deve objetivar o alcance de novos conceitos 

ou estratos cognitivos que o aluno não alcançaria sozinho na simples relação tópica com 

o conhecimento: 
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Acho que, a todo momento, o ser humano tem que se defrontar com  

sua capacidade, com seus limites e tentar rompê-los Acho que a 

interatividade pode promover um clima positivo para que 

individualmente cada um consiga conquistar um espaço que lá na 
frente vai lhe  fazer uma estrela da constelação. Mas ele tem que ter 

seu brilho próprio! 

 

A docência online implica a participação e a interatividade do aluno e do 

professor, onde o segundo não é mais o centro do conhecimento e nem o primeiro o 

“depósito de informações” (FREIRE, 1983). Ao contrário, o professor é “sujeito do seu 

próprio trabalho e ator de sua pedagogia, pois é ele quem a modela, quem lhe dá corpo e 

sentido no contato com os alunos: negociando, improvisando, adaptando” (TARDIF, 

2002, p. 149). E aluno é sujeito ativo e  cognoscente (VIGOTSKI,1998; PIAGET,2003), 

coautor na construção de seu conhecimento para modelar sua ação discente em um 

processo contínuo de troca de informações, conhecimentos, autoeducação, pesquisa e 

atividade colaborativa. 

 

(...) educar significa que algo que eu diga você precisa me devolver 

positiva ou negativamente, da melhor maneira possível. Eu quero um 

efeito. Eu trabalho com uma teoria em literatura que é o segredo do 
efeito e da recepção, onde não existe um livro onde não exista um 

leitor que seja capaz de lê-lo. E ler significa não só a decifração mas  

a reconstrução, a reproposição do conteúdo dando continuidade a 

uma linha imensa de história da interpretação. Porque nesse 
momento vai a falência o princípio da transmissão do conhecimento. 

 

Os professores também estabeleceram um comparativo entre a sala de aula 

presencial e a virtual, sinalizando que há uma pedagogia diferenciada para a segunda. E 

afirmam que: 

 

A sala de aula presencial supõe a interatividade, mas não a executa 

plenamente. Fica muito na dependência do número de alunos, das 

condições psicológicas e pessoais do professor. Há muitos senões, 
enquanto, no mundo da virtualidade é um pressuposto não há como 

não sê-lo. Não sendo não há processo educativo. Você está falando de 

algo que continua mesmo com o computador desligado, fica no hard. 

 

A sala de aula presencial cria uma zona cinzenta. No online isso não 

existe, pois os alunos são obrigados a uma participação. Por isso é 

mais ativo. Eles são obrigados a trazer alguma coisa, a trazer alguma 

contribuição. Na sala de aula ele pode entrar calado e ir embora sem 
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deixar qualquer marca ou qualquer comentário. Por isso a EAD é 

100% melhor. 

 

 As falas denotam a necessidade de uma pedagogia específica para o trabalho na 

EAD que compreenda o mundo, as relações e a educação por um prisma da 

complexidade.  

 

No universo físico, biológico, sociológico e antropológico, há uma 

problemática complexa do progresso. Complexidade significa que a 
idéia (sic) de progresso comporta incerteza, comporta sua negação e 

sua degradação potencial, e, ao mesmo tempo, a luta contra essa 

degradação. Em outras palavras, há que fazer um progresso de idéia 
(sic) de progresso, que deve deixar de ser noção linear, simples, 

segura e irreversível para tornar-se complexa e problemática. A noção 

de progresso deve comportar a auto-crítica (sic) e reflexividade 
(MORIN, 2001, p. 36). 

 

 

A concepção de uma nova proposta pedagógica conduz-nos a compreender que a 

educação online deve partir do ensino como pesquisa, abordar o conhecimento mediante 

a abordagem progressista e ter uma visão holística do homem e da educação 

(BEHRENS, 2012). Ou seja, pautar as relações humanas na educação e a própria 

educação nos princípios éticos, da dignidade humana, da paz, da justiça, do respeito, da 

solidariedade e da defesa do meio ambiente (MORIN, 2000; GADOTTI, 2000; 

DELORS, 2010; BEHRENS, 2012). 

 

A comunicação no ambiente é transparente, é escrita, documentada, 
tanto na fala do professor, quanto na fala do aluno. Então as pessoas 

vão parar para pensar um pouco mais no que elas vão dizer porque 

aquilo vai ficar ali expresso. Isso possibilita uma prática de ética 
respeitosa a outro ser que está ali interagindo. Muitàs vezes ocorrem 

coisas sob autoritarismo docente e arrogância intelectual que não tem 

como comprovar. Mas, como acho que a educação deve estar a 
serviço do oprimido e não do opressor e o professor tem autoridade 

para se colocar numa situação de empatia. 

 

 O ensino com pesquisa demanda um professor que perceba seu aluno como 

parceiro na educação, ou seja, sujeito do mesmo processo. Por isso deve procurar 

desenvolver nele o caráter questionador, investigador que alicerçará procedimentos para 

desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade, o posicionamento, a capacidade 
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produtiva e a cidadania (BEHRENS, 2012), deixando para trás a condição de objeto 

(DEMO, 1996, p. 29). 

A abordagem progressista tem como pressuposto fundamental a busca da 

“transformação social” (BEHRENS, 2012, p. 91) porque os professores são vistos como 

intelectuais transformadores e através de suas práticas pedagógicas promovem 

processos de mudança, posicionando-se contra as injustiças sociais, políticas e 

econômicas e as atitudes antiéticas. Instigam em seus alunos a procura por uma melhor 

qualidade de vida, porque educar também significa desenvolver uma linguagem crítica 

“que esteja atenta aos problemas experimentados na experiência cotidiana, 

particularmente, aqueles relacionados com as experiências ligadas à prática de sala de 

aula” (GIROUX, 1997, p. 163). 

Por isso a função social da universidade e, por conseguinte, da EAD na 

sociedade atual: 

 

Do ponto de vista da Graduação, em particular, a formação para o 

exercício de uma profissão em uma era de rápidas, constantes e 
profundas mudanças requer, necessariamente, atenta consideração por 

parte da universidade. A decorrência normal deste processo parece ser 

a adoção de nova abordagem, de modo a ensejar aos egressos a 
capacidade de investigação e a de "aprender a aprender". Este objetivo 

exige o domínio dos modos de produção do saber na respectiva área, 

de modo a criar as condições necessárias para o permanente processo 
de educação continuada (PNG, 1999, p. 6). 

 

A visão holística caracteriza-se pela eleição do paradigma emergente ou da 

complexidade como abordagem teórica e contempla os processos de construção de uma 

sociedade mais ética, humana, justa e respeitosa. Confrontado, portanto, a lógica do 

mercado, onde o saber e o conhecimento – no mundo globalizado – parecem que 

perderam sua função de busca pelo sentido da vida, pelo destino humano e pelo bem da 

coletividade. 

Mas alguns professores entrevistados ainda se sentem incomodados, no que 

tange ao retorno do aprendizado:  

 

Falta o feedback, pela prova ela alcança agora o que a prova avalia? 
Aí vamos questionar todo o critério de avaliação através de prova. Eu 

acredito que hoje é o instrumento que a gente tem. É valido, mas não 

acredito que prova avalie nada. Eu preciso, como eu falei antes, que o 
aluno me dê o feedback para eu saber, (...) desse objetivo alcançado. 
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Outros já percebem o retorno do aluno através da relação dialógica estabelecida 

nos fóruns: 

 

Na medida em que o aluno leu, reagiu a aquele conhecimento, ele 

devolve um outro.  Sobretudo, mesmo em práticas discutíveis, como é 

o acesso a sites de pesquisa que são colocados simplesmente no 
fórum, mesmo esse elemento passivo de “copiar e colar” já é uma 

transferência de conhecimento que o aluno foi buscar em algum lugar 

e trouxe para o grupo. Como sinalizando a imagem da caça: todos 

saíram de manhã e voltam com alguma coisa para caverna, quem 
voltou com um galho de árvore, quem voltou com um animal morto, 

todos voltam a caverna que é o fórum com algo para colocar em 

comum. E o nosso trabalho vai avaliar da melhor maneira todas as 
ofertas trazidas por cada aluno no fórum porque o fórum estabelece 

uma comunidade do conhecimento a priori. 

 

 

Como expresso pelo professor, no depoimento acima, a mediação docente deve 

ser interativa e objetivar o alcance de novos conceitos que o aluno não alcançaria 

sozinho na simples relação tópica com o conhecimento. E ratifica a importância da 

interação professor-conteúdo-aluno na perspectiva situacional (EDWARD, 1997). A 

pesquisa externa é valorizada sendo instrumento para enriquecer o fórum, pois os alunos 

trazem materiais de fora do ambiente. 

Nesse caso, incidem sobre o desenvolvimento intelectual do aluno a mediação 

docente e a proposta de trabalho apresentada no fórum de discussão. Quanto mais 

problemática, investigativa e colaborativa for esta proposta mais contribuirá para o 

desenvolvimento do indivíduo e do grupo.  

Como discutimos no capítulo 2, as formas de conhecimento como tópico e como 

operação (EDWARD, 1997) abarcam apenas a estrutura formal e linear que incentivam 

a reprodução e a repetição por parte do aluno. E não destacam outros elementos 

imprescindíveis associados ao processo de aprendizagem, como por exemplo, a 

reflexão, a criação e a (re)criação. Na fase de operação do conhecimento, o aluno 

adquire a capacidade de “executar o formalismo, que, embora não deixe de ser um saber 

importante, não é o único” (EDWARD, op. cit, SOUZA; OLIVEIRA, 2010, p. 180).  

Ou seja, neste sentido, a aprendizagem consiste em “conhecer as respostas 

corretas para as perguntas formuladas pelos professores” (EDWARDS; MERCER, 

1988, p.90 apud CARVALHO, 2000, p. 120). Caso a proposta do fórum remeta a um 
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esquema de perguntas e respostas simples, objetivas e retóricas, o aluno não conseguirá 

sair da relação de exterioridade com o conteúdo e construir um sistema de conceitos 

próprios. Não haverá interatividade porque a própria indicação (do fórum) impede que 

esse processo ocorra. A sugestão seguinte exemplifica essa temática: 

Você acabou de conhecer as diferentes técnicas de estudo (fichamento, resumo e resenha) na 
aula 4 e as regras para citação (ABNT) na aula 5. Agora, responda: 

1- Qual a importância do fichamento de leitura para os trabalhos acadêmicos?  
 
2- Quando devemos usar citações em um texto acadêmico? Bom trabalho! 

Entretanto, como vimos dentro da perspectiva de categorias organizadoras na 

construção do conhecimento, de Edwards (1997, apud SCHMIDT; GARCIA, p.2) há 

ainda a proposição de uma terceira categoria: a situacional. Nessa o referente para o 

sujeito é o significado de sua realidade mediado pela situação-problema. Ao abordar o 

conhecimento de modo situacional, os questionamentos realizados pelo professor não 

são perguntas retóricas, mas situações que envolvam a realidade vivenciada: “a situação 

é a realidade criada que envolve o sujeito” (EDWARDS; MERCER, 1998, p. 181) 

porque, para responderem aos questionamentos do professor, os alunos “devem recorrer 

a si mesmos e não a um conhecimento distante que tentam apreender e para o qual 

pedem pistas” (EDWARDS; MERCER, 1998, p. 117). 

Nessa fase de construção do conhecimento, a interação professor-conteúdo-

aluno ocorre de forma significativa porque esse conhecimento tem valor e significado 

social para os envolvidos que estabelecem associação entre o conteúdo acadêmico e a 

vivência social. Ou seja, o educando correlaciona o conteúdo das aulas com outras áreas 

do conhecimento estudadas e transversaliza o saber produzido. Com isso, o 

conhecimento formal descrito nas telas de aula do AVA torna-se agora inteligível para 

realidade do aluno e do grupo. Refere-se a um “saber centrado num ponto de 

intersecção entre o mundo e o indivíduo para o qual o dito mundo é significativo” 

(EDWARDS, 1997, p.180).  

A mediação docente e a proposta do fórum facilitarão ou não a ocorrência deste 

processo. Por isso, a proposta de trabalho no fórum deve envolver situações 

desafiadoras para o grupo e possibilitar o pensar coletivo a partir dos elementos 

apresentados nas aulas. Os alunos serão instigados à pesquisa externa de modo a 

contribuir com materiais trazidos de fora do ambiente e que promovam a reflexão e a 
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escrita coletiva do grupo. “O professor online faz essa mediação do conteúdo, apesar de 

ser online, aparentemente, uma ferramenta fria, mas ele consegue vida nesse conteúdo 

(...)”. 

Ao percebemos o fórum como um espaço propício à interação com o grupo de 

alunos, também, consideramos que o aprendizado não é uma simples repetição de 

conceitos, frases ou representações entre estímulos e respostas (VIGOTSKI, 1993). Por 

isso, a interação é para a docência online, condição sine qua non para que a 

aprendizagem aconteça e a heterogeneidade do grupo favorece e enriquece a construção 

do conhecimento através da ação dialógica e colaborativa. 

Caros alunos, 

Quando discorremos sobre planejamento, projeto e pesquisa universitária estamos tentando 
buscar respostas às mudanças da realidade que tornaram as velhas concepções e 
organizações do conhecimento suplantadas e, por isso, tão pouco adequadas às novas 
condições políticas, socioeconômicas, tecnológicas e ambientais hoje predominantes. 

