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RESUMO 

 

VASCONCELLOS, Patricia Ribeiro. Processos Colaborativos e interacionais de construção 

do conhecimento em ambientes virtuais de aprendizagem. 2009. 317f. Dissertação (Mestrado 

em Políticas Públicas e Fomação Humana) – Faculdade de Educação, UERJ, Rio de Janeiro, 

2009. 

 

 

A presente pesquisa tem por objeto os processos colaborativos e interacionais de 

construção do conhecimento em ambientes virtuais de aprendizagem. Discute a formação 

humana em ambientes virtuais de aprendizagem numa perspectiva democrática. Parte da 

análise do homem que se quer formar para transformar a atual sociedade capitalista desigual 

numa sociedade mais igualitária. Sob este aspecto, analisa-se também a educação que se faz 

necessária. Como todo esforço dialético, traz à tona algumas contradições que serão 

importantes para a melhor compreensão da atualidade e para a busca de caminhos 

alternativos. Por fim, analisa a Educação Online como caminho democrático de educação, 

destacando indicativos para o desenvolvimento de uma proposta que privilegie os processos 

colaborativos e interacionais de construção do conhecimento em ambientes virtuais de 

aprendizagem. A metodologia usada é o Estudo de Caso, em uma perspectiva longitudinal e 

qualitativa, com abordagem sócio-histórica. A coleta de dados envolveu a observação 

participante e a análise documental. O tratamento dos dados utiliza a análise de conteúdo. Os 

resultados apontam que a educação online, pautada em processos colaborativos e interacionais 

de construção do conhecimento, além de mais democrática é mais eficaz em relação à 

aprendizagem que o ensino a distância mais tradicional, de perspectiva instrucional. Além 

disso, apontam seis indicativos fundamentais para a elaboração de propostas de educação 

online: o conceito claro de educação online; a consciência de que as tecnologias são do 

homem e como tal podem favorecer a emancipação humana; a profissionalização docente; a 

integração dos saberes docentes; a importância da configuração do AVA; e a necessidade de 

práticas pedagógicas que alternem trabalho autônomo com trabalho colaborativo. 

 

Palavras-chave: Educação Online; Processos Colaborativos e Interacionais de 

Construção do Conhecimento; Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 



ABSTRACT 

 
 

This research aims at the interactional and collaborative processes of knowledge 

construction in virtual learning environment. It discusses the human formation in virtual 

learning environment in a democracy. The work starts from the analysis of the man a 

contemporary society intends to form in order to transform the unequal present-day capitalist 

society into a more egalitarian one. In this respect, it also examines the education that is 

necessary for it.  As every  dialectical effort, it brings to light some contradictions that will be 

important for a better understanding of the present and for the search for alternative paths. 

Finally, it analyses Online Education as a path for democratic education, highlighting  the 

development of a proposal to focus on interactional and collaborative processes of knowledge 

construction in virtual  learning environment. The methodology used is  Case Study, in a 

longitudinal and qualitative perspective, with a socio-historical approach. The data collection 

involved participant observation and document analysis. The processing of data uses content 

analysis. The results indicate that online education, based on collaborative and interactional 

processes of knowledge construction, besides being more democratic, it is more effective in 

relation to learning  than the more traditional distance education, with an instructional 

approach. In addition, six key indicators point to draw up proposals for online education: the 

concept of online education course, aware that the technologies are human and as such may 

promote human emancipation, the professionalization, the integration of knowledge teachers , 

the importance of setting the AVA, and the need for teaching practices that work standalone 

switch with collaborative work. 

 

Keywords: Online Education; Interactional and Collaborative Process of Knowledge 

Construction; Virtual Learning Environment. 
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INTRODUÇÃO 

 

O caminho percorrido até a escolha do tema e do problema proposto começou em 

2005, quando participei (por ser professora do Departamento de Ciências da Computação – 

área: Informática Educativa) no Colégio Pedro II – RJ do Curso “Tecnologia e Sala de Aula: 

uma Idéia possível”, utilizando a Plataforma e-ProInfo/MEC.  

O Colégio Pedro II firmou em 2004 contrato com o MEC para utilização da 

Plataforma de Educação a Distância e-ProInfo (www.eproinfo.mec.gov.br). Entretanto, 

atualmente, está passando por um processo de descontinuação do uso desta plataforma e, por 

isso, busca novas estratégias pedagógicas e suportes tecnológicos para prosseguir com o 

desenvolvimento de sua proposta de Educação Online.  

Como a experiência foi enriquecedora e instigou-me a buscar melhor formação nesta 

área, a atual pesquisa vem responder (ainda que não de maneira definitiva, pois existe muito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

a aprofundar futuramente) às minhas inquietações pessoais e acadêmicas sobre a Educação 

Online. 

No período compreendido entre 2007 e 2009, participo da pesquisa interinstitucional 

“Formação de professores para a Docência Online” (http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle), 

sob a orientação da professora Eloiza Gomes. Como integrante da equipe do LEAH/EDU1, 

atuei na elaboração e docência do Módulo 3 - “Psicologia da Aprendizagem”, o qual 

configurou-se como rico campo de pesquisa. Dos demais módulos participei (e continuarei a 

participar) como aluna, como prescreve a proposta do curso.  

O projeto interinstitucional “Formação de professores para a Docência Online”2 

envolve treze Programas de Pós-Graduação (PPGs) tanto da rede pública quanto particular (a 

maior parte em Educação), e o locus da pesquisa é o ambiente MOODLE (software livre). O 

Objetivo geral do projeto é “Formar docentes para criação de cursos online e exercício da 

docência online”, tendo em vista a crescente procura pela modalidade e as novas demandas da 

cibercultura (SILVA, 2007). Todo material produzido será parte integrante de um Curso em 

Docência Online, à disposição dos PPGs participantes. 

Utilizando a metodologia do Estudo de Caso, em uma perspectiva longitudinal, 

buscou-se avançar no conhecimento em relação à construção do conhecimento em ambientes 

                                                           
1
   Planejado e ministrado pela equipe do Laboratório de Estudos da Aprendizagem Humana (LEAH-UERJ): Eloiza 

da Silva Gomes de Oliveira (Coordenadora), Andrea de Farias Castro (Docente), Edméa Oliveira dos Santos (Docente), 

Lázaro Santos (Mestrando) e Patricia Ribeiro Vasconcellos (Mestranda) 
2   Idealizado e coordenado pelo Profº Dr. Marco Silva. 

http://www.eproinfo.mec.gov.br/
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle
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virtuais de aprendizagem e em relação aos caminhos para uma Educação Online realmente 

preocupada com a transformação social. 

 

Tema  

Educação a Distância (EAD) – Processos Colaborativos e interacionais em ambientes 

virtuais de Aprendizagem (AVA). 

 

Problema 

Quais os indicativos para o desenvolvimento de uma proposta de EAD que privilegie 

os processos colaborativos e interacionais de construção do conhecimento em ambientes 

virtuais de aprendizagem?  

 

Justificativa 

O presente estudo visa à discussão sobre a formação humana em ambientes virtuais de 

aprendizagem numa perspectiva democrática, tendo em vista o crescimento acelerado desta 

modalidade de educação e suas expressivas potencialidades pedagógicas. Além disso, trata-se 

de um campo novo, que necessita de mais estudos e consolidação teórica e prática. 

Parte da análise do homem que se quer formar para transformar a atual sociedade 

capitalista desigual numa sociedade mais igualitária. Sob este aspecto, analisa-se também a 

educação que se faz necessária. E destaca-se a absorção que o mercado capitalista vem 

fazendo das tecnologias em educação, voltada à consolidação de um formato que o reproduza 

e mantenha como único caminho de sociedade possível. 

Como todo esforço dialético, traz à tona algumas contradições que serão importantes 

para a melhor compreensão da atualidade e para a busca de caminhos alternativos.  

Por fim, analisa a Educação Online como caminho democrático de educação, 

destacando indicativos para o desenvolvimento de uma proposta que privilegie os processos 

colaborativos e interacionais de construção do conhecimento em ambientes virtuais de 

aprendizagem, considerados aqui como fundamentais para uma educação a distância 

renovada. 

 

Objetivo Geral 

Investigar quais os indicativos para o desenvolvimento de uma proposta de EAD que 

privilegie os processos colaborativos e interacionais de construção do conhecimento em 

ambientes virtuais de aprendizagem.  
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Objetivos Específicos 

 Contextualizar a Educação Online no atual contexto sócio-técnico e político (na sociedade 

em rede como um todo e na sociedade brasileira especificamente) a fim de demonstrar sua 

importância e suas possibilidades de democratização da educação.  

 Apresentar a legislação brasileira sobre EAD, com breves reflexões. 

 Levantar indicadores de uma proposta de Educação Online que privilegie a construção do 

conhecimento em ambientes virtuais de aprendizagem. 

 Caracterizar a teoria Sócio-interacionista Vygotskyana, procurando analisar de que forma 

pode contribuir na elaboração de propostas de Educação Online. 

 Analisar as interfaces da plataforma MOODLE, utilizadas no referido módulo.  

 Analisar os indicativos levantados, sugerindo novos caminhos para a implantação de 

cursos online que privilegiem a construção do conhecimento em AVA. 

 

O Caminho Percorrido 

Antes de entrar especificamente na descrição da metodologia desta pesquisa, façamos 

uma breve análise sobre as finalidades e as características da metodologia em geral, 

esclarecendo pontos importantes do caminho escolhido.  

Em geral, pesquisar é: “perceber um problema teórico ou prático a ser resolvido, 

formular uma hipótese, testá-la e tirar conclusões.” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 12). Deve 

ser um trabalho rigoroso, que utilize métodos e procedimentos que possam resultar em 

pesquisas válidas, confiáveis. Toda pesquisa deve pressupor um avanço no conhecimento e 

não uma simples descrição de um evento ou fenômeno. Para tanto, conta com uma 

metodologia, ou seja, o estudo reflexivo sobre os métodos, suas práticas e efeitos em função 

do objetivo final da pesquisa. Também é a descrição minuciosa dos passos realizados, do 

caminho percorrido. 

Segundo Laville e Dionne (1999, p. 22), toda pesquisa envolve um objeto a conhecer e 

um sujeito que busca conhecê-lo, de maneira que deve-se tratar os seres humanos envolvidos 

numa pesquisa como indivíduos ou participantes. Nesta pesquisa, embora se utilize o termo 

“participante” para caracterizar as pessoas que interagiram no âmbito da pesquisa, utilizou-se 

o termo “sujeito” em todo referencial teórico, no sentido de sujeito sócio-histórico. 

A história da ciência remota aos primórdios do homem, no sentido de que foi criada e 

se desenvolveu para resolver os problemas e possibilitar a sobrevivência humana na Terra. 

Passa pela Antigüidade grega, com os filósofos, e evolui ao longo dos séculos, até chegar ao 
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século XIX, onde há um desenvolvimento sem precedentes das ciências da natureza e, 

posteriormente, das ciências humanas. Segundo Laville e Dionne (1999): 

 

O homem do século XIX percebe, com clareza, essas mudanças [científicas] e os 

melhoramentos que trazem para sua vida. É, aliás, provavelmente o primeiro na história a 

morrer em um mundo profundamente diferente daquele que o viu nascer. A época lhe parece 

repleta de maravilhas, e isso graças à ciência que lhe surge como fonte inesgotável de 

progresso. Por que então não aplicar seus princípios e seu método aos demais domínios da 

atividade humana, no campo do saber relativo ao homem social, por exemplo?” (p. 25) 

 

Assim, o modelo de ciências da natureza foi aplicado às ciências humanas, até então 

baseada em teorias filosóficas. O que se pretendia era desenvolver no campo social um saber 

tão prático e confiável quanto aquele desenvolvido pelas ciências da natureza.  

É o tempo do positivismo, cujas principais características são: o empirismo, a 

objetividade, a experimentação, a validade e as leis e previsão. Por definir leis e pressupor 

previsibilidade, o conhecimento positivista é determinista e influenciou imensamente as 

sociedades ocidentais, favorecendo inclusive a expansão capitalista como único caminho 

possível para o seu desenvolvimento. 

Porém, como era de se prever, o positivismo logo mostrou-se inadequado e limitado 

em relação as ciências humanas, tendo em vista o seu objeto de estudo – o ser humano – e 

passou a ser questionado. Posteriormente também começou a ser questionado em ciências 

naturais, acarretando o seu esgotamento e a redefinição da ciência contemporânea. 

Ao pensar as ciências humanas hoje é preciso ter clareza sobre o papel do pesquisador, 

que não é um elemento neutro no processo, mas um ator que exerce influência na pesquisa. 

Quanto à exigência de neutralidade do pesquisador, presente no positivismo, Laville e Dionne 

(1999) afirmam: “Na realidade, o pesquisador não pode, frente aos fatos sociais, ter essa 

objetividade, apagar-se desse modo. Frente aos fatos sociais, tem preferências, inclinações, 

interesses particulares; interessa-se por eles e os considera a partir de seu sistema de valores.” 

(p. 34).  

A verdade nas ciências humanas é relativa e provisória, inclusive porque o homem é 

um ser sócio-histórico que transforma e é transformado pelo seu meio. Os conhecimentos são 

expressos através de teorias que, por vezes, não podem ser totalmente experimentadas e 

comprovadas, mas se mostram como explicações coerentes e verdadeiras, até que sejam 

contestadas e refutadas por novas teorias. 

