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RESUMO 

DUCLOS, L. J. Corpo e Movimento na modalidade online: limites e possibilidades. 
Orientador: Prof. Dr. Marco Silva, Universidade Estácio de Sá, 2008. Dissertação 
(Mestrado em Educação). 

 

É possível ministrar a disciplina Corpo e Movimento (CM), tradicionalmente vinculada à 
interação presencial dos corpos nos jogos, atletismo e danças, na modalidade online? Esta 
questão mobilizou a realização do presente estudo, que tem como objetivo geral investigar 
como é feita a transposição de conteúdos e situações de aprendizagem da disciplina Corpo e 
Movimento da modalidade presencial para a modalidade online. Seus objetivos específicos 
são: a) identificar e analisar como os conteúdos e as atividades de aprendizagem da 
disciplina CM são disponibilizados no ambiente online de aprendizagem; b) verificar os 
procedimentos empregados e desenvolvidos pela docência online da disciplina CM; c) 
explicitar como o docente e os discentes da disciplina CM lidam com as interfaces de 
comunicação disponibilizadas no ambiente online de aprendizagem. O referencial teórico 
contempla: a) os conceitos de cibercultura e seus princípios interatividade, inteligência 
coletiva/comunidade virtual, simulação e redes hipertextuais; b) o pensamento pedagógico 
Anísio Teixeira: experiências vivenciadas, experimentalismo, articulação teoria-prática e 
escola-laboratório; e c) o pensamento pedagógico de Paulo Freire: ação da transformação, 
apreensão dos signos, ato pedagógico e ambientes audiovisuais. A metodologia da pesquisa 
adotada é a abordagem qualitativa com foco na observação participante. O instrumento 
utilizado para a coleta de dados foi um questionário aberto trabalhado segundo a técnica de 
análise de conteúdo. Os resultados indicaram que: a) os conteúdos de aprendizagem da 
disciplina CM são disponibilizados no ambiente online de aprendizagem adotado com 
linguagem fechada (.pdf), desprovidos de interatividade e de conectividade; b) a mediação 
online da referida disciplina, a cargo da tutoria, limitou-se a administrar o feedback dos 
alunos nas avaliações pontuais e a tirar dúvidas no decorrer do semestre letivo; e c) o 
ambiente virtual de aprendizagem dispõe das interfaces fórum e chat, mas não foram 
utilizadas pela mediação. Ademais, o trabalho sugere que as fragilidades recorrentes na 
docência e aprendizagem online provêm da falta de formação específica dos professores e 
gestores, uma vez que o cenário sociotécnico atual permite articulações promissoras entre 
as potencialidades do computador online, as contribuições de Teixeira e Freire e as 
exigências oficiais para a oferta de CM na formação de professores que irão atuar nas séries 
iniciais. 

 

 Palavras-chave: Corpo e Movimento. Cibercultura. Educação Online.  



ABSTRACT 

DUCLOS, L. J. Body and Movement in online modality: limits and possibilities 

 

Is it possible to minister the traditionally linked to the physical interaction of bodies in 
matches, athletics and dances discipline Body and Movement (BM) in the online modality? 
This question has mobilized the accomplishment of this work that mainly aims to 
investigate how is done the transposition of learning contents and situations of the 
discipline BM from physical to online modality. Its specific objectives are: a) to identify 
and to analyze how the learning contents and activities of the discipline BM are made 
disposable in the online environment of learning; b) to verify the procedures used and 
developed by the online teachers of the discipline BM; c) to explain how the teacher and 
the students of the discipline BM deals with the interfaces disposable in the online 
environment of learning. The theoretical references include: the concepts of cyberculture 
and its principles interactivity, collective intelligence/virtual community, simulation and 
hypertextual nets; the pedagogical thinking of Anisio Teixeira: lived experiences, 
experimentalism, practice-theory and school-laboratory  articulation; and c) the pedagogical 
thinking of Paulo Freire: action of transformation, apprehension of signs, pedagogical act 
and audiovisual environments. The adopted methodology is the qualitative approach with a 
focus on participative observation. The instrument used to collect data has been an open 
questionnaire according the analysis of contents technique. The outcomes have pointed 
that: a) the learning contents of the discipline BM are made disposable in the online 
learning environment with a closed language (.pdf), without interactivity and connectivity; 
b) the online mediation of the referred discipline, under the responsibility of the tutors, 
confined itself to manage the feedback of the students; and c) the virtual environment of 
learning have the interfaces forum and chat, but they were not used by the mediators. 
Besides, the work suggests that the fragilities recurring in the online teaching and learning 
result from the lack of specific graduation of teachers and managers, once that the socio-
technical scene allows promising articulations among the potentialities of the online 
computer, the Teixeira and Freire contributions and the legal requirements to the supply of 
BM in the graduation of teachers that will work with the first series. 

Key words: Body and Movement. Cyberculture. Online Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação a distância (EAD) não é uma novidade. Há pelo menos três gerações de 

EAD. Na primeira, a escrita à mão e a impressão tipográfica circularam via correio. Na 

segunda geração, o rádio e a televisão possibilitaram que a voz e a imagem chegassem em 

localidades remotas. A terceira é a atual geração, definida pela presença do computador 

conectado à internet, que tornou possível agregar textos, imagens, sons, vídeos e gráficos, 

acessados de qualquer ponto conectado, comunicando-se de forma síncrona e assíncrona1. 

A atual geração de EAD tem o plus comunicacional das tecnologias digitais online, valioso 

em educação porque permite diálogo e colaboração entre professor e alunos.  

As duas gerações anteriores estão baseadas na transmissão de informações que 

separa tecnicamente emissor e receptor. Comparadas à geração atual, verifica-se uma 

mudança no conceito de comunicação: da prevalência da transmissão para a disposição à 

interatividade. O computador online permite bidirecionalidade, compartilhamento, trabalho 

em grupo e co-criação.  Nos chats e conferências em áudio e vídeo, podemos ter 

interatividade síncrona. Nos fóruns, e-mails, listas de discussão e portfolios podemos ter 

interatividade assíncrona. A garantia técnica do diálogo e da colaboração faz da educação 

online uma modalidade de ensino e aprendizagem diferenciada porque é capaz de 

contemplar colaboração, a educação dialógica e participação como referências em docência 

e aprendizagem. 

Além dessa vantagem essencial favorável à educação dialógica, preconizada por 

Freire (1999), há outras vantagens atribuídas à modalidade online. A possibilidade de o 

educando escolher seus horários, evitando atrasos e faltas; a liberdade do local do estudo, 

bastando a presença de um computador online; e a redução de custos com transporte. 

Mesmo geograficamente dispersos, em cada turma de aprendizagem, cursistas e docente 

podem ser atores que co-criam. Por estas possíveis  vantagens as Instituições de Ensino 

Superior (IES) estão aderindo à modalidade online.  

                                                
1 Comunicação síncrona é quando o diálogo acontece em tempo real, como, por exemplo, em um chat. Já 
comunicação assíncrona é o oposto, ou seja, é o tipo de comunicação em que os interlocutores não estão 
presentes no mesmo tempo e espaço, como por exemplo, o e-mail. 



O Governo Federal, em 20 de Dezembro de 1996, através da Lei 9.394/962 (LDB), 

incentivou a EAD3 no país, conforme se pode conferir no artigo 80: “O poder Público 

incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos 

os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.” No mesmo artigo, parágrafo 

2º, estabelece: “A união regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro 

de diploma relativos a cursos de educação à distância.”   

 Este artigo da LDB foi regulamentado pelo decreto 2.4944, de 10 de fevereiro de 

1998, assim formulado em seu Art. 1º: 
Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-
aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, 
utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios 
de comunicação. 
Parágrafo Único – Os cursos ministrados sob forma de educação a 
distância serão organizados em regime especial, com flexibilidade de 
requisitos para admissão, horários e duração, sem prejuízo, quando for o 
caso, dos objetivos e das diretrizes fixadas nacionalmente. 
  

A portaria 4.0595, de 10 de dezembro de 2004, regulamentou os cursos a distância 

de graduação e pós-graduação nas IES. Mais conhecida como “portaria dos 20%”, 

introduziu disciplinas integrantes do currículo na modalidade semipresencial: 80% 

presencial e 20% a distância.  

O mais recente incentivo legal favorável à EAD é o decreto 5.622/20056, que traz 

nas Disposições Gerais do Art.1 a confirmação de que é legítima a docência baseada na 

atuação dos estudantes e professores que desenvolvem atividades educativas em lugares ou 

tempos diversos mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação:  

 
Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

                                                
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm 
 
3 Na lei brasileira não se faz a distinção entre EAD e Educação online, mas os aspectos legais são válidos 
para ambas. 
 
4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/D2494.htm 
 
5 http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria4059.pdf 
 
6 http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/portarias/dec5.622.pdf 



processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos 
(BRASIL, 2005). 

 

 

1.1 Propósito da pesquisa 

 

Atenta a esta legislação, a pesquisa se propõe a investigar como é feita a 

transposição didática de conteúdos e situações de aprendizagem da disciplina Corpo e 

Movimento, oferecida na modalidade presencial para a modalidade online, no curso de 

Pedagogia a distância da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do 

Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) do Consórcio de Educação Superior a Distância do 

Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ).  

Este consórcio foi fundado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no ano de 

2002. É formado pelas seis universidades públicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro: 

UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO, com objetivo fundamental de democratizar 

o acesso ao Ensino Superior público e gratuito. No uso de suas atribuições legais e tendo 

em vista o que consta do artigo 4º, parágrafo único da Lei Complementar 103, de 18 de 

março de 2002, e ao que consta no processo E-26/082/2002, o governador do Estado 

decretou o estatuto7 da Fundação CECIERJ (Decreto 31.114), que entrou em vigor em 1 de 

abril de 2002.  

Os cursos de graduação são realizados na modalidade semipresencial. Há momentos 

durante o período letivo em que é exigida a presença física do aluno e há momentos 

mediados por computador e internet. No caso específico da disciplina CM, os momentos 

presenciais são destinados especificamente às avaliações presenciais (AP) e no ambiente 

online (Plataforma CEDERJ) ocorre toda dinâmica do curso. 

No ambiente online, o aluno através de sua senha e login, acessa os conteúdos de 

aprendizagem disponibilizados. Tais conteúdos são administrados pelo “coordenador da 

disciplina” e ministrados pelo “tutor a distância”. Este dispõe de 12 horas semanais para 

atender aos alunos, seja via ambiente online, seja via telefone (0800).     
                                                
 
7 Para conhecer o Estatuto completo do CECIERJ/CEDERJ, acesse: www.cederj.edu.br/cecierj/estatuto.htm 
 



Durante o semestre letivo ocorrem duas avaliações presenciais (AP) e duas 

avaliações a distância (AD). As AP acontecem no pólo (uma sala de aula da universidade 

consorciada). As AD ocorrem na plataforma online.    

A disciplina CM, componente da grade curricular do curso de Pedagogia para as 

séries iniciais, dispõe 60 horas. É disciplina obrigatória, oferecida no 6º período, e está 

inserida no âmbito de 2.200 horas de todo o curso divido em seis períodos a serem 

realizados em três anos (Anexo A). 

A CM tem como ementa abordar os 

 
aspectos históricos antropológicos e culturais do corpo e movimento nos 
processos de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem; 
conhecimento das bases psicomotoras; o movimento no tempo e espaço; 
o direito de movimentar-se; manifestações e expressões corporais; o 
movimento como recurso de prazer, competição, educação e saúde; 
corpo, movimento e a interdisciplinaridade no projeto pedagógico da 
escola (Anexo B). 

 

O profissional que se pretende formar é aquele capaz de articular saberes e atuar de 

forma responsável da formação de alunos nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Vale retomar o objetivo desta pesquisa, que é investigar como é feita a transposição 

didática de conteúdos e situações de aprendizagem da disciplina CM, para formulação 

oportuna de uma indagação essencial: é possível contemplar sua ementa na modalidade 

online? Esta pesquisa se propõe a responder tal indagação tendo em vista que o avanço da 

EAD na era do computador online é promissor e que o estudo da modalidade online merece 

maior investimento dos pesquisadores em educação.  

Embora a educação a distância já tenha uma longa estrada, é com o advento da 

internet que ela se expande no Ensino Superior e ganha maior popularidade junto a 

professores e alunos. Contudo ainda faltam muitos esclarecimentos no campo conceitual 

que causam apreensões no campo operativo. Há muitas críticas, muitas resistências.  

Nunes (1993) afirma que para muitos a EAD está restrita a textos isolados, estudantes 

passivos, comunicação de mão única, emissão restrita ao docente, enfim uma educação 

tradicional de massa subutilizando os suportes tecnológicos digitais. Nesta mesma linha de 

raciocínio, Araújo e Hora (1998) consideram que a EAD carrega, mesmo na atualidade, o 



peso de políticas mal geridas oriundas do tecnicismo na educação que mantém o ensino não 

presencial marginalizado em relação ao ensino presencial.  

Não podemos ignorar tais advertências, entretanto é preciso distinguir EAD de 

educação online. Trata-se de duas modalidades de ensino não presencial. A primeira, 

classicamente conhecida, tem sido veiculada através da chamada mídia de massa (impresso, 

rádio e tv). A segunda emerge no contexto da rede mundial de computadores (web) e 

diferencia-se da primeira por não estar mais submetida aos meios de massa, cuja 

característica principal é o modelo “um-todos”, baseado na separação emissão e recepção 

(professor-aluno). A educação online pode romper com este modelo, uma vez que a web 

define-se a partir da dinâmica “todos-todos”, isto é, a emissão e a recepção encontram-se no 

mesmo ambiente “virtual” como emissores e receptores não mais separados pelo suporte 

técnico.  

A partir desta distinção podemos vislumbrar na modalidade online possibilidades 

pedagógicas como dialógica, interação e participação colaborativa entre professores e 

alunos e entre alunos e alunos. A EAD, mesmo que realizada com rigor acadêmico, não 

contempla tais possibilidades pedagógicas uma vez que os meios de massa são 

unidirecionais.  

Assim sendo, as advertências supracitadas procedem na modalidade online, pois 

subutilizando-se o computador online a partir de vícios da tradição demarcada pelos meios 

de massa e pelo tecnicismo na educação, pode-se fazer unidirecionalidade em lugar de 

interação, dialógica e colaboração.     

Mesmo adotando computador e internet, uma IES pode permanecer atrelada a 

metodologias unidirecionais, em que prevalecem o impresso, o vídeo e o texto fechado 

(extensão pdf). O discente recebe um cronograma de atividades a serem cumpridas e não 

lhe é favorecida a interlocução com o professor e com seus colegas de turma. Este modelo 

de educação pode gerar evasões e desmotivações provocadas pela sensação de isolamento. 

Alvo fácil para os críticos, esta realidade amplamente disseminada faz perder de vista o 

diferencial trazido pelas potencialidades pedagógicas possíveis na modalidade online.  

A educação online surge no início da década de 1990 e, com a evolução da web 

trazendo interfaces como chats, blogs, fóruns, etc., abre possibilidades de ruptura com a 

prevalência da mídia de massa. Como tal, podemos afirmar com Santos (2003) que a 



educação online não é uma evolução da EAD baseada em meios de massa, mas sim um 

fenômeno da cibercultura, ou seja, do contexto sociotécnico marcado pelo computador 

online. Em vez de simplesmente transmitir, dependendo de sua estratégia didática, o 

docente poderá permitir aos aprendizes o diálogo através das interfaces, proporcionando 

participação efetiva, socialização, compartilhamento e co-criação no modelo todos-todos. 

Para Silva (2006) somente na modalidade online o professor poderá disponibilizar 

múltiplas formas de experimentação e expressão, com o objetivo de provocar situações 

significativas para a construção do conhecimento. Para isso o docente deverá lançar mão 

das interfaces que permitam a dialógica no ambiente virtual de aprendizagem. O referido 

autor chama atenção para a dinâmica comunicacional das interfaces blog, chats, portfolio, 

e-mail, fóruns, textos colaborativos e videoconferência e enfatiza que elas fazem a 

diferença em relação à EAD. 

Esta pesquisa, ao enfocar a disciplina CM na modalidade online, se propõe a 

investigar os procedimentos empregados e desenvolvidos pela docência na perspectiva das 

interfaces oferecidas pela plataforma CEDERJ. Vale destacar que não acreditamos na 

disciplina CM totalmente online, todavia seu objetivo contempla somente os procedimentos 

online.  

  Atenta ao método pedagógico específico e sensível à formação do professor para 

docência via internet, esta pesquisa pretende observar as práticas, as atuações e as 

articulações de saberes que compõem o processo de docência e aprendizagem online.  

Como contemplar vivências corporais na dinâmica das interfaces? Falar em Corpo e 

Movimento nas séries iniciais significa situar como eixo central a cultura corporal do 

movimento. É certo que as interfaces online proporcionam participação e colaboração, mas 

podemos dizer que elas contemplam a cultura corporal do movimento? A pesquisa pretende 

verificar como é respondida esta indagação primordial.  

 Por cultura corporal entendemos a construção de diferentes possibilidades motoras 

relacionadas com o autoconhecimento e o conhecimento do outro. Costa e Oliveira (2002) 

afirmam que o movimento é o principal referencial do desenvolvimento da cultura humana, 

uma vez que é através dele que o indivíduo pode expressar seus sentimentos, emoções e 

pensamentos sobre o conhecimento do corpo, sobre suas estruturas corporais, seus 

movimentos e sua base cultural e social. Como contemplar esta formação na dinâmica das 



interfaces?     

Os Parâmetros Curriculares Nacionais8 (1997) definem como componentes de 

referência da cultura corporal a ser ministrada na formação de professores para atuar nas 

séries iniciais os seguintes tópicos: 

a) Conhecimento sobre o corpo: compreender o corpo como um organismo integrado 

que interage com as estruturas cognitivas, afetivas e motoras. Este tópico aborda 

desde conhecimentos básicos sobre o corpo até conhecimentos mais específicos 

como anatomia, fisiologia, biomecânica e bioquímica. 

b) Esportes, jogos, lutas e ginásticas: desenvolver conhecimentos a partir de 

informações históricas, de vivências práticas com o enfoque no apreço às diferenças 

e aos limites de segurança. Exemplos dessas práticas são: jogos como queimada, 

guerra das bolas, pique-bandeira, boliche, entre outros. Os esportes podem ser 

individuais e coletivos. Incluem também lutas como judô, capoeira, etc. As 

ginásticas referem-se às danças em geral, a ginástica rítmica desportiva e a ginástica 

olímpica.  

c) Atividades rítmicas e expressivas: vivenciar danças e brincadeiras cantadas com o 

objetivo de expressão, de comunicação, de criatividade e de acesso à cultura 

popular. Neste bloco pode-se utilizar danças provenientes da cultura brasileira, tais 

como samba, maracatu, baião, xaxado, entre outras. “A diversidade cultural que 

caracteriza o país tem na dança uma de suas expressões mais significativas, 

constituindo um amplo leque de possibilidades de aprendizagem” (BRASIL, p. 51). 