A partir das reflexões suscitadas por esta afirmativa, escolha um tema de aula do seu conteúdo 
e elabore uma aula que aplique uma estratégia didática diferenciada em que faça uso da 
transversalidade e da interdisciplinaridade. 

Aplique a aula em sua turma e depois socialize o resultado aqui neste fórum. 

Também é importante, neste fórum, que cada aluno leia, avalie e faça uma apreciação da 
postagem do outro. 

No aguardo, 

A ação pedagógica desejada para a educação online deve objetivar a atividade 

colaborativa que desafie os alunos a buscarem respostas provisórias para as provocações 

feitas pelo professor numa dimensão interdisciplinar, colaborativa, crítica e com visão 

holística. E, como vimos, a CSCL e a metodologia de projetos podem atender muitas 

dessas expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste capítulo apresentamos as conclusões as quais chegamos acerca da pesquisa 

realizada, retomando as questões de estudo postas no capítulo 1 deste trabalho, a fim de 

tentar respondê-las. 
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4.1. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

O objetivo desta pesquisa foi investigar como os docentes avaliam a 

funcionalidade pedagógica do fórum de discussão para a construção do aprendizado 

colaborativo.  A partir deste objetivo colocamos as seguintes questões de estudo: 

 Como são coordenadas as práticas comunicacionais pelos professores no 

fórum de discussão, objetivando a produção de conhecimento?  

 Os professores utilizam alguma teoria da aprendizagem como arcabouço 

teórico no planejamento e na organização das atividades no AVA? 

 Até que ponto os professores utilizam a interatividade como estratégia 

didática na construção do conhecimento acadêmico e da aprendizagem 

colaborativa? 

 Quais processos metodológicos são utilizados pelos professores para a 

prática docente online? 

 Os processos comunicacionais no fórum de discussão podem ser 

aprimorados com o suporte pedagógico da mediação docente e da teoria 

sociointeracionista? 

Para alcançarmos o objetivo proposto foi realizada inicialmente uma revisão 

literária na busca de informações acerca dos aspectos conceituais da aprendizagem 

colaborativa e de seus desdobramentos em sistemas que utilizam a aprendizagem 

apoiada por computador. Foi então que conhecemos a CSCL: uma área nova dentro das 

ciências da aprendizagem que estuda como as pessoas podem aprender em grupo com o 

auxílio do computador (STAHL; KOSCHMANN; SUTHERS; 2006). É uma área nova, 

pois seus estudos ascenderam na década de 90, em reação aos softwares que obrigavam 

os alunos a aprender de forma individual e isolada.  

Embora muito atraente a CSCL, nosso objetivo maior pairava sobre a área 

pedagógica e não, especificamente, na informática. Mas, estudar a CSCL e suas 

manifestações nos ajudaram a compreender melhor sobre a aprendizagem colaborativa e 

seus benefícios para a autonomia discente.  
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Após esse primeiro contato com a aprendizagem colaborativa apoiada por 

computador, nosso olhar foi direcionado à docência online. E no decorrer da revisão 

literária percebemos que este deveria ser o foco desta pesquisa. 

Como pedagoga e professora do ensino superior presencial e a distância, minha 

preocupação esteve sempre associada às concepções de educação e aos processos 

metodológicos que colaborassem para o aprendizado significativo do aluno. Nesse 

sentido, senti necessidade de um aporte teórico para sustentar as discussões sobre 

aprendizado e colaboração no ambiente virtual de aprendizagem.  

As questões comuns aos processos educativos sempre nos desafiam a uma 

reflexão sobre a ação docente e suas consequências na vida acadêmica do aluno. 

Considerando o cenário sociotécnico em que vivemos, essas questões ficam ainda mais 

acentuadas. Por isso o problema desta pesquisa derivou-se da minha necessidade 

pessoal em saber se a aprendizagem colaborativa apoiada pela teoria sociointeracionista 

poderia contribuir para aprimorar os processos comunicacionais no fórum de discussão 

e na prática docente online. 

A primeira questão de estudo relacionava-se com as práticas comunicacionais no 

fórum de discussão. Percebemos que, embora o professor online reconheça que a EAD 

constitui-se em uma nova modalidade de ensino e que institui novos comportamentos 

tanto para alunos como para professores, ele (professor) ainda não conseguiu romper, 

totalmente, com a pedagogia da linearidade, típica do paradigma cartesiano. E a atitude 

mais comum realizada pelos professores-tutores é a da transposição da didática da sala 

de aula presencial para o AVA. Esta afirmação se confirma: (1) nos exemplos de 

atividades propostas para os fóruns de discussão que retiramos de disciplinas da 

graduação e (2) nos depoimentos dos professores, ambos registrados ao longo do 

capítulo 3: 

 

O conhecimento da online é meio que reproduzindo aquela verdade 
do presencial. Se deveria ter menos conteúdo e mais indicações de 

busca de conteúdo. Deixar de entregar o conteúdo já pré-formatado e 

entregar ele na direção de onde a gente pode ir buscar ou pesquisar. 

 

 

O depoimento acima assinala questões importantes acerca das novas 

competências do professor online: produção de conteúdo, construção de conhecimento, 

pesquisa, busca e interação. No entanto, a percepção de educação contida nessa 
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declaração é a bancária, a da “entrega do conteúdo”. Essa visão dificulta o processo 

colaborativo porque: (1) ainda se acredita que a educação se faz de ‘a’ para ‘b’ e  (2) 

remete-nos, novamente, à prática comunicativa tradicional onde a fala (ou escrita, neste 

caso)  é  unidirecional e informativa, visando apenas a uma única reação do interlocutor: 

a retenção passiva da informação prestada.  

 Entendemos que a concepção educacional para a construção de uma educação 

autêntica não se faz de “‘a’ para’ b’, nem de ‘a’ sobre ‘b’, mas, de ‘a’ com ‘b’ (FREIRE, 

1996, p.84). Por isso tão importante nossa reflexão, enquanto professores, sobre as 

novas competências que devemos desenvolver para a atuação como docentes online. E, 

especialmente, a construção de uma nova pedagogia que abarque a pesquisa, a visão 

holística e a abordagem progressista (BEHRENS, 2012) dentro da perspectiva interativa 

onde esta se coloca como elemento fundamental e estratégico para a ocorrência da 

aprendizagem. Ou seja, a interação é um aspecto relacional que ocorre entre os 

indivíduos e/ou entre eles e o contexto onde estão inseridos (MORAES; PAZ-KLAVA, 

2004). A interatividade acontece através das potencialidades técnicas de determinado 

meio e, sobretudo, pela ação humana sobre o meio, a fim de modificá-lo e também ser 

modificado por ele (MORAES; PAZ-KLAVA, 2004). O professor precisa conferir 

corpo e sentido ao conteúdo a partir da relação negociada e adaptada (TARDIF, 2002) 

como grupo. Em contrapartida, o aluno deve ser um pesquisador e produtor de 

conhecimento a partir das orientações docentes: 

 

(...) como sinalizando a imagem da caça. Todos saíram de manhã e 
voltam com alguma coisa para caverna, quem voltou com um galho 

de arvore, quem voltou com um animal morto, todos voltam à caverna 

que é o fórum com algo para colocar em comum. E o nosso trabalho 
vai ser o de avaliar da melhor maneira todas as ofertas trazidas por 

cada aluno no fórum porque o fórum estabelece uma comunidade do 

conhecimento, a priori. 

 

Outro fator importante, neste sentido, é o do paradigma comunicacional. 

Necessário se faz que consigamos nos desprender do esquema “um-todos” para o 

“todos-todos” (SILVA, 2007). Essa didática participativa promoverá uma nova 

pedagogia que conduzirá a colaboração do grupo nas atividades propostas e a 

interdisciplinaridade como estratégias didáticas na orientação do aluno no AVA.  E, por 

conseguinte, a construção do conhecimento por cada um dos participantes. 
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A gente precisa entender o que é o universo do aluno online porque 
eles não estão agregados por espaço geográfico, como polo ou 

campus de uma universidade. Nem estão agregados por idade, ou por 

origem, por cultura,  por nenhum dos elementos que a gente mais ou 
menos percebe numa sala de aula presencial. No online você precisa 

transcender, você precisa ter a curiosidade de saber quem é esse 

aluno. 

 

Ora, se os alunos não estão agregados por nenhum dos elementos do contexto 

presencial, é lógico pensarmos que as técnicas daquele ambiente também não são 

razoáveis para a modalidade online. A necessidade de “transcender” pode significar a 

busca por subsídios pedagógicos diferenciados para a EAD. 

Como afirmamos anteriormente, o esquema todos-todos mexe os pilares da 

pedagogia da transmissão (FREIRE, 1983) e promove uma pedagogia inovadora porque 

concebe o conhecimento como algo construído, provisório e relativo. Dessa maneira, 

professor e aluno são sujeitos de suas ações e não mais objetos de um conhecimento 

reproduzido.  

O planejamento das atividades para o fórum de discussão deve, portanto, 

considerar esses aspectos e oportunizar a multidirecionalidade em rede dentro da 

perspectiva da dinâmica da emissão e recepção como polos complementares e criativos, 

pois, do contrário, “subutilizamos as potencialidades comunicacionais da web” (SILVA, 

2008, p. 12). 

 

Figura 4.1.1. Docência interativa – todos-todos. Extraído de SILVA, 2008. 
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A segunda questão de estudo proposta era saber se os professores utilizam 

alguma teoria da aprendizagem ou referencial teórico para planejamento e organização 

das atividades no AVA.  

 Identificamos a utilização de fundamentos teóricos da aprendizagem na prática 

pedagógica somente de alguns professores. Essa base teórica advém, especialmente, de 

inquietações a respeito da função social do professor (ou tutor?) na atualidade e das 

novas competências necessárias para promover a interação e o aprendizado no AVA. 

Em contrapartida, determinados professores mostraram-se indecisos quanto ao 

uso de suportes teóricos para o desenvolvimento da prática pedagógica no ambiente de 

aprendizagem, entretanto, ressaltaram a importância do relacionamento com o aluno: 

 

Não, não, quer dizer sim e não. (...) Muito empirismo, depois tivemos  

um certo verniz conceitual inicial naqueles cursos. Mas acho que a 
gente está na fronteira, desbravando o fazer online. Fala-se muito de 

habilidades para a mediação: como trazer esse aluno mas certamente 

tem várias técnicas. O que acho fundamental é você se importar com 

aquele aluno, se importar de ser extremamente acolhedor, ganhar o 
aluno... 

 

 
Eu melhorei muito o atendimento depois que fui aluna online. 

Consegui entender quais são as dificuldades que nosso aluno está 

passando. A questão da empatia, de se colocar no lugar do outro e 

entender o que ele está passando, quais são as dificuldades que o 
levaram a fazer a disciplina online. E facilitar o trabalho. 

  

  

 Nesses depoimentos gostaríamos de realçar alguns pontos preocupantes: (1) a 

ínfima base teórica para a docência online que pode nos levar ao desenvolvimento de 

uma prática pedagógica empirista com características do senso comum ou do 

amadorismo (fatores esses que podem contribuir para a transposição didática do 

presencial para o ambiente virtual, mencionada anteriormente); (2) uma enorme 

preocupação com o relacionamento pessoal em detrimento de uma prática pedagógica 

consistente e intencionalmente educadora
32

, à medida que “ensinar inexiste sem 

                                                
32 Entendemos  que a intencionalidade da educação deva ser a do desenvolvimento de um sujeito pleno e 

que tenha condições de atuar criticamente em seu meio e não como instrumento favorável à acumulação 

na produção relativa  como exército de reserva na formação de desempregados estruturais  que regulam o 

mercado  (KUENZER, 2001; GENTILI, 1998; FRIGOTTO, 1998). Discutir o projeto neoliberalista para 

a educação não é nossa intenção neste trabalho, mas necessária a sinalização deste item para apontar o 
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aprender” (FREIRE, 1996, p. 26) e (3) a crença de que o aluno da EAD é diferenciado 

do que frequenta uma universidade presencial somente pelas dificuldades que possa 

apresentar, sejam elas, geográficas, intelectuais, sociais...  

Em relação ao primeiro tópico levantado, defendemos que o professor-tutor deve 

ser um profissional que possua, pelo menos, duas características essenciais: domínio do 

conteúdo técnico-científico e habilidades para estimular a interação e a busca de 

soluções pelo educando (EMERENCIANO; SOUSA; FREITAS, 2001). Dessa forma, o 

conhecimento e o uso de teorias da aprendizagem auxiliam o trabalho docente na 

construção e na formação de sujeitos competentes para a participação social. E a 

educação constitui-se meio para auxiliar o aluno a “aprender a conhecer, a fazer, a viver 

juntos e a ser” (DELORS, 2010). Ou seja, a educação deve ser “meio e finalidade da 

vida humana” e objetivar o aprendizado do mundo “pelo menos na medida em que isso 

lhe é necessário para viver dignamente”, para ter o “prazer de compreender, de 

conhecer, de descobrir” (DELORS, 2010, p. 91) e formular os seus “próprios juízos de 

valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias 

da vida” (DELORS, 2010, p. 99). Trabalhando no senso comum, o professor não 

conseguirá atingir esses objetivos. 