Ou seja, com o desgaste do determinismo positivista, a questão da objetividade versus 

subjetividade se transforma: não é possível um conhecimento objetivo, pois toda objetivação 

passa pela subjetividade do pesquisador e é reforçado ou não pela reação de seus pares 

(intersubjetividades). Em outras palavras: 
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Em torno de um determinado objeto de pesquisa, uma objetividade, assim redefinida, parecerá 

ainda mais forte quanto mais reconhecida e aceita for pelos demais pesquisadores. Alguns 

falam então de intersubjetividades: os saberes produzidos seriam considerados tanto mais 

objetivos quanto outros lhes reconhecem a validade, mesmo sabendo que o pesquisador não 

pode ser perfeitamente objetivo. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 40). 

 

Basicamente, as ciências hoje buscam: a) compreender problemas específicos; b) 

validar essa compreensão através da aplicação de um método apropriado; e c) derrubar as 

barreiras que atrapalham a compreensão. Aliás, a idéia de problema transforma as ciências: 

 

A idéia de problema está no centro do realinhamento das ciências humanas, como aliás, das 

demais ciências. Trata-se de compreender problemas que surgem no campo do social, a fim 

de eventualmente contribuir para sua solução; pouco importa se a solução do problema refere-

se a uma falta de conhecimentos, como em pesquisa fundamental, ou de intervenções 

eventuais, como em pesquisa aplicada. 

Trata-se de compreender, considerando atentamente, a natureza do objeto de estudo, sua 

complexidade e o fato de ser livre e atuante, sempre cuidando para não deformá-lo ou reduzi-

lo. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 41). 

 

Outra discussão que hoje se mostra inútil em relação à pesquisa científica é aquela que 

opõe os aspectos qualitativos aos quantitativos. Ambos são utilizados em função da 

necessidade da pesquisa, ou seja, do problema em estudo, podendo ser aplicados de forma 

conjugada. O pesquisador cria uma hipótese sobre seu problema, ou seja, uma solução 

“antecipada”, uma “previsão” sobre a solução de seu problema. E precisa testá-las a fim de 

verificar sua validade ou, ao contrário, sua incoerência.  

Nas pesquisas atuais busca-se um saber integrado, interdisciplinar, pois está claro que 

não é possível solucionar a maioria dos problemas apenas com conhecimentos de um 

segmento do saber. Assim, existem basicamente dois tipos de pesquisa: a pesquisa 

fundamental (que busca preencher vazios no próprio conhecimento) e a pesquisa aplicada 

(que busca resolução para um problema prático). 

Após esta pequena introdução esclarecendo a perspectiva de pesquisa aqui aceita e 

desenvolvida, segue-se a descrição do presente estudo, de sua metodologia. 

Esta pesquisa tem perspectiva predominantemente qualitativa. A abordagem é sócio-

histórica. Trata-se de uma pesquisa aplicada, pois procura respostas para um problema de 

ordem prática, a partir de um referencial teórico anterior. Apesar disso, pretende avançar em 

relação ao conhecimento específico em educação online.  

O método é o estudo de caso, considerando-se que busca resposta para a questão de 

como trabalhar com educação a distância privilegiando os processos colaborativos e 

interacionais de construção do conhecimento em ambientes virtuais de aprendizagem, ou seja,  

é um método que “permite uma investigação para se preservar as características holísticas e 

significativas dos acontecimentos da vida real” (YIN, 2005, p. 20). A princípio as 
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considerações e conclusões aqui se aplicam ao caso exposto, mas análises futuras poderão 

favorecer generalizações, tendo em vista a escolha por um caso significativo dentro do campo 

da educação online. 

Convém ressaltar que, justamente por se tratar de uma pesquisa na qual fui 

participante, a escolha pelo método do estudo de caso deve-se ao fato de que a análise em 

detalhe do campo e a análise longitudinal do módulo, a fim de levantar indicativos 

qualitativamente mais eficazes para propostas de educação online, ficam facilitadas.  

O âmbito desta pesquisa é o projeto interinstitucional “Formação de professores para a 

Docência Online”. O projeto envolve treze Programas de Pós-Graduação, a maior parte em 

Educação, a saber: PPGE da Universidade do Minho (Portugal), PPGE da Universidade 

Federal de Pernambuco, PPGE da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PPGE da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, PPGE da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 

PPGE da Universidade Estadual da Bahia, PPG – TIDD - da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, PPGE da Universidade Estadual de São Paulo, PPG – Políticas Públicas e 

Formação Humana - da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, PPGE da Universidade 

Estácio de Sá, PPGE da Universidade Federal da Bahia, PPGE da Universidade Federal de 

Alagoas e PPGE da Universidade da Madeira (Portugal).  O locus da pesquisa é o ambiente 

MOODLE. 

O ambiente MOODLE é um software criado e desenvolvido por usuários da rede, 

especialmente por integrantes da cultura hacker e do movimento de fonte aberta (Castells, 

2003). Ou seja, é regido por licença de uso copyleft, seu uso é livre de direitos de propriedade 

e os aperfeiçoamentos devem ser compartilhados. Dito de outra forma, seu desenvolvimento 

ocorre através da colaboração entre numerosos programadores que o usam, o modificam e o 

remetem de volta à rede para novas avaliações e aperfeiçoamentos.  

Entre as numerosas interfaces que o ambiente oferece, a equipe de pesquisadores do 

módulo três escolheu as seguintes: fórum, livro, chat e WIKI. Como se pode perceber, quase 

todas são interativas e podem favorecer a aprendizagem colaborativa. 

O objetivo geral do projeto interinstitucional sobre o qual esta pesquisa se debruça é 

“Formar docentes para criação de cursos online e exercício da docência online”, tendo em 

vista a crescente procura pela modalidade de educação a distância e as novas demandas da 

cibercultura. O material dele oriundo será parte integrante de um Curso de Especialização em 

Docência Online (formação continuada de professores) e ficará à disposição dos PPGs 

participantes. 
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A coleta de dados foi realizada com base em dados existentes, ou seja, não houve uma 

intervenção deliberada da pesquisadora, visando provocar uma mudança, nem grupos de 

investigação (de controle, por exemplo). Foi descritiva e apoiada nos materiais produzidos 

pelos alunos durante a realização do módulo (e o fórum de avaliação), com a finalidade de 

avaliar como os alunos vivenciaram a experiência. Também se baseou nos materiais 

produzidos pela equipe de professores envolvidos, analisando os materiais didáticos, as 

propostas de atividades pedagógicas e as interfaces escolhidas. Ou seja, para a coleta de dados 

foram utilizadas a observação participante e a pesquisa com base documental (os registros 

online do curso).  

A análise inicial do campo, à luz do referencial teórico, ajudou a levantar três 

indicadores comumente apontados como fundamentais na definição de cursos em educação 

online que compõem o quadro referencial desta pesquisa, ou seja, “Conjunto dos indicadores 

que estabelecem o vínculo entre os conceitos empregados pela hipótese e as observações 

empíricas necessárias à verificação dessa hipótese.” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 173). 

Estes indicadores apontaram as categorias que a priori seriam utilizadas na análise dos 

dados. Esta análise foi feita com base no método de análise de conteúdo. Ou seja, as grades de 

análise, planilhas criadas com esta finalidade, foram definidas a partir do campo e do 

referencial teórico no início do processo, configurando-se como uma análise de grade 

fechada. O tratamento dos dados enfocou o discurso e o sentido que os participantes atribuem 

às categorias de análise. Ou seja, 

 
empreender um estudo minucioso de seu conteúdo, das palavras e frases que o compõem, 

procurar-lhes o sentido, captar-lhes as intenções, comparar, avaliar, descartar o acessório, 

reconhecer o essencial e selecioná-lo em torno das idéias principais... É este o princípio da 

análise de conteúdo: consiste em desmontar a estrutura e os elementos desse conteúdo para 

esclarecer suas diferentes características e extrair sua significação.” (LAVILLE; DIONNE, 

1999, p. 214). 

 

Assim sendo, destacam-se abaixo os três indicadores que consideramos essenciais para 

a definição de propostas de educação online. Após cada um apresentamos as categorias de 

análise construídas que  estão diretamente relacionadas a cada um: 

  Uma proposta de educação online é determinada pela visão pedagógica e 

comunicacional de seus idealizadores – categorias de análise: Conceito de Educação 

Online; Cibercultura; Interação, Mediação e Aprendizagem Colaborativa. 

 Assim como na educação presencial, a educação online necessita de profissionais 

qualificados e continuamente em formação – categorias de análise: Formação 

Docente; Docência Online. 
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 A distância entre professores e alunos exige que o AVA permita aproximação por 

outros meios – categorias de análise: Didática em Educação Online; Material 

Didático; Gestão da Aprendizagem em AVA. 

 

O recorte de conteúdo proposto foi feito com base nos temas de maior relevância 

dentro do conceito de educação online. Procurou-se analisar o conteúdo manifesto, aquele 

expresso abertamente por palavras e expressões claramente ligadas aos temas, mas também o 

conteúdo oculto, aquele que está por trás do discurso, como disse Laurence Bardin. Segundo 

ela, a análise de conteúdo é técnica que não tem modelo pronto: constrói-se através de um vai-

e-vem contínuo e tem que ser reinventada a cada momento. (BARDIN, 1979, p.31). 

Para ela a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

utilizando processos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. O 

objetivo da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção (eventualmente de recepção), com a ajuda de indicadores (quantitativos ou não). 

Afirma que “O discurso não é um produto acabado, mas um momento num processo de 

elaboração com tudo o que isso comporta de contradições, de incoerências, de imperfeições.” 

(BARDIN, 1979, p. 170). 

As análises que deram suporte às conclusões desta pesquisa foram feitas por processo 

de emparelhamento, ou seja, associando os dados recolhidos ao referencial teórico. Para tanto, 

o referencial teórico compôs-se de três capítulos. 

 O primeiro capítulo, “Contradições da Sociedade em Rede”, traça um panorama sócio-

técnico da atualidade, destacando as contradições da atual sociedade globalizada e neoliberal. 

Analisa especialmente os desajustes sociais e as revoluções tecnológica e paradigmática (a 

Cibercultura) que surgiram e que estão se desenvolvendo. Por outro lado, aponta o tipo de 

homem e de educação que são necessários para uma sociedade mais justa e igualitária. 

 No segundo capítulo, “Políticas Públicas em Educação a Distância”, esclarece-se sobre 

as políticas educacionais vigentes no Brasil, enfocando de maneira especial a Educação a 

Distância, modalidade na qual a educação online se inscreve. Ressalta a possibilidade de 

democratização do acesso à educação de qualidade através desta modalidade. 

 O terceiro capítulo, “Formação Humana em Ambientes Virtuais de Aprendizagem”, 

recupera o paradigma cibercultural, apontado no primeiro capítulo, e avança no sentido de 

mostrar as transformações e necessidades que a formação humana vêm exigindo na 

atualidade. Também avança apontando caminhos para uma educação online mais significativa 

e eficaz. Neste sentido, a teoria vygotskyana mostra-se como importante referencial. Ressalto 
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que a escolha pelo termo e conceito de educação online visa a diferenciar o tipo de Educação 

a Distância aqui abordada, ou seja, educação mediada por computadores interconectados entre 

si via Internet e com enfoque na aprendizagem colaborativa. 

 O quarto e último capítulo, “A Pesquisa Interinstitucional 'Formação para a Docência 

Online': um Estudo de Caso”, trata da pesquisa em si, da análise do campo, dos resultados 

obtidos e aponta para as conclusões da pesquisa. 

 Nesta pesquisa, o objetivo central é apontar indicativos para o desenvolvimento de 

uma proposta pedagógica renovada em educação online, na qual os processos colaborativos e 

interacionais de construção do conhecimento são evidenciados. Mas, futuramente, outros 

estudos poderão verificar se tais indicativos realmente são aplicáveis e se realmente 

favorecem a aprendizagem, por exemplo, elaborando e aplicando um curso pautado nestes 

indicativos e comparando-o a um curso de modelo mais tradicional (instrucional). 
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1. CONTRADIÇÕES DA SOCIEDADE EM REDE 

 

1.1. Que Homem? Que Educação? 

 

1.1.1.  Concepção de Homem 

 
Conforme afirma Schaff (1982), qualquer socialismo tem como centro principal de 

interesse o homem e seus problemas. Trata-se do homem concreto, não de uma abstração. As 

correntes socialistas surgiram de reações às condições desumanas de exploração do homem. 

Ou seja, em seus primórdios já denunciavam as relações de classe e seus conflitos. 

O marxismo se insere na perspectiva socialista, tendo se consolidado num período em 

que o conflito e a exploração entre os homens tornaram-se mais claros. Para Schaff (1982):  

 

O marxismo, deste ponto de vista, não constitui uma exceção mas se encontra dentro de uma 

ampla linha de evolução da idéia socialista. Em condições sociais mais evoluídas nas quais as 

relações humanas revelavam, cada vez mais nitidamente, o caráter das mesmas e em que o 

progresso da técnica tornava real aquilo que até aquele momento brotava da utopia, o 

pensamento socialista podia revestir-se de uma nova forma, uma forma mais madura. É, 

então, que aparece o socialismo científico de Marx, trazendo consigo numerosas e essenciais 

modificações na forma do socialismo herdado de seus predecessores, deixando, porém, 

imutável o ponto de partida, o homem e sua causa. (p. 76). 