 

Ainda segundo Brasil (1997, p. 63), espera-se que ao final das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, após os alunos vivenciarem as referências supracitadas, eles sejam capazes 

de: 

 Participar de diferentes atividades corporais, procurando adotar uma 

atitude cooperativa e solidária, sem discriminar os colegas pelo 

desempenho ou por razões sociais, físicas, sexuais ou culturais; 

 Conhecer suas possibilidades e limitações corporais de forma a poder 

                                                
8 http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro07.pdf 
 



estabelecer metas pessoais (qualitativas ou quantitativas); 

 Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar diferentes manifestações de 

cultura corporal presentes no cotidiano. 

 Organizar autonomamente jogos, brincadeiras ou outras atividades 

corporais (Anexo E). 

Estamos cientes das fragilidades em relação aos PCN, entretanto faremos os 

contrapontos no referencial teórico com base nas críticas do Colégio Brasileiro de Ciências 

do Esporte (CBCE) e nas produções de Darido (1999).  

A pesquisa insiste na indagação: a modalidade online pode contemplar tais 

exigências? A disciplina CM oferecida em ambiente online, mesmo dispondo da presença 

virtual dos docentes e discentes nas interfaces, poderá atender aos engajamentos de 

aspectos afetivos, psicomotores, socioculturais e pedagógicos na formação do pedagogo 

que atuará nas primeiras séries do Ensino Fundamental? 

A oferta online da disciplina CM carece de estudos das possibilidades qualitativas 

para sua docência. Pode-se vislumbrar tais possibilidades a partir de princípios da 

cibercultura como interatividade, inteligência coletiva/comunidade virtual, simulação e 

rede. Eis aqui um horizonte para esta pesquisa. 

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

  

 Objetivo geral:  

 

Investigar como é feita a transposição didática9 de conteúdos e situações de 

aprendizagem da disciplina Corpo e Movimento oferecida na modalidade 

presencial para a modalidade online. 

                                                
9 “Um conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar, sofre, a partir de então, um conjunto 
de transformações adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O 
‘trabalho’ que faz de um objeto de saber a ensinar, um objeto de ensino, é chamado de transposição didática.” 
(Chevallard, 1991, p.39). 



 

 Objetivos específicos: 

 

1 Identificar e analisar como os conteúdos e as atividades da disciplina Corpo e 

Movimento são disponibilizados no ambiente online de aprendizagem. 

 

2 Verificar os procedimentos empregados e desenvolvidos pela docência online 

da disciplina Corpo e Movimento. 

 

3 Explicitar como o docente e os discentes da disciplina Corpo e Movimento 

lidam com as interfaces de comunicação disponibilizadas no ambiente online de 

aprendizagem. 

 

Para dar conta desses objetivos a pesquisa toma como opção metodológica 

a abordagem qualitativa. Com o intuito de acompanhar o processo de docência e 

aprendizagem no ambiente online do CEDERJ, adotamos a observação participante e 

questionários.  

 A imersão do pesquisador na sala de aula online permitiu observar comportamentos 

intencionais e não intencionais da mediação da “tutora a distância” e da atuação dos 

discentes.   

Comprometida com seus objetivos, a presente pesquisa é pioneira em verificar a 

possibilidade da oferta online de uma disciplina atavicamente vinculada ao ambiente 

presencial e à fricção dos corpos físicos. Não há registro de projeto semelhante nos 

principais bancos de teses e dissertações10 até 30 de maio de 2008 a partir das palavras-

chave: “Educação online”, “EAD”, “Movimentos EAD”, “Corpo movimento”, “Corpo 

online”, “Movimento online”, “Educação física EAD”, “Educação física online”.    

Para dar seqüência a este texto, passaremos ao Capítulo 2 que tem como 

especificidade o tratamento do referencial teórico da pesquisa. O Capítulo 3 se ocupa da 

                                                
10  Bancos de teses acessados: CAPES Periódicos, Scielo, Medline, Domínio Público, USP, UNICAMP, 
ACSM, UFRS, UNB, UFCS e UFBA.  



descrição do campo da pesquisa. Finalmente, o Capítulo 4 faz a análise que articula os 

objetivos da pesquisa, o referencial teórico e as especificidades do campo investigado. 



2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Adotamos os referenciais teóricos referentes à cibercultura e deles extraímos 

princípios fundamentais (interatividade, inteligência coletiva/comunidade virtual, 

simulação e rede) capazes de potencializar a educação online. Adotamos também 

referenciais para docência e aprendizagem da disciplina CM extraídos dos PCN do Ensino 

Fundamental, colocando em debate sua transposição para a educação online.  

 No tratamento dos princípios fundamentais da cibercultura, abordaremos o princípio 

da interatividade (SILVA, 2002), que valoriza as ações docentes e discentes baseadas na 

participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e potencialidade-permutabilidade. 

Em seguida mapearemos o princípio da inteligência coletiva/comunidade virtual que 

envolverá conceitos relacionados ao compartilhamento online. Discutiremos também a 

simulação (PIMENTEL e SILVA, 2007) como recurso digital na web (objeto de 

aprendizagem) capaz de contemplar aspectos que envolvem a motricidade humana. 

Finalmente enfocaremos o princípio da rede hipertextual como disposição própria da 

internet. Para o encerramento deste capítulo destacaremos a importância da inclusão digital 

da docência e da discência como condição sine qua non para qualquer disciplina ministrada 

online.        

  

2.1 Cibercultura: nova ambiência sociotécnica e comunicacional  

  

Esta seção tem como objetivo mapear as transformações socioculturais que a 

cibercultura apresenta através das novas tecnologias digitais como fator essencial para 

compreensão de diversos setores na sociedade contemporânea, sobretudo o setor educativo. 

Antes de destacarmos os fundamentos da cibercultura que julgamos ser oportunos para o 

desenvolvimento desta dissertação, vale a pena distinguir cultura de massa e cibercultura. 

 A partir dos séculos XVIII até os dias atuais, a cultura de massa exerce forte 

influência nas pessoas. Para Adorno (2002), a conformação da cultura de massa pelos 

meios de informação um-todos, como rádio, televisão, cinema, jornais e revistas, resulta em 

um sistema poderoso denominado “indústria cultural”. Este autor notabilizou-se entre 

outros pela crítica à indústria cultural que se apresenta com o objetivo de uniformizar e 



mercantilizar a cultura. Com efeito, o homem se posiciona de forma subordinada e 

uniforme em relação aos outros, atrofiando sua forma de pensar e agir em sociedade. 

 A cultura de massa age como massivo do fluxo de informações, controlando a 

emissão sobre o que é ou não informado ao público. Este poder é restrito a uma minoria que 

são os proprietários de emissoras de rádio, de televisão, os produtores de cinema, os 

professores que não estão abertos ao diálogo, os editores de jornais e revistas e todos 

aqueles que centralizam a informação para fins de controle e uniformidade da opinião 

pública.    

 Com o advento da cibercultura ocorre um ambiente cultural diferenciado da lógica 

de distribuição, imposta pela indústria cultural. Lemos (2002, p. 11) define a cibercultura 

como “forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e 

as novas tecnologias de base microeletrônica que surgiram com a convergência das 

telecomunicações com a informática na década de 70”. Esses novos arranjos culturais e 

comunicacionais são provenientes de uma relação que se estabelece através de novas 

formas sociais representadas pela cultura contemporânea sendo conseqüência direta da 

evolução da cultura infotécnica.    

Pode-se dizer que a cibercultura rompe com o monopólio da informação e instaura 

uma dinâmica de compartilhamento e trabalhos colaborativos que forjam uma nova 

identidade cultural denominada “nativos digitais” e “migrantes digitais”.  

 O termo cyberspace aparece pela primeira vez no romance Neuromancer de 1984, 

de Willian Gibson, para definir uma rede de computadores futurista que as pessoas usam 

conectando seus cérebros a ela. Atualmente podemos entender o ciberespaço como 

ambiente interconectado, como rede mundial de computadores, onde se processam o livre e 

amplo intercâmbio entre sujeitos conectados, independentemente de fronteiras geográficas, 

e uma nova experiência comunicacional diante das telas digitais que abrem possibilidades 

de intervir, buscar, agir, manipular, alterar e agregar valores de acordo com suas 

necessidades.    

Para Silva (2003), trata-se de nova ambiência cultural que se caracteriza pelo 

rompimento paradigmático do reinado da mídia de massa baseado na transmissão. Para este 

autor, transitamos de um contexto massificado para outro contexto fundado na codificação 



digital que permite ao indivíduo a comunicação personalizada, operativa e colaborativa em 

rede hipertextual. 

Para Lévy (2005), trata-se de mudança sociotécnica que envolve valores, modos e 

hábitos de pensamento e de comportamento que emergem com o conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais) que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ambiente 

feito a base de computadores mundialmente conectados. 
 

Quadro 1: Mídia de massa X Cibercultura 
Mídia de massa  Cibercultura 

Mensagem: fechada, imutável, linear e 
seqüencial. 

Mensagem: modificável, em mutação, na 
medida em que responde às solicitações 
daquele que a manipula. 

Emissor: “contador de histórias”, 
narrador que atrai o receptor (de forma 
sedutora e/ou por imposição) para seu 
universo mental, seu imaginário, sua 
récita. 

Emissor: Constrói uma rede (não uma 
rota) e define um conjunto de territórios a 
explorar abertos a navegações e dispostos 
a interferências e a modificações. 

Receptor: assimilador passivo. Receptor: manipulador da mensagem 
como co-autor, co-criador, verdadeiro 
conceptor.  

Ao permitir a reprodução e a difusão em 
massa dos textos e imagens, a prensa 
inaugura a era da mídia. 

O digital é o absoluto da montagem, 
incidindo sobre os mais ínfimos 
fragmentos da mensagem, combinando-
os, remixando-os e reordenando-os. 

A mídia tem seu apogeu entre a metade 
do século XIX e a metade do século XX, 
graças a fotografia, cinema, rádio e tv 
[tecnologias de registro e difusão]. 

A informática como técnica que não se 
contenta em apenas difundir informações, 
ela permite, sobretudo engendrá-las e 
modificá-las. 

A mídia clássica se contenta em fixar, 
reproduzir e transportar uma mensagem. 

O digital autoriza a fabricação de 
mensagens e se dispõe a sua modificação 
de acordo com suas necessidades e 
interesses. 

Na comunicação escrita tradicional, 
todos os recursos são empregados no 
momento da criação, ou seja, o material 
uma vez redigido conserva certa 
estabilidade e pouco convite a 
interferências. 

O hipertexto digital autoriza, materializa 
as operações [da leitura clássica], e 
amplia consideravelmente seu alcance. 
Ele propõe uma matriz dinâmica onde é 
possível engendrar um texto específico.   

Fonte: SILVA (2002). 

 

A cibercultura contempla novas relações de interlocução, que, para Lemos (2004), 

não vêm substituir formas já estabelecidas como o face a face, o telefone, correio, o espaço 



público físico, entre outras. Para esse autor, o ciberespaço é um ambiente 

multicomunicacional em que a velha mídia permanece como: tv, rádio e textos impressos. 

Todavia, trata-se de uma dimensão comunicacional que rompe com a centralidade do pólo 

da emissão e com a condição de receptor massificado. Este, por sua vez, pode passar a 

interferir na mensagem, experiência incomum nas mídias de massa baseadas em conteúdos 

de emissão fechados.  

 

2.2 CIBERCULTURA: desafios e contributos para a educação online 

 

A mudança sociotécnica e comunicacional chamada cibercultura é favorável à 

educação online e está diretamente relacionada aos limites e possibilidades dos objetivos 

desta dissertação. Por isso trataremos neste segmento dos legados ou princípios ou leis da 

cibercultura como desafios para a educação online.  

Um primeiro princípio da cibercultura é a interatividade. A partir dos anos 1980, 

uma condição inovadora da informática, da televisão, do cinema, do teatro, dos brinquedos 

eletrônicos, do sistema bancário online, da publicidade, etc. Há uma crescente “indústria da 

interatividade”, usando o adjetivo “interativo”, para qualificar qualquer coisa cujo 

funcionamento permite ao seu usuário algum nível de participação ou troca de ações 

(SILVA, 2002).  

O termo vem sendo usado nos contextos mais diversos. Em conseqüência o termo 

“interatividade” tornou-se tão elástico a ponto de perder (se é que chegou a ter!) a precisão 

de sentido. O termo virou marketing de si mesmo. Vende mídias, notícias, programas de tv, 

tecnologias, shows. 

O adjetivo “interativo” tem servido para qualificar qualquer coisa ou sistema cujo 

funcionamento permite ao seu usuário algum nível de participação ou de suposta 

participação. O cinema cujas cadeiras balançam sincronizadamente com o filme exibido é 

chamado de cinema interativo. Interativo apenas porque as cadeiras balançam, mas 

ninguém está interagindo com coisa alguma. Na televisão, quando o programa supõe 

respostas dos telespectadores por telefone é chamado de tv interativa. Interativa somente 

porque as pessoas respondem x ou y, sim ou não. No teatro, quando os atores se envolvem 



diretamente com pessoas da platéia, previamente preparadas ou não, é teatro interativo. 

Além desses, há os brinquedos eletrônicos, games e telas táteis que dão informações 

quando tocadas. São chamados de brinquedos interativos ou sistemas interativos de 

informação. Estes e outros exemplos mostram o alastramento do adjetivo que hoje seduz o 

consumidor, espectador ou usuário, dando a ele alguma possibilidade ou sensação de 

participação ou interferência. É preciso, portanto, depurar o conceito.  

O termo interação vem de longe. Na física refere-se ao comportamento de partículas 

cujo movimento é alterado pelo movimento de outras partículas. Em sociologia e psicologia 

social a premissa é: nenhuma ação humana ou social existe separada da interação. O 

conceito de interação social foi usado pelos interacionistas a partir do início do século XX. 

Designa a influência recíproca dos atos de pessoas ou grupos. Um desdobramento dessa 

corrente é o “interacionismo simbólico”, que estudou a interação entre indivíduos e 

instituições no sentido de verificar como são coagidos por elas e de como buscam 

transcender essa coação.  

O termo “interatividade” é recente. Pode ter surgido no final dos anos 1970 e no 

contexto das novas tecnologias de informação. Um dado que permite esta afirmação é a 

ausência do termo nos dicionários de informática até meados dos anos 80. Ainda está por 

ser feita a genealogia do termo.  

O conceito de interação vem da física, foi incorporado pela sociologia, pela 

psicologia social e, finalmente, no campo da informática transmuta-se em interatividade. 

Falta verificar por que houve tal transmutação. Para isso, seria necessário fazer uma 

varredura na bibliografia sobre informática do final dos anos 1970 e início dos anos 1980.  

Até cerca de 1975 o computador era uma máquina binária, rígida, restritiva, 

centralizadora, mas que, depois, passou a incorporar a tecnologia do hipertexto, criando 

interfaces amigáveis. Seria, provavelmente, nessa época de transição da máquina rígida 

para a máquina conversacional, que os informatas, insatisfeitos com o conceito genérico de 

interação, buscam no termo “interatividade” a nova dimensão conversacional da 

informática. Vale lembrar que o ambiente sociocultural em que se encontravam aqueles 

informatas era, desde os anos 1960, de “contracultura”, de contestação à unidirecionalidade 



opressiva e anti-social, particularmente marcante no contexto midiático, em favor da 

bidirecionalidade. Neste contexto, para localização do surgimento do termo 

“interatividade”, seria necessário fazer uma incursão pela pop art, uma vez que a idéia de 

interpenetrabilidade, fusão sujeito-objeto (obra) é característica desse movimento. Exemplo 

disso é a chamada “arte participacionista”.  

Entre os críticos dos termos “interação” e “interatividade”, há os que dizem que 

interação refere-se a relações humanas, enquanto interatividade está restrita à relação 

homem-máquina (tecnologias, equipamentos, sistemas, no sentido do sistema hipertextual, 

da tecnologia informática). E há aqueles não aceitam tal posição. Para estes, interatividade 

está na disposição ou predisposição para mais interação, para uma hiperinteração, para 

bidirecionalidade (fusão emissão-recepção), para participação e intervenção. Um indivíduo 

pode se predispor a uma relação hipertextual com outro indivíduo, seja via computador 

online, seja na relação presencial face a face.  

Segundo Silva (2002) é necessário especificar “fundamentos da interatividade” para se 

livrar da banalização do conceito. Para isso sugere: 

1. Participação-intervenção: participar não é apenas responder “sim” ou “não” ou 
escolher uma opção dada; significa interferir na mensagem de modo sensório-
corporal e semântico; 

 

2. Bidirecionalidade-hibridação: a comunicação é produção conjunta da emissão e da 
recepção, é co-criação, os dois pólos codificam e decodificam; 

 

3. Permutabilidade-potencialidade: a comunicação supõe múltiplas redes articulatórias 
de conexões e liberdade de trocas, associações e significações potenciais. 

 

Pode-se dizer, entre um site ou um blog e um “internauta”, a ambiência comunicacional 

está aberta à interatividade. O site, o blog não se definem como emissão, pelo menos na 

acepção clássica desse termo. São ambientes de adentramento, de operatividade, de 



atuação, intervenção nos acontecimentos, nos conteúdos. A mensagem no contexto da 

interatividade não se reduz à emissão. Ela é espaço tridimensional de atuação daquele que 

não pode mais ser visto como receptor.  

Por sua vez, a tv, enquanto ainda não é de fato digital interativa, permite ao 

telespectador somente interação. Mesmo que ele esteja munido de um controle remoto e 

praticando o zapping (saltar de canal em canal, confeccionando seu próprio roteiro 

televisivo). Nesse caso o que há é reatividade (escolha entre as opções que lhe são dadas) e 

não participação e intervenção na programação da tv. O espectador continua “espectdor”, 

continua separado da emissão e, como tal, ele não é teleintra-atuante, como na relação com 

um site ou um blog.  

Um segundo princípio da cibercultura é a “inteligência coletiva/comunidade virtual” 

que é entendido como novos comportamentos sociais que surgiram com o advento da 

cibercultura. São hábitos e atitudes no âmbito digital online observados nos chats, blogs, 

podcasts, redes peer to peer (p2p)11 e nos softwares livres. São através dessas interfaces 

que a emissão da mensagem é liberada permitindo o compartilhamento, a co-criação e a 

distribuição da informação que se reorganizam e se reconfiguram em novos 

comportamentos sociais. 

Esses comportamentos sociais e culturais originados na cibercultura através dos 

recursos tecnológicos possibilitam a produção, a organização, o armazenamento e a 

distribuição de informações em grande escala e em um curto espaço de tempo. Outra 

novidade foram as novas formas de comunicação através da web, que, segundo Lemos 

(2002, p. 107), alteraram a organização sociocultural, pois abriram novas possibilidades de 

compartilhar negócios, lazer, entretenimento, cultura e  saberes nas interfaces digitais.  