No que tange ao segundo aspecto levantado naqueles depoimentos, tememos 

pela instituição de uma pedagogia do amor (CHALITA, 2003) - abordagem com a qual 

não compactuamos - esvaziada de seu caráter conceitual e político, voltada apenas para 

a preparação competitiva do mercado neoliberalista.  

Percebemos, como Freire (1989), que a relação entre educação e amor tem um 

caráter progressista e estabelece-se na liberdade contra qualquer tipo de domesticação: 

"(...) um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate e à análise 

da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa" (FREIRE, 

1989, p.96). Ademais, entendemos que também a ecopedagogia pode contribuir para a 

construção de uma “cultura da sustentabilidade”, ou seja, a seleção do que é realmente 

sustentável em nossas vidas no contato com os outros e na construção de significados. 

No desenvolvimento das relações humanas, sociais, econômicas, culturais e ambientais 

com base no pensamento crítico e inovador nos modos formal, informal e não-formal, 

com o propósito da construção do cidadão planetário (GADOTTI, 2010, p.08). 

                                                                                                                                          
quanto é importante o aspecto político (intencional) da Educação, de modo a desvelarmos a reprodução 

no processo educativo dos interesses da lógica da acumulação capitalista.  
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A prática do professor online, sem dúvida, é relacional, mas não pode estar 

destituída de um respaldo técnico - relativo a sua área de atuação -  e  pedagógico  - 

concernente aos processos didáticos para a modalidade online. Porque, caso isso ocorra, 

haverá a desvalorização do conhecimento objetivo, o esvaziamento do papel social do 

educador enquanto formador e construtor do saber e a valorização da experiência 

vivencial imediata como forma de aculturação e “de enaltecimento do vivido, plasmado 

no empírico como rendição à configuração histórica manipulada do capitalismo” 

(DELLAFONTE, 2007).  E, consequentemente, inadaptando esses alunos ao viver pleno 

e às atribuições competentes de sua área de atuação. 

Essa assertiva não conflita com o que afirmamos antes sobre o uso do 

conhecimento do aluno como estratégia de ensino. Ao contrário, corrobora no sentido 

da construção de um conhecimento acadêmico sólido iniciado pelas experiências 

pessoais do aluno, apoiado na dinâmica da significação do conhecimento para o 

educando. Pois somente quando o aluno  consegue estabelecer relação entre o conteúdo 

acadêmico e o social, percebe o sentido dos conceitos estudados e cria significado para 

esses elementos em sua vida. A relação cognoscente do sujeito envolve produção, isto é, 

aprendizagem pautada “na exterioridade ou na interioridade, constituindo formas de 

relação com o conhecimento” (EDWARDS, 1997, p. 70).    

E finalmente, o terceiro tópico retirado das falas dos professores (destacadas 

anteriormente) pode encerrar certo preconceito em relação ao aluno da EAD, pois 

sugere que o aluno online só está nesta modalidade por carregar consigo algum tipo de 

dificuldade. Não entendemos desta maneira! Vemos a EAD como um fenômeno da 

cibercultura (SANTOS, 2005) e não como um reduto de alunos com dificuldades “que o 

levaram a fazer a disciplina online”. A EAD promove inovações nos processos de 

socialização e de aprendizagem mediados “pelo ciberespaço e pelos ambientes virtuais 

de aprendizagem” (SANTOS, 2005, p. 105).  Por isso, estabeleceu novas configurações 

e redimensionou vários conceitos como aqueles discutidos no capítulo 2 deste trabalho.  

Essa visão reducionista de educação online e de aluno diferenciado: “entender 

quais são as dificuldades que o levaram a fazer a disciplina online e facilitar o trabalho”  

pode conduzir o pensamento desse professor e de sua prática pedagógica aos interesses 

veiculados pelo capitalismo, quando certifica que, para um aluno diferenciado, há uma 

escola distinta daquela direcionada à elite. Ou seja, a eficácia da escola designada aos 

trabalhadores – “aos que apresentam certas dificuldades” - acontece quando esta não 
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desempenha a sua função e “nega o acesso ao conhecimento elaborado e historicamente 

acumulado, ou o apresenta de forma deteriorada” (DELLAFONTE, 2007, p. 16). 

Nossa preocupação, neste sentido, é a de que o fórum de discussão seja encarado 

apenas como um protocolo didático a ser cumprido, esvaziando-se de todo o potencial 

interativo e educativo que possui. 

Por outro lado, a maioria dos professores entrevistados elege e aposta no suporte 

teórico para o incremento da prática docente online: 

 
(...) os princípios da educação independentemente do suporte 
presencial ou a distancia, supõem que eu não seja somente um 

emissor de dados nem o outro um simples receptor, mas que haja 

duas atividades interagindo, dois protagonistas em campo. 

 

Entendemos que o fazer pedagógico atual necessita de uma base conceitual 

específica como suporte didático: “eu sempre busco uma leitura que possa me ajudar no 

entendimento de certas ferramentas, situações e da própria interatividade”. E citaram a 

linha cognitivista como arcabouço teórico para a interação:  

 

Eu me identifico muito com o processo de mediação dentro da linha 

cognitiva de onde o aluno não deve receber a resposta. Eu convido e 
digo: - Olha você focalizou o conhecimento. O aluno responde: - 

Poxa professora foi ótimo você ter me alertado. Digo: - você focalizou 

o conhecimento filosófico, mas eu creio que você precisa realizar a 
aula para você entender porque há um equívoco aí. Eu não disse qual 

era o equívoco porque quero que ele busque. Mas também não quero 

ter só isso aí não, quero forçá-lo a ir além. Por isso eu me identifico 

com essa linha mais cognitivista. 

 

Como discorremos nos capítulos antecedentes, a aprendizagem colaborativa, 

bem como a CSCL, necessitam de uma estrutura teórica subjacente ao trabalho no 

ambiente de aprendizagem porque é importante que o professor desenvolva processos 

de interação e de colaboração. Sobretudo, que atue na ZDP do aluno, de modo a 

estimulá-lo a pesquisar e a buscar o conhecimento, ou seja, desenvolver a autonomia 

acadêmica do educando. Por isso, tão importante o planejamento de proposta do fórum. 

Ela precisa ser estimulante e permitir que a mediação docente contribua para a elevação 

de nível de conhecimento do aluno, ou melhor, que o aluno transponha ao conteúdo 

formal exposto nas aulas e consiga tranversalizá-lo, conferindo significado real ao que 
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está sendo estudado. Dessa forma, as teorias da aprendizagem cognitivistas podem dar 

suporte a esse trabalho.  

Neste trabalho, elegemos a teoria sociointeracionista (VIGOTSKI, 1998) como 

arcabouço teórico para entendermos como ocorre o processo de construção do 

conhecimento e a relação do aluno com a aprendizagem. Nessa perspectiva, o aluno 

assume um papel ativo e necessita da interação social para construir seus conceitos 

acadêmicos. E o professor atua como mediador entre o conhecimento e o aluno, à 

medida que constrói situações interativas e problemáticas onde o educando necessite 

lançar mãos de seus conhecimentos espontâneos e da interação com o grupo para sair da 

zona de desenvolvimento real e acessar a zona de desenvolvimento proximal.  

Esse movimento acontece de forma descendente, como demonstramos no 

capítulo 2 e o aluno através das pistas (orientações) do professor e em interação com os 

colegas (grupo social), reorganiza sua estrutura cognitiva e assimila um novo saber.  

Portanto, a função pedagógica das pistas dadas pelo professor representa um 

processo educativo que promove a busca do conhecimento, da pesquisa e da 

participação ativa dos alunos, na perspectiva da complexidade. E constitui-se em um 

processo pedagógico que se distancia daquele realizado na pedagogia da transmissão. 

A terceira questão de estudo referia-se à interatividade: até que ponto os 

professores da graduação a distância empregam a interatividade como estratégia 

didática na construção do conhecimento acadêmico? Percebemos que esse ainda é um 

ponto crítico na docência online, porque, mesmo sabendo que a interatividade é 

condição fundamental para que a aprendizagem ocorra, muitos professores ainda 

utilizam a pedagogia da linearidade, o que inviabiliza a colaboração e a interatividade 

nas discussões nos fóruns: “acho que a mediação funciona muito bem, nosso único 

‘calo’ ainda é buscar o aluno para dentro de sala de aula, ou seja, conseguir que ele abra 

o sistema. É o grande problema que eu vejo”.  

Ora, ao lermos esse depoimento, logo nos perguntamos: como a mediação 

pedagógica funciona bem se não há a presença de alunos? No mínimo, antagônica a 

declaração e corrobora com as afirmações feitas na introdução deste trabalho. Naquele 

momento, afirmávamos que o ambiente hipermidiático poderia instituir uma sobrecarga 

informacional dificultando o aprendizado e fazendo com que o aluno se perdesse no 

meio do quantitativo de informações no ciberespaço (BALASUBRANAMNIAN apud 

GARCINDO, 2002).  E ainda poderia conter alguns pontos negativos como: a estática 
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das interfaces e a solidão no aprendizado. Esses elementos associados à estrutura linear 

do conhecimento podem resultar em pouco interesse dos alunos pelo AVA. 

Dessa maneira, a simples transposição do esquema presencial de docência não se 

aplica ao ambiente digital. Como vimos discutindo ao longo deste trabalho, é necessária 

uma nova abordagem que passa, necessariamente, pela pesquisa, pela autonomia 

discente e pela visão progressista. 

 

(...) educar significa que algo que eu diga você precisa me devolver 

positiva ou negativamente da melhor maneira possível. Eu quero um 

efeito (...) isso ocorre em uma sala de aula ou em uma família porque 
nesse momento vai à falência o princípio da transmissão do 

conhecimento e entra o da modificação do conhecimento. 

 

Em contrapartida, habituados ao modelo de transmissão dos conteúdos prontos, 

acabados e lineares, talvez o professor sinta-se desconfortável no ambiente digital. E 

igualmente não esteja acostumado a uma aprendizagem compartilhada onde os alunos 

aparecem como coautores da comunicação e da aprendizagem (SILVA, 2008).  

 
O maior erro numa participação de fórum pelo professor é ele fazer 

uma pergunta e, ao ser respondida pelo aluno, dizer que está certo ou 

errado. O fórum tem que mostrar a infinitude do conhecimento, ele só 
termina, mas não acaba. 

 

Outro ponto registrado pelos professores refere-se às interfaces disponibilizadas 

no AVA: “a inusabilidade da plataforma é um limitador”. Esse professor refere-se que o 

ambiente somente disponibiliza espaço para a linguagem escrita, deixando de lado todas 

as outras formas de linguagens utilizadas na cibercultura ou nas redes sociais tão 

familiares aos jovens, nossos alunos.  

Por isso, o problema mencionado por outro professor (logo acima) quanto ao 

acesso e à permanência do aluno no AVA pode ter, nessa questão, sua origem. 

Enquanto nas redes sociais, o usuário tem uma infinidade de possibilidade de interação 

e várias linguagens com as quais pode interagir e comunicar-se, no AVA, permanece na 

tão conhecida estrutura linear da escola - objeto de discussão e estudos na área da 

educação.  
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Retornamos aos velhos e tradicionais questionamentos feitos ao ambiente 

escolar e acadêmico e às temáticas educacionais de não acompanharem a velocidade das 

mudanças sociais. E atualmente também as mudanças sociotécnicas! 

 

Essa plataforma ainda é redutora. Assume só uma forma de 

comunicação: a escrita. Redutora porque, sob a forma do repasse do 

ensino que também é por imagem, mas imagem estática. São poucas 
as aulas que usam fortemente recursos de multimídia. 

 

Isso nos remete à importância da associação entre as Teorias da Aprendizagem e 

a Tecnologia - como afirmamos no capítulo 1 deste trabalho - para o desenvolvimento 

de interfaces diferenciadas, colaborativas e compatíveis às peculiaridades de cada 

disciplina. Para que isso ocorra, é necessário que se coadune os aportes teóricos destas 

áreas para a composição de um AVA que proporcione interfaces funcionais de modo a 

atender: (1)  as exigências educativas das diferentes disciplinas, (2) as necessidades 

atuais dos alunos e (3) promover processos dinâmicos e colaborativos.  

A quarta questão de estudo tratava dos processos metodológicos utilizados pelos 

professores para a prática docente online. Os professores foram unânimes ao afirmar 

que a estratégia metodológica utilizada é a interação e que o fórum é o ponto alto dessa 

ação: “um dos principais elementos para mudar a minha prática e o modelo da 

universidade são os fóruns. É ali que se imagina um grande espaço de mediação”.  

Outra estratégia didática citada foi a de valorização da experiência do aluno:  

 

 
Tento buscar o aluno através de coisas que são agradáveis antes de 

entrar propriamente dito no conteúdo. A estratégia que eu utilizo é 
buscar experiências profissionais deles. Quando a gente valoriza a 

experiência de um aluno os outros também sentem a vontade de 

contar suas experiências (...) e então eles interagem. Porque enquanto 
ele percebe que ele está ali só aprendendo que ele não é fonte de 

conhecimento é mais complexo, mas quando você mostra para ele que 

aquilo é uma troca e que eu estou aprendendo com a experiência dele 
e ele também com a dos colegas e que ele está sendo importante para 

aquele contexto, então, ele começa a participar. 