 

Essa ênfase no homem não ficou restrita aos círculos marxistas, ao contrário, 

influenciou todos os campos filosóficos, inclusive as perspectivas liberais. O que hoje nos 

parece banal, na época em que Marx escreveu (apoiado em Feuerbach) revolucionou a 

filosofia. Passou-se de uma antropologia teocêntrica a outra antropocêntrica. 

Ao contrário de Feuerbach, a visão sobre o homem em Marx não era puramente 

naturalista, determinada pelas características biológicas (filogênese). Ele seguiu além, e 

concluiu que o homem, por pertencer a uma sociedade, é um ser social. Isso não quer dizer 

que ele não possua sua autonomia, mas que age e sofre a ação da sociedade, construindo-se e 

construindo seu meio social (inclui-se nesse sentido às relações sociais, especialmente as 

relacionadas à produção). Ou seja, o homem é um produto histórico e social (ontogênese). 

Nas palavras de Schaff (1982), citando Marx: “A espécie homo sapiens, no entanto, se 

distingue na natureza, não apenas pelas suas propriedades biológicas mas, também, e num 

certo sentido principalmente, por seus caracteres sociais e históricos." (p. 78-79). 

Na VI tese sobre Feuerbach, Marx afirma que “a essência do homem não é uma 

abstração que reside em cada indivíduo. Na sua realidade, ela é o conjunto das relações 
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sociais.'" (MARX apud SCHAFF, 1982, p. 80). O homem isoladamente não é homem! Torna-

se homem por pertencer a um tipo de Estado, a uma sociedade. 

Podemos dizer que não é a consciência dos homens que determina suas condições, 

mas as suas condições que favorecem uma certa consciência. O homem nasce numa dada 

sociedade e não escolhe as condições e as relações sociais que regem essa mesma sociedade. 

Neste sentido, o homem é condicionado pela sociedade. Para Schaff (1982): “as relações 

sociais, via a consciência social predominante, formam o indivíduo que nasce e vive no seio 

de uma dada sociedade. E é nesse sentido que as relações sociais criam o indivíduo.” (p. 82) 

Marx afirma que o homem social surgiu das relações de trabalho, da prática humana, 

entendida como processo de transformação da realidade e do próprio homem (autocriação). 

Ele toma para análise um indivíduo dotado de inteligência, que opera consciente e 

racionalmente. Esse homem operante é o que através do seu trabalho transforma a realidade 

objetiva. Por este caminho, Marx pôde concluir, enfocando uma visão política, que a 

superação da alienação exige a prática revolucionária dos homens. Schaff (1982), em resumo, 

afirma que: 

A concepção do indivíduo como partícula da natureza, a concepção do indivíduo como 

membro da sociedade e é nesse sentido que sua conduta, suas idéias, seus julgamentos são 

funções das relações sociais; enfim, a concepção do homem como fruto da autocriação, como 

produto da atividade prática dos homens criadores da história: eis os princípios fundamentais 

da concepção marxista do ser humano. (p. 87). 

 

 Em consonância com Schaff, Gramsci (1978) afirma que o homem é um processo. As 

condições históricas o fazem da mesma forma que ele próprio constrói a história. Não existe 

um padrão de comportamento igual para todos.  

Quase todas as filosofias concebem o homem como indivíduo, de forma que o bem ou 

o mal que faz tem a ver unicamente com suas características individuais. O homem é 

analisado só, sem se considerar o social. Para Gramsci (1978), este conceito de homem 

precisa e deve ser reformado: 

 

deve-se conceber o homem como uma série de relações ativas (um processo), no qual, se a 

individualidade tem a máxima importância, não é todavia o único elemento a ser considerado. 

A humanidade que se reflete em cada individualidade é composta de diversos elementos: 1) o 

indivíduo; 2) os outros homens; 3) a natureza. Mas o segundo e o terceiro elementos não são 

tão simples quanto poderia parecer. O indivíduo não entra em relação com outros homens por 

justaposição, mas organicamente, isto é, na medida em que passa a fazer parte de organismos, 

dos mais simples aos mais complexos. (p. 39). 

 

 As relações complexas entre os homens e deles com a natureza são ativas e 

conscientes, e acontecem através do trabalho e da técnica. Aqui cabe ressaltar que a técnica 

não são só conceitos científicos aplicados, mas todo o conhecimento filosófico.  
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Lévy (1993) fala em tecnologias da inteligência para enfatizar o papel da técnica na 

transformação do pensar-fazer/fazer-pensar dos atores sociais, dialeticamente.  

Ter consciência sobre estas relações é um primeiro passo para poder modificá-las. 

Outro passo importante é conhecer a sua história. A seguir, é necessária a associação entre os 

homens, pois se vistos individualmente pouco podem mudar a realidade. É se associando, 

participando de numerosas “sociedades que o indivíduo faz parte do gênero humano”. 

(GRAMSCI, 1978, p. 41). Em outros termos:  

 

A afirmação de que a „natureza humana‟ é o „conjunto das relações sociais‟ é a resposta mais 

satisfatória porque inclui a idéia do devenir: o homem „devém‟, transforma-se continuamente 

com as transformações das relações sociais; e, também, porque nega o „homem em geral‟: de 

fato, às relações sociais são expressas por diversos grupos de homens que se pressupõem uns 

aos outros, cuja unidade é dialética e não formal. [...] a „natureza humana‟ não pode ser 

encontrada em nenhum homem em particular, mas em toda a história do gênero humano [...], 

enquanto em cada indivíduo se encontram características postas em relevo pela contradição 

com as de outros homens (GRAMSCI, 1978, p. 43). 

 

Gramsci (1978) afirma que a idéia de “devenir” não está necessariamente relacionada 

a de  progresso, mas que a idéia de progresso depende da idéia de “devenir”. Pensar em 

progresso costuma ser pensar em mudança para mais e melhor, de maneira que é possível 

planejar o futuro, a vida. Trata-se de uma ideologia democrática que possibilitou a formação 

dos Estados modernos. Hoje, esta idéia não está mais no auge, no sentido de que:  

  

... os “portadores” oficiais do progresso tornaram-se incapazes deste domínio, já que 

suscitaram forças destruidoras atuais tão perigosas e angustiantes quanto as do passado (hoje 

„socialmente‟ esquecidas, mas não por todos os elementos sociais, já que os camponeses 

continuam a não compreender o „progresso‟, isto é, acreditam estar -  e o estão realmente em 

grande medida – sob o domínio das forças naturais e do acaso, conservando portanto uma 

mentalidade „mágica‟, medieval, „religiosa‟) tais como as „crises‟, o desemprego, etc. A crise 

da idéia de progresso, portanto, não é uma crise da idéia em si, mas uma crise dos portadores 

dessa idéia, os quais se tornaram, eles mesmos, uma „natureza‟ que deve ser dominada.” (p.  

45). 

 

O “devenir” compreende o que há de mais concreto no progresso, que é o movimento 

dialético. Não é uma evolução linear, mas um processo que envolve contradições. Pensar a 

realidade a partir deste ponto de vista impossibilita a comparação entre os homens em tempos 

distintos, pois a cada época as relações sociais e suas contradições possuem características 

únicas, só podendo ser adequadamente interpretadas se localizadas historicamente. A cada 

época o homem tem possibilidades diferentes de ação sobre a natureza e esta noção de 

possível nos leva a outra: a de liberdade.  

O homem “é essencialmente „político‟, já que a atividade para transformar e dirigir 

conscientemente os homens realiza a sua „humanidade‟, a sua „natureza humana‟.” 

(GRAMSCI, 1978, p. 48). Se não o fosse não poderia transformar o mundo e transformar-se. 
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 Porém, nas sociedades capitalistas, a idéia que prevalece é a do individualismo e da 

acumulação privada. A ênfase no mérito pessoal individualiza mais ainda o homem. Nestas 

sociedades a noção de igualdade não tem a ver com o atendimento às necessidades básicas de 

sobrevivência do indivíduo, mas com a igualdade perante a lei (formal). A liberdade passa a 

ser a possibilidade de escolha de produtos para o consumo. Estas e outras características 

fazem com que nas sociedades capitalistas as desigualdades sejam enormes e as relações de 

dominação e exploração tornem-se “naturais”.  

 Losurdo (2008) demonstra que, de fato, nas sociedades capitalistas, não há muita 

diferença entre o assalariado e o escravo do passado. Ambos passam necessidades e trabalham 

subordinados a um senhor/patrão que é “dono” de sua produção e que lhe garante emprego. 

Assim: “Há, portanto, uma relação entre igualdade e liberdade, ou melhor, entre extrema 

desigualdade material e servidão substancial.” (LOSURDO, 2008, n/p). Ele concorda com 

Marx quanto a afirmar que abaixo de um nível de renda mínima a liberdade deixa de existir 

concretamente. Assim, ambos apontam que a construção da liberdade necessita de um mínimo 

de igualdade. 

 Há uma polêmica discussão entre os que crêem que a intervenção estatal pode evitar 

esse tipo de “servidão” e os que são partidários da intervenção mínima do Estado, com a total 

liberdade de mercado. Se para os primeiros o Estado pode garantir através de impostos e 

benefícios universais a redistribuição de renda, para os outros isto é um abuso de poder e uma 

forma nociva de contaminação pelo socialismo, que só provoca a crise do capitalismo. 

 Ao contrário do que afirma o socialismo referindo-se ao homem como ser social e 

historicamente construído, o liberalismo enfatiza a individualidade e a meritocracia, ou seja, 

ao invés de analisar o homem em seu contexto espaço-tempo-social o toma individualmente 

como único responsável por seus méritos e conquistas. Em outras palavras: 

 

O homem feliz raramente se dá por satisfeito com o simples fato de possuir a sua felicidade. 

Ele precisa também ter direito a essa felicidade. Quer ter a convicção de "merecê-la" e, 

sobretudo, de merecê-la mais do que os outros. E portanto quer estar autorizado a acreditar 

que os menos afortunados, os que não têm a mesma sorte, também estão apenas recebendo o 

que lhes cabe. A felicidade quer ser "legítima". (WEBER, apud LOSURDO, 2008, n/p). 

 

A partir de tal princípio é fácil chegar a outro: os pobres são os que fracassaram, 

recebem aquilo que merecem. Se eles se esforçassem alcançariam o sucesso e a riqueza 

material. Vencem os melhores! Estes se destacam e afirmam no mercado. Pensando assim, a 

tradição liberal convive bem com a miséria, posto que se trata de um demérito pessoal e não 

de um desajuste nas relações econômico-sociais.  
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O pensamento marxista influenciou o pensamento ocidental, inclusive em relação ao 

conceito universal de homem e à construção de um Estado de Bem-estar social nos países de 

capitalismo desenvolvido. Mas não foi suficientemente disseminado para evitar que o 

neoliberalismo se tornasse hegemônico no século XX (pós-guerra), estendendo-se nestes 

primeiros anos do século XXI, retomando com força a centralidade do lucro e a liberação dos 

mercados nas relações mundiais, em detrimento de uma imensa maioria de seres humanos 

explorados e subordinados ao capital, reduzidos a uma segunda classe de homens. Nas 

palavras de Marx: “os trabalhadores assalariados não são classificados propriamente, a pleno 

título, na categoria de „sociedade‟ e „nação‟, um universal que só os leva em conta para que 

sirvam de vítimas de sacrifício”. (MARX apud LOSURDO, 2008, n/p). 

Torna-se evidente a necessidade de transformar a sociedade de forma que todos 

possam “libertar-se da necessidade”. Para tanto, é importante resgatar a concepção de homem 

como ser social e sua dignidade individual (liberdade e igualdade). A educação é um campo 

importante de mediação neste processo de transformação. 

 

1.1.2.  Concepção de Educação 

 

No passado mais remoto do Iluminismo, alguns pensadores acreditavam numa 

educação que poderia enriquecer humanamente os indivíduos ao longo da vida, posição que 

foi substituída pelo utilitarismo, presente a partir da segunda metade do século XIX e pela 

“racionalidade instrumental” no século XX. O foco da educação, de maneira geral, passou a 

ser a manutenção do capitalismo. Dito de outra forma: 

 

Quanto mais “avançada” a sociedade capitalista, mais unilateralmente centrada na produção 

de riqueza reificada como um fim em si mesma e na exploração das instituições educacionais 

em todos os níveis, desde as escolas preparatórias até as universidades – também na forma da 

“privatização” promovida com suposto zelo ideológico pelo Estalo – para a perpetuação da 

sociedade de mercadorias. (MÉSZÁROS, 2007, p. 294).  