A dinâmica de compartilhamento online possibilita a articulação de pessoas, com o 

objetivo de trocar experiências e co-criar conhecimentos. O compartilhamento em rede é 

promovido por pessoas e recursos tecnológicos que permitem o encontro e a organização 

mediante a troca de arquivos, informações e conteúdos em geral. Lemos (2002) atribui dois 

                                                
11 Peer 2 peer (P2P) é uma rede que  permite que recursos computacionais sejam compartilhados pelos 
usuários da internet sem depender de um servidor para administrá-los. Suas vantagens são o 
compartilhamento e a colaboração, dispondo aos seus integrantes as mesmas possibilidades e 
responsabilidades sem nenhum controle centralizado.    



grandes fatores do compartilhamento em rede. O primeiro é a interatividade como plus 

comunicacional, colocando os usuários em condições horizontais de comunicação nas 

interfaces. E o segundo é a multimídia, entendida como composição de sinais de texto, 

imagem, áudio e vídeo no mesmo suporte digital.   

A efervescência comunicacional nas interfaces é fruto de agrupamentos humanos 

que se formam através de relações interligadas por desejos, necessidades, valores, esporte, 

música, entretenimento e compartilhamento nas comunidades virtuais.  

Rheingold (1996, p. 20), um dos primeiros autores a utilizar a expressão 

comunidade virtual, define-a como:  
agregados sociais que surgem na rede [internet], quando uma quantidade 
suficiente de gente leva adiante essas discussões públicas durante um 
tempo suficiente, com suficientes sentimentos humanos, para formar 
redes de relações pessoais no espaço cibernético [ciberespaço]. 

 
 Essa contribuição é relevante por situar as comunidades virtuais como espaço de 

participação, compartilhamento e colaboração. Neste contexto despertam nos usuários 

interesses comuns no ciberespaço, por ser ambiente onde sempre tem alguém para 

compartilhar suas idéias, discutir, desenvolver amizades e produzir algo. 

  

Para Palácios (2005), os elementos que compõem as comunidades virtuais são os 

sentimentos de pertença ao grupo, de permanência, de caráter corporativo, de existência de 

um projeto comum e a da territorialidade no ciberespaço. Uma comunidade virtual forma 

relações moldadas por áreas de interesse e por compartilhamento entre os pares. A ausência 

de uma base comum em território geográfico físico não compromete o estar-junto online 

que forma uma teia de inteligência coletiva, ou seja, uma rede comunicacional colaborativa 

formada por pessoas no ciberespaço, com trocas de informações, descentralizada, complexa 

e identificada no modelo todos-todos.  

Neste contexto é possível uma sinergia que favorece construções coletivas e 

aprendizagem colaborativa.  

A esse respeito, Lévy (2005, p. 127) coloca em destaque os seguintes aspectos: 

 

1. Interconexão: possibilidade de comunicação em rede por todo o planeta. 

Proporciona a superação do modo analógico unidirecional massivo em favor da 



interatividade. A interconexão funda uma humanidade sem fronteiras 

territoriais. Há dispersão geográfica, mas não há necessariamente separação dos 

interlocutores que se encontram nas interfaces online como presença virtual.  

 

2. Comunidades virtuais: são oriundas da interconexão planetária e são forjadas 

por centros de interesse, onde predominam a cooperação, a troca de 

informações, os debates e os projetos. A moral implícita neste tipo de 

proximidade é a da reciprocidade ou compartilhamento. A vida nos ambientes 

das comunidades virtuais raramente transcorre sem problemas. As manipulações 

e enganações também são possíveis como em qualquer tipo de relação 

presencial. Isso ocorre porque as comunidades virtuais são formadas por seres 

humanos em espaços de participações livres e plurais. 

 

3. Inteligência coletiva: é uma dinâmica social em que cada indivíduo contribui 

com seu saber compartilhado, sedimentando ou dando origem a novas 

estruturações na sociedade, com base na formação de um ecossistema de idéias 

que resulta em aprendizagem coletiva. Trata-se de um movimento cognitivo 

coletivo em que os atores são interlocutores conectados através do ciberespaço. 

 

Com os novos arranjos sociotécnicos, os princípios abordados neste segmento 

agregam valores à docência e à aprendizagem da disciplina CM na modalidade online.  

Estratégias didáticas fundamentadas no compartilhamento corroboram a idéia de 

educação democrática, plural e descentralizada. Esta possibilidade baseada na socialização 

e na partilha pode permitir a superação do modus operandi cristalizado na educação 

tradicional e construir o conhecimento como inteligência coletiva. 

Um terceiro princípio da cibercultura é a simulação. A simulação está cada vez mais 

inserida no contexto do entretenimento e da formação com a finalidade de reproduzir e/ou 

aproximar ações virtuais da realidade. A simulação por meio do computador e da internet 

permite a exploração de um fenômeno real em que os internautas podem manipular, 

explorar, levantar questionamentos, colaborar e experimentar.   



Para Jonassen (1990), os simuladores podem ser elaborados para qualquer área do 

conhecimento, desde que atenda aos referenciais de aprendizagem exploratória, permitindo 

espaços para descobertas e aproximações das situações de aprendizagem. 

A grande vantagem da simulação em ambientes de formação é que os discentes 

podem aprender pelas participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e 

permutabilidade-potencialidade, descritas por Silva (2002). 

Para Pimentel e Silva (2007), as estratégias de simulação podem ser programadas 

para que os estudantes testem suas hipóteses e percebam alterações em uma variedade de 

situações e condições na tela. Essas situações podem ser processos de aprendizado, 

dinâmicas demográficas, evolução das espécies, guerras, crises econômicas, jogos12, 

situações históricas, esportes e outros.  

No Brasil existem vários repositórios de “objetos de aprendizagem” ou simuladores 

para fins educacionais. O repositório de maior destaque é chamado de Rede Internacional 

Virtual de Educação (RIVED). Nasceu de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, 

firmado em 1997, para desenvolver simuladores digitais de uso pedagógico. Somente em 

1999 que Brasil, Peru e Venezuela participaram do projeto, dirigido pela Secretaria de 

Educação a Distância (SEED), que foi responsável até o ano de 2003 pela coleção de mais 

de 120 simuladores em diversas disciplinas. Em 2004, o processo de produção foi 

transferido para as universidades, cuja ação recebeu o nome de Fábrica Virtual. Com a 

mudança para as universidades, ocorreu uma expansão para a produção de conteúdos em 

outras áreas de conhecimento, para o Ensino Fundamental, Médio, Profissionalizante, 

Superior e para atendimento dos alunos portadores de necessidades especiais. Com esta 

iniciativa, a RIVED – Rede Internacional Virtual de Educação – passou a ser chamada de 

RIVED - Rede Interativa Virtual de Educação (BRASIL,1997). 

No Brasil, a RIVED é um repositório do Governo Federal com acesso gratuito aos 

simuladores ou objetos de aprendizagem, segundo objetivos pedagógicos diversos. Está 

acessível em http://www.rived.mec.gov.br/. Cada objeto de aprendizagem dispõe de um 

guia do professor com sugestões de uso. Cada professor tem liberdade para utilizá-los de 

                                                
12 Como exemplo de simulação, temos o jogo Flight Simulator, em que o jogador vivencia todas as situações 
de um piloto de avião. Este simulador ainda dispõe das principais aeronaves e aeroportos do mundo e das 
condições meteorológicas. 



acordo com sua demanda, ou seja, eles não são fechados e podem ser usados em totalidade 

ou em partes. 

 A seguir vejamos o funcionamento de um objeto de aprendizagem que simula 

situações anatômicas para propiciar suporte no processo de ensino e aprendizagem na área 

de saúde humana. O Atlas de Anatomia de Frank H. Netter contém lâminas13 corporais de 

todos os sistemas com legendas guias e textos explicativos. Além das lâminas o software 

dispõe de arquivo de estudo, exames práticos (múltipla escolha e discursivos) já prontos ou 

a fazer de acordo com a necessidade de cada um. A grande vantagem desse objeto de 

aprendizagem é a possibilidade de estudar de qualquer computador que obedeça a 

configuração mínima do sistema, sendo muito mais flexível do que transportar peças 

cadavéricas.  

     

 
Figura 1: Tela de apresentação do simulador 

 

A tela acima é a principal tela do simulador e nela constam os procedimentos de 

manipulação e navegabilidade do software.  

                                                
13 “Lâminas” é o termo científico utilizado pelos profissionais da área da saúde para designar partes do corpo 
a serem exploradas.  



 
Figura 2: Possibilidades do simulador 

  

Na parte esquerda da tela temos todas as possibilidades de observar as lâminas na 

parte anterior ou posterior, as regiões corporais, os sistemas e podemos também acessar por 

uma busca específica. O gerenciador de lista serve para criar um guia de estudo e as 

ferramentas servem para marcar com outras cores, imprimir e localizar a lâmina. “Mostrar 

pontos e nomes” serve para ocultar os pontos ou acidentes ósseos para efeito de estudo. A 

função teste serve para executar os testes prontos ou mesmo criá-los de acordo com as 

necessidades. A função lupa serve para dar o zoom nas partes específicas da peça. A 

memória serve para armazenar o que foi estudado, o tópico ajuda e o “parar” para finalizar 

o programa.  

 



 
Figura 3: Peças anatômicas e suas peculiaridades para estudo e aprendizagem 

 

Para Pimentel e Silva (2007), a grande vantagem dos simuladores é a 

experimentação como estímulo potencializador da aprendizagem valorizando a criatividade 

e a comunicação. 

É com base na sensorialidade que o discente pode experimentar percursos, perceber 

evoluções, confrontar pontos de vista, comprovar hipóteses, fazer parte das animações e 

simulações. Portanto os simuladores são instrumentos valiosos para despertar novas idéias, 

relacionar conceitos, motivar a curiosidade e a resolução de problemas (BRASIL, 1999). 

Marques e Silva (2006) defendem que uma docência que lança mão da simulação 

pode proporcionar construção do conhecimento, valorização das atitudes, estímulo à 

criatividade, comportamento adaptativo frente aos desafios, interatividade entre os 

envolvidos e intercâmbio de experiências. 

Para Pimentel e Silva (2007), os simuladores propiciam possibilidades de 

associações da teoria com o contexto vivenciado, dos estímulos com a solução de 

problemas, além de potencializar a testagem, a avaliação de resultados, a flexibilidade e o 

processo de decisão como tentativa e erro. 



Um quarto princípio cibercultura é a rede hipertextual14. O ambiente hipertextual 

online é um espaço complexo de muitas entradas, percursos, saídas interligados em 

constante movimento. Em consonância com os simuladores, é entendido como disposições 

técnicas em redes de conexões que permitem a materialidade da comunicação e da co-

criação que, por sua vez, possibilitam constantes construções na heterogeneidade de nós e 

ligações, como rede que contempla a multiplicidade de expressões, apropriação e 

construção de conteúdos e de propostas de atividades. A rede hipertextual no ambiente das 

interfaces online permite que professores e alunos interligados realizem associações 

múltiplas, garantindo o compartilhamento e a construção coletiva do conhecimento. 

Segundo Lévy (1998), a idéia de hipertexto não é nova. Foi anunciada pela 

primeira vez por Vannevar Bush em 1945. Este matemático imaginava um sistema de 

organização de informações que funcionasse de modo semelhante ao sistema de raciocínio 

humano: associativo, não linear, intuitivo, muito imediato. Ele descreveu um mecanismo 

que chamou de MEMEX (Memory Extension), que era eletronicamente ligado a uma 

biblioteca e capaz de mostrar livros e filmes ali catalogados, além de automaticamente 

apontar referências destes para outros trabalhos. Entretanto, oferecia mais do que 

simplesmente referenciar informação para o usuário. Era uma ferramenta que possibilitava 

elos combinados com controles eletromecânicos, câmeras e leitores de microfilme, todos 

integrados em uma grande mesa.  

 
Figura 4: Memex - Fonte: Google imagens 

                                                
14 Na tela do computador online, o usuário pode fazer uma leitura de forma não linear. Ele acessa links e 
constrói seu percurso no ambiente hipertextual dos conteúdos e das interfaces de comunicação e 
compartilhamento. 



Na década de 1960, Theodore Nelson criou o termo “hipertexto” para exprimir o 

funcionamento da memória do computador. Hoje na rede World Wide Web podemos 

compreender a previsão de Nelson.   

 
Figura 5: Desenho de Theodore Nelson para expressar o hipertexto. Fonte: Google Imagens 
 

Para definir hipertexto, Machado (1993) diz que: 

todo texto, desde a invenção da escrita, foi pensado e praticado como um 
dispositivo linear, como sucessão retilínea de caracteres, apoiada num 
suporte plano. A idéia básica do hipertexto é aproveitar a arquitetura não 
linear das memórias de computador para viabilizar textos tridimensionais 
como aqueles do holopoema15, porém dotados de uma estrutura dinâmica 
que os torne manipuláveis interativamente. A maneira mais usual de 
visualizar essa escritura múltipla na tela plana do monitor de vídeo é 
através de “janelas” (windows) paralelas, que se pode ir abrindo sempre 
que necessário, e também através de “elos” (links) que ligam 
determinadas palavras-chave de um texto a outros disponíveis na 
memória  (MACHADO, 1993, p. 286 e 288). 

 

Para Landow (1992), o hipertexto é como oposição às seqüências fixadas com 

começo e fim definidos. Na narrativa hipertextual, o autor oferece múltiplas possibilidades 

                                                
15 Holopoema não significa poema em versos escritos em uma folha de papel, mas em uma descontinuidade 
no processo de leitura, uma não-linearidade da cognição através da variação dos fragmentos da obra vistos 
pelo observador enquanto esse se movimenta. O observador deve assumir uma postura móvel e dinâmica para 
se movimentar ao redor do texto e encontrar seus diversos significados enquanto as palavras se apresentam e 
depois desaparecem no espaço (http://www.jayrus.art.br/Orfeu_Spam/Sessao_Academica.htm , acessado em 
16 de jan. 2008) 



em rede por meio das quais os próprios leitores constroem sucessões, realizando saltos com 

base em informações referenciais. 

Corroborando os autores supracitados, Lévy (1993) define o hipertexto como um 

conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, 

gráficos, seqüências sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos serem 

hipertextos. O hipertexto é um marco que rompe com a seqüência linear de informações e 

possibilita uma rede de conexões. 

O hipertexto online convida o navegador a desbravar o ciberespaço de acordo com 

suas necessidades, desejos e angústias, associando informações dispostas na rede 

valorizando a aprendizagem no percurso. Essa possibilidade trazida para o contexto da 

aprendizagem colaborativa online contempla as diversas autorias e a liberdade requerida 

pela educação autêntica baseada na polifonia, na dialógica e na construção do 

conhecimento pela inteligência coletiva. 

Os princípios descritos acima são importantes contributos para educação online. 

Eles podem potencializar as estratégias didáticas dos docentes, uma vez que permitem 

romper com a postura unidirecional de massa baseada no modelo um-todos. 

O princípio interatividade permite que o emissor e o receptor mudem 

freqüentemente de status tornando a mensagem aberta à manipulação, à intervenção e à co-

autoria. O docente passa do pólo transmissor ao agente provocador de situações, arquiteto 

de percursos e mobilizador da inteligência coletiva através do compartilhamento na 

comunidade virtual. E o discente é convidado a sair da condição de espectador e reprodutor 

de conteúdos prontos para a condição de autor e co-criador (SILVA, 2003).   

O princípio inteligência coletiva/comunidade virtual, entendido como novos 

comportamentos sociais, hábitos e atitudes baseados nos compartilhamentos em âmbito 

online, observados nos chats, blogs, podcasts, redes peer to peer (p2p) e na co-criação dos 

softwares livres, vem contemplar exigências em educação demarcadas por Anísio Teixeira 

e Paulo Freire, tal como veremos no próximo segmento: socialização, intercâmbio de 

idéias, diversidade, democracia e dialógica.   

A educação online potencializada pela inteligência coletiva/comunidade virtual 

poderá investir em ações que contribuam para a disposição e a oferta de um conjunto de 



territórios a explorar, de múltiplas experimentações e de recursos que estimulem a 

participação e de co-autoria no processo de docência e aprendizagem.  

O princípio simulação, por meio do computador e da internet, permite a 

exploração de um fenômeno real, propiciando aos discentes manipular, explorar, levantar 

questionamentos, colaborar e experimentar. Esta dinâmica permite potencializar situações 

de aprendizagem como atitude exploratória em espaços para descobertas e a aproximações. 

O princípio redes hipertextuais libera aos discentes a mobilidade no ciberespaço de 

acordo com suas necessidades, desejos e angústias, associando informações dispostas na 

rede e valorizando a aprendizagem no percurso. No contexto da aprendizagem colaborativa 

online as redes hipertextuais potencializam as diversas autorias e a liberdade requerida pela 

educação democrática, plural, polifônica e dialógica. 

 

2.3 Perspectivas para a disciplina CM na modalidade online 

 

Nessa sessão vislumbramos perspectivas para a disciplina CM na modalidade 

online. Para isso, articulamos princípios da cibercultura, aspectos centrais do pensamento 

pedagógico de Anísio Teixeira e Paulo Freire e referenciais propostos pelos PCN. 
Quadro 2: Articulações para uma educação democrática 

Cibercultura 
(Princípios) 

Anísio Teixeira 
(Aspectos centrais do seu 

pensamento) 

Paulo Freire 
(Aspectos centrais do seu 

pensamento) 
Interatividade  -Socialização 

-Superação do tradicional 
-Participação 
-Intervenção social 

-Educação popular 
-Educação libertadora 
-Dialógica 
-Ética 

Inteligência coletiva 
/comunidade virtual 
 

-Compartilhamento 
-Indivíduo-sociedade 
-intercâmbio de idéias 
-Diversidade 
-Aprendizado em grupo 

-Respeito às diferenças 
-Democracia 
-Pensamento crítico 
-Mudança social 
-Formação cidadã  

Simulação  -Experiências vivenciadas 
-Articulação teoria-prática 
-Experimentalismo 
-Escola-laboratório   

-Ação da transformação 
-Apreensão dos signos  
-Ato pedagógico 
-Ambientes audiovisuais 

Redes hipertextuais  -Democracia 
-Formação democrática 
-Discussões coletivas 

-Autonomia 
-Coletivismo 
-Interdisciplinaridade 

 



A educação baseada no compartilhamento, na socialização, nas experiências 

vivenciadas, na liberdade de escolhas e na superação da pedagogia da transmissão, não 

surgiu com advento da cibercultura. Dewey, citado por Amaral (2002, p. 169), no início do 

século XX, já alertava para a importância desses princípios como fundamentais para 

educação democrática. Assim ele justificava sua posição pioneira: “o aprendizado se dá 

quando compartilhamos experiências e isso só é possível num ambiente democrático, onde 

não haja barreiras ao intercâmbio de idéias”.       