 

 

 Realmente, o fórum constitui-se em elemento fundamental para o 

desenvolvimento da educação online, pois ele configura o espaço da discussão, da 

construção e da desconstrução de ideias, valores e conceitos. As metodologias e 
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estratégias da docência online devem objetivar a construção do trabalho colaborativo 

mediado pela ação participativa de professor e alunos em um processo contínuo de 

aprendizagem. Por isso, o planejamento de atividades no fórum de discussão deve 

enfatizar a relevância da interação como estratégia didática e pautar-se muito mais no 

processo dialógico educativo do que no produto. Essa é a característica fundamental da 

aprendizagem colaborativa, pois em uma “aula tradicional eu posso prescindir da 

participação do aluno”, enquanto, na aula virtual, “se não há contato não há 

conhecimento, a meta está frustrada”. 

Por isso, o próprio ambiente do fórum passa a ser um mediador do conhecimento 

que exige habilidades e competências diversas por parte de alunos e professores. 

Pesquisar, argumentar, discutir, relacionar, julgar são habilidades necessárias para a 

participação em um fórum de discussão e que podem ser utilizadas estrategicamente 

pelo professor como metodologia didática e, igualmente, desenvolvidas e incrementadas 

com a mediação docente:   

 

A estratégia que eu gosto de utilizar num fórum, que é a ferramenta 

que eu acho mais importante, é provocar  um aluno a responder o 
outro. Ou melhor, evitar comentários muito individuais porque senão 

o aluno só lê o comentário a respeito do que ele colocou e  não vê o 

que os outros estão comentando. Mas quando o professor provoca e 

chama a atenção de outro colega e pede a participação do grupo, 
provoca um diálogo entre os alunos e consegue essa interatividade. 

Senão ela não existe. Então cabe ao mediador fazer essa parte. 

 

 

Voltamos a ressaltar aqui a questão da usabilidade da interface fórum, pois, 

como descrito anteriormente nas falas dos professores, esse meio não pode ser utilizado 

como ferramenta exclusiva e igual para todas as disciplinas da graduação. Algumas 

matérias se desenvolvem muito bem utilizando somente a discussão teórica no fórum, 

no entanto, outras exigem - pela sua própria natureza - o uso de alguns recursos que 

perpassam a utilização da escrita linear. 

Atualmente, o fórum de discussão emprega somente esse tipo de escrita 

prescindindo de outras linguagens e recursos hipermidiáticos. Isso restringe o uso da 

interface, subutiliza o AVA como meio colaborativo e, sobretudo, dificulta o 

desenvolvimento de metodologias que envolvam atividades criativas, interdisciplinares 

e colaborativas. Por isso, a importância da associação das diferentes mídias às 
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exigências advindas das disciplinas a fim de proporcionar ao AVA recursos e atividades 

diferenciados de caráter síncrono e assíncrono.  

 A quinta e última questão de estudo referia-se aos processos comunicacionais 

no fórum de discussão e indagava se esses poderiam ser aprimorados com o suporte 

pedagógico da mediação docente e da teoria sociointeracionista. 

Concluímos que esses processos comunicacionais no fórum podem ser 

aperfeiçoados com a mediação docente baseada na tríade ensino com pesquisa, 

abordagem progressista e visão holística (BEHRENS, 2012). E, igualmente, com o 

apoio da teoria sociointeracionista que traz a perspectiva da interação social como 

elemento pedagógico estratégico para a construção do conhecimento e da 

aprendizagem.  

No entanto, será necessário um movimento do professor em busca de atualização 

com: (1) os princípios da cibercultura, isto é, da atualidade “sociotécnica informacional 

e comunicacional definida pela codificação digital, pela digitalização que garante o 

caráter plástico, hipertextual, interativo e tratável em tempo real do conteúdo” (SILVA, 

2008, p.74) e (2) com as pedagogias que atuem dentro do paradigma da complexidade e 

que concebem a educação como uma atividade crítica, como uma prática social 

enriquecida de opções “de caráter ético, na qual, os valores que presidem sua 

intencionalidade devem ser traduzidos em princípios e procedimentos que dirijam e se 

realizem ao longo de todo o processo educativo”(OLIVEIRA, 2007, p. 309 ). 

  Destacamos como contribuições eficientes para a educação online, a 

aprendizagem colaborativa e a metodologia de projetos. Ambas constituem-se em 

subsídios basais para ações pedagógicas desafiadoras coerentes com as exigências do 

mundo contemporâneo, pois as necessidades hodiernas determinam a formação de 

pessoas e profissionais que acompanhem a evolução do conhecimento e assumam o 

trabalho de forma consciente, crítica e participativa, manifestando características 

apropriadas à participação social, ao compromisso político e à cidadania. 

  Por isso, a exigência de que os planejamentos pedagógicos para a docência 

online preocupem-se também com os aspectos atitudinais do aluno, à medida que ele é 

um ser que pensa, sente, dúvida, levanta hipóteses e elabora a vida no contexto da 

realidade complexa, dinâmica e indeterminada.  
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  Por sua vez, as metodologias didáticas utilizadas devem eleger uma abordagem 

progressista para construir uma pedagogia que visualize o ambiente digital como meio 

para que a educação se processe através de seus protagonistas: alunos e professores.  

  O professor que utiliza a visão holística e a abordagem progressista atua dentro 

de um enfoque problemático da realidade, “criando ou utilizando outros meios de 

ensino” (BEHRENS, 2012, p. 53) que se afastam do modelo reprodutivista porque 

educar na sociedade da conexão é: 

 

negociar e produzir projetos com os alunos, adotar um planejamento 

flexível (...), implementar e explicar um novo contrato didático, 

praticar uma avaliação formadora em situações de trabalho, dirigir-se 
para uma menor compartimentalização disciplinar (PERRENOUD, 

1999,p. 53). 

 

 

  E ser aluno, na era das redes sociais, é conceber e entender o mundo através da 

interação representada na evolução frenética das TIC e na expansão da realidade no 

ciberespaço. Por isso a prática pedagógica contemporânea deve romper com os limites 

redutores e lineares da educação tradicional e conectar-se a uma ação didática complexa 

(MORIN, 2000) e interativa (SILVA, 2008), objetivando alargar o desenvolvimento 

intelectual e acadêmico dos aprendizes (VIGOTSKI, 1993), bem como, propiciar que as 

discussões nos fóruns consistam em proveitosos momentos na vida acadêmica do aluno 

e contribuam para o amadurecimento afetivo e intelectual do grupo numa perspectiva 

dialógica e amorosa (GADOTTI, 2003) de construção de conhecimento significativo.  

  Porque, como nos lembra Platão, no século IV a.C: 

 

Um conhecimento certo, é na vida presente, se não pois impossível, ao 

menos extremamente difícil. Ao contrário, sem dúvida, se as opiniões 
que se apresentam não forme objeto de uma crítica completamente 

aprofundada, se deixarmos determinada parte sem termos olhado em 

todas as direções – é porque somos de têmpera realmente muito fraca 
(ENRICONE, 1992, p. 16) 

 

  As evidências da pesquisa apontam que se torna necessária uma mudança 

atitudinal no que tange ao cenário educativo online. Professores e alunos precisam 

deixar seus postos de emissor e receptor de mensagens educativas, respectivamente. O 

comportamento dos sujeitos deve ser o da colaboração e não simplesmente o da 
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cooperação - trabalhos realizados separadamente e depois agrupados para apresentação - 

no processo dialógico do aprendizado.  

 Como discutido no capítulo 2, todo conhecimento é construído socialmente antes 

de ser internalizado pelo indivíduo e esse processo de interiorização acontece - no 

fórum de discussão - mediado pela linguagem e pela ação docente. Daí, sua importância 

como elemento pedagógico para a construção e a formação de sujeitos que 

compreendam a realidade social em que vivem e que respondam satisfatoriamente às 

inúmeras provocações e desafios do cotidiano.  

Transpor o paradigma da linearidade, o pensamento disciplinar significa uma 

mudança epistemológica, social e pedagógica na forma de ensinar, de aprender e de 

viver. O grande desafio didático se coloca na mudança do olhar e do planejamento 

fragmentados para a orientação didática complexa e negociada de educação.  

O ensino superior online e suas demandas não se eximem das grandes questões e 

desafios da Educação. O uso das TIC nos processos educativos não solucionarão os 

problemas nessa área.  O que definirá o aumento qualitativo da educação será o 

investimento na formação humana do professor e em suas práticas educativas, na 

humanização das relações interpessoais e na perspectiva de um mundo complexo, 

relacional e conexo.  

“Não há docência sem discência” (FREIRE, 1996, p. 25), pois, como afirmamos 

anteriormente, educar não será mais apenas transmitir a informação de um conjunto 

organizado de conhecimentos, a função social e pedagógica do professor não se limitará 

à exposição oral do conteúdo; aprender não será a memorização do assunto tratado na 

aula ou lido no livro adotado pela disciplina; avaliação não será a reprodução da 

informação coletada na aula e verificada em uma prova para se testar a capacidade de 

assimilação do educando, bem como, a prova não poderá mais ser elaborada de maneira 

desconexa de todos os outros conhecimentos vivenciados pelo educando – dentro e fora 

do espaço acadêmico. 

A educação online precisa centrar-se no reconhecimento do sujeito social, na  

importância do outro e dos processos coletivos para a construção do saber. E, sobretudo, 

na criação e manutenção de ambientes de aprendizagem que favoreçam a 

interdisciplinaridade, a transversalidade, a mediação e a colaboração. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

Belvedere - ambiente que permite a criação de investigações colaborativas ou privadas 

através de ferramentas gráficas para proporcionar o debate em grupo.  

Chat- ambiente síncrono que permite a comunicação através de texto.  

Comunidade virtual – grupo de pessoas que estabelece relações num espaço virtual 

através de meios de comunicação a distância. Caracteriza-se pela aglutinação de um 

grupo de indivíduos com interesses comuns que trocam experiências e informações no 

ambiente virtual. 

E-fórum ou fórum de discussão- ferramenta para páginas de internet destinada a 

promover debates de mensagens publicadas abordando uma mesma questão. 

E-mail - correio eletrônico que permite o envio e o recebimento de mensagens e 

arquivos assincronamente. Por ser assíncrona, esta ferramenta tem a grande vantagem 

de que cada um pode enviar ou receber suas mensagens de acordo com sua 

disponibilidade de tempo. 

InterSpace -  programa gráfico que permite a múltiplos usuários interagirem uns com os 

outros, em tempo real, através de um ambiente virtual 3D. 

Groupware – software colaborativo que apoia o trabalho em grupo e envolve tarefas 

comuns a partir de interfaces compartilhadas. 

Netmeeting - ferramenta para comunicação, em tempo real, entre pares ou grupos de 

pessoas, na internet ou em redes internas. Oferece o recurso de uma sessão de chat, além 

de ferramentas de vídeo, áudio e quadro branco. 

Teamwave - ambiente colaborativo que permite coordenar o trabalho em grupo, 

colaboração entre pessoas, além do compartilhamento de informações, através da 

Internet. Para isto, este ambiente conta com diversas ferramentas para auxiliar seus 

usuários, tais como: whiteboard, chat, ferramenta para votação, ferramenta para 

brainstorm, compartilhamento de calendário, etc. 

Weblogs – ferramenta colaborativa onde pessoas trocam informações e conhecimento 

cooperativamente. Seu principal objetivo é oferecer à comunidade de leitores e 

escritores a possibilidade da troca de saberes através da interação. 

Wiki – ferramenta colaborativa que possibilita a construção conjunta de textos ou 

hipertextos de forma coletiva. 
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Whiteboard- ferramenta colaborativa que permite partilhar imagens e desenhos 

sincronamente numa janela de aplicação com o MS-Paint. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Roteiro para o grupo focal  

 

1. Questão-chave 1: O que é ser professor online? 

1.1. Mediação e coordenação das atividades realizadas 

1.2. Funcionalidade da plataforma utilizada 

1.3. Dificuldades encontradas 

1.4. Ações para a superação das dificuldades 

1.5. Base teórica utilizada como sustentação 

 

2. Questão-chave 2: Como é a educação através da modalidade online? 

2.1. Como é realizada a comunicação entre aluno-professor, aluno-aluno? 

2.2. A comunicação realizada pelos canais disponíveis na plataforma é eficaz 

para produzir conhecimento acerca dos conteúdos estudados? 

2.3. Como é realizada a construção de aprendizado pelo aluno? 

2.4. O aluno alcança os objetivos propostos para a disciplina? 

 

3. Questão-chave 3: Como é feita a interatividade em um curso à distância 

online? 

3.1. Há uma estratégia metodológica utilizada? 

3.2. Promove uma dinâmica diferente daquela realizada na sala de aula 

presencial? 

3.3. Promove conhecimento? 

3.4. Pode ser vista como uma estratégia didática?  
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento livre e esclarecido 

 

             Este documento visa solicitar sua participação na pesquisa As implicações da 

Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador para a docência online, que tem 

como objetivo investigar como é coordenada, pelos professores, a construção da 

comunicação, no fórum de discussão de disciplinas online de cursos de graduação, a fim 

de produzir um ambiente colaborativo de aprendizado.  