 

Mészáros (2006) afirma que nenhuma sociedade pode se manter sem um sistema 

próprio de educação que garanta a sua reprodução. Nesse contexto, a educação formal é 

apenas uma pequena parte da questão. As relações sociais de produção se perpetuam porque 

os indivíduos internalizam as perspectivas gerais da sociedade e as aceitam como único 

possível. Assim, a crise da educação formal é parte da crise estrutural desse sistema de 

interiorização capitalista e está profundamente relacionada à totalidade dos processos sociais.  
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Na sociedade capitalista a educação tem duas funções principais: “a produção das 

qualificações necessárias ao funcionamento da economia, e a formação dos quadros e a 

elaboração dos métodos de controle político.” (MÉSZÁROS, 2006, p. 275). Nas palavras de 

Mészáros (2006): 

O sistema educacional formal da sociedade não pode funcionar tranqüilamente se não estiver 

de acordo com a estrutura educacional geral – isto é, com o sistema específico de 

“interiorização” efetiva – da sociedade em questão. A crise das instituições educacionais é 

então indicativa do conjunto de processos dos quais a educação formal é uma parte 

constitutiva. A questão central da atual “contestação” das instituições educacionais 

estabelecidas não é simplesmente o “tamanho das salas de aula”, a “inadequação das 

instalações de pesquisa” etc., mas a razão de ser da própria educação. Desnecessário dizer: tal 

questão envolve inevitavelmente não só a totalidade dos processos educacionais, “desde a 

juventude até a velhice”, mas também a razão de ser dos instrumentos e instituições do 

intercâmbio humano em geral. Se essas instituições – incluindo as educacionais – foram feitas 

para os homens, ou se os homens devem continuar a servir às relações sociais de produção 

alienadas – esse é o verdadeiro tema do debate. A “contestação” da educação, nesse sentido 

mais amplo, é o maior desafio ao capitalismo em geral, pois afeta diretamente os processos 

mesmos de “interiorização” por meios dos quais a alienação e a reificação puderam, até agora, 

predominar sobre a consciência dos indivíduos. (p. 275). 

 

Não é por acaso que o desenvolvimento caminhe, em tempos de capitalismo, atrelado 

à doutrinação da maioria das pessoas com os valores da ordem social do capital como ordem 

natural inalterável, racionalizada e justificada. Isto mantém os indivíduos sujeitos à 

escravidão assalariada.  

A educação institucionalizada passou a ser delimitada num curto espaço de tempo e 

em condições economicamente favoráveis ao capital, chegando a ser uma instância 

discriminadora/elitista.  

A vida cotidiana capitalista fica encarregada da educação contínua dos indivíduos, de 

maneira que se propague o consenso da inalterabilidade da ordem natural estabelecida. Assim 

sendo, as grandes teorias de uma educação mais ampla e abrangente passaram ao campo das 

utopias educacionais, ou seja, irrealizáveis. Para Mészáros (2007): 

 

embora o período de educação institucionalizada seja limitado sob o capitalismo a 

relativamente poucos anos da vida dos indivíduos, a dominação ideológica da sociedade 

prevalece por toda a sua vida, ainda que em muitos contextos essa dominação não tenha de 

assumir preferências doutrinárias explícitas de valor. E isso torna ainda mais pernicioso o 

problema do domínio ideológico do capital sobre a sociedade como um todo e, por certo, ao 

mesmo tempo sobre seus indivíduos convenientemente isolados. Quer os indivíduos 

particulares tenham ou não consciência disso, não podem sequer encontrar a mínima gota de 

„fundamento neutro de valor‟ em sua sociedade, muito embora a explícita doutrinação 

ideológica lhes garanta de forma enganosa o oposto, pretendendo – e convidado os indivíduos 

a se identificarem „autonomamente‟ com essa pretensão – que eles sejam plenamente 

soberanos em sua escolha dos valores em geral, assim como se afirma que eles são 

consumidores soberanos das mercadorias produzidas capitalisticamente, adquiridas com base 

nas escolhas soberanas nos supermercados controlados de modo cada vez mais monopolista. 

Tudo isso é uma parte integrante da educação capitalista pela qual os indivíduos particulares 

são diariamente e por toda a parte embebidos nos valores da sociedade de mercadorias, como 

algo lógico e natural. (p. 295). 
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Essa doutrinação permanente, consensualmente internalizada, garante a idéia de que a 

ordem social do capital não exige mudanças significativas, apenas ajustes a serem realizados 

pouco a pouco.  

Mas a educação é capaz de contribuir no processo de transformação, desde que 

cumpra seu papel de órgão social. Em oposição à visão capitalista de educação, Mészáros 

(2007, p. 293) afirma que a educação tem papel fundamental na transformação socialista 

sustentável, pois é capaz de levar a sociedade ao desenvolvimento contínuo da consciência 

socialista, caminhando em sentido contrário ao das práticas educacionais dominantes no 

capitalismo avançado. 

A educação socialista enfrenta os problemas reais da sociedade, analisando suas 

causas como historicamente originadas e suas determinações estruturais como possíveis de 

mudança. Ela discorda do ponto de vista do capital e busca caminhos não apenas de 

desenvolvimento individual, mas principalmente, de mudança social. Mészáros (2007, p. 297) 

alerta que não se pode formular uma educação socialista a partir de ideais utópicos que 

mantenham a esperança ingênua dos indivíduos em resolver isoladamente os problemas da 

vida social. É preciso se associar a outros homens, pois a transformação exige um projeto e 

uma ação coletivos. Ou seja, o destinatário da educação socialista não é o indivíduo isolado, 

mas ao contrário os indivíduos sociais. Mészáros (2007) aponta que:  

 

É precisamente a sua situação histórica e social concreta que os convida a formular os valores 

pelos quais seu compromisso ativo com determinadas formas de ação pode levar a cabo a 

realização de sua parte apropriada adotada de maneira consciente - que, por conseguinte, os 

define como indivíduos sociais autônomos e responsáveis - na grande transformação contínua. 

Eis como a educação praticamente efetiva dos indivíduos sociais se torna sinônima do 

significado mais profundo de educação como auto-educação. As referências de Marx ao 

'indivíduo social rico' têm o intuito de indicar esse tipo de autodefinição como a estrutura 

viável da educação. (p. 301). 

 

A educação socialista é fundamental na criação de uma nova ordem hegemônica 

alternativa, pois “o envolvimento ativo dos indivíduos nas mudanças societárias pode ser 

identificado como interação social no melhor sentido do termo. Uma interação social plena de 

significado, fundada na reciprocidade mutuamente benéfica entre indivíduos sociais e sua 

sociedade.” (MÉSZÁROS, 2007, p. 302). 

Hoje, presenciamos uma superprodução de intelectuais e uma crescente ligação entre a 

máquina econômica e a educação. A produção de informações, de conhecimento científico, ou 

seja, a produção intelectual ganha espaço privilegiado no mercado e cria contradições que 

mantém e, ao mesmo tempo, ameaçam o sistema capitalista. 
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O tempo desumano e alienante do capital precisa ser substituído por uma nova 

organização do tempo, onde a adoção consciente e o uso criativo do tempo disponível seja o 

princípio orientador da reprodução societária. Para Mészáros (2007):  

 

Somente pela adoção consciente do tempo disponível como o princípio operacional orientador 

e praticamente efetivo de nossa vida é possível entrever o desenvolvimento de um sujeito 

social capaz de controlar de forma apropriada a produção e a reprodução societária da ordem 

hegemônica alternativa. (p. 304). 

 

Nossa época exige mudanças urgentes, pois as armas de destruição em massa e a 

ameaça gerada pela produção destrutiva capitalista atentam contra a vida humana. Ajustes 

parciais não são suficientes, são necessárias transformações estruturais amplas, que garantam 

a sobrevivência humana em condições dignas e eqüitativas. Nas palavras de Mészáros (2007): 

“instituir com êxito uma alternativa historicamente sustentável à crescente destrutividade do 

modo de controle sociorreprodutivo do capital.” (p.309). Neste ponto, mais uma vez, a 

educação é fundamental. Por fim, Mészáros (2007) afirma: 

 

O papel da educação é crucial... por um lado é necessário expor – por meio do papel 

desmistificador da educação socialista – o caráter apologético da cultura há muito 

estabelecida da desigualdade substantiva, em todas as suas formas, para aproximar a 

realização da única relação humana permanentemente sustentável de igualdade substantiva na 

ordem global historicamente em transformação. E, por outro lado, a intervenção positiva da 

educação na elaboração dos meios de contrapor-se com êxito à dominação global do capital, 

pelo estabelecimento das formas organizacionalmente viáveis de solidariedade socialista, é 

vital para o cumprimento do grande desafio internacional de nosso tempo histórico. (p. 316). 

 

Partindo para a análise específica da educação formal, Frigotto (2006) demonstra 

como na lógica capitalista o trabalho produtivo exige cada vez mais trabalho improdutivo, 

como duas faces da mesma medalha, da mesma forma que: 

 

A desqualificação da escola, então, não pode ser vista apenas como resultante das “falhas” 

dos recursos financeiros ou humanos, ou da incompetência, mas como uma decorrência do 

tipo de mediação que ela efetiva no interior do capitalismo monopolista. (FRIGOTTO, 2006, 

p. 134). 

 

Ou seja, a improdutividade da escola, e neste caso da “escola para todos”, da escola 

pública, não é um acidente de percurso a ser superado. É um processo ideológico de 

reprodução da sociedade capitalista e de geração de mercado educacional. Para transformá-la 

é necessária a ação docente consciente e comprometida com a transformação social. 

A teoria do capital humano funciona ainda hoje em um duplo sentido: como teoria do 

desenvolvimento e como teoria da educação. Explicando melhor: 

 

Quanto ao primeiro sentido – teoria do desenvolvimento – concebe a educação como 

produtora de capacidade de trabalho, potenciadora de trabalho e, por extensão, potenciadora 

de renda, um capital (social e individual), um fator do desenvolvimento econômico e social. 

Quanto ao segundo sentido, ligado ao primeiro – teoria da educação – a ação pedagógica, a 

prática educativa escolar reduzem-se a uma questão técnica, a uma tecnologia educacional 
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cuja função precípua é ajustar requisitos educacionais a pré-requisitos de uma ocupação no 

mercado de trabalho de uma dada sociedade. Trata-se da perspectiva instrumentalista e 

funcional de educação. (FRIGOTTO, 2006, p. 16).  

 

De acordo com tal perspectiva, educação e produção são campos diretamente 

vinculados. Investir na primeira é obter retorno na segunda. Assim, a educação e a 

qualificação são chaves para superar as desigualdades e alcançar uma vida melhor, porque 

garantem uma colocação melhor no mercado de trabalho. Esta perspectiva mascara a real face 

ideológica da educação, anteriormente apontada, e seu objetivo de perpetuação capitalista. 

Entretanto, Frigotto (2006) aponta a prática educativa, escolar ou não-escolar como 

um campo de mediações, inserido numa realidade concreta e contraditória. Um campo de 

lutas e disputas de classes e como tal um campo onde é possível haver transformação. 

Tonet (2005) enfatiza que uma atividade educativa voltada à formação de homens 

livres e sujeitos da sua história deve ter por objetivo a emancipação humana e não a cidadania, 

pois esta é um aspecto formal de participação na estrutura democrático-burguesa, enquanto 

aquela tem relação com a transformação nas formas de trabalho (trabalho associado) e com o 

fim da centralidade do capital. Ele afirma: 

 

Entendemos que tudo isso possibilitará conferir à atividade educativa, ainda que em formas 

extremamente limitadas, dada a natureza da educação e a adversidade do momento presente, 

um caráter revolucionário, ou, em outras palavras, colocá-la como uma mediação para a 

construção de uma ordem social qualitativamente superior a esta em que vivemos.” (TONET, 

2005, p. 243). 

 

É esta perspectiva transformadora de educação que nos interessa. A seguir, a análise 

das contradições da sociedade atual, aqui chamada Sociedade em Rede (CASTELLS, 1999), 

será fundamental para uma adequada contextualização do foco de estudo: a formação humana 

em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). 

 
 
 

1.2. Sobre o Neoliberalismo 

 

O neoliberalismo surge após a II Guerra Mundial, na América do Norte e Europa 

Ocidental (países capitalistas) como reação teórica e política ao Estado de Bem-estar. 

Friedrich Hayek, em 1944, escreve “O Caminho da Servidão”, considerado texto de origem 

do pensamento neoliberal. Hayek apontava em seu texto os perigos da intervenção do Estado 

na economia, como ameaça à liberdade econômica e política. Em 1947, na Suíça, reúne-se a 

Sociedade de Mont Pèlerin, uma francomaçonaria neoliberal, composta de teóricos como: 
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Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eupken, Walter 

Lipman, Michael Polanyi, Salvador de Madariaga, entre outros. Esta sociedade passou a 

reunir-se a cada dois anos e a dedicar-se ao combate ao keynesianismo e ao solidarismo 

reinantes naquele momento e à construção de um novo e mais duro capitalismo, livre de 

regulações estatais. Naquele momento, o capitalismo avançado vivia sua “idade de ouro” e os 

ataques neoliberais não surtiram efeitos imediatos nem suas previsões foram consideradas 

possíveis. Anderson (1995) afirma que: 

 

Hayek e seus companheiros argumentavam que o novo igualitarismo (muito relativo, bem 

entendido) deste período, promovido pelo Estado de bem-estar, destruída a liberdade dos 

cidadãos e a vitalidade da concorrência, da qual dependia a prosperidade de todos. Desafiando 

o consenso oficial da época, eles argumentavam que a desigualdade era um valor positivo – 

na realidade imprescindível em si - , pois disso precisavam as sociedades ocidentais. Esta 

mensagem permaneceu na teoria por mais ou menos 20 anos. (p. 10).  

  

Somente na década de 70, com a crise do modelo econômico pós-guerra, na qual todo 

o mundo capitalista avançado entrou em recessão, com baixas taxas de crescimento e altas 

taxas de inflação (estagflação), as idéias neoliberais começam a se apresentar como solução. 

Estas idéias apontavam o movimento operário como vilão, seja por frear as bases de 

acumulação capitalista, como por ser responsável pelos altos gastos sociais dos Estados. 