Dewey influenciou muitos educadores contemporâneos. No Brasil suas idéias 

serviram de base para o movimento educacional Escola Nova. Anísio Teixeira é um dos 

seus discípulos mais importantes.  

Influenciado por algumas concepções de Dewey, Teixeira acredita que a educação é 

fundamental para se construir uma sociedade democrática. Este movimento de educação 

denominado Escola Nova tem como objetivo formar indivíduos reflexivos sociais 

considerando sua individualidade e sua responsabilidade no coletivo.     

O movimento Escola Nova surgiu com objetivo superar as idéias da pedagogia 

tradicional valorizando uma formação prática forjada na socialização, ou seja, na 

construção de um conjunto de hábitos e atitudes para participação inteligente na sociedade 

(TEIXEIRA, 1953)16. 

A escola democrática é aquela que possibilita espaços de experiências múltiplas a 

partir da diversidade. É na coletividade dos grupos e na articulação dos conteúdos de ensino 

e aprendizagem com a realidade que o educando estrutura sua formação para a autonomia.  

Mesmo não refletindo à luz da cibercultura, Teixeira enxergou além do seu tempo. 

Para ele a sociedade ideal é aquela que se baseia em compartilhamento e participação 

colaborativa. Para isso a educação precisa operar de modo que: 
 

haja o máximo de comum entre todos os grupos e, por isso, todos se 
entrelacem com idêntico respeito mútuo e idêntico interesse. As relações 
entre todos os grupos e o sentimento de que todos têm algo a receber e 

                                                
16 “A escola tem de se fazer prática e ativa, e não passiva e expositiva, formadora e não formalista. Não será a 
instituição decorativa pretensamente destinada à ilustração dos seus alunos, mas a casa que ensine a ganhar a 
vida e a participar inteligente e adequadamente da sociedade”. 
http://www.prossiga.br/anisioteixeira/fran/artigos/crise.html (acessado em 25/06/2008). Este trecho é extraído 
do artigo de A. Teixeira presente na referência: TEIXEIRA, Anísio. A crise educacional brasileira. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v. 19, n. 50, abr./jun. 1953, p. 20-43.  
 



algo a dar emprestam à grande sociedade o sentido democrático e lhe 
permite fazer-se o meio de desenvolvimento de cada um e de todos 
(TEIXEIRA, 1956, p. 7).   

 

A metodologia escolanovista está intimamente ligada ao contexto vivido pelos 

discentes para estruturação dos processos de ensino e aprendizagem. Esta organização, 

segundo Carvalho e Matta (2007), visa a provocar no aluno uma articulação dos conteúdos 

com sua realidade e principalmente ao questionamento dos aspectos sociais que o 

envolvem. Esta orientação teórico-prática tem como implicação a apropriação do 

conhecimento e o estímulo à consciência social através do posicionamento crítico-

questionador dos comportamentos sociais. Por isso Teixeira considera a escola um local 

propício para desenvolver esta consciência social. Para ele (1956 p.10):  

 
“a escola visa formar o homem para o modo de vida democrático, toda ela 
deve procurar, desde o início, mostrar que o indivíduo, em si e por si, é 
somente necessidades e impotências; que só existe em função dos outros e 
por causa dos outros; que a sua ação é sempre uma trans-ação com as coisas 
e pessoas e que saber é um conjunto de conceitos e operações destinados a 
atender àquelas necessidades, pela manipulação acertada e adequada das 
coisas e pela cooperação com os outros no trabalho que, hoje é sempre de 
grupo, cada um dependendo de todos e todos dependendo de cada um”. 

  

Logo, o escolanovismo baseado em Teixera, acredita ser possível a reconstrução da 

educação brasileira com base na ciência, na democracia, na liberdade e nos valores sociais. 

A idéia deste autor permite que educadores busquem a renovação em sua práxis,ou seja, 

romper com a pedagogia tradicional e compreender a emergência de um novo processo de 

ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea. 

Mesmo que não identificado com o escolanovismo, Paulo Freire também se 

encontra em sintonia com aspectos centrais do pensamento de Teixeira. Decerto ambos são 

referências reconhecidamente relevantes no que se refere à educação democrática. Baseado 

em uma proposta pedagógica voltada para formação de cidadãos críticos através de uma 

educação libertadora, popular e dialógica, Freire (1999) insistia veementemente em dizer 

que os discentes não são depósitos de conhecimentos, como receptores passivos (“educação 

bancária”). 



A pedagogia freireana tem como meta a superação do modelo de educação 

opressiva e para tal coloca como centralidade a participação dos aprendizes fundada na 

dialógica. A consciência crítica e dialógica se desenvolve quando discente e docente atuam 

colaborativamente na construção do conhecimento e na transformação da realidade. 

A postura dialógica que o docente deve instituir em sua sala de aula para a 

transformação da realidade deve provocar o discente por toda a sua vida escolar. Dentro das 

possibilidades dos alunos, o professor, na proposta freireana, deve promover as situações-

problema, o inesperado e o estímulo à descoberta conectados com sua realidade.  

Para Freire (1999, p. 36), o docente deve aderir a algumas características que visam 

à transformação da realidade. O conhecimento específico e a afetividade estão no centro do 

processo educativo, no qual “ensinar é uma especificidade humana”. Portanto o educador 

deve acreditar que a “verdadeira disciplina não está no silêncio dos silenciados, mas no 

alvoroço dos inquietos”, para uma formação democrática. 

Neste contexto o docente deve disponibilizar diversos percursos para a 

aprendizagem sem mostrar conclusões acabadas e prontas. Com essa postura dialógica o 

educando constrói seu conhecimento baseado em significados conectados à prática 

educativa e à realidade que o cerca.  

A prática educativa é uma constante no desenvolvimento da autonomia de 

professores e alunos. Portanto o compartilhamento de saberes oriundos das práticas 

educativas é repleto de significados, de construções e de redescoberta para ensinar, intervir 

e aprender. Portanto a proposta de Freire é uma educação que problematize, dialogue e que 

não trate os alunos como simples depósitos de conteúdos. A educação é um processo que se 

estabelece em conjunto e deve ser essencialmente dialógica, que segundo Freire (1999, 

p.79) "Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os 

homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo". 

Como acredita Freire o diálogo implica na transformação do mundo. Baseado na 

ação e na reflexão, o diálogo é uma ação de criação e recriação. O diálogo é o encontro das 

faces, valorizando o educando como sujeito ativo e responsável que mediado por um 

educador possa construir coletivamente seu conhecimento e por conseguinte sua 

autonomia.  



Avançados em seu tempo, Teixeira e Freire trouxeram contribuições importantes 

para educação brasileira. Ao buscarem uma educação democrática, ambos valorizaram a 

articulação dos conhecimentos com o mundo real e destacaram a necessidade de superação 

da pedagogia da transmissão através de procedimentos educativos baseados na 

participação, na colaboração, no compartilhamento e na autonomia.  

Podemos, então, vislumbrar aproximações oportunas dos princípios da 

cibercultura (interatividade, inteligência coletiva/comunidade virtual, simulação e redes 

hipertextuais) com os aspectos centrais dos pensamentos de Teixeira e Freire 

(participação, colaboração, compartilhamento e autonomia) conforme já mapeado 

(Quadro 2). Isso posto, devemos em seguida articular os referencias para CM, segundo 

os PCN, com a referida consonância. 

Antes de estabelecermos tal articulação, vale lembrar que o objetivo geral desta 

pesquisa é investigar como é feita a transposição didática17 de conteúdos e situações de 

aprendizagem da disciplina Corpo e Movimento oferecida na modalidade presencial para a 

modalidade online. Assim como os específicos são: 

 
1 Identificar e analisar como os conteúdos e as atividades da disciplina Corpo e 
Movimento são disponibilizados no ambiente online de aprendizagem. 
 
2 Verificar os procedimentos empregados e desenvolvidos pela docência online 
da disciplina Corpo e Movimento. 

 
3 Explicitar como o docente e os discentes da disciplina Corpo e Movimento 
lidam com as interfaces de comunicação disponibilizadas no ambiente online de 
aprendizagem. 

 
 Podemos perceber que nossa intenção não é estabelecer e/ou sugerir concepções 

pedagógicas a serem adotadas e muito menos conteúdos a serem seguidos pela disciplina 

Corpo e Movimento.  

 Por isso adotamos os PCN da Educação Física para as séries iniciais do ensino 

fundamental por contemplar em sua maioria a ementa da disciplina CM. Não estamos 

                                                
17 “Um conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar, sofre, a partir de então, um conjunto 
de transformações adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O 
‘trabalho’ que faz de um objeto de saber a ensinar, um objeto de ensino, é chamado de transposição didática.” 
(Chevallard, 1991, p.39). 



ingênuos em relação as suas fragilidades na construção, na aprovação e na execução dos 

parâmetros curriculares. 

Conforme parecer18 sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil,1997) as 

duas principais fragilidades apresentadas foram a elaboração dos PCN sem a colaboração 

de grupos de especialistas e pesquisadores dedicados aos estudos específicos e a ausência 

de consultas prévias ao público alvo, principalmente professores do ensino fundamental.  

O CBCE (1997), critica a questão qualitativa para o ensino fundamental. Esta 

questão ultrapassa os conteúdos pautados nos PCN, que para os componentes deste 

congresso a elaboração dos documentos como possível solução para educação nacional é 

um discurso ingênuo. 

 
 “A solução para educação nacional não pode ser atribuída tão simples e 
simploriamente à existência de PCN. Sem que a qualidade educacional 
desejada traga também melhorias materiais e profissionais a esse sistema, 
sem q eu haja reformas sociais mais amplas que beneficiem os 
freqüentadores de escola pública (os filhos dos trabalhadores das classes 
populares, bem como os excluídos do trabalho), é ingênuo o “discurso” que 
aponta a repetência, a evasão, o “represamento”19, a escassez de vagas, o 
desempenho insuficientes de professores e professoras e o alto custo por 
aluno como os problemas a serem resolvidos para a melhoria da qualidade 
da educação” (p.94)        

 

Acrescentamos ainda as críticas descritas por Darido (1999). Para esta autora os 

PCN desprezam o estímulo para formação continuada dos docentes. Esta formação é 

fundamental para a interpretação dos conteúdos teóricos do documento e para sua 

transposição para a prática cotidiana. Outro ponto que a referida autora aborda, são as 

resistências (individuais e/ou coletiva) que ocorrem devido à escassa ou precária 

participação de professores especialistas. Por fim o documento falta com respeito às 

diferenças sócio-econômicas e culturais das regiões brasileiras.    

Para Santoro20 (2008), os PCN da Educação Física em alguns de seus conteúdos 

exageram nos aspectos psicologizantes. Eles tendem a desconsiderar ou minimizar 

problemas complexos a apenas uma de suas variáveis, ou seja, a proposta do PCN 

                                                
18 Parecer na íntegra disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCB0397.pdf . Acessado em 08 
de setembro de 2008. 
19 “Permanência dos alunos por mais de um ano na mesma série do ensino fundamental” CBCE (1997 p. 93).  
20 Membro do grupo de pesquisadores do CBCE. 



desconsidera elementos sociais, econômicos e políticos em prol do simples ato de se 

movimentar. 

Não devemos ser ingênuos e desconsiderar em totalidade os PCN. Segundo Darido 

(1999) os PCN possuem aspectos inovadores como o princípio de inclusão. Este destaca 

que na história da Educação Física no Brasil sempre houve seleção dos mais aptos para 

pertencer a determinado grupo. Este contexto valoriza a exclusão de muitos alunos da 

cultura corporal do movimento. 

 Estar incluído na cultura corporal do movimento significa dizer que devemos 

ultrapassar o simples ato de “ensinar” técnicas de jogos, esportes, lutas e danças. A cultura 

corporal inclui dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais dos quais discentes tem 

o direito de saber e de interferir no que está sendo proposto.  

 

Para Ferraz (1996 p.17) esta dimensão pode ser entendida da seguinte maneira: 

 

“A dimensão procedimental diz respeito ao saber fazer (...). No que diz 
respeito à dimensão atitudinal, está se referindo a uma aprendizagem que 
implica na utilização do movimento como um meio para alcançar um fim, 
mas este fim não necessariamente se relaciona a uma melhora na 
capacidade de se mover efetivamente. Neste sentido, o movimento é um 
meio para o aluno aprender sobre seu potencial e suas limitações (...). [A 
dimensão conceitual] (...) significa a aquisição de um corpo de 
conhecimentos objetivos, desde aspectos nutricionais até sócio-culturais 
como a violência no esporte ou o corpo como mercadoria no âmbito dos 
contratos esportivos”. 

 
 

Podemos perceber que os PCN apresentam potencialidades e fragilidades, 

portanto é necessário uma leitura do documento com um olhar crítico em suas propostas. 

Devemos considerar a priori os aspectos sociais, políticos, econômicos e educacionais 

para a região que pretendemos aplicar suas sugestões. 

Citaremos a seguir alguns eixos propostos pelos PCN e estabeleceremos a 

articulação entre os princípios da cibercultura e o pensamento pedagógico de Teixeira e 

Freire. 

Os referenciais em CM segundo os PCN do Ensino Fundamental são: 

 



 Participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e 
construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando características físicas e 
de desempenho de si próprio e dos outros, sem discriminar por características 
pessoais, físicas, sexuais ou sociais; 

 
 Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações 

lúdicas e esportivas, repudiando qualquer espécie de violência; 
 
 Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações de 

cultura corporal do Brasil e do mundo, percebendo-as como recurso valioso para 
a integração entre pessoas e entre diferentes grupos sociais; 

 
 Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos 

saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com 
os efeitos sobre a própria saúde e de recuperação, manutenção e melhoria da 
saúde coletiva; 

 
 Solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, regulando e 

dosando o esforço em um nível compatível com as possibilidades, considerando 
que o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das competências corporais 
decorrem de perseverança e regularidade e devem ocorrer de modo saudável e 
equilibrado; 

 
 Reconhecer condições de trabalho que comprometam os processos de 

crescimento e desenvolvimento, não as aceitando para si nem para os outros, 
reivindicando condições de vida dignas; 

 
 Conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal que 

existem nos diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro da 
cultura em que são produzidos, analisando criticamente os padrões divulgados 
pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito; 

 
 Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como 

reivindicar locais adequados para promover atividades corporais de lazer, 
reconhecendo-as como uma necessidade básica do ser humano e um direito do 
cidadão. 

 

Em síntese podemos verificar que as referências dos PCN para CM estão baseadas 

no respeito às diferenças, à autonomia, à socialização e à participação. Para contemplarmos 

a docência da disciplina CM na modalidade online, respeitando os critérios elencados 

acima (PCN), devemos retomar os princípios da cibercultura e os aspectos centrais do 

pensamento pedagógico de Teixeira e de Freire. 



O princípio cibercultural da interatividade contempla o aspecto participação central 

para Teixeira e Freire e é também referencial nos PCN. Conforme visto no Item 2.2, a 

interatividade diz respeito à comunicação bidirecional entre emissores e receptores, 

tornando a mensagem aberta ao compartilhamento e à co-autoria.  

Por sua vez, o princípio cibercultural da inteligência coletiva/comunidade virtual 

também está em sintonia com o pensamento pedagógico de Teixeira e Freire, quando estes 

se referem a colaboração e compartilhamento. Está igualmente em sintonia com os 

referenciais dos PCN no que diz respeito diferenças e socialização. Por ser um ambiente 

plural, fruto de agregações humanas, a partir de centros de interesses no ciberespaço, a 

colaboração e o compartilhamento de saberes são centralidade neste princípio da 

cibercultura. 

Quanto ao princípio cibercultural da simulação, mesmo que não diretamente 

vinculado ao pensamento pedagógico de Teixeira e Freire, por tratar-se de um conceito 

muito específico, encontramos as seguintes aproximações: experiências vivenciadas, 

experimentalismo, articulação teoria-prática, escola-laboratório em Teixeira; ação da 

transformação, apreensão dos signos, ato pedagógico, ambientes audiovisuais em Freire. 

Com relação aos referenciais dos PCN, não vemos vinculação direta com o princípio da 

simulação. Entretanto, para a oferta de CM na modalidade online este princípio é de 

extrema relevância, uma vez que permite expressar na sala de aula virtual aspectos 

referentes à motricidade humana e à interação através de objetos de aprendizagem, vídeos, 

simuladores e charges.  

Quanto ao princípio cibercultural das redes hipertextuais, há também aproximações 

com o pensamento pedagógico de Teixeira e Freire, quando valorizam os seguintes 

aspectos: democracia, formação democrática, discussões coletivas em Teixeira; coletivismo 

e interdisciplinaridade em Freire. Com relação aos PCN, o princípio das redes hipertextuais 

pode encontrar aproximações nos referenciais voltados para a socialização, entendida como 

relações equilibradas e construtivas com os outros e integração entre pessoas e entre 

diferentes grupos sociais. 

Com base nessas aproximações entre princípios da cibercultura, aspectos centrais do 

pensamento pedagógico de Teixeira e Freire e os referenciais dos PCN, podemos 



vislumbrar possibilidades educativas para a disciplina CM na modalidade online. Assim, 

procuramos dar sentido ao quadro teórico adotado por esta pesquisa. 

 



3 A METODOLOGIA E O CAMPO DA PESQUISA 

Neste capítulo tratamos inicialmente da origem da pesquisa onde serão abordadas as 

motivações que levaram o pesquisador ao engajamento nesta dissertação. Em seguida, 

descrevemos a estrutura da pesquisa, abordando a opção metodológica utilizada, a 

descrição do campo, os instrumentos utilizados para a coleta de dados e os integrantes do 

campo da pesquisa. Finalizando o capítulo, descrevemos a plataforma CEDERJ (sala de 

aula virtual ou ambiente virtual de aprendizagem) com suas ferramentas, interfaces e 

dinâmica de funcionamento.  

  

3.1 Origem da pesquisa  

 

Quanto à origem da pesquisa e as motivações que levaram ao engajamento nesta 

dissertação, destacamos que o pesquisador é graduado em Educação Física e buscou o 

Mestrado em Educação, especificamente na Linha de Pesquisa das Tecnologias de 

Informação e Comunicação nos Processos Educacionais, com a finalidade de verificar 

como poderia ser implementada CM na modalidade online.  

Foi no ano de 1995 que aconteceram meus primeiros contatos com as novas 

tecnologias de informação e comunicação. Esses contatos ocorreram no curso técnico em 

processamento de dados do Colégio Castelo Branco/RJ. Coincidentemente, nesta época se 

iniciavam os primeiros passos da rede mundial de computadores (www).  

Em 1998, motivado pelo amor ao esporte (principalmente a natação), ingressei na 

licenciatura plena do curso de Educação Física da Universidade Castelo Branco/RJ. Diante 

das inúmeras possibilidades contempladas nesse curso, este pesquisador percebeu que as 

motivações iniciais em torno das especialidades natação, treinamento desportivo, fisiologia 

e biomecânica passaram a despertar menos interesse do que a área educacional, 

especificamente psicomotricidade, didática, prática de ensino em educação física escolar. 