             Por intermédio deste Termo são-lhes garantidos os seguintes direitos: (1) 

solicitar, a qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre esta Pesquisa; (2) sigilo 

absoluto sobre nomes, apelidos, datas de nascimento, local de trabalho, bem como 

quaisquer outras informações que possam levar à identificação pessoal; (3) ampla 

possibilidade de negar-se a responder a quaisquer questões ou a fornecer informações 

que julguem prejudiciais à sua integridade física, moral e social; (4) opção de solicitar 

que determinadas falas e/ou declarações não sejam incluídas em nenhum documento 

oficial, o que será prontamente atendido; (5) desistir, a qualquer tempo, de participar da 

Pesquisa.  

 

 

“Declaro estar ciente das informações constantes neste ‘Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido’, e entender que serei resguardado pelo 

sigilo absoluto de meus dados pessoais e de minha participação na Pesquisa. 

Poderei pedir, a qualquer tempo, esclarecimentos sobre esta Pesquisa; recusar 
a dar informações que julgue prejudiciais a minha pessoa, solicitar a não 

inclusão em documentos de quaisquer informações que já tenha fornecido e 

desistir, a qualquer momento, de participar da Pesquisa. Fico ciente também 

de que uma cópia deste termo permanecerá arquivada no Programa de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá. 

 

 

Rio de Janeiro, ____ de _____________________ de 2012.  

 

Participante:___________________________________________________________ 

 

Endereço:_________________________ ___________________________________ 
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APÊNDICE C – Íntegra das entrevistas com os professores da EAD 

 

Mediação 

 

Prof. A - A coordenação a gente busca direcionar o aluno para que ele tenha 

uma compreensão maior da matéria, adquira o hábito de pesquisar e na mediação a 

gente tira as dúvidas no aluno, busca auxiliar o aluno para que ele vá para o caminho 

correto que é apreender. 

 

Prof. B - O professor online antes de tudo é aquele que consegue transcender do 

diálogo presencial para o diálogo imaginário e tentar saber em que circunstância aquele 

aluno está fazendo seu curso, qual a motivação, que tipo de ambiente ele frequenta, qual 

sua visão de mundo. Em sala de aula ainda que por elementos formais informais e até 

mesmo de preconceito da primeira visão a gente meio que modela e começa a 

estabelecer um aluno padrão de determinada turma: um estereótipo na verdade. Na aula 

online isso não se dá, a interação é individual. A gente precisa entender o que é o 

universo de cada um deste aluno porque ele não está agregado por espaço geográfico, 

como polo ou campus de uma universidade, ele não está agregado por idade, eu não 

tenho uma turma agregada por origem, por cultura por nenhum dos elementos que a 

gente mais ou menos percebe ainda que uma certa heterogeneidade mas tem uma certa 

plasticidade presencial. No online você precisa transcender, você precisa ter a 

curiosidade de saber quem é esse aluno. 

 

Prof. C - éee o prof. online diferente do prof. da sala de aula ele não tem muito 

como buscar o aluno que não trabalhar, que não quer participar...então ela vai trabalhar 

exatamente com aqueles alunos que tem interesse, então fica fácil, para esses alunos que 

tem interesse você consegue mediar, interagir e como a gente tem uma possibilidade de 

pensar muito antes de escrever eu acredito que isso fica mais fácil do que na sala de 

aula, às vezes você não tem recurso na hora para dar uma resposta mais abrangente né, e 

na online não , você pode fazer isso com mais tranquilidade. Então acho que a mediação 

funciona muito bem, nosso único calo ainda é buscar o aluno para dentro de sala de 

aula, ou seja, que ele abra o sistema. É o grande problema que eu vejo. 

 

Prof. D - Bem, obviamente que essa novidade que é relativa à modalidade, que 

tem algum tempo né,  de podermos educar, de podemos transmitir conhecimento sem a 

necessidade, prevista anteriormente da presença do aluno, ou de um espaço material que 

era a sala de aula isso causou éee uma série de novas tarefas, tanto para o aluno quanto 

para o professor, em prática continuamos desenvolvendo o processo tradicional de 

comunicar conhecimento (gesto de dar) porém o ensino online exige, de certa maneira, 

que esse trabalho de coordenação do conhecimento seja cada vez mais distribuído entre 

alunos e professores. 

 

            Prof. E - eu acho que o prof online ele faz essa mediação do conteúdo  ele 

apesar de ser online aparentemente ser uma ferramenta fria mas ele consegue vida nesse 

conteúdo que esse aluno vai sozinho ler e coordena as atividades na medida em que ele 

vai orientando passo a passo não é uma metodologia que é nova porque a internet apesar 

de ser bem conhecida mas estudar na internet é diferente então ele coordena esse passo 

a passo, ele orienta essa trajetória que a disciplina precisa ter. 
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Prof. F - eu sempre penso que essa mediação ela precisa de ter um conteúdo de 

orientação, mediando o quê? Pra mim é importante que haja um domínio né é do 

conhecimento que está sendo trabalhado na aula para que o processo de mediação tenha 

consistência teórico-prática 

 

Funcionalidade da plataforma 

 

Prof. A - Acho boa, mas a questão do fórum o aluno ainda precisa se acostumar. 

 

Prof B - Olha, isto eu acredito a gente está num primeiro estágio, apenas no 

primeiro estágio, muitos outros virão. Eu até, até acho que conversei com você Marta, 

eu  te mostrei, mas eu tenho uma folha de papel escrita a respeito do que eu imaginava 

que tenha sido, de forma quase que episódica,  a trajetória do ensino presencial  ....e 

começa tudo com Aristóteles, suas viagens....suas  caminhadas, e suas aulas 

peripatéticas depois nós vemos que ficar... puxa, ao final de contas, ficar ao relento, 

meio desconfortável, sol e chuva aí vão buscar abrigo em uma edificação, aí começa a 

discutir ali naquela casa, naquele cômodo, aí acharam que era importante começar a 

escrever, acharam uma lousa, alguma coisa que pudesse ser escrita, do lado desse 

cômodo começaram a guardar os livros, aí virou uma biblioteca vão buscar um abrigo 

numa edificação e começam a discutir ali naquela sala naquele cômodo, casa e acharam 

que era importante começar a escrever então gera uma lousa alguma coisa que pudesse 

escrever ,do lado desse cômodo começaram a guardar os livros e aquilo deve ter virado 

uma biblioteca né em seguida o laboratório e foram se erigindo as grandes 

universidades, fontes de conhecimento...pausa... Mas por incrível que pareça hoje, no 

nosso modelo de ensino presencial, o professor chega em sala ele tem um programa né, 

o plano de ensino, tem os seus livros mas ele sinto que ele é ainda assim, é uma só 

verdade a gente quanto mais atua com o conhecimento a gente passa para o aluno um 

pedaço do conhecimento, aquele o pedaço que a gente comunga, que a gente acredita e 

quase que  nosso aluno fica um prisioneiro do nosso único saber por mais plural que ele 

seja. Enquanto numa navegação onde ele tá num modelo online ele está nos enxergando 

através de uma janela que enxerga o mundo inteiro a janela tecnológica que permite 

isso, mas hoje a inusabilidade da plataforma né ela é um limitador nós temos que nos 

comunicar através da palavra escrita e mais ainda da palavra impressa né e isso tem  ou 

imagino não sou especialista mas imagino que tem outras conotações, outras leituras 

que não a voz que não a...neurolinguística, chame do que você quiser né, mas . Então eu 

acho que essa primeira plataforma ainda ela é redutora assume só uma forma de 

comunicação praticamente escrita redutora sob a forma do repasse do ensino que 

também é por imagem, mas imagem estática, são poucas as aulas que ahhh usam 

fortemente, por exemplo, recursos de multimídia. Eu tenho uma disciplina de economia 

brasileira e acho que nas 3 primeiras aulas são muito densas histórico e que um filme de 

20 minutos resolveria tudo esse problema e o aluno estaria absolutamente éee 

apresentado, envolvido, sabe, ambientado no objeto de estudo. Então eu acho sim que  

as plataformas, os LMS estão ainda ahhh mas muito distantes que eu acharia que fosse 

alguma coisa éee amistosa entendeu, mas não é o LMS também acho que as redes 

sociais, tudo isso a gente vai ter uma revolução ainda na forma de se relacionar 

 

Prof. C - Ééee não acho muito funcional não. A gente tem que trocar muito de 

ambiente para fazer coisas, não é muito inteligente a plataforma, não gosto muito dela 

não. 
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Prof. D - Suspiro... Bem a tecnologia promete muito mas nem sempre oferece 

todas as soluções que os problemas do uso traz. Pela experiência que a gente tem temos 

tido um defasagem entre aquilo se oferece e aquilo que está acontecendo. Por exemplo, 

o sistema pode e normalmente entra em pane quando ele recebe uma quantidade não 

prevista por ele de alunos e atividades, a própria interação... Torna-se um, um, uma, 

uma ferramenta, ou melhor, um problema na engrenagem da internet, ao mesmo tempo 

em que a internet espera que produza interatividade no momento que ela ocorre e o 

sistema não prevê essa ocorrência em tanta intensidade ele mesmo torna mais lenta e 

ineficaz essa interatividade. 

 

Prof. E - olha, a  plataforma ela tem que ser acessível  a todos em qualquer 

situação qualquer tipo de internet porque a proposta do EAD é alcançar regiões 

distantes ela tem que ser simples de ser compreendida, no primeiro contato as 

ferramentas devem estar assim bem colocadas tem quer rápida as informações muito 

claras então ela tem que funcionar com precisão senão ela vai acabar descontruído seu 

trabalho, do professor online nessa coordenação de passo a passo para realizar a 

atividade então tem que ser rápida, tem que ser descomplicado, tem que ser simples. 

 

Prof. F - eu considero essa plataforma bem funcional éé tem ferramentas de 

interação em que eu própria né reconheço ainda não pude fazer uso pleno de todas e 

você tem vários canais que você pode criar ambientes interativos em grupo, você pode 

falar com o aluno individualmente, você selecionar o que você vai expor coletivamente 

então essas ferramentas dão essa possibilidade  pro professor. 

 

Dificuldades e Soluções 

 

Prof. A - A maior forma é o aluno perceber que a maior parte do trabalho deve 

ser realizada por ele. Encontrar mecanismos que façam o aluno compreender a 

importância dele mesmo no processo. Estimular o aluno a fazer pesquisa, a estudar de 

forma online a ter um método online de estudo. Mas a plataforma não dá suporte a isso. 

 

Prof. B - Eu acho que é isso, é primeiro você ter canais de banda larga muito 

mais rápidos que pudessem suportar outros formatos, outros padrões de mídia acho sim 

que a gente tem que romper com a verticalidade aluno - professor - aluno né, é 

engraçado que os alunos não conseguem transcender na rede social radial né em rede 

mesmo né o que se tem na verdade sã silos verticais de comunicação na plataforma de 

ensino sempre se referindo ao professor, ao mestre, ao pai, ao patrão....né....ao padrão, 

mas isso faz parte de nossa história eeeee acho que sim né que não só a questão da 

tecnologia mas novos formatos, acho que com o boom do EAD outras organizações irão 

oferecer, eu ainda não vi, mas me parece que até o Google hoje já tem. né então você 

imagina que isso vai se tornar muito usual não só para o ensino formal né, as 

verdadeiras revoluções do conhecimento moderno se deram fora do ensino formal, 

informática ninguém nunca frequentou a bike escola, todo mundo sabe andar de 

bicicleta mas ninguém quer frequentar curso. 
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Prof. C - Éeee, é pesada eu não tenho muitos recursos, pois o tempo inteiro eu 

tenho que mudar de ambiente para encontra os recursos que eu quero, ex. se eu tô na 

central de mensagem e preciso saber alguma coisa do aluno eu tenho que sair da central 

de mensagem  e entrar no SIA e buscar qual o curso ele tá inserido ou então se eu quero 

saber se aquilo que meu aluno tá falando procede, eu tenho que sair do meu ambiente, 

não são janelas que você abre e volta. Você tem que sair de um ambiente para entrar em 

outro, isso é complexo. Olha eu não tenho conhecimento de informática suficiente para 

saber se essa plataforma poderia ser melhor mas eu acredito que sim, acredito que 

algumas coisas já foram feitas para melhorar o sistema pra gente, ex. o ´fórum, toda vez 

que você respondia um fórum você era jogado para o início da página, agora não, você 

já fica no mesmo lugar só que eu acredito , pelo pouco que eu entendo de informática, 

que a gente poderia responder todas as éee as janelas que estivessem aberta e depois 

salvar tudo de uma vez só, salvar uma por uma, o que gera quanto mais postagem tem 

no fórum mais pesado fica esse retorno. Muita coisa ainda precisa ser feita. Ex.: abrir 

chat de turma por turma, às vezes você tá bombando com o chat e você vê que o horário 

acabou e você fecha aquele e abre outra turma e naquela não entra ninguém no próximo 

. quer dizer eu poderia marcar um horário para chat para os meus alunos e não de turma 

por turma ou limitar quantas turmas que queria que entrasse ali e não uma de cada vez. 

Mas, a gente tá muito melhor do que no começo. 

 

Prof. D - o docente em geral assiste a tudo com uma certa dificuldade de 

intervenção porque o aspecto tecnológico nesses grandes conglomerados educacionais 

está do outro lado da sala de aula como em parte na estrutura tradicional aquele, aquela 

tripartição, o corpo docente, discente e técnico administrativo, isso continua ocorrendo 

também no universo da EAD, nós estamos do lado docente e do outro lado o 

tecnológico administrativo e muitàs vezes não temos muito a fazer a não ser passar 

problemas e esperar que eles possam ser resolvidos pelo outro lado. 