Assim, a solução apontada foi: “manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o 

poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas 

intervenções econômicas.” (ANDERSON, 1995, p. 10-11). A estabilidade financeira deveria 

ser a meta dos governos, sendo necessária a contenção dos gastos sociais, a restauração das 

taxas de desemprego (reserva de mão-de-obra para quebrar os sindicatos) e reformas fiscais 

para incentivar os agentes econômicos.  

Em 1979, no governo Thatcher, a Inglaterra foi o primeiro país de capitalismo 

avançado a pôr em prática os pressupostos do neoliberalismo. Posteriormente, nos primeiros 

anos da década de 80, Reagan assumiu o governo nos Estados Unidos, Khol tomou posse na 

Alemanha, Schluter na Dinamarca e em pouco tempo quase todo o norte da Europa Ocidental 

assumia uma política de ajustes neoliberais. A luta contra o comunismo foi mais um 

fortalecedor do neoliberalismo, na medida em que este surgia como resposta à “servidão” 

proposta por aquele (falta de mercado competitivo, empresas estatais, pleno emprego em troca 

da aceitação de um único partido no governo, entre outros aspectos).  

O modelo inglês foi o mais puro, contraindo a emissão monetária, baixando os 

impostos sobre os altos rendimentos, abolindo o controle financeiro, criando níveis de 
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desemprego massivos, pondo fim a greves, impondo legislação anti-sindical, assumindo um 

programa de privatizações e cortando gastos sociais. 

Nos Estados Unidos, a prioridade neoliberal era a competição militar com a União 

Soviética, com intuito de quebrar o regime comunista. Convém ressaltar que lá não existia o 

mesmo tipo de Estado de Bem-estar que na Europa. A maior diferença entre os Estados 

Unidos e a Inglaterra foi que não respeitou os cortes orçamentários, ao contrário, nunca o 

Estado americano gastou tanto, devido à corrida armamentista. 

No sul europeu, vários governos, que se apresentavam como alternativa progressista 

ao modelo de Reagan e Thatcher, acabaram assumindo políticas econômicas neoliberais, 

principalmente devido às pressões do mercado financeiro internacional. O mesmo ocorreu na 

Austrália e na Nova Zelândia. Nas palavras de Anderson (1995): 

 

O que demonstravam estas experiências era a hegemonia alcançada pelo neoliberalismo como 

ideologia. No início, somente governos explicitamente de direita radical se atreveram a pôr 

em prática políticas neoliberais; depois, qualquer governo, inclusive os que se 

autoproclamavam e se acreditavam de esquerda, podia rivalizar com eles em zelo neoliberal. 

O neoliberalismo havia começado tomando a social-democracia como sua inimiga central, em 

países de capitalismo avançado, provocando uma hostilidade recíproca por parte da social-

democracia. Depois, os governos social-democratas se mostraram os mais resolutos em 

aplicar políticas neoliberais. Nem todas as social-democracias, bem entendido. Ao final dos 

anos 80, a Suécia e a Áustria ainda resistiam à onda neoliberal da Europa. E, fora do 

continente europeu, o Japão também continuava isento de qualquer pressão ou tentação 

neoliberal. Mas, nos demais países da OCDE, as idéias da Sociedade de Mont Pèlerin haviam 

triunfado plenamente. (p. 14). 

  

Se por um lado o avanço do neoliberalismo nos países desenvolvidos conteve a grande 

inflação dos anos 70 e favoreceu a recuperação dos lucros, por outro gerou o aumento da 

desigualdade, do desemprego, sendo ambos vistos como condições necessárias e naturais para 

a manutenção do mercado eficiente. Também houve queda nos salários e aumento dos lucros 

nas bolsas. O objetivo fundamental do neoliberalismo, que era restaurar as altas taxas de 

crescimento estáveis, não foi alcançado. Anderson (1995) nos explica melhor a situação: 

 

Cabe perguntar por que a recuperação dos lucros não levou a uma recuperação dos 

investimentos. Essencialmente, pode-se dizer, porque a desregulação financeira, que foi um 

elemento tão importante do programa neoliberal, criou condições muito mais propícias para a 

inversão especulativa do que produtiva. Durante os anos 80 aconteceu uma verdadeira 

explosão dos mercados de câmbio internacionais, cujas transações, puramente monetárias, 

acabaram por diminuir o comércio mundial de mercadorias reais. O peso de operações 

puramente parasitárias teve um incremento vertiginoso nestes anos. Por outro lado – e este 

foi, digamos, o fracasso do neoliberalismo -, o peso do Estado de bem-estar não diminuiu 

muito, apesar de todas as medidas tomadas para conter os gastos sociais. Embora o 

crescimento da proporção do produto bruto nacional consumida pelo Estado tenha sido 

notavelmente desacelerado, a proporção absoluta não caiu, mas aumentou, de mais ou menos 

46% para 48% do PNB médio dos países da OCDE durante os anos 80. Duas razões básicas 

explicam este paradoxo: o aumento dos gastos sociais com o desemprego, que custaram 

bilhões ao Estado, e o aumento demográfico dos aposentados na população, que levou o 

Estado a gastar outros bilhões em pensões. (p. 16). 
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Em 1991, quando o capitalismo entrou novamente em profunda recessão, a dívida 

pública da maioria dos países ocidentais se tornou alarmante. Na Europa, novos governos que 

assumiram o poder mantiveram políticas neoliberais, demonstrando, ainda, sua vitalidade. O 

alento da queda do regime comunista favoreceu a hegemonia neoliberal. 

Na Rússia e Leste Europeu, os novos governantes, pós-comunismo, assumiram ainda 

mais ferozmente as proposições de Hayek e Friedman, o que favoreceu o aumento drástico 

das desigualdades e do empobrecimento da maior parte da população. Esse extremismo 

desencadeou reações populares, inclusive nas eleições (retorno de partidos comunistas), mas 

na prática isso não mudou muito as reformas em curso. 

Assim como em outras partes do mundo, na América Latina o triunfo neoliberal 

demorou um pouco a ser sentido. Entretanto, a partir dos anos 90, converteu-se num grande 

laboratório de experimentações neoliberais. Exceto o Chile, primeira experiência neoliberal 

sistemática do mundo, realizada no período da ditadura de Pinochet (anos 70), que se apoiava 

mais em Friedman do que em Hayek e que serviu de modelo para outros países, dentre os 

quais a própria Inglaterra, e a Bolívia (anos 80). Por sua vez, a Bolívia serviu de modelo para 

o Leste Europeu, pós-comunismo. O desastre social na América Latina, devido às políticas 

neoliberais, foi maior do que na Europa, como nos afirma Tavares (2001): 

 

Os problemas gerados pelas Políticas de Ajuste Neoliberal são agravados, no caso da América 

Latina, pelo „peso do passado‟. Para o seu entendimento, adotamos aqui o conceito de 

heterogeneidade estrutural, que resulta de uma síntese contemporânea da formação histórica 

das sociedades latinoamericanas. Trata-se de uma categoria conceitual ampla, que engloba os 

traços dominantes das sociedades latinoamericanas contemporâneas, aludindo a coexistência 

de formas produtivas e relações sociais correspondentes a diferentes fases e modalidades do 

desenvolvimento da região, mas interdependentes em sua dinâmica no interior de Estados 

politicamente unificados. (p. 25). 

 

Na América Latina, os governos que implantaram políticas neoliberais se 

autodenominavam progressistas, e prometeram nas campanhas eleitorais exatamente o oposto 

às propostas antipopulistas que implementaram na década de 90. 

O neoliberalismo continua avançando até por países que resistiram fortemente à sua 

hegemonia, como a Índia, por exemplo. Mas, o mais incrível, é que os países que mais 

cresceram nos últimos 30 anos são os menos neoliberais, como Japão, Coréia, Formosa, 

Cingapura, Malásia. Sobre este movimento neoliberal, Anderson (1995) afirma: 

 

... este é um movimento ideológico, em escala verdadeiramente mundial, como o capitalismo 

jamais havia produzido no passado. Trata-se de um corpo de doutrina coerente 

autoconsciente, militante, lucidamente decidido a transformar todo o mundo à sua imagem, 

em sua ambição estrutural e sua extensão internacional. Eis aí algo muito mais parecido ao 

movimento comunista de ontem do que ao liberalismo eclético e distendido do século 

passado. (p. 22). 
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Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo revitalizar o 

capitalismo avançado. Socialmente, conseguiu aumentar as desigualdades sociais. Política e 

ideologicamente, teve seu maior êxito, conseguindo impor-se hegemonicamente como único 

caminho e solução para os problemas econômicos nos diferentes países. 

 

1.3. Sobre a Globalização 

 

A primeira onda de globalização ocorreu há quase dois mil anos, com a expansão das 

religiões mundiais. Posteriormente, prosseguiu com o imperialismo colonial. Para Therborn 

(2000): 

Os sistemas de valores globais são antigos, tais como as religiões do mundo, mas o seu 

conteúdo concreto em primeiro plano continuou mudando; veja na atualidade os direitos 

humanos e de cidadania e as economias neoliberais, mais do que, digamos, a 

autodeterminação nacional, a participação popular e o socialismo. Enquanto e neoliberalismo 

tende a promover a desigualdade, louvando os chamados "incentivos" e depreciando as 

instituições de solidariedade e redistribuição de renda, o individualismo de direitos global 

possui sua própria dinâmica anterior do nacionalismo, populismo e socialismo. As religiões 

do mundo, em particular o cristianismo e o islamismo, parecem também ter se tornado muito 

mais interessadas na igualdade e na justiça neste mundo do que em sua história passada. (p. 

91). 

 

A globalização não pode ser reduzida apenas ao aspecto econômico. Podemos 

identificar dimensões variadas de sua abrangência, seja em relação à estruturação (divisão do 

trabalho, direitos, renda, riscos/oportunidades), à culturação (identidades, cognição, valores e 

formas simbólicas) ou à ação dos diferentes Estados. Uma série de transformações mundiais 

confirma que a globalização possui várias dimensões: o mercado de trabalho está se tornando 

mundial devido ao crescimento das empresas transnacionais; os riscos ambientais afetam todo 

o planeta; a ampliação da comunicação global tem ampliado as identificações individuais com 

astros e estrelas da TV, música, etc.; a ciência médica produz conhecimento universal; a 

literatura, a língua inglesa, a música, os filmes de ação são veículos de massificação de 

formas simbólicas universais; entre outros aspectos. 

Além disso, a globalização tem como questão fundamental: a igualdade ou a 

desigualdade entre os seres humanos. A igualdade entre os homens tem sido raramente 

concebida e estendida a uma parcela extensa da sociedade. O movimento pelos direitos 

humanos é uma das tentativas de luta pelo igualitarismo. Therborn (2000) afirma que a 

questão das desigualdades deriva do pensamento liberal sobre a "heterogenia fundamental dos 

seres humanos", o que torna as desigualdades triviais:  
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Um debate empírico e abrangente sobre a desigualdade deveria então envolver a divisão do 

trabalho - hierárquico ou igualitário -, a alocação de direitos, a distribuição de renda e riqueza, 

a estrutura de riscos e saúde e de oportunidades de carreira. Deveria atentar também para a 

padronização de auto-imagens e autoconfiança, a difusão de conhecimentos e para a abertura 

ou rigidez de sistemas valorativos relativamente à gama de opções individuais e aspirações na 

vida. (THERBORN, 2000, p. 67). 

 

A questão da igualização requer cautela, pois se por um lado pode sugerir o 

erguimento dos que estão abaixo, também pode sugerir o afundamento dos que estão em 

melhores condições. Existem mecanismos principais que geram igualização ou 

desigualização: em primeiro lugar os econômicos, que são a produtividade e as estruturas de 

oportunidades; o segundo, político, ou seja, as medidas e instituições sustentadas pelo poder, 

em especial pelo poder estatal; e em terceiro o sociocultural, atuando através da comunicação, 

conhecimento, da persuasão e da dissuasão de identidades e valores. (THERBORN, 2000, p. 

74). Em relação à extensão do mercado, é preciso ter em vista que se torna positivo para 

aqueles que já são bem-sucedidos, pois para os menos favorecidos significa ficar para trás, à 

margem da competição, ampliando a pobreza. Nos últimos trinta anos a distância entre países 

desenvolvidos e os menos desenvolvidos têm se ampliado, tornando-os ainda mais pobres. 

O desenvolvimento tecnológico afeta os mecanismo de (des) igualização, 

principalmente no que se refere à produtividade, às estruturas de oportunidades e 

comunicação. Nas palavras de Therborn (2000): 

 

Os desenvolvimentos tecnológicos afetam de modo crucial todos esses mecanismos de (des) 

igualdades e especialmente aqueles da produtividade, estruturas de oportunidades e 

comunicação. Eles são parte dos geradores de globalização. Mudanças tecnológicas têm 

tornado a produtividade muito menos dependente dos fatores ambientais exogenamente 

apresentados, da energia e de matérias-primas. As estruturas de oportunidade têm se ampliado 

devido ao barateamento dos custos de transporte. A comunicação tornou-se mais extensiva 

graças às novas tecnologias de comunicações de abrangência mundial. Numa duração longa 

de tempo, digamos os últimos cem anos, a capacidade dos estados tem aumentado também 

devido aos avanços tecnológicos sustentando o gerenciamento organizacional e incidindo 

sobre o acesso do Estado aos mesmos, sua monitoração e a realimentação de sua população. 