O cruzamento da formação em processamento de dados com a formação em 

Educação Física resultou em grande motivação na direção do seu estudo acadêmico capaz 

de explorar as potencialidades das tecnologias digitais e da web para docência de CM.  



Em 2006 ocorre um concurso no CEDERJ/UERJ para “tutor a distância” da 

disciplina CM. Inquieto com a presença efetiva de uma disciplina que envolve vivências 

corporais até então estritamente presenciais na modalidade online, procurei ingressar no 

Mestrado em Educação e Cultura Contemporânea da Universidade Estácio de Sá/RJ na 

linha de pesquisa de Tecnologias de Informação e Comunicação nos Processos 

Educacionais (TICPE) com intuito de pesquisar a fundo os limites e possibilidades da 

oferta de CM via computador e internet. 

 

3.2 A metodologia e o campo da pesquisa 

 

A estruturação da pesquisa foi desenvolvida à luz da abordagem qualitativa, que 

Denzin e Lincoln (1994, p. 2) definem como: 
multimetodológica em seu foco, envolvendo uma aproximação 
interpretativa e natural ao assunto da pesquisa. Isso significa que os 
pesquisadores qualitativos estudam as coisas em seus ambientes naturais, 
tentando entender ou interpretar os fenômenos em termos dos 
significados que as pessoas dão aos mesmos. A pesquisa qualitativa 
envolve a coleta e estudo de uma variedade de materiais empíricos – 
estudo de caso, experiência pessoal, introspecção, história de vida, 
entrevista, textos visuais, interacionais, históricos e observacionais – que 
descrevem rotina e momentos problemáticos e significados na vida dos 
indivíduos. 

 
 

 Complementando a definição de Denzin e Lincoln, Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (1999, p. 166) observam que “o pesquisador se torna parte da situação 

observada, interagindo por longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu 

cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação”.  

Este tipo de pesquisa torna-se vantajosa por não depender do nível de conhecimento 

ou capacidade verbal dos sujeitos, e ainda possui aberturas para identificar comportamentos 

não intencionais, ou seja, respostas que algumas vezes são fornecidas apenas para satisfazer 

o pesquisador, mas que na práxis cotidiana não acontecem. 

A partir da variedade de materiais que envolvem a pesquisa qualitativa, julgamos 

ser mais adequada ao nosso estudo a observação participante, cujos princípios destacados 

por Brandão (1987, p. 12) são: a) Autenticidade e compromisso, b) Antidogmatismo, c) 



Restituição sistêmica, d) Feedback, e) Ritmo e equilíbrio de ação-reflexão, e f) Ciência 

modesta e técnicas dialogais. 

No primeiro princípio refere-se que o espaço intelectual é relativo ao compromisso 

da investigação. O segundo princípio discorre que o pesquisador não precisa aplicar em sua 

pesquisa idéias preestabelecidas. Já no terceiro princípio, estabelece que o pesquisador deve 

partir da cultura que envolve sua pesquisa para a transformação da realidade. O quarto 

princípio é o retorno das observações feitas aos envolvidos. O quinto princípio, o 

pesquisador deve estabelecer um ritmo e um equilíbrio para suas ações no campo. 

Utilizaremos observação participante na dinâmica online, por contemplar a 

interação social, a partilha e a observação de comportamentos intencionais e não 

intencionais.    

 Por pressupor interações sociais através da educação online, constitui uma unidade 

social em observação. Que Costa (1986, p. 137), define como: 

A unidade social em observação não pode ser demasiado extensa e o 
período de observação não pode ser demasiado curto, uma vez que o que 
se pretende é uma recolha intensiva de informação acerca dum vasto 
leque de práticas e de representações, com o objetivo tanto de as 
descrever como de alcançar a caracterização local das estruturas e dos 
processos sociais que organizam e dinamizam esse quadro social.  

 

 A unidade social em observação é o campo de pesquisa localizado na UERJ 

(Universidade do Estado do Rio de Janeiro), onde a disciplina CM é oferecida no curso de 

graduação a distância em Pedagogia das séries iniciais pelo Consórcio CEDERJ (Centro de 

Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro).  

Este consórcio é formado pelas universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, 

entre as quais se inclui a UERJ, responsável pela disciplina CM. 

A disciplina pesquisada é coordenada por um professor doutor em Corpo e 

Movimento com experiência em docência em cursos superiores. É mediada por uma tutora 

graduada em psicologia. E é composta de 24 discentes regularmente matriculados no curso.  

A disciplina é oferecida na modalidade semipresencial. Via web ocorre mediação e 

avaliação. No presencial ocorre somente avaliação. A disciplina CM conta com conteúdos 



de aprendizagem disponibilizados em suporte impresso (apostilas) e na plataforma 

CEDERJ. Há duas avaliações online,duas presenciais e uma avaliação especial em caso de 

problemas de saúde, gravidez, acidentes e outros a serem julgados pela coordenação da 

disciplina. A mediação realizada pela tutoria ocorre 100% online.   

Com base na observação participante, esta pesquisa investiga como é feita a 

transposição didática de conteúdos e situações de aprendizagem da disciplina CM oferecida 

na modalidade presencial para a modalidade online. Ou seja, como é feito o tratamento de 

conteúdos como vivências corporais (danças, lutas, esportes), como valores (cooperação, 

respeito às diferenças, socialização) no ambiente online.  

As atividades desenvolvidas no campo foram observar a dinâmica da disciplina CM 

no ambiente online. Dentre essas atividades estão: a disposição dos conteúdos semanais de 

aprendizagem na plataforma CEDERJ, o tira-dúvidas via e-mail, a construção de relatórios 

sobre as aulas a ser enviado para o coordenador da disciplina, o registro da freqüência dos 

alunos no Diário de Classe online21, a construção das avaliações, a correção das avaliações, 

a aplicação do questionário para a tutora e a presença do pesquisador na segunda avaliação 

obrigatória (AP2) para a aplicação do instrumento.    

A opção de coleta de dados foi de acordo com o objetivo geral da pesquisa, que 

focaliza investigar os limites e possibilidades da disciplina Corpo e Movimento na 

educação online descrita sob a ótica dos princípios da cibercultura e dos aspectos centrais 

dos teóricos Anísio Teixeira e Paulo Freire. 

Optamos pela observação participante descrita anteriormente, que segundo Freitas 

(2003) requer mais do pesquisador do que a simples descrição dos fatos. Ela supõe 

disposição para o diálogo reflexivo e formativos para pesquisadores e sujeitos pesquisados 

que interagem no mesmo campo.  

O pesquisador tem a intencionalidade de refletir com os sujeitos e objeto da 

pesquisa e, assim, construir colaborativamente encaminhamentos e conclusões. 

O período de coleta de dados envolveu: visitas à instituição, pesquisa bibliográfica, 

                                                
21 Para acessar as condições e as atividades da tutoria na integra, acesse: 
http://www.pvs.cederj.edu.br/professores/selecao2008/Edital.html acessado em 11 de fevereiro de 2008. 
  



acessos à plataforma CEDERJ, diário de campo e questionários aplicados à tutoria e aos 

discentes. Este período ocorreu entre agosto de 2007 e dezembro do mesmo ano, após 

liberação do pesquisador pelo coordenador da disciplina. 

O instrumento de coleta de dados adotado foi um questionário com perguntas 

abertas, com o objetivo de alcançarmos maior profundidade nas respostas (Anexo C). 

Os participantes que responderam o questionário foram 20 discentes regularmente 

matriculados no curso de Pedagogia das séries iniciais e a tutora a distância. 

Para a tutoria, foi aplicado o questionário no último encontro presencial com o 

pesquisador, que ocorreu no dia 15 de novembro de 2007, no campus da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Para os discentes, o questionário foi aplicado na segunda 

avaliação presencial (AP2), que ocorreu no dia 18 de novembro de 2007, nas salas de aula 

do Hospital Universitário Pedro Ernesto/RJ, local cedido para tal avaliação. Optamos por 

esta ocasião uma vez que aí se encontra reunido o maior contingente de alunos da disciplina 

CM, por tratar-se de avaliação obrigatória. 

As respostas dos questionários aplicados foram analisadas pela técnica análise de 

conteúdo. Formulamos os questionários somente com questões abertas (Anexos C e D). Os 

temas abordados nos questionários dirigidos aos discentes são: 1) participação na 

disciplina, 2) mediação online da tutora, 3) utilização da plataforma CEDERJ, 4) 

possibilidades estratégicas para a docência qualitativa na disciplina, 5) a validade da 

aprendizagem online de CM para sua posterior docência no ensino presencial.  

O questionário dirigido à tutoria da disciplina abordou os seguintes aspectos: 1) os 

limites e possibilidades para a docência da disciplina CM na modalidade online, 2) como 

estimular a participação dos discentes, 3) como avalia a autoria dos discentes no processo 

de aprendizagem, 4) como lida com eventuais resistências dos discentes à modalidade 

online, 5) a utilização das interfaces como possibilidades de enriquecer e construir o 

aprendizado, 6) como lida com as sugestões e/ou contribuições dos discentes, 7) e como 

implementa a qualidade na disciplina CM na modalidade online. 

 

 



 

 Aspectos da plataforma CEDERJ (Ambiente Virtual de Aprendizagem) 

 

Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) ou plataforma ou sala de aula virtual são 

softwares elaborados com fins educacionais, que permitem o gerenciamento do processo de 

ensino e aprendizagem (por exemplo: moodle, blackboard, TelEduc, plataforma CEDERJ). 

O AVA voltado para uma aprendizagem colaborativa online deve contemplar e integrar 

múltiplos recursos (chat, fóruns, midiateca, hipertexto, biblioteca, etc.) que visam a 

estimular a participação e a integração alunos, professores e conteúdos de aprendizagem. 

Segundo Parra (2002), o ambiente virtual de aprendizagem deve conter os seguintes 

elementos:  

 
- Usuários – São todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem e que 

interagem no AVA. 
 
- Conteúdo programático – São os conteúdos que constituem a matriz curricular dos 

cursos em questão. 
  
- Especialistas - são os profissionais envolvidos no designer e desenvolvimento do 

ambiente, dos materiais e dos conteúdos educacionais. Esse grupo é composto pelo 
professor especialista ou conteudista, pelo design instrucional, pelo designer gráfico 
ou web designer, pelo programador ou web roteirista e pelo administrador (Quadro 
3).  

  
Corroborando com as idéias do autor supracitado, o AVA deve conter além dos 

especialistas, ferramentas abertas à interatividade, a participação, a colaboração e ao 

compartilhamento. Essas ferramentas são os fóruns de discussão, as videoconferências, os 

acessos à base de dados (biblioteca), os hipertextos, os chats, entre outras (Figura 8). 

Mostraremos nas telas a seguir a plataforma CEDERJ e suas ferramentas colaborativas. 

Na tela de apresentação (Figura 6) podemos notar que no canto superior esquerdo 

temos um espaço denominado “sala de aula” com login22 e senha. Este setor é a porta de 

entrada para o coordenador, para o tutor e para os alunos, cada qual sendo identificado pelo 

sistema e direcionado pelo mesmo. 

                                                
22 Login ou palavra-senha é um conjunto de caracteres solicitado para os usuários acessarem algum sistema 
computacional. 



 
Figura 6 – Tela de Apresentação CECIERJ/CEDERJ 

 

Após acessar a plataforma e a tela da disciplina, encontramos um tutorial, ou seja, 

um guia para o aluno com informações pertinentes à disciplina, como: boas-vindas, perfil 

“desejado” do aluno (por exemplo: a) administrar bem o tempo conciliando com os 

conteúdos das disciplinas cursadas; b) ter um perfil dinâmico e independente; e c) ser 

disciplinado com as datas do cronograma) e dados da disciplina como período, carga 

horária (Anexo A), ementa (Anexo B) e cronograma (Anexo G), conforme mostra a Figura 

7.  



 
Figura 7 – Tela do tutorial para os discentes 

  

Na Figura 8 estão presentes “ferramentas” para os discentes na plataforma 

CEDERJ. Essas “ferramentas” servem para orientar a navegação no ambiente. São eles:  

 Guia rápido - Espaço destinado aos participantes para soluções imediatas, 

como, por exemplo, navegar na plataforma CEDERJ. 

 Últimas notícias - Informes gerais incluindo outros pólos de ensino e 

aprendizagem do CEDERJ. 

 Material complementar das aulas - Este link destina-se a estimular os discentes 

a buscar novas referências que rompam com o conteúdo fechado dos módulos 

da disciplina. 

 Quadro de avisos - Este espaço destina-se a anúncios, avisos de avaliações, 

oportunidades de cursos, palestras entre outros. 

 Aula na web - São aulas em tempo real que ocorrem dentro da plataforma 

CEDERJ, da qual o usuário deve dispor de senha e login para acessá-la.  



 Guia de disciplina - Refere-se aos conteúdos, dias previstos para as aulas e 

avaliações presenciais e a distância. 

 Ementa da disciplina - Encontra no Anexo B desta produção, e refere-se ao 

escopo da disciplina Corpo e Movimento. 

 Participantes - São os alunos do curso de Pedagogia das séries iniciais do 

consórcio CEDERJ/UERJ, que cursam a disciplina. 

 Sala de tutoria - Ambiente onde o tutor disponibiliza os conteúdos na 

plataforma e recebe as dúvidas, sugestões e críticas por parte dos envolvidos. 

 Cronograma - Encontra-se no Anexo D e aponta para as datas que os 

conteúdos serão disponibilizados, assim como as datas das avaliações. 

 Materiais impressos - São as apostilas da disciplina, totalizando três volumes, 

que são chamados módulos CEDERJ.  

 Avaliações e gabaritos - Espaço reservado para o acesso e conferência das 

avaliações durante o percurso.  

 Exercícios complementares - Atividades que visam a reforçar os conteúdos. 

 “Comunidades virtuais”  – “Fórum” e “sala de conferência”. 

 

 



 
Figura 8 – “Ferramentas” da plataforma CEDERJ 

 

A Figura 9 apresenta a tela com os “destaques da semana”, as disciplinas cursadas 

pelo aluno (“minhas disciplinas”), as “notícias do curso”, as “notícias do pólo”, 

“calendário” e “sistema complementar” (informações 2007.2, provas 2007.2, situação 

acadêmica, trancamentos, notas e biblioteca),  

 



 
Figura 9 –Atualizações gerais 

 

A figura 10, na parte inferior esquerda, destaca como “comunidade virtual” o fórum 

(“lista de fóruns” e “criação de fóruns”) e a “sala de conferências” (chat). Como se pode 

ver, não há fórum criado. Durante o período de observado (um semestre letivo) não houve 

utilização da “comunidade virtual”, ou seja, nem do fórum nem do chat. Faremos análises 

sobre estes dados no Capítulo 4.  

 

 

 



 
Figura 10 – “Comunidades virtuais” - Espaço para fóruns e para “salas de conferências” (chat). 

 

 

 



4 CORPO E MOVIMENTO NA MODALIDADE ONLINE: ANÁLISE DOS DADOS 
E SUGESTÕES  
 

 Neste capítulo analisaremos os dados coletados no campo e os relacionaremos com 

os objetivos desta produção, evidenciando as possibilidades para docência e aprendizagem 

da disciplina CM na modalidade online, tendo como base teórica os autores e os conceitos 

trabalhados no Capítulo 2. 

 Utilizamos a observação não-estruturada, por ser mais oportuna na apreensão dos 

fatos, comportamentos e cenários. Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004), este 

tipo de observação permite analisar in loco os comportamentos cotidianos manifestados no 

campo da pesquisa, na “qual os comportamentos a serem observados não são 

predeterminados, eles são observados e relatados da forma como ocorrem, visando 

descrever e compreender o que está ocorrendo numa dada situação” (idem, p. 166).  

  Este tipo observação exige domínio da pesquisa, confiança dos envolvidos e 

instrumento adequado para a coleta de dados. Os dados coletados obtidos através dos 

questionários aplicados (Anexos D e C) ao tutor e aos discentes foram analisados pela 

técnica de análise de conteúdo, pois julgamos ser oportuno para identificar palavras ou 

frases mais recorrentes. Para Bardin (2004), a análise de conteúdo é conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que aposta no rigor do método como forma de não se perder na 

heterogeneidade de seu objeto.  

Utilizamos as matrizes propostas por Bardin (2004): pré-análise, exploração do 

material e interpretação. Na pré-análise dos questionários, fizemos a transcrição das 

respostas na íntegra e leitura meticulosa dos textos apresentados. Na exploração do 

material, fizemos recortes e escolhemos unidades de registro, elegendo-as e codificando-as, 

mediante a convergência com os objetivos da pesquisa. Na interpretação, classificamos as 

unidades temáticas com base em um grupo de elementos que foram reunidos conforme o 

tema pesquisado, num processo chamado categorização. Bardin (1977, p. 70) afirma que 

“as categorias são empregadas para se estabelecerem classificações, e trabalhar com 

categorias significa agrupar elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito capaz 

de abranger tudo isso”.  



No tratamento dos resultados obtidos na inferência e na interpretação, dados 

emergiram como significativos e válidos, que serviram para compreender as propostas dos 

referenciais para a docência online da disciplina CM. 

  

4.1 Análise categorial dos dados do campo 

 

Seguindo a orientação de Bardin (2004), classificaremos os elementos significantes 

encontrados nas respostas aos questionários e na observação não-estruturada junto à tutoria 

e aos discentes pesquisados. Tomemos como orientação para este encaminhamento seguir 

os objetivos da pesquisa.  

 

 Investigar como é feita a transposição didática de conteúdos e situações de 
aprendizagem da disciplina Corpo e Movimento oferecida na modalidade presencial 
para a modalidade online.  
 
 
É recorrente na disciplina CM presencial nas primeiras séries do ensino fundamental 

a articulação de conteúdos de aprendizagem sobre “Criança, Escola e Movimento”. Este 

conteúdo está em sintonia com o cronograma da disciplina CM na modalidade online 

conforme consta nas aulas 11 e 12 do anexo G desta produção. 

Segundo Brasil (1997), no ensino presencial esses conteúdos têm a finalidade de 

estimular a participação nas atividades corporais, a socialização, a autonomia do educando 

e o respeito às diferenças. Vejamos alguns exemplos de atividades específicas para as séries 

iniciais que corroboram a idéia central descrita neste parágrafo. São elas: 

 

 Os esportes/jogos: futebol, “queimado”, atletismo. 

 As manifestações artísticas de cultura corporal: danças e peças de teatro. 

 Conhecimento do corpo humano: anatomia, fisiologia e bioquímica23.  

 

Após apontar alguns exemplos de atividades corporais e suas finalidades para o 

ensino presencial, vejamos a seguir como é feita a transposição didática de conteúdos e 

                                                
23 Os conteúdos devem ser desenvolvidos de acordo com a etapa de desenvolvimento do educando das 
primeiras séries do ensino fundamental. 



situações de aprendizagem mediadas pela tutoria para a CM na plataforma CEDERJ 

online. 