 

Prof. E - acho que a maior dificuldade é que há uma falha na informação de 

como trabalhar com a disciplina online pelo aluno, é que o primeiro contato deveria ser 

realmente a metodologia de ensino do EAD,  como é que funciona, todas as regras do 

jogo que muitàs vezes a gente passa através do e-mail mas já num segundo momento e a 

maior dificuldade que eu vejo que o mini curso que a gente tem como estudar online é 

totalmente desatualizado em relação ao que existe hoje de ferramentas e as regras do 

jogo. Apresenta um procedimento superficial, com informações muito genéricas e até 

informações equivocadas então fica um ruído na comunicação. Então a maior 

dificuldade que eu tenho é essa comunicação entre o professor e o aluno mediada pela 

disciplina online,pela tecnologia. 

 

Prof. F - que eu encontro? as dificuldades estão tanto para o aluno quanto para o 

professor. Para o professor preocupado com sua disciplina, com seu conhecimento com 

do aluno ele nem sempre tem o domínio das ferramentas tecnológico e modo que quem 

tem o domínio das ferramentas tecnológicas precisa ter um domínio do conteúdo que 

nem sempre tem, eu não tô querendo me desculpar, mas eu penso assim então eu sei que 

nesse mundo da informação e com esse design da ........ Com esse formato de trabalho 

que existem outras nuances que eu poderia e vou gradativamente avançando isso é ...por 

outro lado eu vejo que o aluno, ele às vezes ele fica com dificuldades de participar e de 

interagir porque ele também não tem acesso, ele não tem a informação que se faz 

necessário para desencadear conceitos, como é participar de um fórum principalmente 
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quem tá começando, às vezes a gente recebe a mensagem, como eu vou participar do 

fórum? Mas ele já está dentro do fórum, mas ele manda esse tipo de mensagem ele 

também não tem uma clareza, só aquela, aquela informação de como estudar online não 

dá a ele aquela segurança que ele precisaria ter, mas no dia que essa cultura estiver mais 

sedimentada eu acho que a gente vai avançar mais do que a gente avançou até agora. 

 

Eu penso que o curso de graduação semipresencial quanto o curso de graduação plena 

ele tem uma responsabilidade também com o presencial então do mesmo modo que ele 

tem uma prova presencial mostrar quem é quem, com identidade e impressão digital, 

como nos professores, ele deveria também promover, que fosse até opcional, como um 

ponto presencial para esses alunos ingressantes. Se o aluno precisa ir à universidade 

para fazer sua matrícula ou consolidar algumas coisas com sua presença física eu penso 

que alguns pontos, um local que ele poderia ter um encontro que houvesse um 

treinamento, um esclarecimento para que ele se sentisse mais seguro ao trabalhar no 

ambiente. 

 

Base teórica 

 

Prof. A - Eu uso as ferramentas habituais; estimulo, leituras 

 

Prof. B - não.......não quer dizer sim e não. Por um lado eu fui um dos primeiros da 

universidade, a primeira leva, acho que você estava comigo, e a gente recebe um 

convite talvez por ser um professor talvez agradável aos alunos e fomos então 

convidados para ir para a experiência online éeee  muito empirismo, depois tivemos 

uma certa , um certo verniz conceitual inicial naqueles cursos mas depois a gente 

continua , acho que a gente tá na fronteira, acho que a gente que tá desbravando o fazer 

online. Fala-se muito de habilidades, para a mediação éee como trazer esse aluno mas 

certamente tem várias técnicas mas acho que o fundamental, e aí sem ser piegas,  é você 

se importar com aquele aluno, se importar de ser extremamente acolhedor, ganhar o 

aluno que tenha só essa circunstância para se aproximar da gente. 

 

Prof. C - ée em termos das disciplinas......? A didática online? Não, nos fizemos cursos 

e tudo, mas é, é, é muito mais do feeling mesmo de ser aluno e ter aluno... Porque eu 

melhorei (melhorar é até vaidade), mas eu melhorei muito  o atendimento depois que eu 

fui aluna online e aí você consegue entender quais são as dificuldades que seu aluno 

está passando. Porque ah é a questão da empatia, se colocar no lugar do outro e entender 

o que ele tá passando, quais são as dificuldades o que levou ele fazer a disciplina online 

e facilitar o trabalho. Quando digo facilitar o trabalho não é aprovar qualquer um, mas 

fazer com que a aprendizagem seja mais como é que eu posso dizer... éee suave....ou 

seja, uma coisa menos pesada. Então isso me facilitou muito agora os cursos não dá, a 

gente aprende a lidar com as ferramentas, mas você só aprende a lidar com o aluno 

lidando. 

 

Prof. D - sem dúvida nenhuma todas as teorias que tenham ocorrido a partir da própria 

presença da comunicação virtual em geral e para nós , na minha área letras e literários 

eu creio que as possibilidades estéticas da escrita virtual trazem ao meu trabalho 

obviamente uma série de questões que estavam colocadas anteriormente à posição 

virtual, toda leitura em qualquer suporte é e a aplicação e a efetivação da interação. Ao 

mesmo tempo os princípios da educação independentemente do suporte seja presencial 
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ou a distância, supõe que a um certo momento eu não seja somente um emissor de 

dados  mas o outro um simples receptor mas que haja duas atividades interagindo, são 

dois protagonistas em campo. 

 

Prof. E - uso, eu sempre busco na filosofia, nas áreas que têm uma consistência teórica, 

conceitos, eu sempre procurei as definições até de professor tutor, professor mediador, 

até para entender bem o papel do mediador então eu uso o tempo todo até porque minha 

formação básica é filosofia e filosofia trabalha com conceitos né então ela sempre parte 

do senso comum buscando uma fundamentação teórica então eu sempre busco uma 

leitura que possa me ajudar no entendimento de certas ferramentas, situações, a própria 

interatividade. 

 

Prof. F - Ah, utilizo, em termos de processo de ensino aprendizagem ou processo de 

conteúdo? No processo de conteúdo eu elejo os autores que eu mais me identifico né no 

caso de disciplina que no momento eu leciono como planejamento, currículos e 

programas na pós- graduação ou aqui é metodologia científica eu faço escolhas né essas 

escolhas estão afinadas com a bibliografia da disciplina mas não foge muito do que eu 

penso, mas do ponto de vista pedagógico eu me identifico muito com David Ausubel eu 

me identifico muito com o processo de mediação dentro da linha cognitiva de onde o 

aluno não deve receber a resposta, eu convido, eu digo: - Olha você focalizou o 

conhecimento, e o aluno disse: - Poxa professora foi ótimo você ter me alertado, digo 

você focalizou o conhecimento filosófico mas eu creio que você precisa realizar a aula 

para você entender porque há um equívoco ai, eu não disse qual era o  equívoco, porque 

eu quero que ele busque, mas também não quero ter so isso aí não, mas ele ganhou ele 

estava bem, mas eu tenho que forçá-lo a ir além, por isso eu me identifico com essa 

linha mais cognitivista. E também com possiblidades múltiplas que uma pessoa tem de 

expressar o que ela aprende, às vezes ela tá escrevendo, ela tem erros mas ela disse 

coisas com conteúdo então isso eu vejo que ela tá começando, tendo outra predisposição 

para quem tá começando, quem tá no meio e quem tá no final do curso, ele tá 

começando e fez seu contro c/ control v ela deu o primeiro passo porque depois que ela 

anda sozinha, então tudo isso eu faço com muita tranquilidade porque eu acredito nesses 

autores da linha cognitivista, eles são bem ecléticos, na linha vigostiskiana como a do 

Ausubel que é outra  é mais focada no professor ou a teoria das múltiplas inteligências 

em que as pessoas tem a expressão diferenciada de ler e entender o mundo eu acho que 

elas contribuem muito para minha cabeça. 

 

Comunicação 

Prof. A - Entre aluno e professor é boa entre aluno e aluno é fraca. Totalmente online 

através de e-mail através de uma conta específica dentro da plataforma da própria 

universidade 

 

Prof. B - é isso que tá aí, somos alunos professor aluno, aluno professor, não consegue 

ainda é por exemplo o modelo aqui da universidade eu acho extraordinário o modelo , o 

modelo físico, de estruturação o modelo que os professores se encontram né, seria isso 

realmente fazer tipo uma interdisciplinaridade maior, acho que a gente já tem hoje as 

pré-condições, os professores se encontram, coisa que não acontece no  dia a dia, são 

momentos episódicos, reuniões, conselhos, colegiados mas aqui não no dia a dia de 

trabalho mas aqui a gente essa condição mas a gente ainda não conseguiu delimitar esse 

espaço de troca que aqui professores são professores e porque estão separados em 
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janelas distintas e não trabalhando todos conjuntamente fazendo a interdisciplinaridade 

verdadeira, quer dizer vários professores numa mesma sala de aula com os mesmos 

alunos. 

 

Prof. C - Como é feita a comunicação. Nossa comunicação basicamente é feita através 

do computador, da internet, 99% eu diria pela rede da própria.... E alguma coisa, muito 

pouca, pela rede particular. Então eu tenho como chamar um aluno que não tá entrando 

pela rede particular. Eu posso entra no e-mail dele e chamar, mas eu particularmente 

não costumo fazer isso, eu costumo só chamá-lo, mas não mandar nenhum aviso para 

ele, aviso sim, mas nenhum material didático pela rede particular para ele aprender a 

entrar pelo ambiente, se eu começo a mandar tudo para ele tudo que eu mando online 

pela rede.... o eu mandar pelo e-mail particular ele deixa de entrar no ambiente, então o 

que eu mando pra ele você não tem entrado, eu preciso que você entre, tem material 

novo, que é para ele ir lá. Porque toda a comunicação de professor-aluno é feito pela 

rede, muito raramente a gente a faz um contato telefônico ou pede que ele vá a algum 

lugar para resolver um problema desse nível. A parte docente é toda feita, a 

comunicação é toda feita pelo sistema. 

 

Prof. D - através do suporte que temos o fórum, as teletransmissões e próprio ato de 

leitura da aula, a aula está ali como mediação entre o professor e o aluno. 

 

Prof. E - a educação é diferente, apesar da distância, da virtualidade eu acho que a 

proximidade é muito maior porque há um contato pessoal direto com o aluno pelo 

menos a experiência  que eu tenho o contato feito pela central pelo fórum e a gente fala 

diretamente com um aluno o que não acontece numa sala de aula presencial porque você 

fala com a turma e às vezes você não percebe uma dificuldade. No online é uma 

educação diferenciada porque o aluno se expõe, ele é obrigado a realizar tarefas, ele não 

é passivo e você tem um atendimento  acaba tendo um atendimento individualizado isso 

dá uma proximidade muito maior do que o presencial é uma relação mais intensa. 

 

Prof. F - acho que a educação tanto na modalidade online quanto na modalidade 

presencial ainda não são plenas, eu desejaria mais né,  mas ela tem na educação como 

ela, a sua pergunta tem duas questões, como é ela o quê? Como é feita a comunicação?  

É nisso que eu tava pensando, a educação na modalidade online ela é bem direcionada 

para um sujeito que está atrás do computador, mas eu não tô vendo se é ele mesmo, mas 

eu também às vezes não sei se é ele mesmo que tá na sala de aula com uma turma de 80. 

Mas a comunicação ela vai direto, eu falei com o Douglas, eu mandei uma mensagem 

para ele, eu enviei uma mensagem diferenciada para a Ingrid porque eu vejo que ela tá 

precisando de algo mais ali então ali essa comunicação individualizada ela ganha muito 

na EAD e como é feito? Através dessas ferramentas, isso que favorece, agora por outro 

lado que há um conjunto de alunos de pessoas que estão ali escondidos no meio da 

multidão é muita pretensão pensar que a comunicação é plena apenas há um outro lado, 

a comunicação no ambiente ela é transparente, ela é escrita, ela é documentada tanto na 

fala do professor quanto na fala do aluno, então as pessoas vão parar para pensar um 

pouco mais no que elas vão dizer porque aquilo vai ficar ali expresso, até uma maior 

possiblidade de uma prática de ética respeitosa a outro ser que está ali interagindo e 

muitàs vezes ocorrem coisas no presencial que se tiver imbuída de autoritarismo 

docente e de uma arrogância intelectual, que às vezes é não tem como comprovar, como 

acho que a educação deve estar a serviço do oprimido e não do opressor cabe que tem 
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autoridade se colocar numa situação de empatia e o professor precisa ter muito mais 

empatia com o aluno de que o aluno com ele porque ele tá ali para orientar, para mediar, 

por isso que eu digo orientar porque tem que assumir um papel de educador eu penso 

que os canais de comunicação são mais transparentes e efetivos no ambiente online, 

embora eles possam ser mais plásticos mais cênicos né,  mais físicos no ambiente 

presencial mas isso somente se nos tivéssemos um número de alunos bem reduzido que 

permitisse no presencial essa relação verdadeira, e nem sempre é assim. 

 

Eficácia dos canais de comunicação 

 

Prof. A - É eficaz porque na média os alunos conseguem um bom retorno. 