(p. 74). 

 

A comunicação global tem sido um dos mecanismos mais eficazes em relação à 

igualdade ou a desigualdade mundial. Por exemplo, tem melhorado a expectativa de vida no 

mundo, favoreceu a queda na diferenciação da expectativa de vida e o aumento do índice de 

alfabetização. Quanto à mortalidade infantil não houve um avanço tão significativo. 

Até o momento a globalização econômica não representou melhorias em relação ao 

desenvolvimento dos diferentes países. Com a globalização presenciamos o aumento das 

desigualdades econômicas, principalmente em relação à renda. A globalização não implica 

numa integração global, significando, de fato, uma polarização global (pobres e ricos). 
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Hoje, as noções de soberania, comunidade política e democracia ganham novas 

perspectivas, graças ao processo de globalização. Segundo Gómez, duas conclusões podem 

ser apontadas: 

A primeira aponta as severas e crescentes restrições da cidadania democrática de base 

territorial - isto é, a que se exerce e se legitima nos limites do Estado-nação -, tanto nas 

"antigas" quanto nas "novas" democracias (em particular, as latino-americanas), sob as 

condições atuais da globalização. A segunda enfatiza a necessidade normativa e a 

possibilidade real - a partir das próprias ambigüidades-contradições dos processos de 

globalização - de civilizar e democratizar as estruturas de governança global e regional, hoje 

sob dominância de instâncias formais e informais de um poder hegemônico mundial que 

sustenta um capitalismo globalizado abertamente predador do ponto de vista social, ambiental 

e cultural. (GÓMEZ, 2000, p. 10). 

  

Com o fim do socialismo e da Guerra Fria na Europa e URSS, triunfaram as idéias 

liberais. Tornou-se comum o uso dos termos globalização, para a atual economia capitalista 

de alcance mundial, e democracia, para a forma de organização política dos Estados 

nacionais. Entretanto, a palavra democracia existe a cerca de 2.500 anos e segundo Gómez 

(2000), “na Modernidade, tardiamente, deixou de ser associada a idéia de utopia, arcaísmo e 

desordem para designar o regime político baseado no princípio da soberania do povo e de 

uma série de características e regras, hoje bastante consensuais”. (p. 16). 

No início poucos queriam ser chamados de democratas, hoje, porém, a democracia 

tornou-se a forma de governo mais popular. Desde a década de 70 iniciou-se uma nova onda 

de democratização, chamada “terceira onda”, nos países do Sul da Europa, América Latina, 

Leste Europeu, África e Ásia. Como afirma Gómez (2000, p. 17), nunca “houve tantos países 

no mundo que tivessem governos constitucionais com instituições democráticas, liberdades 

civis e políticas, sistema multipartidário e sufrágio universal, algumas vezes como restauração 

de regime, outras como regime novo”. (HELD 1993; POTTER et al 1997 apud GÓMEZ, 

2000). 

Os organismos internacionais (ONU, OEA, Banco Mundial, entre outros) exigem dos 

Estados "credenciais democráticas" para que possam tornar-se membros ou receber ajuda. 

Mas apesar dessas exigências e da popularidade global da democracia, isto não significa que 

seu alcance seja global e pleno. Mesmo as antigas democracias mostram sinais de exaustão 

institucional e cívica. (GÓMEZ, 2000, p. 18). 

A palavra globalização, criada em 1994 por Reiser e Davier, inicialmente designava a 

perspectiva de que o mundo caminhava para uma “síntese planetária de culturas” em um 

“humanismo global”. Suas origens estão nos anos 60 com a metáfora da “aldeia global”, 

possibilitada pelas novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) proposta por 

McLuhan. Porém, a expressão globalização com sentido econômico surge nos anos 80 e 
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difunde-se rapidamente através da imprensa, sendo assimilada pelo discurso hegemônico 

neoliberal. A palavra também está vinculada às grandes corporações multinacionais dos EUA, 

Europa Ocidental e Japão, entre outros países, nas quais se pratica uma economia sem 

fronteiras, com capacidade de controle em tempo real através das TIC, favorecendo o 

aumento dos lucros através da globalização dos mercados. 

Os Estados nacionais perdem sua força devido ao crescimento do mercado global, ao 

maior domínio de grandes empresas sobre a economia mundial, e somos bombardeados pelos 

formadores de opinião através da mídia, no sentido de que aceitemos como senso-comum as 

idéias de Estado mínimo, com interferência pequena na regulação econômica. A 

competitividade passou a ser um objetivo da economia nos diferentes países, o que interfere 

nas políticas públicas e na política econômica. 

O neoliberalismo impõe como solução aos problemas econômicos dos diferentes 

países uma única fórmula, a qual ficou bastante conhecida na América Latina como 

“Consenso de Washington”. Esse consenso prega um conjunto de reformas econômicas de 

ajuste estrutural, como a abertura das economias nacionais, desregulação dos mercados, 

flexibilização dos direitos trabalhistas, privatização das empresas públicas, cortes nos gastos 

sociais, controle do déficit fiscal, entre outros. (GÓMEZ, 2000, p. 16). 

A Democracia liberal e a globalização econômica são apresentadas como necessárias e 

complementares, de forma a garantir os direitos políticos e institucionais mesmo nas reformas 

em direção ao mercado aberto. Não se pode dizer com segurança se a democracia favorece ou 

não o crescimento econômico, nem se ela garante o direito à propriedade, principal objetivo 

de acúmulo em tempos de neoliberalismo. Na palavras de Gómez (2000): 

 

... não é pela invocação genérica da dupla democracia liberal/livre mercado que o 

desempenho econômico e o bem-estar social serão assegurados, mas apenas pela obra de 

instituições e políticas democráticas específicas que contam com as condições necessárias 

(econômicas, políticas, sociais, culturais, internacionais) para alcançar tais objetivos e se 

manter no tempo (PRZEWORSKI 1993 apud GÓMEZ, 2000,  p. 23). 

  

O livre mercado foi criado e planejado pelo Estado forte, de acordo com Gómez 

(2000): 

Longe de uma evolução natural ou espontânea, o livre mercado foi planejado, foi uma criação 

do Estado que, forte e com novos poderes de polícia, erigiu-se no guardião da independência 

dos mercados, da garantia dos contratos e do valor da moeda e no severo controlador da 

extensão da participação no poder político. O processo histórico que a partir de então se 

desencadeia é analisado por Polanyi em termos de uma dialética de duplo movimento: uma 

primeira fase de libertação das forças do mercado de todo controle social, o que, de maneira 

acelerada, erode a coesão social, destrói velhos laços de comunidade e acirra a luta de classes; 

e uma segunda, na qual a sociedade, aos poucos e por intermédio da política, tenta atenuar os 

efeitos disruptivos do mercado e introduzir na economia um certo tipo de controle social. Esta 

última fase - que começa com a regulação das condições na fábrica, continua com as políticas 

de seguro social, o reconhecimento das negociações entre trabalhadores e capitalistas, a 

ascensão de partidos socialistas e social-democratas, e culmina na metade do século XX com 
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os Estado de Bem-estar - foi marcada pela extensão gradual do direito de voto à totalidade dos 

adultos, pela expansão das funções de intervenção do Estado, pela conversão da questão 

social em prioridade política e, finalmente, pela incorporação da dimensão social na própria 

democracia liberal.(p. 24-45). 

  

A “parceria” democracia e mercado capitalista foi uma construção histórica, advinda 

de uma combinação de lutas políticas, condições econômicas, culturais e sociais, destacando-

se o Estado de Bem-estar. Entretanto, as novas reformas econômicas, orientadas para o 

mercado representam um retrocesso em relação às políticas públicas de bem-estar e ao 

“capitalismo organizado” (caracterizado pela regulação econômica nacional, pelo pleno 

emprego e crescimento sustentado, pelo aumento do salário real, pela produção de massa 

estandartizada e pelo compromisso de classes na administração negociada da economia) 

(OFFE 1989; GORZ 1997, apud GÓMEZ, 2000, p. 27), implantados nos países de 

capitalismo avançado. Os países do Terceiro Mundo, com regimes não tão bem estruturados, 

e a URSS também sofrem influências negativas dessas reformas. Para Gómez (2000): 

 

Nos países do Terceiro Mundo, a crise desfez os projetos de assistência ao desenvolvimento 

patrocinados pelos países ricos e os de uma 'Nova Ordem Econômica Internacional' 

reivindicada em seu benefício pelos países pobres organizados, colocando como prioridades 

dominantes os problemas da dívida externa e do desenvolvimento orientado para as 

exportações - em detrimento do desenvolvimento endógeno até então priorizado - para pagar 

os serviços dessa dívida. Na União Soviética, por sua vez, diante da estagnação econômica, da 

degradação dos serviços públicos, da falta de inovação tecnológica e do peso insustentável 

dos gastos militares, a liderança gorbacheviana implementou uma nova estratégia econômica 

que acabou com o tipo singular de 'contrato social' existente (aquiescência à ditadura 

unipartidária em troca do pleno emprego, de um ritmo relativamente lento de trabalho e da 

garantia da subsistência básica) e precipitou o colapso definitivo dessa experiência de 

socialismo dito 'real'. (p. 27). 

  

A partir desse contexto a economia internacional cede, cada vez mais, lugar a uma 

economia global. A globalização pode ser assumida como uma “evolução” do próprio 

capitalismo, sobre bases semelhantes ao que já existia, simplesmente sob a influência de nova 

realidade histórica. Pode-se também considerá-la como uma nova era do capitalismo, que se 

diferencia do período de prevalência do fordismo.  Nas palavras de Gómez: 

 

A partir de uma visão mais abrangente, essas reflexões encaram a globalização da economia 

capitalista como a resultante de mutações aceleradas e profundas operadas nas últimas 

décadas em diversos âmbitos: tecnológico (microeletrônica, processamento de informações e 

telecomunicação por satélite, que permitem o incremento do volume e da velocidade das 

informações e reduzem os custos de comunicação e de transporte); político (decisões 

governamentais de ajuste estrutural baseado na liberalização e desregulamentação dos 

mercados de bens, serviços e fatores de produção, diretrizes e pressões de agências 

internacionais e instâncias informais de governança global); geopolítico (fim do comunismo); 

microeconômico (estratégias de investimento, produção e comercialização em escala mundial 

de firmas industriais e financeiras submetidas à competição acirrada e livre de entraves); 

macroeconômica (crescimento de novos países industrializados), e ideológico (hegemonia 

neoliberal) (CHESNAIS 1996; ADDA 1996; GIL 1995; COX 1996a apud GÓMEZ, 2000, p. 

29). 
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A partir dos anos 70, o comércio internacional cresceu mais rápido do que as 

produções nacionais nos países da OCDE. Paralelo a isso, surge uma nova fase de difusão do 

“american way of life”, agora mais conhecida como “mcdonaldização” do consumo que 

favorece uma homogeneização nas estruturas de demanda e oferta em diferentes lugares, 

possibilita ganhos de escala para as empresas, uniformiza as técnicas produtivas e de 

administração, reduz o ciclo do produto e favorece uma alta competitividade mundial.  

  No atual mercado global, os intercâmbios ocorrem tanto entre países que possuem a 

mesma estrutura de produção e nível de desenvolvimento quanto entre os industrializados e 

aqueles com baixo custo de mão-de-obra para onde se deslocam grandes indústrias com alta 

competitividade. As corporações transnacionais, cujas sedes se concentram nos Estados 

Unidos, União Européia e Japão, controlam hoje um terço da produção mundial e tornam o 

mercado globalizado muito menos sujeito às determinações das políticas nacionais. Além da 

mudança econômica, o novo tipo de produção globalizada influi na estrutura social mundial:  

 

... no topo, os plenamente integrados à economia globalizada (compreendendo dos executivos 

aos trabalhadores relativamente privilegiados que se inserem na produção e nas finanças 

globais com empregos razoavelmente estáveis); no meio, os precariamente vinculados 

(categoria em expansão que inclui aqueles que servem à economia global em empregos 

precários e sofrem uma crescente segmentação em termos de raça, religião e gênero); e, 

embaixo, os excluídos (aqueles trabalhadores e povos considerados supérfluos ou „inúteis‟ 

pelos critérios dominantes da globalização). (COX 1997b apud GÓMEZ, 2000, p. 33).  
 

O capital financeiro ganha cada vez mais espaço em detrimento do capital produtivo. 

O mercado global, cada vez mais, torna-se  

 

... uma teia que, volátil e desterritorializada, não pára de se movimentar por toda parte em 

busca de lucros extraordinários e imediatos, na simultaneidade decisória possibilitada pelos 

avanços tecnológicos nas áreas de comunicação e de processamento se informações. 

(BAUMANN 1992; CHESNAIS 1996 apud GÓMEZ, 2000, p. 33). 

  

Como conseqüência, os sistemas financeiros tendem a maior vulnerabilidade e as 

crises nacionais nos grandes pólos financeiros acarretam crises internacionais. O mercado 

financeiro passou a “disciplinar” as políticas governamentais, através de indicadores 

econômicos do tipo “ambiente de confiabilidade” para os investidores. As políticas globais 

econômicas são definidas por encontros/reuniões de organismos como a OCDE, o FMI, o 

Banco Mundial, entre outros, e pelos encontros de cúpula dos países do G7 (os Estados mais 

ricos do planeta).  