Durante a observação participante, o pesquisador investigou como foi feita a 

transposição didática dos conteúdos e situações de aprendizagem do ensino presencial para 

a modalidade online da disciplina CM. 

Na investigação constatamos que tal transposição não articulava a teoria com a 

prática e ficava restrita à reprodução dos conteúdos de aprendizagem que constavam nos 

módulos (impressos). Fechados à participação, esses conteúdos eram postados pela tutoria 

na plataforma CEDERJ divididos por aulas, conforme cronograma (Anexo G). Por sua vez, 

os discentes acessavam a plataforma e baixavam os conteúdos para a leitura e prestação de 

contas nas avaliações. Tomemos as falas a seguir como exemplos:  
 
Quanto aos limites, sinto falta de atividades presenciais como 
complemento da parte teórica. Já as possibilidades, destaco o 
enriquecimento por conter na disciplina conteúdos que permitem 
entender as funções globais dos alunos das séries iniciais nos aspectos 
cognitivos, afetivos, sociais e motor (Tutora ESTRELA). 
 

Os limites se referem a trocas e debates nas atividades presenciais e nas 
articulações entre a teoria e a prática (Aluno FOX). 
 

Na maioria das vezes não conseguimos visualizar na prática o que 
aprendemos na teoria. Falta um tutor presencial (Aluno SIERRA). 

 

Sabemos que a articulação teoria e prática é o ponto chave de sua teoria, pois 

Dewey acreditava que hipóteses teóricas só têm sentido no cotidiano e que o conhecimento 

é o resultado de discussões coletivas e compartilhamento (Dewey apud TEIXEIRA, 1979). 

Para enfrentar o problema referente à falta de atividades presenciais, o coordenador da 

disciplina sugeriu à direção do CEDERJ uma solução desenvolvida por ele próprio: a 

“tutoria itinerante/presencial” (Anexo F). Trata-se de um projeto cujo objetivo é 

proporcionar através de oficinas presenciais a construção do conhecimento específico de 

CM de forma crítica e contextualizada, tal como descrito no trecho em seguida: 
 

Existe a necessidade premente de incluirmos aspectos práticos dos 
conteúdos, para que os alunos tenham condições de produzir 
conhecimentos críticos, para além das questões meramente cognitivas 
dissociadas do corpo e de suas expressões culturais. Dialogar 



corporalmente as experiências e processos de ensino e aprendizagem 
coletivamente, proporcionando sentidos e significados tanto 
individualmente quanto em grupo, em relação aos saberes construídos 
por intermédio das multimídias oferecidas pelo curso (Anexo F). 

 

Esse projeto foi indeferido pela diretoria do CEDERJ, que desconsiderou a 

importância da motricidade humana na formação de futuros docentes, que poderão atuar na 

disciplina CM tanto no presencial quanto no ambiente online. Esta decisão compromete 

significativamente a qualidade da disciplina e principalmente a formação de professores 

que atuarão com crianças das séries iniciais.    

Uma vez que o CEDERJ não abre mão da modalidade estritamente online para CM, 

valeria a pena que sua diretoria se desse conta, por exemplo, do princípio da simulação, 

juntamente com os demais princípios da cibercultura já descritos nessa dissertação: 

interatividade, inteligência coletiva/comunidade virtual e redes hipertextuais. Conforme 

analisado no Capítulo 2, tais princípios podem, não substituir o presencial – que fique claro 

isso! –, mas permitir transposição de conteúdos que envolvem a motricidade humana em 

consonância com o pensamento pedagógico de Teixeira e Freire.  

Os simuladores podem contribuir em consonância com o “experimentalismo” de 

Teixeira e a “apreensão de signos” de Freire, como um recurso didático que pode articular 

os conteúdos dispostos na plataforma com situações de aprendizagem que permitam os 

alunos vivenciar, experimentar, manipular e discutir aspectos sobre a motricidade humana. 

Imaginemos aqui um objeto de aprendizagem que possa agregar personagens que 

simulem movimentos humanos, que permita áudio e vídeo para demonstrar valências 

físicas (agilidade, velocidade, potência, resistência, entre outras), que disponha de ambiente 

para conferências, valorizando discussões coletivas de situações de aprendizagem e que 

permita hipertexto para a busca de informações conforme as necessidades dos envolvidos 

no processo educativo. 

Como exemplo de transposição do presencial para o ambiente online, podemos citar 

a importância de um objeto de aprendizagem. Imaginemos um simulador no qual o discente 

possa operar com a dança, com o jogo, com os esportes e com o conhecimento do corpo 

humano, expressando no virtual participação, socialização, autonomia e respeito às 

diferenças. O simulador favoreceria a experimentação; nas interfaces chat e fórum, por 

exemplo, favoreceria o compartilhamento de idéias, a dialógica e a construção colaborativa 



de conhecimentos específicos; e através do recurso audiovisual permitiria observar as 

valências físicas envolvidas em corpo e movimento. 

Teríamos assim a articulação teoria e prática via simulador, o que potencializaria o 

processo de ensino e aprendizagem da disciplina CM na modalidade online. Este processo 

não substitui a vivência presencial, mas permite à vivência virtual através dos princípios da 

cibercultura, pelas potencialidades do computador e da internet, em sintonia com o 

pensamento pedagógico de Teixeira e Freire e contemplando as exigências dos PCN. 

  

 Identificar e analisar como os conteúdos e as atividades de aprendizagem da 
disciplina CM são disponibilizados no ambiente online de aprendizagem. 

 
 

Os conteúdos da disciplina CM na modalidade online são dispostos em três módulos 

distribuídos no decorrer do semestre (Anexo D). Cada módulo contém em média 180 

páginas no texto impresso e nas telas da plataforma CEDERJ. Vale destacar que o semestre 

observado iniciou no dia 23 de julho e terminou dia 16 de dezembro de 2007 (Anexo G), ou 

seja, significa dizer que cada módulo dura em média 45 dias.  

Outro aspecto evidente é a grande quantidade de conceitos específicos de 

biomecânica, anatomia e fisiologia que tornam o texto extremamente conceitual ou 

acadêmico e afastam o aprendiz dos conteúdos essenciais à formação de pedagogos para as 

séries iniciais do ensino fundamental. As palavras da tutora apontam para as dificuldades 

dos discentes neste aspecto.  

 
As maiores dificuldades que os alunos encontram na disciplina são os 
conceitos específicos da área da saúde, que fogem da atuação do 
pedagogo. A estratégia utilizada é a reformulação das avaliações, 
procurando aproximar mais da prática dos discentes e a prontidão para o 
tira-dúvidas (Tutora ESTRELA). 

 

Forjados no modelo um-todos, os conteúdos e as atividades de aprendizagem da 

disciplina CM são totalmente fechados à intervenção da tutora e dos alunos. 

Disponibilizadas no ambiente online, as atividades estão restritas 

às leituras dos módulos (apostilas) e às avaliações periódicas dos discentes na plataforma 

CEDERJ (AD) ou no presencial (AP).  



Belisário (2006) recomenda que o material didático deve contemplar aspectos 

dialógicos, caso contrário se tornará frágil será o grande motivo de evasão de alunos nos 

programas de EAD. O material didático deve ser capaz de garantir a interatividade no 

processo de ensino e aprendizagem, por isso deve conter “estrutura, navegabilidade e 

discurso”. Ou seja, este autor parece estar em sintonia com os princípios da cibercultura e 

contempla aproximações com o pensamento pedagógico de Teixeira e Freire. 

Na “estrutura” do material didático, o autor destaca dois segmentos: o macro e o 

micro. No ponto de vista macro, contamos com as possibilidades de interação que 

consistem em leituras hipertextuais e exercícios colaborativos com o objetivo de levantar 

idéias, selecionar dúvidas e discutir no grupo. No ponto de vista micro, o material didático 

deve ter sete componentes para a sua estruturação: 

 

 Relação prática-teoria – material que possa relacionar experiências anteriores com a 

teoria estudada; 

 Auto-avaliação – durante o processo, são essenciais paradas para as reflexões, 

levando o aluno a uma revisão de seus estudos e sua postura crítica frente a eles; 

 Glossário – essencial na produção do material. É um elemento facilitador do estudo 

online; 

 Exemplificação – correlação entre o currículo oculto por parte dos discentes e a 

temática tratada; 

 Animações e vídeos didáticos – corresponde a uma estratégia que, se estruturada em 

modo hipertexto, é um elemento motivador para a seqüência dos estudos por 

permitir a recursividade e a simulação. 

 Resumos – são interessantes para verificar se os alunos estão conseguindo atingir as 

idéias centrais e se estão correlacionando com outros textos ou vivências; 

 Relação teoria-prática – o inverso da primeira, visa a que o aluno supere a visão da 

teoria com abstração da construção do conhecimento. 

 

Sobre a “navegabilidade” do material didático, Belisário alerta para o fato de que 

não adianta contemplar todos os componentes da “estrutura” macro e micro, se o ambiente 

virtual não garante um nível de atratividade para o discente. Ou seja, o ambiente virtual 



deve conter hipertextos, fóruns, chats, vídeos, áudio, produções gráficas e objetos de 

aprendizagem (simuladores). 

 Com relação ao “discurso”, Belisário (2006, p. 146 e 147) afirma que o material 

didádico deve contemplar o diálogo e a interatividade. No ponto de vista dialógico, “[...] 

um material no qual, os textos, por exemplo, reproduzam, simulem ou antecipem a 

possibilidade de um diálogo entre autor e leitor, que permita a este último uma percepção 

de igualdade e não de inferioridade ou passividade frente ao professor”. Sob a ótica da 

interatividade o material deve contemplar o “diálogo concreto [...] ele precisa garantir ao 

aluno o desenvolvimento de uma ação interativa, através da proposição de exercícios, 

provocações etc., mas que efetivamente possam conduzir à alteração ou transformação do 

material”.   

Para contemplar a arquitetura e a dinâmica do material didático propostas por 

Belisário é preciso remeter à contribuição de Santos (2003) sobre expedientes essenciais 

que demandam a presença de especialistas responsáveis por atividades específicas 

componentes do material didático.  

Quadro 3 - Profissionais envolvidos na EAD online  

ESPECIALISTAS ATIVIDADES 

Conteudista Cria e seleciona conteúdos normalmente na forma de texto 
explicativo/dissertativo e prepara o programa do curso. 

Web-roteirista Articula o conteúdo através de um roteiro que potencializa o 
conteúdo (produzido pelo conteudista), a partir do uso de 
linguagens e formatos variados (hipertexto, da mixagem e da 
multimídia). 

Web-designer Desenvolve o roteiro (feito pelo web-roteirista), criando a 
estética/arte final do conteúdo a partir das potencialidades da 
linguagem digital. 

Instructional 
Designer 

(esse profissional 
normalmente é um 

educador com experiência 
em Tecnologia 
Educacional) 

Analisa as necessidades, constrói o desenho do ambiente de 
aprendizagem, seleciona as tecnologias de acordo com as 
necessidades de aprendizagem e condições estruturais dos 
cursistas, avalia os processos de construção e uso do curso. 
Além disso, media o trabalho de toda a equipe de especialistas. 

Fonte: SANTOS (2003) 

A investigação sobre como os conteúdos e as atividades de aprendizagem da 

disciplina CM são disponibilizados no ambiente online de aprendizagem do CEDERJ 



revela ausência das preocupações destacadas por Belisário e Santos. Outrossim, os 

conteúdos e atividades para a disciplina CM não contemplam os princípios da cibercultura 

nem o pensamento pedagógico de Teixeira e Freire para uma educação democrática. Os 

envolvidos com a disciplina deveriam ajustar o material didático ao formato hipertextual, 

incluindo sons, gráficos, textos, imagens, vídeos, simulação e atividades colaborativas 

(chats, fóruns), como ambiência de participação, compartilhamento, socialização e 

autonomia.  

 
 Verificar os procedimentos empregados e desenvolvidos pela docência online da 

disciplina CM. 
 

Como observado nas visitas ao campo, os procedimentos desenvolvidos pela tutora 

da disciplina CM envolveram a disposição dos conteúdos semanais de aprendizagem na 

plataforma CEDERJ, as postagens de avisos pertinentes ao curso e à disciplina, o tira-

dúvidas (e-mail, telefone), a construção de relatórios sobre as aulas a ser enviado para o 

coordenador da disciplina, o registro da freqüência dos alunos no diário de classe online, a 

construção das avaliações sob a supervisão do coordenador e a correção das avaliações.  

Conforme descrito anteriormente, podemos perceber que a prática docente está 

aquém dos princípios da cibercultura por não contemplar atividades que permitam a 

interatividade (participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e potencialidade-

permutabilidade), a inteligência coletiva/comunidade virtual (compartilhamento online), a 

simulação (motricidade humana no virtual) e a rede hipertextual online (web).  

Além de não estar em sintonia com os princípios da cibercultura, aspectos centrais 

do pensamento pedagógico de Teixeira e Freire não foram contemplados, como educação 

democrática e dialógica. A dinâmica da disciplina não rompeu com o modelo um-todos e 

não estimulou participação, colaboração e compartilhamento para a construção da 

aprendizagem e da autonomia do educando.   

Em seguida destacamos algumas falas da tutora e dos discentes obtidas nas 

respostas às perguntas dos questionários referentes à participação na disciplina. 

Comecemos pela fala da tutora: 
A interatividade com os alunos se dá através da plataforma CEDERJ e 
contato telefônico. Infelizmente a maior parte dos alunos só procura a 
tutoria apenas nos períodos das avaliações. Poucos são os alunos que 



tiram dúvidas ao longo do período acadêmico, menor ainda o número de 
discentes interessados em materiais complementares para o 
enriquecimento profissional. Porém procuro corresponder à procura dos 
alunos sempre de maneira esclarecedora, sejam dúvidas em relação ao 
curso, às avaliações ou à própria disciplina, respondendo o mais rápido 
possível e resolvendo as questões que me são colocadas, sejam por 
telefone ou via web (Tutora ESTRELA). 

 

A fala da tutora destaca a interatividade, entretanto podemos perceber que os 

discentes não têm condições de interagir de fato, no sentido complexo do termo 

interatividade visto no Capítulo 2. Assim podemos constatar alguns impedimentos 

determinantes. Um deles é a falta de possibilidades de atuação dos alunos na arquitetura do 

material didático (conteúdos fechados ou textos chapados desprovidos de hiperlink interno 

e externo). Outro é a distância entre tutor e alunos, pela falta de atividades nas interfaces da 

plataforma (iremos analisar este problema no próximo tópico). Também impedimento 

importante é o isolamento dos alunos entre si, ou seja, cada aluno só tem contato com os 

outros alunos nos dias de avaliação presencial (AP). Eles não são apenas responsáveis pela 

falta de interatividade, são antes de tudo impedimentos à educação segundo o pensamento 

pedagógico de Teixeira e Freire. Temos aqui a subutilização AVA e dos princípios da 

cibercultura, o que torna a disciplina CM uma experiência clássica de EAD em detrimento 

do engajamento possível na educação online propriamente dita.  

As falas dos discentes corroboram a crítica. Vejamos: 

 

“Fico restrito à leitura dos módulos” (Aluno GOLF). 

Apenas cumpro as tarefas” (Aluno HOTEL). 

“A participação fica restrita à leitura dos módulos” (Aluno TANGO). 
 
“Participo somente das avaliações que são obrigatórias” (Aluno 
OSCAR). 
 
“Só encontro meus colegas de turma para discutir alguma questão do 
curso no dia da avaliação presencial” (Aluno BRAVO). 
 
“A disciplina não é interativa” (Aluno LIMA).  
 
“A tutora é mais uma fiscal das minhas obrigações do que uma 
professora capaz de construir comigo conhecimento da matéria” (Aluno 
FOX).   

 



 Nas respostas acima podemos perceber que os discentes não ultrapassam o 

cumprimento das tarefas obrigatórias, incluindo-se aí as avaliações. Na fala do aluno Fox, 

temos ainda a expressão de um grave problema do ensino não presencial: o tutor 

desprovido da condição de docente. Ou seja, o personagem tutor atua muito mais na esfera 

da administração e fiscalização do feedback dos alunos do que da mediação propriamente 

dita. Isso traz implicações prejudiciais tanto para a interatividade quanto para a educação 

autêntica segundo Teixeira e Freire.   

 Compreender como o docente e os discentes da disciplina CM lidam com as 
interfaces de comunicação disponibilizadas no ambiente online de aprendizagem. 

 

No Capítulo 3, destacamos algumas telas da plataforma CEDERJ. Podemos observar 

nas telas expostas que a plataforma dispõe de interfaces que poderiam ser utilizadas para 

potencializar a aprendizagem na disciplina CM e estimular a participação dos discentes. No 

decorrer da observação participante (semestre de 2007.2), não foram utilizadas as interfaces 

da “sala de conferências” (fórum, chat) que a plataforma dispõe. Este fato impediu a 

dialógica e o compartilhamento no processo educativo.  

Segundo Silva e Claro (2007), o professor pode lançar mão dessas interfaces para a co-

criação da comunicação e da aprendizagem em suas salas de aula online. Elas favorecem 

interatividade, sentimento de pertença, trocas, críticas e autocrítica, discussões temáticas, 

elaboração, colaboração, exploração, experimentação, simulação e descoberta. Vejamos as 

dinâmicas das interfaces chat e fórum segundo estes autores (p. 86 e 87): 
 
 O chat é um espaço online de bate-papo síncrono (com hora 
marcada) com envio e recepção simultâneos de mensagens textuais e 
imagéticas. Professor e aprendizes podem propor o tema e debatê-lo. 
Podem convidar outros participantes do curso e colaboradores externos, 
agendando dia e hora. Os temas podem ser vinculados às unidades ou 
atividades do curso, porém muitas vezes tomam rumos próprios, numa 
polifonia favorável ao estreitamento dos laços de interesses e desbloqueio 
da participação. O chat potencializa a socialização online quando 
promove sentimento de pertencimento, vínculos afetivos e interatividade. 
Mediado ou não, permite discussões temáticas e elaborações 
colaborativas que estreitam laços e impulsionam a aprendizagem. O texto 
das participações é quase sempre telegráfico, ligeiro, não linear e 
próximo da linguagem oral, efervescente e polifônico. Pode ser tomado 
como documento produzido pelo grupo e enviado para o cursista que não 



pôde estar presente. Não necessariamente como mediador do chat, o 
professor cuida da co-presença potencializada em interatividade. No 
lugar da obrigação burocrática em torno das atividades de aprendizagem, 
valoriza o interesse na troca e na co-criação da aprendizagem e da 
comunicação. Não apenas o estar-junto online na base da emissão de 
performáticos fragmentos telegráficos, mas o cuidado com a expressão 
profunda de cada participante. Não apenas o esforço mútuo de 
participação para ocupar a cena do chat, mas a motivação pessoal e 
coletiva pela confrontação livre e plural. Não apenas a Torre de Babel 
feita de cacos semióticos caóticos, mas a teia hipertextual das 
participações e da inteligência coletiva. Mesmo que cada participante 
seja para o outro apenas uma presença virtual no fluxo das participações 
textuais-imagéticas, há sempre a possibilidade da aprendizagem 
dialogada, efetivamente construída. 
 