 

Prof B - Ainda é, de novo, o conhecimento meio que reproduzindo aquela verdade do 

presencial. Se deveria ter menos conteúdo quanto mais indicações de busca de 

conteúdo, deixar de entregar o conteúdo já pré-formatado e entregar ele na direção da 

onde a gente pode ir buscar ou pesquisar. 

 

Prof. C - sim, a comunicação, a o maior problema que eu vejo é o feedback, eu não 

tenho muito como avaliar esse feedback, et não tenho o feedback do aluno que não tá 

entendendo, que não tá conseguindo que quer reclamar, mas os alunos que fazem que 

estão conseguindo aprovação esses não retornam para dizer como foi, então o que me 

falta é o retorno do aluno não da prova, da prova eu sei quais os alunos que foram 

aprovados ou que não foram. Mas eu não tenho muito esse retorno do aluno, talvez por 

cultura do próprio brasileiro mesmo de só dizer quando ele acha que tá ruim, 

dificilmente a gente dá um feedback positivo. O que me falta é retorno. 

 

Prof. D - não e possível avaliar totalmente mesmo que a gente tenha nas avaliações 

tradicionais algum retorno disso, ou seja o que que o aluno de fato construiu como 

conhecimento porque exatamente do outro lado não há um rosto reagindo  

necessariamente ao que você está propondo ou melhor ao que esta proposto entre os 

dois. E as intervenções que o aluno faz através dos canais que são em geral o fórum e 

em alguns casos também o chat também não possibilitam uma plena avaliação disto ou 

seja do que se ensinou e do que se aprendeu. Fica uma possiblidade através das 

avaliações chegar a algumas conclusões pelo número de erros, pelo tipo pelas questões 

que são propostas pelos canais de avaliação e verificação do conhecimento do aluno. 

 

Prof. E - olha eu acho que sim, eu acho que o fórum é a melhor ferramenta, primeiro 

que é assíncrona então facilita a vida de todos, então ali você pode levar conteúdo, 

discutir, responder interagir com outros alunos eu acho que assim de todas as 

ferramentas que a gente tem ali você faz um trabalho mais eficaz, o chat não é tão eficaz 

na minha visão porque é muito rápido, tem uma base de rolagem que vai muito rápido,  

mensagens muito curtas talvez como uma apresentação de todos mas não para trabalhar 

o conteúdo eu acho que o fórum muito bom para trabalhar conteúdo. Até melhor do que 

o própria central de mensagens porque o e-mail às vezes não é lido pelo aluno, o aluno 

não acessa a central de mensagens,  o fórum não , ele entra, ele recebe alguma indicação 

mas o fórum é o melhor lugar, você fala com mais calma você pensa no que vai escrever 

você tem uma oportunidade maior, o fórum. 

Prof. F - a comunicação? Ela poderia até ser eficaz, eu acho que algumas são eficientes, 

mas não chegam a ser eficazes. Por exemplo: o chat não tem eficácia nenhuma eu 
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particularmente, eu, pode ser um limite meu e eu não estou falando de graduação, eu já 

abri chat para professores para curso de extensão que o curso está relacionado com seu 

ambiente de trabalho, emprego dele, eu criei uma expectativa com se eu fosse, eu tô 

sempre assim, na posição de estar começando o magistério. Embora tenha muitas 

décadas no magistério, eu juntei livros eu achei que eu teria um debate pleno no chat, 

juntei livros botei perto de mim no computador, botei café, água e fiquei frustrada, pois 

não houve uma articulação dos conteúdos e debate pleno. 

Como uma partida de tênis eu ainda penso devido à cibercultura ainda ser nova, estar 

começando, não há uma rede de comentários. 

 

Construção do conhecimento 

 

Prof. A - Inicialmente ele se apoia totalmente na figura do professor posteriormente ele 

vai encontrando caminhos. 

 

Prof. B - ÉEEEE eu imagino que é muito fragmentando, pausa,  talvez , o que, é uma 

visão muito particular minha, talvez o modelo, o modelo ainda não conseguiu [e fazer 

uma grande amarração talvez falte uma grande (pensa) uma outra camada paralela as 

aulas né é que um professor que conheça muita a estrutura do curso vá linkando as 

disciplinas e vá organizando esse conhecimento tácito, essa coisa, falta o corredor, falta 

a conversa do campus, falta exatamente a vida do campus no ambiente online, acho que 

a gente podia criar um campus virtual de fato que fosse mediado por um professor e ir 

explicando o  que aproxima o que distancia as disciplinas que ele tá trabalhando. 

 

Prof. C - Isso o que tem que dizer é ele né? O que eu oriento é que ele leia as aulas e vá 

até o fórum para que a gente discuta os assuntos tratados na aula porque aí a partir da 

experiência do grupo que tá ali. Como eu trabalho com alunos de administração de 

empresas, a experiência profissional dos meus alunos é muito importante através do 

conhecimento tácito de cada um dos alunos, que eles expõem nesse fórum eu posso 

ahhh, como eu posso dizer... ratificar as teorias que são aprendidas em sala, essa 

construção deveria ser feita dessa forma é o que a gente orienta que eles façam. Com a 

aula e com os fóruns e a gente orienta também que sejam lidos textos complementares, 

filmes interessantes então o tempo inteiro a gente tá sugerindo alguma coisa. Agora 

quem diz pra você exatamente como ele é feito é o próprio aluno. 

 

Prof. D - é sobretudo no fórum porque o fórum antes de mais nada não é somente um 

espaço de opiniões mas é um espaço que, através de perguntas, através de certos 

instrumentos cognitivos preparados por nós, textos, questões, conflitos com o próprio 

conceito que eu tô, com o conteúdo dado anteriormente, você percebe como o aluno leu 

a disciplina , conteúdo das disciplinas das aulas e como aquelas perguntas são recebidas 

como um impacto aquele conhecimento que incrementa, que avalia, então em geral na 

maioria dos casos o aluno não percebe o fórum como um instrumento crítico apenas 

como uma tarefa que no nosso sistema pontua para a consecução do curso. 

 

Prof. E - ele aprende a escrever ele erra, a gente sinaliza, então ele desenvolve a 

linguagem escrita, ele tem que desenvolver o raciocínio lógico para poder dizer alguma 

coisa acho que ali é diferente da sala de aula comum em que ele assiste uma aula, ali ele 

precisa ler, ele precisa ter uma habilidade de uma leitura cuidadosa, que não é uma 

leitura comum de entretenimento que é uma leitura aprofundada, e ele precisa escrever 
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quer dizer ele desenvolve uma série de habilidades que ele não tem em sala de aula, a 

possibilidade de resumir, então trabalha a linguagem o entendimento o raciocínio 

lógico. 

 

O aluno alcança os objetivos 

 

Prof. A - Na maior parte 

 

Prof. B - Respira fundo.....Hum, Marta, alguns alcançam sim e os que melhor alcançam 

são talvez aqueles alunos mais maduros éeee....e que entendeu que vê na possiblidade 

do online e completar a sua escolaridade e na formalização presencial estaria fora do 

alcance ou interesse dele. Mas, de uma maneira geral sim, como tudo, aqueles que têm 

interesse e se dedicam. 

 

Prof. C - falta o feedback pela  prova ela alcança agora o que que a prova avalia, aí a 

gente vai questionar todo o critério de avaliação através de prova, eu acredito que hoje é 

o instrumento que a gente tem, é valido mas não acredito que prova avalie nada eu 

preciso como eu falei antes que o aluno me dê o feedback para eu saber, eu sei quando 

ele tá alcançando quando, por exemplo, eu encontro um aluno aqui dando aula, sinal de 

que ele alcançou, ele conseguiu chegar à docência ou quando eu encontro ele no 

mercado de trabalho, agora eu não tenho esse feedback desse objetivo alcançado. 

 

Prof. D - pensa...... Do ponto de vista tradicional o aluno na nota, ele entende que se ele 

teve no processo seja uma nota alta seja uma, uma, uma, se ele superou ou foi aprovado 

pelo curso ele entende que houve um certo sucesso, uma minoria de alunos que talvez 

fica com uma experiência mais sólida ou mais madura traz permanentemente essa 

avaliação através de reclamações, sobretudo da nossa central de mensagem onde ele tem 

um contato mais pessoal conosco, onde ele pode se expor mais seja negativa ou 

positivamente então ali você tem sobretudo no curso já algumas avaliações a gente tem 

visto crescer simultâneo ao curso a organização virtual entre os alunos que estão 

avaliando  permanentemente o curso através de páginas de alunos e ali você percebe 

como eles se distanciam e ao mesmo tempo se ensimesmam dentro do sistema. 

 

Prof. E - Os objetivos mínimos, acho que minimamente sim, minimamente sim 

considerando a realidade do segmento que a gente tem com os alunos, os alunos que já 

têm um certo desenvolvimento intelectual eles tem uma performance muito boa, aqueles 

que já têm as fragilidades que já são, já vêm em toda a sua formação fundamental e 

média ele já tem uma dificuldade maior mas ele sempre melhora, o mínimo pelo menos 

ele alcança. 

 

Prof. F – Ausente 

 

Quadro avaliativo da turma 

 

Prof. A - É. Ué, através do desenvolvimento dele no fórum através dos relatórios do 

ambiente. 

Prof. B – É, é muito difícil, acho muito difícil (vai, vai deixa gravar mesmo) o negócio 

é o seguinte: tem turma que a gente se apaixona e tem turma que a gente acha 

muitooooo chata, um estorvo em dar aula, isso depende dos elementos individuais, mas 



164 

 

 

 

o coletivo de uma determinada turma às vezes é desagradável, e outras são 

apaixonantes, e outras são tranquilas e outras são legais isso não quer dizer que as 

pessoas de turma que você se apaixona elas seja interessantes assim como na turma 

desagradável são frequentadas por pessoas desagradáveis. Essa argamassa, o conceito 

de turma para mim é que não existe ainda na online, o conceito de turma é um dado 

numérico de agregação de matriculas que frequentam uma mesma página, eu não vejo a 

turma e as poucas vezes que eu vi um movimento coletivo eram movimentos 

reivindicatórios, mais bobocas que não tinham muito a ver com o conhecimento nem o 

espirito e corpo ou com aquela coisa de eu fui formado por aquela turma, não há uma 

safra são uvas separadas. 

 

Prof. C - não, individual sim, mas a turma como um todooo......é complexo, é 

complexo, é muito complexo. 

 

Prof. D – numericamente sim , considero que sim, pois você tem uma série de 

mecanismos que o sistema propõe para controlar p. ex. quantidade, volto ao critério se 

nos usamos , considero dois critérios, uma coisa melhor, para ter uma percepção disso., 

os próprios  fóruns que a gente  no trato diário com eles que a gente pode perceber que 

entre turmas há uma recepção mais ativa, há uma produção melhor de resposta há uma 

interação melhor entre eles isso você pode perceber entre turmas na medida em que 

você tem um contato com elas diário. Em outro espaço que você pode também avaliar 

isso mais material, que eu dizia anteriormente, era que nós temos alguns mecanismos 

que captam, por exemplo, pela notas, o que nos temos uma quantidade de notas de 

aprovadas e reprovadas entre os alunos, então eu digo em uma turma de 70 alunos A eu 

tenho 50 aprovados e a B teve 30 aprovados eu poderia então dizer que ha um melhor 

aproveitamento da turma a do que da turma b, aí eu tô usando um critério tradicional de 

notas. 

 

Prof. E - numa quantidade de alunos razoável, razoável que eu diria assim, razoável 

para uma avaliação nessa ordem não poderia ultrapassar 35 alunos porque aí o trabalho 

de analisar o performance de cada um, acompanhar o desenvolvimento de cada aluno 

seria mais fácil, aí sim uma turma com um número pequeno de alunos você consegue 

acompanhar até porque você tem todos os fóruns, as participações, os comentários que 

cada um faz, aí você consegue fazer um quadro avaliativo, observar que ele entrou de 

uma maneira e foi aperfeiçoando e adquiriu alguma habilidade ao longo do curso, mas 

uma turma com mais de 40 alunos ela é impossível. 

 

Estratégia metodológica 

 

Prof. A – Bom, eu utilizo a metodologia da troca permanente de informação através de  

uma central de mensagem e do próprio e-mail do aluno. 

 

Prof. B -   ÉEEE uma das principais elementos para mudar a minha prática aqui, o 

modelo da universidade são os fóruns. É ali que se imagina um grande espaço de 

mediação e esses fóruns eu acho que, tá na agenda do debate sobre esses fóruns que eles 

devam ser interessantes. Ainda que a gente leva uma determinada proposição relevante 

mais  do que relevante ele deve ser  interessante e interessante ao aluno em participar 

mas que isso ele deve ser interessante ao professor também em apresentar mil facetas de 

um mesmo tema. E acho que sim em nível de coordenação, antecipando um pouquinho 
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Marta, a gente deveria fazer uma proposição num processo democrático, participativo 

multifacetada do tópico, mas solicitar ao professor que visitasses uma série de itens 

dentro daquela discussão para que a gente tivesse o mais amplo possível, o maior erro 

numa participação de fórum pelo professor é ele fazer uma pergunta e ao ser respondida 

pelo aluno ele dizer que está certo ou errado. O fórum tem que mostrar a infinitude do 

conhecimento, ele só termina, mas não acaba. 