Como conseqüências da globalização, podemos destacar: a concentração de renda, o 

aumento da exclusão social, o aumento do desemprego, o achatamento salarial, o 

enfraquecimento dos sindicatos e organizações de classe, a flexibilização dos direitos sociais e 

trabalhistas, o aumento do comunismo, a ampliação da degradação ambiental, o crescimento 
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das correntes migratórias internacionais, o enfraquecimento dos Estados-nação e da 

democracia liberal, entre outros. Sobre este último aspecto, o enfraquecimento dos Estados-

nação e da democracia, Gómez (2000) afirma que: 

 

... a prática e a ideologia da globalização conseguiram, em grande medida, restaurar a 

separação da economia do domínio político no melhor estilo do século passado, e que, 

portanto, os governos se defrontam com uma capacidade de regulação e de controle das 

economias nacionais bastante diminuída, não parece improcedente afirmar que os políticos 

democraticamente eleitos acabam desempenhando, de fato, o papel reduzido de 

administradores do ajuste da economia no plano nacional, com o objetivo de ganhar 

competitividade no mercado global e assegurar o „clima de confiabilidade‟ capaz de atrair os 

investidores. (p. 39). 

  

Reconhecer que não existe alternativa para o modelo neoliberal imposto é aceitar a 

morte da política, da cidadania e da democracia, pois estas se consolidaram nas lutas e 

discussões em torno de formas diferentes de sociedade e política. Ainda existem resistências à 

hegemonia neoliberal, ainda que em países de democracia consolidada a confiança no 

processo democrático venha diminuindo, crescendo a apatia e o número de partidos de 

extrema direita. Ou seja, existe um debilitamento da democracia liberal, reforçado pelo 

fenômeno do multiculturalismo e pelo enfraquecimento das organizações sociais. Nos países 

democráticos do Terceiro Mundo, cuja forma de governo em geral não está consolidada e cuja 

sociedade civil está pouco organizada e participante, as reformas de mercado são ainda mais 

radicais, agravando a desigualdade na distribuição de renda e sem garantias de alcançar o 

crescimento econômico e a estabilidade interna. São governos que usam “estratégias de 

choque”, que impõem ajustes de cima para baixo. O eleitorado acaba aceitando, apesar de se 

tornar vítima dos mesmos ajustes, pois acreditam significar uma ruptura com governos 

anteriores, de inflação descontrolada e ingovernabilidade da economia. Esse apoio popular 

decresce quando os ajustes se tornam insuportáveis, geram conflitos sociais e perde-se a 

confiança nas reformas, pois quase nunca as previsões se realizam. Segundo Gómez (2000): 

“O certo é que, contrariamente ao reforço mútuo do livre mercado e da democracia liberal 

proclamado pela ideologia da globalização, a prioridade absoluta dada pelas políticas 

governamentais ao primeiro não tende a favorecer a consolidação da segunda.” (p. 41).  

Os governos mais radicais na implantação de reformas de mercado empenham-se no 

enfraquecimento das oposições partidárias, dos sindicatos e das instituições democráticas, 

exercendo autoritariamente e tecnocraticamente o poder.  Assim sendo, o processo 

democrático reduz-se à votação, decretos-lei e protestos fragmentados, em detrimento da 

verdadeira participação e do debate político. O Estado perde força e a “política-espetáculo”, 

veiculada pela mídia, torna-se uma mera prática de consumo simbólico. A falta de 
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responsabilidade com o bem público e a corrupção reforçam a degradação cívica e reforçam 

uma participação cada vez mais passiva. Todas essas tendências favorecem o 

enfraquecimento do autogoverno, ou seja, da democracia. Nas palavras de Gómez (2000): 

 

Ocorre que no Sul, como no Norte, embora de maneira mais dramática e perversa (porque se 

tenta desmantelar o pouco e desigual que existe em matéria de mecanismos de bem-estar 

social), o neoliberalismo tem conseguido obter seus maiores triunfos mais nos planos da 

política e da ideologia do que nos da economia e do social. [...] a exclusão, a desintegração 

social e nacional, o individualismo possessivo e competitivo, e a despolitização inerente à 

estratégia dominante de „modernização via internacionalização‟ continuam com sua insensata 

carreira de aprofundamento e legitimação no próprio Estado e na sociedade. (p. 41-43). 

  

Atualmente torna-se necessário rever a associação entre democracia/cidadania com o 

Estado-nação. O Estado moderno evoluiu e consolidou-se politicamente ao longo dos últimos 

três séculos, juntamente com a chamada ordem de Vestfália, cujos princípios são a base da 

estruturação e soberania dos Estados nacionais, a saber:  

 

...territorialidade (espaço territorial fixo e exclusivo que define os limites da jurisdição legal e 

o alcance da autoridade política centralizada dos Estados); soberania (direito incontestado e 

exclusivo de supremacia para governar e representar a fonte última da lei e da autoridade 

política sobre a população no território delimitado, ao mesmo tempo que de independência 

com relação a outras unidades soberanas); autonomia (prerrogativa e capacidade dos Estados 

de conduzirem e decidirem seus próprios assuntos domésticos e externos, livres de toda 

intervenção ou controle externos); e legalidade (as relações entre Estados igualmente 

soberanos podem estar submetidas ao direito internacional, na condição de que um deles 

assim o consinta, já que não há autoridade legal para além do Estado capaz de impor 

obrigações legais a ele ou a seus cidadãos) (MCGREW 1997 apud  GÓMEZ, 2000, p. 46). 

  

Apesar dos Estados-Nação terem se consolidado internamente através de muitas lutas 

e discussões, a ordem internacional regulamentava e favorecia o reconhecimento dos Estados 

soberanos. A democracia política desenvolveu-se no espaço político do Estado-nação. Nos 

séculos XIX e XX constrói-se a noção de responsabilidade dos governantes em relação aos 

seus eleitores-cidadãos, assim como a “regra de maioria”, dentro de um território específico. 

Assim, como afirma Gómez (2000): 

 

... a democracia como forma de governo e a cidadania democrática como meio privilegiado de 

integração social na comunidade política estão, inexoravelmente, „territorializadas‟ em 

virtude de sua vinculação histórica e teórica com a figura do Estado-nação e, 

conseqüentemente, com a ordem internacional baseada nos princípios e normas de Vestfália. 

Ocorre, porém que os processos em curso de globalização [...] estão desafiando as fundações 

e princípios políticos do Estado-nação e da ordem de Vestfália, e, por extensão, da própria 

democracia e cidadania. (p. 53).  

  

A globalização representa a intensificação das interconexões globais. Hoje, o 

problema de um país atinge o outro, seja em relação ao meio ambiente, à criminalidade ou 

qualquer outro aspecto de modo muito mais rápido (senão imediato), seja pelos movimentos 

migratórios, seja pelas influências das TIC. Mais do que isto, a globalização impõem-se 
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“como a representação social maior deste fim do século” (LAÏDI, 1997 apud GÓMEZ, 2000, 

p. 54).  

A globalização muda a relação com o espaço (que se amplia) e com o tempo (que se 

acelera). Isso gera transformações profundas na subjetividade. Ampliam-se as diversas visões 

de mundo, a revalorização dos lugares, a noção de pertencimento ao mundo. Podemos mesmo 

falar em “mundialização dos particularismos” (GÓMEZ, 2000, p. 56). Portanto, para analisar 

com maior profundidade a globalização torna-se necessário evitar simplificações, como tomá-

la só sob o aspecto da homogeneização (“mcdonaldização” das empresas) ou apenas sob o 

aspecto da heterogeneidade, buscando analisar a dialética dessa nova ordem global sem 

reducionismos.  

A globalização gera ampliação das atividades sociais, econômicas e políticas, além 

fronteiras. O que ocorre num país influencia o que ocorre no outro. O local, o nacional, o 

regional e o global tornam-se menos definidos, causando dificuldade nas análises entre 

interno e externo dessas instâncias (GÓMEZ, 2000, p. 57). Os problemas transnacionais, 

como a questão de armas de destruição em massa, intensificam-se, mas também se tornam 

mais visíveis, favorecendo uma maior conscientização sobre a necessidade de cooperação 

entre os países. Para Gómez (2000): 

 

... como resultado da maior intensificação das interconexões globais e transnacionais, 

configura-se uma densa teia de relações de interdependência, dinâmica e contingente, 

complexa e instável, entre Estados, instituições internacionais, corporações econômicas 

transnacionais, organizações não governamentais e todo tipo de associações e movimentos 

sociais que constituem um sistema global (McGrew 1992; 1997; Axfors 1995); um sistema 

que, enquanto rede de fluxos e sob a marca da „supraterritorialidade‟, distingue-se do 

tradicional âmbito internacional estadocêntrico de demarcações territoriais exclusivas 

(Scholte 1996). Isso não significa que o global atinja a cada pessoa, lugar e esfera de atividade 

da mesma maneira; que o lugar, a distância e o limite territorial cessaram de ser importantes; 

que a ascensão dos fenômenos de supraterritorialidade anunciem o fim do Estado-nação; ou, 

menos ainda, que a globalização esteja encaminhando-se na direção de uma comunidade 

mundial com prosperidade, democracia e paz perpétua. (GÓMEZ, 2000, p. 57).  

 

Existem dois eixos teóricos nas discussões sobre a globalização: o primeiro, que 

propõe uma continuidade histórica (os céticos), trata da globalização como um processo 

conduzido por uma lógica dominante ou como processos multidimensionais submetidos a 

numerosas lógicas causais inter-relacionadas. O segundo a considera um corte radical com o 

passado (os transformacionistas). Segundo Gómez (2000), os transformacionistas sustentam 

que: 

... os processos da globalização e da regionalização, uma vez que desafiam seriamente as 

capacidades de autonomia do Estado-nação, contribuem para a emergência de uma ordem 

mundial pós-Vestfália bem menos estadocêntrica, que inaugura a necessidade normativa e a 

possibilidade histórica de ampliar a democracia para além das fronteiras (Held 1995a; 1995b; 

Linklater 1996a). Claro que isso não prefigura o falecimento do Estado-nação e do sistema 

internacional, mas assinala sua justaposição a uma teia densa e complexa de organizações 
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transnacionais, abrangendo numerosos aspectos da vida econômica e social contemporânea. 

(GÓMEZ, 2000, p. 61).  

 

Nessa ordem pós-Vestfália, a soberania ganha nova configuração, tornando-se menos 

ilimitada, indivisível e exclusiva do poder político e mais descentralizada entre certo número 

de agências de diferentes níveis e sendo limitada por essa mesma pluralidade. No passado a 

identidade nacional e certa homogeneidade dessa identidade (mesmo idioma, mesmo valores 

sociais, etc.) favoreceram a construção dos Estados-nação, hoje, porém, a identidade nacional 

é mais uma entre tantas identidades que o ser humano constrói (grupos étnicos, de gênero, 

etc.). O cidadão, no contexto neoliberal, passa a ser um “consumidor racional” que, mediante 

contrato e escolha, tem acesso ao conjunto de bens públicos preferidos. Gómez, afirma que: 

 

... se a cidadania global, enquanto expressão de um ideal, se equipara mecanicamente à atual 

realidade geopolítica, então ela é uma noção puramente sentimental e levemente absurda; em 

contraste, se a cidadania global é concebida como um projeto político, associado à 

possibilidade de uma futura comunidade política de alcance global, então ela assume um 

caráter político de longo prazo mais constitutivo e desafiador. Nesse sentido, pode-se dizer 

que já há um início de materialização de uma cidadania ativa global na emergência e na 

expansão de redes de atividades transnacionais, concebidas como projetos e realidades 

preliminares, abrangendo uma diversidade de movimentos sociais transnacionais, associações 

ou grupos de cidadãos, organizações internacionais não governamentais, etc. [...] Tal ativismo 

transnacional, ao construir espaços institucionais rudimentares de ação e lealdade 

desenvolvidos em e através dos Estado, produz novas orientações com relação à identidade e 

à comunidade política que estão na base de uma „sociedade civil global‟ em gestão. (FALK 

1994; 1995a apud GÓMEZ, 2000, p. 72). 

 

A globalização da democracia não indica uma transição automática nem fácil, mas 

pode se tornar um caminho para a restauração da ética do autogoverno como essência da 

democracia política. São necessários novos arranjos democráticos para garantir a governança 

mundial. Gómez (2000) nos aponta alguns aspectos positivos, em relação à democracia: 

 

... o crescimento de organizações e movimentos sociais orientados pelo projeto de criar uma 

condição humana mais eqüitativa, pacífica e democrática, vinculando política cotidiana com 

política global de meio ambiente, comércio, direitos humanos, controle de armas, exploração 

e miséria, etc. Também, com todas as relatividades e ambivalências dos casos, enfatizam a 

extensão sem precedentes da „terceira onda‟ de democratização, a presença de componentes 

democráticos na construção institucional supranacional da União Européia, uma certa 

percepção das potências com relação ao debate das reformas na Nações Unidas, sobre a 

pertinência dos problemas levantados de representatividade e responsabilidade democrática, 

e, finalmente, o desenvolvimento de uma consciência mais aguda de que todas as sociedades 

do planeta fazem parte de uma comunidade de risco compartilhado – uma „sociedade de risco 

global‟ em matéria financeira, ambiental, nuclear, etc. - , para cuja resolução ou regulação se 

requer inevitavelmente uma ação política cooperativa. (GÓMEZ, 2000, p. 85).  