 O fórum é um espaço online de discussão em grupo. Tal como no 
chat, os internautas conversam entre si. A diferença é que o chat é 
síncrono (as pessoas se encontram com hora marcada) e o fórum é 
assíncrono (as participações em texto, em imagens ficam disponibilizadas 
nesse espaço, esperando que alguém do grupo se dê conta e se posicione 
a respeito). No fórum, o professor abre provocações em texto – ou em 
outras fontes de visibilidade – e, juntamente com os estudantes, desdobra 
elos dinâmicos de discussões sobre temas de aprendizagem. Em 
interatividade assíncrona, os participantes podem trocar opiniões e 
debater temas propostos como provocações à participação. Para 
participar com sua opinião, o cursista clica sobre um dos temas e posta 
seu comentário, expressando sua posição em elos de discussões em torno 
da provocação. O aprendiz também pode iniciar um debate propondo um 
novo tema, fazendo da sua participação uma provocação que abre novos 
elos de discussões. Ele emite opinião, argumenta, contra-argumenta e tira 
dúvida. Todas as participações ficam disponibilizadas em links na tela do 
fórum. O aprendiz pode atuar sobre qualquer uma, sem obedecer 
necessariamente a uma seqüência de mensagens postadas de acordo com 
as unidades temáticas do curso. A qualquer hora, ele se posiciona sobre 
qualquer participação postando a sua mensagem, cujo título fica em 
destaque na tela, convidando a mais participações.  

 

Podemos ver nestas descrições, o quanto as interfaces fórum e chat podem 

potencializar o trabalho da mediação. Entretanto, nada disto se verificou na pesquisa 

participante. Trata-se, portanto, de subutilização lamentável da plataforma CEDERJ, bem 

como da cibercultura, acarretando prejuízos incontornáveis para a docência de CM na 

modalidade online. Em suma, a docência e a discência não dispõem das interfaces capazes 

de fazer a diferença em relação à clássica EAD. 

 

 



4.2 Sugestões  

 

Esta seção tem como objetivo sugerir algumas referências de qualidade em 

educação online que podem ser aplicadas na disciplina Corpo e Movimento via web. Para 

isso, seguimos as referências de qualidade desenvolvidas pelo grupo de pesquisa Ambientes 

Interativos e Processos de Aprendizagem24. 

O professor precisará observar que o AVA necessita ser uma obra aberta, em que a 

imersão, navegação, exploração e a conversação possam fluir na lógica da participação e do 

compartilhamento. Isso significa que o AVA deve agregar a criação no devir, todos os 

participantes poderão contribuir no seu design e na sua dinâmica curricular.  
 

Segundo Silva (2004, p. 10), é preciso “atentar para cuidados essenciais”: 
 
 Criar sites hipertextuais que agreguem intertextualidade, conexões 
com outros sites ou documentos; intratextualidade, conexões no mesmo 
documento; multivocalidade, agregar multiplicidade de pontos de vistas; 
navegabilidade, ambiente simples e de fácil acesso e transparência nas 
informações; mixagem, integração de várias linguagens: sons, texto, 
imagens dinâmicas e estáticas, gráficos, mapas; multimídia integração de 
vários suportes midiáticos. 
 
 Potencializar comunicação interativa síncrona, comunicação em 
tempo real e assíncrona, comunicação a qualquer tempo – emissor e 
receptor não precisão estar no mesmo tempo comunicativo. 
 
 Criar atividades de pesquisa que estimulem a construção do 
conhecimento a partir de situações problemas, onde o sujeito possa 
contextualizar questões locais e globais do seu universo cultural. 
 
 Criar ambiências para avaliação formativa, onde os saberes sejam 
construídos num processo comunicativo de negociações em que a tomada 
de decisões seja uma prática constante para a (re)significação processual 
das autorias e co-autorias. 
 
 Disponibilizar e incentivar conexões lúdicas, artísticas e 
navegações fluidas. [...] O professor seria então aquele que oferece 
possibilidades de aprendizagem, disponibilizando conexões para 
recorrências e experimentações que ele tece com os alunos. Ele mobiliza 
articulações entre os diversos campos de conhecimento tomados como 
rede inter/transdiciplinar e, ao mesmo tempo, estimula a participação 

                                                
24 Pesquisa realizada e publicada no Mestrado em Educação da Universidade Estácio de Sá, na área de 
concentração Tecnologia de Comunicação e Informação nos Processos Educacionais.  
 



criativa dos alunos, considerando suas disposições sensoriais, motoras, 
afetivas, cognitivas, culturais e intuitivas. 

 
Silva objetiva ainda mais seus “cuidados essenciais” sugerindo “indicadores de 

interatividade” em educação online. Vale a pena citar suas “cinco linhas que interligam 

engajamentos do professor capazes de promover a superação da prevalência da pedagogia 

da transmissão” (SILVA, 2004, p. 22-26). 
 

1 Disponibilizar múltiplas experimentações, múltiplas expressões 
- Promover oportunidades de trabalho em grupos colaborativos. 
- Desenvolver o cenário das atividades de aprendizagem de modo a 
possibilitar a participação livre, o diálogo, a troca e a articulação de 
experiências. 
- Utilizar recursos cênicos para despertar e manter o interesse e a 
motivação do grupo envolvido. 
- Favorecer a participação coletiva em debates presenciais e on-line. 
- Garantir a exposição de argumentos e o questionamento das 
afirmações. 

 
2 Disponibilizar uma montagem de conexões em rede que permite 
múltiplas ocorrências 

- Fazer uso de diferentes suportes e linguagens midiáticos (texto, 
som, vídeo, computador, Internet) em mixagens e em multimídia, 
presenciais e on-line. 
- Garantir um território de expressão e aprendizagem labiríntico 
com sinalizações que ajudem o aprendiz a não se perder, mas que 
ao mesmo tempo não o impeçam de perder-se. 
- Desenvolver, com a colaboração de profissionais específicos, um 
ambiente intuitivo, funcional, de fácil navegação e que poderá ser 
aperfeiçoado na medida da atuação dos aprendizes. 
- Propor a aprendizagem e o conhecimento como espaços abertos à 
navegação, colaboração e criação, possibilitar que o aprendiz 
conduza suas explorações. 

 
3 Provocar situações de inquietação criadora 

- Promover ocasiões que despertem a coragem do enfrentamento 
em público diante de situações que provoquem reações individuais 
e grupais. 
- Encorajar esforços no sentido da troca entre todos os envolvidos, 
juntamente com a definição conjunta de atitudes de respeito à 
diversidade e à solidariedade. 
- Incentivar a participação dos estudantes na resolução de 
problemas apresentados, de forma autônoma e cooperativa. 
- Elaborar problemas que convoquem os estudantes a apresentar, 
defender e, se necessário, reformular seus pontos de vista 
constantemente. 



- Formular problemas voltados para o desenvolvimento de 
competências que possibilitem ao aprendiz ressignificar idéias, 
conceitos e procedimentos. 

 
4 Arquitetar percursos hipertextuais 

- Articular o percurso da aprendizagem em caminhos diferentes, 
multidisciplinares e transdisciplinares, em teias, em vários atalhos, 
reconectáveis a qualquer instante por mecanismos de associação. 
- Explorar as vantagens do hipertexto: disponibilizar os dados de 
conhecimento exuberantemente conectados e em múltiplas 
camadas ligadas a pontos facilitam o acesso e o cruzamento de 
informações e de participações. 
- Implementar no roteiro do curso diferentes desenhos e múltiplas 
combinações de linguagens e recursos educacionais retirados do 
universo cultural do estudante e atento aos seus eixos de interesse. 

 
5 Mobilizar a experiência do conhecimento 

- Modelar os domínios do conhecimento como espaços conceituais, 
onde os alunos podem construir seus próprios mapas e conduzir 
suas explorações, considerando os conteúdos como ponto de 
partida e não como ponto de chegada no processo de construção do 
conhecimento. 
- Desenvolver atividades que propiciem não só a livre expressão, o 
confronto de idéias e a colaboração entre os estudantes, mas que 
permitam, também, o aguçamento da observação e da interpretação 
das atitudes dos atores envolvidos. 
- Implementar situações de aprendizagem que considerem as 
experiências, conhecimentos e expectativas que os estudantes já 
trazem consigo. 

 
 
 

 As sugestões de Silva podem contribuir para a disciplina CM, pois estão em 

sintonia tanto com os princípios da cibercultura quanto com o pensamento pedagógico de 

Teixeira e Freire. Tais sugestões permitem ainda que os PCN para CM sejam 

disponibilizados de forma democrática com o apoio das tecnologias educacionais online, 

vislumbrando a aprendizagem colaborativa online. 

Adotamos também as sugestões de Pallof e Pratt (1999) referentes à aprendizagem 

colaborativa, bem como as orientações de Britain e Líber (1999), citados por Okada (2006), 

sobre ações que o docente deve contemplar no AVA.  

 A aprendizagem colaborativa é definida como participação ativa nas interações 

pessoais para a construção do conhecimento. Nesta visão, o conhecimento não é visto de 

forma fechada e acabada, mas como processo de construção repleto de possibilidades que 

valorizam o crescimento do grupo (PALLOF e PRATT, 1999). 



 Esses autores destacam alguns aspectos fundamentais para a promoção do 

aprendizado colaborativo: 

1 Formular um objetivo comum para a aprendizagem – significa 
estimular discussões visando ao consenso para a disciplina; 
 
2 Estimular a busca de exemplos da vida real – consiste em elaborar 
atividades relacionadas ao cotidiano dos discentes com o objetivo de 
estimular a participação nos ambientes virtuais; 
 
3 Estimular o questionamento inteligente – o professor não deve 
monopolizar o diálogo, mas incentivar os discentes a perguntas arrojadas 
que conduzam à reflexão; 
 
4 Dividir a responsabilidade pela facilitação – é uma estratégia que visa 
estabelecer entre os envolvidos a participação colaborativa por meio de 
tarefas e rodízio de pequenos grupos. 
 
5 Estimular a avaliação – o autor se refere a uma avaliação construtiva 
entre os próprios alunos, ou seja, uma forma de fazer comentários 
qualitativos e gerar reflexões no grupo. 
 
6 Compartilhar recursos – é a coletânea de referências pertinentes à 
disciplina que possam contribuir para uma biblioteca hipertextual 
produzida por todos. 
 
7 Estimular a escrita coletiva – oriundo da construção de consensos, o 
discente constrói em grupo textos coletivos.           

                                                             
 

 Os ambientes virtuais de aprendizagem juntamente com a mediação docente devem 

contemplar as contribuições supracitadas. Britain e Líber (1999), citados por Okada (2006), 

apontam seis ações que o docente deverá implementar na docência online para a promoção 

da mediação pedagógica, conforme a imagem:  

 
Figura 11 – Auto-organização cognitiva no AVA 



 

 Assim são descritas as seis ações para a mediação pedagógica online: 

 

 Adaptação: como o professor pode adaptar o curso/disciplina e 
seus recursos à luz das experiências vivenciadas no processo? Através da 
avaliação diagnóstica podemos levantar dados sobre as expectativas dos 
discentes em relação à disciplina, suas experiências prévias e suas 
intenções sobre o curso. Após essas informações o docente deve ser 
capaz de perceber as necessidades dos alunos no decorrer do processo e 
ter flexibilidade para construção coletiva dos conteúdos. 
 Auto-organização: definir quais os recursos da plataforma 
CEDERJ, que os alunos possam reorganizar suas experiências e 
informações independentemente do professor. Como sugestão podemos 
destacar o diário de bordo. Este tipo de recurso é acessível, gratuito e de 
fácil manuseio atendendo essa exigência.  
 Coordenação: como possibilitar que os aprendizes colaborem para 
seu próprio aprendizado? Estimulando através das interfaces amigáveis 
as atividades em grupos e a construção coletiva. Como exemplo: 
estimular as participações nos fóruns e nos chats. 
 Monitoramento: como o professor pode perceber se o aprendizado 
ocorreu e como intervir para que ele possa ocorrer? O professor pode 
realizar tal tarefa nos espaços destinados na plataforma para dúvidas, 
feedback e auto-avaliação. Outro ponto relevante é que o docente deve 
estar atento a não permitir a sensação de isolamento do aluno durante a 
trajetória da disciplina. 
 Negociação: como fazer com que os alunos negociem contratos de 
aprendizagem com seus professores? Isto deve ocorrer no processo 
contínuo? O que possibilita a negociação? Para Okada (2006), é um 
grande desafio buscar comprometimentos nos alunos, por isso é 
fundamental um consenso junto aos alunos. Quando existir dificuldades é 
importante refletir, neste caso uma alternativa é um fórum de discussão a 
fim de negociar soluções e buscar novos acordos. 
 
 Autonomia: Como cada estudante pode encontrar seus próprios 
recursos e avançar em seu próprio aprendizado? E também como eles 
podem trazer contribuições para o grupo? Os alunos podem ficar com 
responsabilidades de dispor materiais em forma de links para valorizar o 
hipertexto, podem socializar entre eles novas referências, rompendo os 
limites da disciplina e dando origem a novos horizontes e significados 
(autonomia). Segundo Okada, “quando o aluno encontra as suas próprias 
questões e aquilo que é relevante para ele, busca por si só informação, 
leituras que não foram citadas e, inclusive, compartilha com os demais as 
descobertas” (2006, p. 13). 

 

Todo esse conjunto de sugestões demanda formação continuada dos docentes e 

gestores comprometidos com educação online. Esta formação docente invariavelmente se 

pautará na mudança de postura comunicacional por parte dos envolvidos. Acrescentamos 



ainda no que se refere ao gestor, será preciso investimento intensificado em formação sobre 

arquitetura do desenho didático (disposição na tela de conteúdos, de atividades e de 

estratégias de avaliação da aprendizagem) e disponibilização das interfaces. A transição da 

postura unidirecional para a postura dialógica, interativa e colaborativa passará 

necessariamente pela qualificação dos profissionais da equipe interdisciplinar de educação 

online. 



5 CONCLUSÃO 

 

A educação online ganha espaço a cada dia, impulsionada pela popularização da 

internet, e vem atender à crescente demanda pela modalidade não presencial. Fenômeno da 

cibercultura, a educação online está em sintonia com um conjunto de técnicas, práticas, 

atitudes, pensamentos e valores que emergem com o computador online que compõe um 

novo ambiente que valoriza bidirecionalidade, participação, socialização, compartilhamento 

e co-criação da comunicação e da aprendizagem.  

Neste contexto esta dissertação engajou-se na discussão sobre a oferta da disciplina 

Corpo e Movimento na modalidade online. Nossa proposta foi investigar criticamente a 

docência da disciplina que envolve entre outros aspectos a motricidade humana e que está 

atavicamente lastreada no ensino presencial.  

Para atendermos aos objetivos desta pesquisa, abordamos um referencial teórico 

dentro de uma perspectiva que considerou alguns princípios da cibercultura, o pensamento 

pedagógico de Teixeira e Freire e os referenciais propostos pelos PCN para CM. 

Utilizamos a abordagem qualitativa com foco na observação participante. Como 

instrumento de coleta de dados lançamos mão do diário de campo e do questionário com 

perguntas abertas para a tutoria e para os discentes. O tratamento do material coletado foi 

fundamentado na análise de conteúdo proposta por Bardin (2001). 

 Ao observarmos a dinâmica da disciplina CM, analisamos a forma como os 

conteúdos, as atividades e as interações ocorriam no ambiente online. Verificamos também 

os procedimentos da mediação desenvolvida pela tutoria online junto aos discentes através 

da plataforma CEDERJ (AVA). 

Como resultados, constatamos que é possível a transposição da disciplina Corpo e 

Movimento para o ambiente online, desde de que haja uma articulação dos princípios da 

cibercultura, do pensamento pedagógico de Teixeira e Freire e dos objetivos pautados nos 

PCN. Na forma que está disponível no CEDERJ a transposição apresenta fragilidades tais 

como: a) os conteúdos de aprendizagem da disciplina CM são disponibilizados na 

plataforma em linguagem fechada e sem conectividade; b) a mediação online a cargo da 

tutoria limitou-se a administrar o feedback dos alunos nas avaliações pontuais e tirar 



dúvidas no processo de aprendizagem; c) o ambiente virtual (plataforma CEDERJ) dispõe 

de interfaces fórum e chat, mas não foram utilizados pela mediação.      

A primeira fragilidade está no material didático desprovido de interatividade e 

hipertextualidade, ou seja, os conteúdos de aprendizagem não se definem como obra aberta, 

que permite ao discente intervenção e autoria através do diálogo com a tutoria e a 

coordenação, que valoriza as redes hipertextuais com o objetivo de gerar redes de 

significações no processo educativo. Além disto, o material didático é pouco significativo 

devido ao excesso de conteúdos, e grande parte pouco significativo para a formação do 

pedagogo que irá atuar nas séries iniciais.  

A segunda fragilidade encontrada diz respeito à mediação da tutoria na plataforma 

CEDERJ. Durante todo o processo a mesma desconsiderou as potencialidades das 

interfaces colaborativas do AVA (chat e fórum) como contributos para o processo 

educativo. Restrita em apenas disponibilizar os conteúdos, tirar dúvidas e corrigir as 

avaliações, a mediação da tutoria empobreceu os aspectos da participação, da socialização, 

da colaboração e do compartilhamento.    

A terceira fragilidade foi localizada na gestão do CEDERJ. Como já dito, a 

disciplina CM envolve motricidade humana (cultura corporal, vivências motoras, 

afetividade, socialização) e, da forma como está configurada, não atende a exigência de 

articulação teoria e prática. No decorrer do processo, o coordenador da disciplina, 

preocupado com a qualidade e com diversas críticas dos alunos, desenvolveu um projeto de 

oficinas presenciais para minimizar esta fragilidade, que foi indeferido pela gestão do 

CEDERJ. Fica claro, portanto, a formatação implacável de um modelo que não permite 

modificações no percurso.    

Essas fragilidades comprometem diretamente a transposição em estudo e a 

qualidade da disciplina CM na modalidade online, tendo em vista também a necessidade de 

enfretamento das resistências à modalidade não presencial. Tais fragilidades puderam ser 

detectadas em profundidade uma vez que o quadro teórico adotado aguçou o olhar do 

pesquisador. 

Nesse sentido, as conclusões da pesquisa confirmam a necessidade de investimentos 

na formação continuada dos tutores, coordenadores e gestores responsáveis pela oferta da 

disciplina CM. Uma formação de qualidade capaz de alertar para um novo ambiente 



comunicacional em emergência na cibercultura e para a necessidade de ruptura com a 

prevalência da pedagogia da transmissão transposta para a modalidade online.   