 

Prof. C – Ah, bom! Tem a estratégia passada pelo curso que é o fórum de integração, 

tentar buscar o aluno através de coisas que são agradáveis antes de você entrar 

propriamente dito no conteúdo e tem também a estratégia utilizada, que eu utilizo, que é 

buscar experiências profissionais quando a gente valoriza a experiência de um aluno os 

outros também sentem vontade de contar sua experiências, e às vezes, a gente trabalha, 

olha gente algumas coisas vocês vão aprender o que fazer e o que não fazer, é valido 

que seja mostrado tudo, e aí sim quando ele tem alguma coisa a contar, ele interage, 

enquanto ele percebe que ele tá ali só aprendendo que ele não é fonte de conhecimento é 

mais complexo mas quando você mostra pra ele que aquilo é uma troca e que eu tô 

aprendendo com a experiência dele e ele também com a dos colegas e que ele tá sendo 

importante para aquele contexto e começa a participar. 

 

Prof. D - sim, praticamente o fórum é o momento alto da interatividade porque o 

próprio sistema é interativo como eu falei, ele não funciona sem isso enquanto na aula 

tradicional eu posso prescindir da participação do aluno enquanto não incomoda ou são 

muitos, enfim não interessa eu vou lá e falo e se eu tiver dois ouvintes  mais ativos ou 

até por outros motivos que não sejam intelectuais, ou porque gosta do professor ou 

porque tem uma relação com o professor em outro ambiente você pode se dar por 

satisfeito coisa que não ocorre num mundo ahhh da interface onde não há contato não 

há contato não há conhecimento, não há meta ou totalmente frustrada. Do ponto de vista 

da matéria, ela, desde o início, se propõe a dizer alguma coisa e essa afirmação ela tende 

a produzir frutos ou consequências previsíveis e outras imprevisíveis. Por exemplo, eu 

tenho a matéria x e nessa matéria meus objetivos gerais e primários não são a 

comunicação do conteúdo a aquisição do conteúdo por parte do aluno é a devolução da 

produção desse conteúdo que, inclusive, é distribuída no seu conjunto, que é outra 

novidade também interessante, numa sala de aula com muitos alunos mesmo que se eu 

quisesse todos não podem falar, mesmo que eu quisesse, seria totalmente impossível 

pelos limites de tempo da aula né, aula tradicional. Há uma circulação de conhecimento 

permanente seja porque nós temos todas as atitudes físicas eliminadas seja a sala de 

aula, seja o estado seja a cidade, isso gera um enriquecimento seja pelo aspecto que o 

conhecimento está exposto fixado na escrita. Isso é muito interessante! 

 

Prof. E - olha, há, a estratégia que eu gosto de utilizar num fórum, que é a ferramenta 

que eu acho mais importante, é provocar que um aluno responda o outro, ou melhor 

evitar comentários muito individuais porque o aluno só lê o comentário a respeito do 

que ele colocou e ele não vê o que os outros estão comentado, mas quando o professor 

provoca e ele chama a atenção de outro colega e pede a participação do grupo e provoca 

um diálogo ente os alunos ai ele consegue essa interatividade, se não ela não existe, 

então cabe ao mediador fazer essa parte então ele conversa com um aluno nessa resposta 

chamando a atenção de outro pedindo a opinião e integrando porque dificilmente o 

aluno, é muito raro, o aluno o próprio aluno comentar as postagens de outros, só se eles 

se conhecerem no presencial mas é muito difícil numa graduação então é o prof. que 
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provoca, evitando certas postagens muito individuais provocando o olhar de mais alunos 

uns pros outros. 

Fórum promove dinâmica diferente da sala presencial 

 

Prof. A - obrigatoriamente, o seu contato com o aluno é menor. 

 

Prof. B - Claro que sim, numa sala de aula presencial de 45 alunos, os 10 primeiros ali 

estão participando os outros 30. 35 tão de corpo presente que a alma nem sempre tá ali. 

O fórum ainda que a fórceps, o aluno vai, se obriga, senta, escreve, participa, bem ou 

mal, mas é muito maior o nível de, você ouve a voz dos alunos muito, de muito mais 

alunos no fórum do que na turma presencial. 

 

Prof. C - falta o feedback, pela prova ela alcança agora o que que a prova avalia, aí a 

gente vai questionar todo o critério de avaliação através de prova, eu acredito que hoje é 

o instrumento que a gente tem, é valido mas não acredito que prova avalie nada eu 

preciso como eu falei antes que o aluno me dê o feedback para eu saber, eu sei quando 

ele tá alcançando quando por exemplo eu encontro um aluno aqui dando aula, sinal de 

que ele alcançou, ele conseguiu chegar à docência ou quando eu encontro ele no 

mercado de trabalho, agora eu não tenho esse feedback desse objetivo alcançado. 

 

Prof.D - é o que eu dizia antes, a sala de aula supõe a interatividade mas não a executa 

plenamente fica muito  na dependência do número de alunos das condições psicológicas  

e pessoais do professor há muitos senões, enquanto no mundo da virtualidade é um 

pressuposto, não há como não sê-lo, não sendo não há processo educativo nenhum você 

está falando de algo que continua no com computador desligado, fica no hard. 

 

Prof. E - 100%, promove porque é aquilo que a gente observa na sala de aula, porque o 

professor. Muitas vezes ele tá em sala de aula, ele apresenta o conteúdo, ele provoca até  

uma interatividade, mas aqueles mais falantes mais participativos mas um grande 

número fica calado e nós temos então uma zona cinzenta na sala de aula. No online isso 

não existe, no online todos são obrigados a uma participação até porque eles são 

avaliados a partir dessa participação. A presencialidade deles acontece no fórum quando 

eles participam, então é diferente ele é mais ativo ele é obrigado a trazer alguma coisa a 

trazer alguma contribuição, na sala de aula, não é, a única obrigação é a chamada e 

individualmente cada um vai responder a sua, mas interatividade não, pode entrar 

calado e ir embora sem deixar qualquer marca ou qualquer comentário, por isso 100% 

melhor. 

Prof. F – ausente 

 

Fórum promove conhecimento 

 

Prof. A - Na minha visão sim 

 

Prof. B - o fórum promove conhecimento? ah, com certeza, ele promove mais (pausa0 

mais que conhecimento se bem adaptado pelo aluno, se bem  trabalhado pelo aluno e 

estimulado pelo professor, ele promove  o abrir espaço para o aluno buscar o 

conhecimento. Isso é uma enorme bobagem, vou aproveitar aqui para desabafar, eu não 

aguento mais ficar discutindo a questão pesquisa na internet ou não pesquisa na internet. 

É impossível proibir a pesquisa na internet, o que a gente tem que fazer é 
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permanentemente exigir a fonte. a pesquisa na internet é muito bem vinda. A pesquisa 

na internet é feita a todo momento  todos os dias, por todos os personagens em todas as 

organizações, quaisquer. É só uma questão de educação, educação de citação da fonte e 

a partir daí estimular para que a partir daquele control c/ control v ele faça um texto 

autoral, mostrar onde ele pode buscar informação, orientar onde ele vai buscar 

informação e depois como ele tratar essa informação, respeitando a origem fazendo um 

condensamento, um resumo, esse sim, acho que é o grande barato do fórum. 

 

Prof. C - promove, exatamente dessa forma, é é, o meu curso é muito específico que é 

adm de empresas e eu costumo dizer para os alunos que, ao contrário de qualquer outro 

curso, o aluno que trabalha e estuda ele não é prejudicado, ele é beneficiado, pois tudo 

que ele aprende na teoria ele tem a prática da empresa dele para confirmar aquilo que tá 

sendo falado e o fórum ele é o local para onde ele traz essas discussões. Ele traz, olha, 

vocês falaram na aula mas minha empresa é todo diferente ou então...não, isso é verdade 

porque eu trabalho numa empresa que funciona assim. Ah, bom, tem a estratégia 

passada pelo curso que é o fórum de integração, tentar buscar o aluno através de coisas 

que são agradáveis antes de você entra propriamente dito no conteúdo e tem também a 

estratégia utilizada, que eu utilizo, que é buscar experiências profissionais quando a 

gente valoriza a experiência de um aluno os outros também sentem vontade contar sua 

experiências, e às vezes, a gente trabalha, olha gente, algumas coisas vocês vão 

aprender o que fazer e o que não fazer, é valido que seja mostrado tudo, e aí sim, 

quando ele tem alguma coisa a contar ele interage, enquanto ele percebe que ele tá ali só 

aprendendo que ele não é fonte de conhecimento é mais complexo mas quando você 

mostra pra ele que aquilo é uma troca e que eu tô aprendendo com a experiência dele e 

ele também com a dos colegas e que ele tá sendo importante para aquele contexto, ele 

começa a participar. 

 

Prof. D - Sim, na medida em que o aluno ele leu, ele reagiu a aquele conhecimento e ele 

devolve um outro.  Sobretudo, mesmo em praticas discutíveis, como e o acesso a sites 

de pesquisa que são colocados simplesmente no fórum, mesmo esse elemento passivo 

de opiar e colar ele já é uma transferência de conhecimento que o aluno foi buscar em 

algum lugar e traz pro grupo. Como sinalizando a imagem da caça todos saíram de 

manhã e voltam com alguma coisa para caverna, quem voltou com um galho de árvore, 

quem voltou com um animal morto, todos voltam à caverna que é o fórum com algo 

para colocar em comum, e o nosso trabalho vai avaliar da melhor amaneira todas as 

ofertas trazidas por cada aluno no fórum porque o fórum estabelece uma comunidade do 

conhecimento a priori. 

 

Prof. E - Ah, eu acho que sim, acho que provoca porque o aluno coloca alguma coisa 

você provoca o olhar dos outros alunos sobre o que ele provocou, você comenta o que 

ele falou, você pede para ele voltar, para trazer mais informações, ele vai ter que busca e 

uma das coisas que estão presente na atividade do fórum é uma pesquisa prévia, mínima 

e a gente orienta nesse sentido que ele precisa ler um pouco sobre aquele assunto, 

pesquisar até porque há uma exposição. Então quem leva a sério faz uma pesquisa 

mínima para não se expor. 

 

Prof. F – ausente 

 

Interatividade como estratégia didática 
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Prof. A - é uma estratégia didática mas ainda está em evolução 

 

Prof. B - Pensa...pode, pode, mas ela não pode ser fim, acho que a todo momento o ser 

humano tem que se defrontar com  sua capacidade, com seus limites e tentar rompê-los. 

Acho que a interatividade pode promover um clima positivo para que, individualmente, 

cada um consiga conquistar um espaço que lá na frente lhe vá fazer uma estrela da 

constelação, mas ele tem que ter seu brilho próprio. 

 

Prof. C - com certeza, com certeza, é, eu costumo dizer que quanto mais próximo você 

for do aluno é mais fácil ele aprender, você percebe isso até em sala de aula, às vezes o 

professor, sala de aula que eu digo é sala de aula tradicional, o prof., muito distante dos 

alunos,  ele, um colega tem dúvida, ele prefere tirar a dúvida com o colega do lado 

porque ele é mais próximo, a fala é mais próxima a relação é mais próxima e quando 

você promove essa relação, tudo fica mais fácil, o conhecimento deixa de ser uma coisa 

pesada, transmitida para ser uma coisa compartilhada. É, é muito mais gratificante o 

estudo o estudo, muito mais, como eu posso dizer, muito mais suave e eu acredito muito 

na interatividade, acredito que ela deva existir sempre. 

 

Prof. D -  sim, mais que uma estratégia didática, um princípio porque os vários níveis 

vamos colocar no nível familiar  de pais lúcidos  num certo momento percebem   que já 

não estão  educando porque os filhos retiraram-lhes o poder de uma palavra que vai e 

volta  não se interessam ou simplesmente se rebelam criando um curto circuito nesse 

principio que é educar significa que algo que eu diga você precisa me devolver positiva 

ou negativamente da melhor maneira possível. Eu quero um efeito, eu trabalho com 

uma teoria em literatura que é o segredo do efeito e da recepção onde não existe um 

livro onde não exista um leitor que seja capaz de lê-lo e ler significa não só a decifração 

mas  como a reconstrução a reproposição do conteúdo dando continuidade a uma linha 

imensa de história da interpretação. Isso ocorre em uma sala de aula ou ocorre em uma 

família porque, nesse momento, vai à falência o princípio da transmissão do 

conhecimento e da modificação do conhecimento. 

 

Prof. E - Ah, eu acho que sim, acho que provoca porque o aluno coloca alguma coisa 

você provoca o olhar dos outros alunos sobre o que ele provocou, você comenta o que 

ele falou, você pede para ele voltar, para trazer mais informações, ele vai ter que busca e 

uma das coisas que estão presentes na atividade do fórum é uma pesquisa previa, 

mínima e a gente orienta nesse sentido que ele precisa ler um pouco sobre aquele 

assunto, pesquisar até porque há uma exposição. Então quem leva a sério faz uma 

pesquisa mínima para não se expor. Pode, eu acho que sim, porque é uma forma de 

trabalhar melhor o conteúdo para que o outro possa, dentro das condições que ele tem 

que assimila de aprendizagem ele pode entender melhor, esse contato é o momento que 

você tenta passar com mais cuidado com mais cautela aquele conhecimento, tocar, você 

percebe quais foram as dificuldades, você vai abordar essas dificuldades, é a 

interatividade que é o elemento da didática no EAD. 

 

Prof. F - Ausente 

 