 Para adaptar-se criticamente e criativamente a esta nova modalidade de ensino, o 

professor deve estar seguro de quais rumos tomará durante o percurso não presencial, a 

ponto de não desviar-se dos objetivos propostos e, tampouco, de não subutilizar as 

potencialidades do ambiente virtual de aprendizagem adotado. Por isso deverá estar 

disponível a uma mudança profunda baseada nos aspectos relacionais, pois é no interior da 

interação e da interatividade que cursistas e mediador codificam e decodificam as 

mensagens, abrindo espaços para novas significações e para novos conhecimentos. 

Certamente, para que o tutor exerça esse engajamento educacional, a plataforma 

deve contemplar interfaces amigáveis (blogs, chats, conferência via web, diário de bordo, 

fóruns), como já exemplificado no item 3.3, na metodologia da pesquisa. É nesse encontro 

à maneira do modelo “todos-todos” que o face a face virtual deverá permitir experiências 

visando à socialização e à aprendizagem.  

 Em suma, podemos dizer que a educação online de qualidade deve estar pautada nos 

princípios da cibercultura (interatividade, inteligência coletiva/comunidade virtual, 

simulação e redes hipertextuais), nos aspectos centrais do pensamento pedagógico dos 

teóricos da educação destacados neste estudo (Teixeira: experiências vivenciadas, 

experimentalismo, articulação teoria-prática e escola-laboratório; Freire: ação da 

transformação, apreensão dos signos, ato pedagógico e ambientes audiovisuais). Não 

podemos ser ingênuos a ponto de pensar que um ambiente virtual restrito à emissão de 

conteúdos e à checagem da aprendizagem através de provas atende à transposição da 

disciplina CM para o ambiente online. Foi na perspectiva da crítica que buscamos analisar a 

docência e a aprendizagem no curso de pedagogia das séries iniciais do ensino fundamental 

com foco na disciplina CM na modalidade online do CEDERJ/UERJ. 

 Vale dizer por último que esta pesquisa não tem a pretensão de esgotar o tema. Este 

trabalho é uma obra aberta a sugestões e críticas que serão bem-vindas. Ele é um início e 

poderá servir de estímulo para novas produções que venham agregar valor. 
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ANEXO A 









ANEXO B 

 

Ementa da Disciplina Corpo e Movimento na Educação – UERJ/CEDERJ 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 

DELIBERAÇÃO N° 015/05 
 
 
 
 
 

Departamento de Estudos da Educação a Distância   

Curso de Pedagogia  

Magistério dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental  

Disciplina Corpo e Movimento na Educação – 60h 

 

 

Ementa 
 

 
 

Aspectos históricos antropológicos e culturais do corpo e movimento nos processos 

de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem; conhecimento das bases psicomotoras; o 

movimento no tempo e espaço; o direito de movimentar-se; manifestações e expressões 

corporais; o movimento como recurso de prazer, competição, educação e saúde; corpo, 

movimento e a interdisciplinaridade no projeto pedagógico da escola. 



ANEXO C 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA  

 
Questionário - Discentes 

1 Como você avalia sua participação na disciplina Corpo e Movimento? Você se considera 

participativo ? Em caso positivo, descreva como desempenha sua participação. 

2 Qual ou quais atividades da disciplina Corpo e Movimento motivam sua participação no 

curso? 

3 Como você avalia o nível de colaboração que estabeleceu com os participantes do curso? 

4 Quais os limites e possibilidades para a disciplina Corpo e Movimento na modalidade a 

distância? 

5 Como você analisa a mediação do tutor a distância de sua disciplina? 

6 Você conseguiria ministrar a disciplina Corpo e Movimento na modalidade a distância? 

Que estratégias didáticas adotaria? 

7 Você acredita que possa haver qualidade na disciplina Corpo e Movimento ministrada na 

modalidade a distância? Justifique. 

8 Como você avalia as relações tutoria, plataforma CEDERJ e as avaliações (AD,AP e 

AE)? 

9 Você considera a plataforma CEDERJ de fácil navegabilidade para acesso aos conteúdos 

e atividades? Justifique. 

10 Você acredita que seu aprendizado em Corpo e Movimento na modalidade a distância 

pode ser explorado adequadamente no ensino presencial? Justifique. 

 

 



ANEXO D 

INSTRUMENTO DE PESQUISA  

Questionário – Tutoria  

1 Quais os limites e possibilidades para a disciplina Corpo e Movimento na modalidade a 

distância? 

2 Como você avalia a interatividade que constrói com seus discentes? 

3 Como você estimula a participação dos seus alunos na Plataforma do CEDERJ? 

4 Como você avalia sua autoria como mediador nos processos de docência e aprendizagem 

na plataforma CEDERJ? 

5 Quais as resistências dos discentes na modalidade a distância para a aprendizagem dos 

conteúdos de Corpo e Movimento? 

6 Quais são as maiores dificuldades que os alunos encontram na disciplina? E quais são os 

procedimentos mais adotados para a resolução dos problemas apresentados? 

7Você utiliza o hipertexto como potencializador de descobertas? 

8 Os alunos trazem algumas sugestões e/ou contribuições para a disciplina? No caso 

afirmativo, como funciona esta participação? 

9 Você se considera um docente interativo? Justifique. 

10 Como você analisa a disposição dos conteúdos de aprendizagem da disciplina Corpo e 

Movimento na plataforma CEDERJ? 

11 Você acredita que possa haver qualidade na disciplina Corpo e Movimento ministrada 

na modalidade a distância? Justifique. 



ANEXO E 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental 

 Segundo os PCN do ensino fundamental (BRASIL,1997), espera-se que ao final do 
ensino fundamental os alunos sejam capazes de:  

 

 participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e 
construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando características pessoais, 
físicas e de desempenho de si próprio e dos outros, sem discriminar por 
características, pessoais, físicas, sexuais ou sociais; 

 

  adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações 
lúdicas e esportivas, repudiando qualquer espécie de violência;  

 

 conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações de 
cultura corporal do Brasil e do mundo, percebendo-as como recurso valioso para 
a integração entre pessoas e grupos sociais; 

 

 reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos 
saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com 
os efeitos sobre a própria saúde e de recuperação, manutenção e melhoria da 
saúde coletiva;  

 

 solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, regulando e 
dosando o esforço em um nível compatível com as possibilidades, considerando 
que o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das competências corporais 
decorrem de perseverança e regularidade, e devem ocorrer de modo saudável e 
equilibrado;  

 

 repudiar condições de trabalho que comprometam os processos de crescimento e 



desenvolvimento, para si e para os outros, reivindicando condições de vida 
dignas;  

 

 conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal que 
existem nos diferentes grupos sociais, na cultura em que são produzidos, 
analisando criticamente os padrões divulgados pela mídia e evitando o 
consumismo e o preconceito;  

 

 conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como 
reivindicar locais adequados para promover atividades corporais de lazer, 
reconhecendo-as como necessidade básica do ser humano e direito do cidadão. 

 

 

Tais objetivos foram elaborados seguindo o seguinte critérios: sua relevância social, 
a interação com os temas transversais, as diferentes características regionais dos alunos e a 
característica da área de produzir discussões, debates sobre cultura corporal, educação, 
exercício e saúde. Esses conteúdos abarcam  três blocos interligados e que deverão ser 
atingidos ao longo do percurso. São eles: 

 

1. esportes, jogos, lutas e ginástica;  

2. atividades rítmicas e expressivas;  

3. conhecimento sobre o corpo.  



ANEXO F 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

ÁREA DE CONHECIMENTO: CORPO E MOVIMENTO NA EDUCAÇÃO 

 

 

PROJETO DE TUTORIA ITINERANTE/PRESENCIAL 

 
Justificativa: 
 
 O cotidiano da prática pedagógica, além de nos desafiar constantemente às reflexões 

das ações impetradas e as conseqüentes mudanças, nos proporcionam condições excelentes 

de atuarmos com metodologias e estratégias diversas, de acordo com as realidades que vão 

se concretizando ao longo do processo em constante relatividade de conceitos e conteúdos 

específicos da disciplina. 

 Na educação à distância, por suas características específicas, a construção do 

conhecimento se realiza de forma que a autonomia e o diálogo precisam estar sempre em 

consonância e valorizados a todo o momento, na busca incessante do compromisso do 

aluno em questão, influenciado por uma cultura milenar de dependência da hierarquização 

entre o produtor e o receptor da construção do conhecimento. 

 Nesse sentido, a EAD busca não somente a educação não presencial; busca, 

sobretudo, a uma nova concepção de educação, em que as bases da aprendizagem possam 

ser dialógicas e em rede. 

 Na área de Corpo e Movimento o desafio se torna ainda mais instigante e 

trabalhoso, na medida em que o corpo, com seus gestos e expressões, traduz um acúmulo 

de história, cultura e política da sociedade, em que os conteúdos desta leitura pedagógica 

necessariamente ultrapassam o paradigma racional e cognitivo. Este campo de estudos nos 

convida às subjetividades e interpretações que os corpos nos fornecem constantemente e 

que as escolas tradicionalmente tendem a negligenciar. 

 



A construção do conhecimento e a Ementa da disciplina: 

  

 Se observarmos com cuidado, a Ementa da disciplina define claramente a sua 

episteme:  

 “Aspectos históricos antropológicos e culturais do corpo e movimento nos 

processos de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem; conhecimento das bases 

psicomotoras; o movimento no tempo e espaço; o direito de movimentar-se; manifestações 

e expressões corporais; o movimento como recurso de prazer, competição, educação e 

saúde; corpo, movimento e a interdisciplinaridade no projeto pedagógico da escola”. 

 Portanto, existe a necessidade premente de incluirmos aspectos práticos dos 

conteúdos, para que os alunos tenham condições de produzir conhecimentos críticos, para 

além das questões meramente cognitivas dissociadas do corpo e de suas expressões 

culturais. Dialogar corporalmente as experiências e processos de ensino e aprendizagem 

coletivamente, proporcionando sentidos e significados tanto individualmente quanto em 

grupo, em relação aos saberes construídos por intermédio das multimídias oferecidas pelo 

curso. 

 Este equívoco proporciona o risco de reproduzirmos mais uma vez 

condicionamentos teóricos em detrimento dos saberes contextualizados por intermédio das 

experiências corporais, característica básica da disciplina.  

 

Os objetivos e a intervenção pedagógica: 

  

 A observação atenta dos objetivos a seguir, nos proporciona a exata área de 

intervenção pedagógica:  

- Oferecer aos alunos a história do corpo e do movimento do ponto de vista da biologia, da 

antropologia, da cultura e da educação;  

- Apresentar as teorias do crescimento e do desenvolvimento infantil, com bases 

psicomotoras, educacionais e culturais; 

- Apresentar conteúdos para a reflexão do movimento no tempo e no espaço; 

- Apresentar subsídios para o entendimento da democracia do corpo e do movimento, 

dentro do princípio da educação inclusiva; 



- Apresentar e discutir sobre as diferentes manifestações e expressões corporais; 

- Apresentar subsídios para o entendimento, diferenciação e comparação dos paradigmas do 

exercício físico voltado para a saúde, para o prazer, educação e para a competição; 

- Apresentar a Educação Física para os anos iniciais como parte interdisciplinar do Projeto 

Pedagógico da escola. 

 Nesse sentido, de acordo com a compreensão da especificidade da disciplina, é de 

essencial importância à construção de espaços de educação continuada para experiências 

corporais itinerantes nos próprios Pólos em que os alunos freqüentam em seu cotidiano de 

estudos.  

 A introdução de oficinas do corpo, associados às reflexões em nosso espaço 

multimídia previamente incluídas e produções acadêmicas discentes posteriores as oficinas 

de experiências das práticas corporais, proporcionarão a construção do conhecimento 

específico desta área de estudos de forma crítica e contextualizada, funcionando como um 

eficaz suporte metodológico no roteiro de estudos. 

 

A viabilidade do projeto de oficinas corporais: 

 

 O projeto se caracteriza por visitas presenciais/itinerantes aos Pólos, com objetivo 

de capacitar, por intermédio de dinâmicas corporais, os alunos sobre as técnicas 

psicomotoras de compreensão das fases da infância e do jovem, bem como as experiências 

corporais que os futuros pedagogos necessitam perceber e vivenciar para a compreensão de 

seus próprios limites e possibilidades corporais na relação cotidiana da construção do 

conhecimento interdisciplinar das diferentes áreas de estudos com os seus alunos.  

 O suporte de comunicação entre as diferentes ações propostas pelo projeto de 

oficinas corporais se concentrará na coordenação da disciplina, que proporcionará a 

administração das atividades pedagógicas e o norteamento acadêmico das produções 

discentes, por intermédio da tutoria à distância, que realizará as conexões administrativas 

necessárias para a viabilidade e eficácia do projeto. 

 

A distribuição geográfica das áreas de intervenção pedagógica: 

 



A UERJ possuí um total de 8 Pólos que podem ser distribuídos de forma otimizada em duas 

áreas geográficas a seguir: 

 

1 - Área Centro-Sul: 

- Nova Iguaçú  

- Paracambi 

- Resende 

- Angra dos Reis 

 

2 – Área Centro-Norte: 

- Rio de Janeiro 

- Petrópolis 

- Friburgo 

- São Pedro da Aldeia 

 

Calendário e roteiro para o funcionamento do projeto: 

 

- Aprovação pelas Instituições envolvidas no projeto (UERJ/CEDERJ); 

- Organização e realização de processo público de avaliação e seleção dos candidatos a 

tutores itinerantes; 

- Capacitação dos tutores itinerantes aprovados e da tutoria a distância já existente no 

processo pedagógico; 

- Informação e preparação do projeto para os Coordenadores de Pólos. 

 

 

→ Tempo estimado para a preparação do projeto: 2º semestre de 2007. 

 

→ Início do projeto no cotidiano dos Pólos: 1º semestre de 2008. 

  

 

O cotidiano pedagógico do projeto: 



 

O cotidiano do projeto compreende oficinas corporais, workshops e visitas mensais em 

cada Pólo, totalizando visitas semanais dos tutores itinerantes em todo o semestre 

pedagógico. Previamente agendados com as respectivas direções dos Pólos. 

 

 

Investimento: 

 

Tutoria à distância: 

 

 Aumento de carga horária da única tutora da disciplina, de 20 horas para 30 horas, 

por razão das novas e essenciais funções administrativas que o projeto impõe para a sua 

realização. 

 

 

Tutores itinerantes: 

 

 Serão necessários 2 (dois) tutores itinerantes/presenciais, licenciados em Educação 

Física e com experiência comprovada na área escolar.  

 

 

Carga Horária dos tutores itinerantes: 

 

 A carga horária compreende um total de 40 horas semanais realizadas por 

intermédio de: 

- Oficinas corporais; 

- Visitas para conhecimento da comunidade da localidade; 

- Workshops; 

- Reuniões para avaliação do material produzido, questionários e relatórios realizados pelos 

alunos dos Pólos;  



- Formação continuada da equipe de tutores itinerantes/presenciais com o coordenador da 

disciplina; 

- Construção, organização e treinamento das atividades práticas e estratégias pedagógicas 

para os eventos. 

  

Obs: Se possível, será viabilizado uma ajuda de custo para hospedagem, alimentação e 

transporte dos tutores itinerantes/presenciais. 

 

 

Material pedagógico e informação aos alunos sobre as datas dos encontros: 

 

 De responsabilidade das Diretorias dos Pólos, previamente solicitado pelo 

coordenador da disciplina. 

 

 

Atenciosamente, 

  

Coordenador da Área de Corpo e Movimento. 

 



 
ANEXO G 

 
CURSO: PEDAGOGIA- UERJ - DISCIPLINA CORPO E  MOVIMENTO 

 
CRONOGRAMA –2007.2 

 
 
 

AULAS TEMA PERÍODO 
Aula 1 

 
Aula 2 

 
 

Um pouco sobre a história do corpo, da Pré-
História ao século XVI 
Vivência corporal do século XVIII ao século XXI 

23/07 a 29/07 
 
 

Aula 3 
 
 

Aula 4 
 
 

Aspectos sociais, antropológicos e culturais do 
estudo do corpo e das atividades físicas 
 
Aspectos políticos do esporte e do corpo 

30/07 a 05/08 
 
 
 
 

Aula 5 
 

Aula 6 
 
 

Aspectos biológicos do corpo e do movimento 
 
Corpo, internet e vivência corporal  

 

06/08 a 12/08 
 
 

Aula 7  
 

Aula 8 
 

O Corpo e o movimento no Projeto Político-
Pedagógico da escola 
Educação física escolar e interdisciplinaridade 

Revisão AD1 
AD1 na Rede 

 
13/08 a 19/08 

       
 

13/08 
Aula 9 

Aula 10 
Manifestações culturais do corpo – o folclore 
Corpo e movimento nas primeiras séries           

 
Entrega da AD1 

 
20/08 a 26/08 

 
25/08 

Aula 11 
Aula 12 

Criança, Escola e Movimento nas primeiras séries 
Criança, Escola e Movimento nas primeiras séries 

 
27/08 a 02/09 



Aula 13 
Aula 14 

 

O esporte e a atividade física inclusiva na escola 
Elementos da teoria psicomotora  
 

 
03/09 a 09/09 

Aula 15 
Aula 16 

 

As práticas psicomotoras 
Desenvolvimento e aprendizagem psicomotora 

Revisão AP1 
AP1  

10/09 a 16/09 
 

 
16/09 

Aula 17 
Aula 18 

 

Conceitos psicomotores 
Conceitos psicomotores 

 

 
17/09 a 23/09 

 
Aula 19 

Aula 20 
Psicomotricidade Educacional  
Psicomotricidade Educacional Relacional 

 
24/09 a 30/09 

 
Aula 21 
Aula 22 

 

 
A contribuição transpsicomotora 
A avaliação psicomotora 

 
01/10 a 07/10 

 

 Revisão AD2 
Feriado 

AD2 na Rede 
 

08/10 a 14/10 
12/10 
14/10 

 
Aula 23 
Aula 24 

 
A observação psicomotora 
Medida e Avaliação do Crescimento, 
desenvolvimento e das aptidões físicas infantis. 

Feriado 

 
15/10 a 21/10 

 
 

15/10 
 
 

Aula 25 
Aula 26 

 

 
 

O brincar e a expressão infantil 
Psicomotricidade e inclusão 
 

Entrega AD2 

 
 

22/10 a 28/10 
 
 

24/10 
Aula 27 
Aula 28 

Exercício e Saúde 
Anabolizantes 

 

 
29/10 a 04/11 

  
Aula 29 
Aula 30 

 

 
Exercício e Saúde 
Exercício e saúde na infância 

 
05/11 a 11/11 

 Revisão AP2 
AP2 

12/11 a 18/11 
18/11 

 Revisão AP3 
 

19/11 a 25/11 



  
Revisão AP3 

 
 

 
26/11 a 02/12 

 

  
AP3 

 

03/12 a 09/12 
09/12 

 Fim do 2° Semestre de 2007 10/12 a 16/12 

 
 
 