 

1.4. O Agravamento do Desajuste Social 

 

A prioridade do discurso neoliberalista é a esfera econômica. Assim sendo, sua 

principal vítima é a esfera social, sacrificando uma grande parte da população. É às custas das 
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políticas públicas voltadas ao bem-estar social que se faz o aclamado ajuste fiscal, cujo 

objetivo é a estabilidade econômica. O desemprego e o emprego informal aparecem também 

como problemas crescentes em tempos de globalização. 

A ideologia neoliberal retoma a naturalização da desigualdade como necessária ao 

crescimento econômico, como se o esforço individual fosse o único caminho para a solução 

dos problemas, valorizando o mérito pessoal. Também aponta os avanços do Estado de Bem-

estar social como vilões dos problemas econômicos. Prega a mercantilização dos serviços 

sociais básicos (educação, saúde, etc.), reservando o serviço público apenas para os mais 

desvalidos. Nas palavras de Tavares (2003): “A filantropia substitui o direito social. Os 

pobres substituem os cidadãos. A ajuda individual substitui a solidariedade coletiva. O 

emergencial e o provisório substituem o permanente”. (p. 12). A corrupção a 

ingovernabilidade política justificam governos autoritários. Políticas de “ajuste” são impostas 

aos países periféricos (inclusive com pressões do Banco Mundial), como a abertura dos 

mercados, o ajuste fiscal e as reformas visando a privatização e ao Estado mínimo. Essas 

políticas, para Tavares (2003): 

 

... fazem parte de um movimento de ajuste global, que se desenvolve num contexto de 

globalização financeira e produtiva. Esse processo de ajuste global na economia mundial 

caracteriza-se por um rearranjo da hierarquia das relações econômicas e políticas 

internacionais, feito sob a égide de uma doutrina neoliberal, cosmopolita, gestada no centro 

financeiro e político do mundo capitalista. (p. 19). 

 

Estamos num momento de crise global do modelo de acumulação em que a ideologia 

neoliberal aposta em um novo modelo, que como bem sabemos, vem ampliando a pobreza, a 

discrepância entre pobres e ricos e a exclusão. Os ajustes têm sido mais sentidos nos países da 

periferia capitalista, em especial no chamado mundo do trabalho, onde o desemprego e a 

precariedade das condições de trabalho ampliaram o número de excluídos. Para Tavares 

(2003):  

A perversidade dessa combinação se expressa no fato de que continuam sendo os mais pobres 

ou os miseráveis (aqueles que constituem o que se chama de „núcleos duros de pobreza‟) os 

que mais sofrem com essa situação de aumento de vulnerabilidade, apesar dos chamados 

pobres „não-miseráveis‟ ou „não-indigentes‟ e os setores médios terem sofrido bruscas 

variações da sua renda, gerando uma crescente „rotatividade‟ em torno a situações de pobreza. 

(p. 25). 

  

A precariedade no trabalho pode ser encarada como uma nova forma de dominação, 

de um novo tipo, fundado na insegurança do emprego a tal ponto que obriga o trabalhador a 

aceitar qualquer condição de trabalho (flexploração). O emprego público também sofreu 

flexibilização, com a redução de direitos e aumento dos contratos temporários.  
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Além do desmonte da ordem do trabalho, a ideologia neoliberal prega a 

responsabilidade individual e a comunitária como resposta aos problemas sociais. Citando 

Tavares (2003): 

... a questão social passa a ser objeto de ações filantrópicas e de benemerência, deixando de 

ser responsabilidade do Estado. As „redes‟ de proteção social devem ser „comunitárias‟ e 

„locais‟. Quando o desajuste social assume proporções preocupantes, caberia então ao Estado 

intervir com programas sociais focalizados nos pobres, tratando de reinseri-los no „mercado‟. 

(p. 27). 

 

Ou seja, são estimuladas as ações das organizações comunitárias ou não-

governamentais, assim como as parcerias, que priorizam o atendimento a uma parcela social e 

cujas ações não têm amplo espectro, em detrimento de políticas públicas de caráter universal. 

As políticas sociais são paulatinamente substituídas pelos programas de combate à pobreza. 

Esses programas são patrocinados por órgãos internacionais, como o Banco Mundial, e existe 

uma série de exigências de ajuste financeiro a ser aplicada – “pacotes” que devem ser aceitos 

pelos governos.  

É notório que a ideologia neoliberal vem acentuando a desigualdade social e a 

pobreza. O crescimento da pobreza urbana também chama atenção, demonstrando como os 

problemas no mercado trabalhista vêm interferindo nessa questão. Nas regiões metropolitanas 

a pobreza ainda é maior nas periferias do que nos centros. Além disso, mulheres e crianças 

são os mais fortemente golpeados pelas ações neoliberais. Segundo Tavares (2003): 

 

Se bem é certo que não se pode atribuir à globalização neoliberal o surgimento da pobreza nos 

países periféricos e dependentes do mundo capitalista, também é certo que houve um 

agravamento das condições estruturais determinantes da pobreza, bem como o surgimento de 

outros determinantes que passam a configurar um quadro de pobreza ampliada. Essa 

generalização ou globalização da pobreza também afeta os países centrais do capitalismo, 

embora em escala menor e com características próprias. (p. 59). 

 

Segundo o neoliberalismo, a liberalização econômica conduziria ao fim da 

hiperinflação, gerando crescimento econômico forte e durável e, conseqüentemente, a redução 

da pobreza. Mas em ambos os resultados as propostas falharam. 

Uma direção diferente e mais bem sucedida (como no caso cubano, por exemplo), 

demonstra que um Estado forte nas políticas públicas sociais favorece a melhoria das 

condições da população. Assim também, um Estado que assuma ações no nível federal e 

estadual, ao invés de fragmentar suas políticas municipalmente, pode atuar de maneira mais 

universalista, favorecendo não só os que estão abaixo da linha da pobreza, mas àqueles que 

estão acima dela, mas em condições de precariedade no atendimento às necessidades básicas. 
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1.5. Sobre a Revolução Informacional 

 
Segundo Schaff (1990), vivemos uma acelerada e dinâmica revolução da 

microeletrônica. Ele se refere a esse fato como “segunda revolução industrial”. A cada dia 

mais pessoas utilizam as novas tecnologias, em especial os computadores. Para ele: "Tudo 

isto é conseqüência dos fatos combinados da revolução da microeletrônica e da energia 

termonuclear. Esta é a corrente de revolução industrial na qual estamos cada vez mais 

imersos." (SCHAFF, 1990, p. 22). Em sua argumentação, que procura nos fatos concretos 

bases sólidas para prever a evolução futura da sociedade, faz uma crítica instigante e dialética 

do real. 

Estamos numa segunda revolução industrial, na qual "as capacidades intelectuais do 

homem são ampliadas e inclusive substituídas por autômatos, que eliminam com êxito 

crescente o trabalho humano na produção e nos serviços." (SCHAFF, 1990, p. 22).  

A questão do fim do trabalho humano, sua total substituição por máquinas 

“inteligentes”, não parece ser uma realidade que se efetivará em curto prazo. Mas as 

mudanças nas relações de trabalho e de formação para o trabalho já podem ser percebidas, 

demonstrando como as novas tecnologias da informação e comunicação (TIC) estão 

transformando nossa sociedade. 

Mas, considerando a real possibilidade do fim do trabalho tradicional, visando a dar 

conta dessa problemática, serão necessárias ações que possibilitem maior distribuição de 

renda objetivando que a massa imensa de desempregados que se prenuncia não seja deixada à 

míngua e à sua própria sorte. Ou ainda, a redução e redistribuição da carga de trabalho 

individual e novos ajustes estruturais. A sociedade precisará gerir uma nova perspectiva para 

o trabalho humano, buscando caminhos de maior criatividade e de produção de conhecimento. 

Trabalho este que dê "sentido a vida".   

Nessa nova configuração social o Estado continua sendo de enorme importância, 

inclusive para gerenciar os processos de transferência de renda. Ou seja: 

 

As relações econômicas da sociedade formam um conjunto de elementos inter-relacionados, 

não no sentido de uma síndrome, mas no sentido de um sistema. O Estado terá de elaborar os 

meios e métodos que permitam um controle da estabilidade geral deste sistema - deixando um 

amplo campo para a concorrência e a iniciativa privada -, em que uma mudança importante na 

posição de um elemento provoca automaticamente mudanças correspondentes na posição de 

outros elementos. (SCHAFF, 1990, p. 22).  

 

Num primeiro momento parece impossível pensar em produtores capitalistas 

aceitando distribuição de renda, ainda que já aceitem a flexibilização do trabalho. Mas o 
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capitalismo está se transformando, está se adaptando à nova configuração social, não podendo 

primar pela manutenção da propriedade privada e nem manter os altos índices de lucro sem 

colocar em risco sua manutenção no poder. Se hoje isso ainda não se materializou, parece 

bem viável que se materialize em alguns anos.  

Além da automação do trabalho, outros dois aspectos agem de maneira especialmente 

transformadora atualmente: a revolução microbiológica e a revolução energética. Ambos os 

aspectos criam contradições na sociedade. A microbiologia, a engenharia genética, ao mesmo 

tempo em que propicia avanços na produção de alimentos e na cura de enfermidades, também 

facilita situações de eugenia e de guerra microbiológica. O avanço energético, por um lado 

busca combustíveis alternativos e menos poluentes, mas por outro favorece o 

desenvolvimento de armas nucleares. Porém, Schaff (1990, p. 24) nos lembra que: “Nenhum 

avanço do conhecimento humano é em si reacionário ou negativo, já que tudo depende de 

como o homem o utiliza como ser social.". E em outro momento resume: “Esta tríade - 

microeletrônica, microbiologia e energia nuclear - assinalam amplos caminhos do nosso 

conhecimento a respeito do mundo e também do desenvolvimento da humanidade.” 

(SCHAFF, 1990, p. 25). 

Com tal nova configuração do real, Schaff aponta para o fim das classes sociais tal 

qual as conhecemos hoje. O fim da classe trabalhadora levará a uma reconfiguração social 

geral. Entretanto, ele alerta para a possibilidade de uma nova configuração de classes, ou 

melhor, de estratos sociais, regida não pela divisão do trabalho, mas por outros aspectos a 

serem destacados dentro dos valores da sociedade que ora se configura. 

Essas mudanças já eram indicadas “profeticamente” por Marx (apud SCHAFF, 1990) 

por volta da década de 40. Ele afirmava que o advento da automação e da plena automação 

transformaria a posição do proletariado e a estrutura de classes. 

Na sociedade informática a ciência tem papel-chave, sendo uma (senão a mais) 

importante força produtiva. A diferenciação entre trabalho manual e trabalho intelectual tende 

a ser eliminada. Mas não pela integração de ambos e sim pelo fim do antigo trabalho e o 

nascimento de uma nova modalidade. 

A simples evolução tecnológica não garante o igualitarismo social. São necessárias 

mudanças estruturais na sociedade que reorganizem o atual quadro. Schaff (1990, p. 49) 

afirma: “Atualmente podemos observar uma divisão clara - algo parecido com a incultura das 

massas e a cultura de um número ainda reduzido de pessoas iniciadas na ciência dos 

computadores. Ou seja uma diferenciação de acesso a informação”.  
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Outro aspecto da sociedade atual, que Schaff chama de sociedade informática, refere-

se ao fato de que todas as esferas da vida pública estão perpassadas por processos 

informatizados e/ou por algum tipo de inteligência artificial que vão sendo conectados e 

atualizados com freqüência. O fato de os sistemas de bancos de dados conterem e poderem 

relacionar dados entre si, se mal utilizados podem causar processos de dominação e 

exploração, pois é possível conhecer o sujeito, “melhor do que ele próprio”. Por outro lado, 

dinamizam processos administrativos.  

Politicamente a democracia parece ser o melhor caminho e o mais viável para garantir 

a reestruturação social com base na ampla participação popular na tomada de decisões, na 

liberdade de pensamento e de produção científica, visando a não imposição de uma classe 

sobre a outra por seu maior conhecimento. As novas TIC podem favorecer a participação 

efetiva das massas nas decisões do governo, pois facilitam as consultas populares (como os 

plebiscitos). A outra possibilidade de reestruturação política é o totalitarismo. As TIC podem 

reforçar, assim como os meios de comunicação de massa (rádio, TV) uma posição de classe 

dominante, favorecendo a construção e/ou manutenção de uma ideologia hegemônica.  

Culturalmente, a nova configuração de sociedade favorece a materialização do homem 

universal, aquele com formação global e que pode ser descrito como um “cidadão do mundo”. 

Uma nova cultura pressupõe novos modelos de personalidade e um novo caráter social do 

homem. Há tendência a internacionalização da cultura, ampliando as relações entre os homens 

de diferentes culturas. Schaff (1990, p. 81) afirma: “A propagação da cultura e a expansão da 

cultura supranacional enriquecem a personalidade humana, fazem com que os seres humanos 

ascendam a um nível superior de cultura e, finalmente, mudam os modelos de referência 

pessoal e o caráter social”.  

Computadores são produtos do homem, são parte da sua cultura. Trata-se de uma 

tecnologia capaz de revolucionar o processo de formação da cultura, fato que já é verificável 

hoje. 

Porém, se no Primeiro Mundo e no Segundo Mundo esse processo é mais acelerado e 

menos desigual, quando os comparamos tecnologicamente ao Terceiro Mundo percebemos 

que não é possível vencer todo o atraso e a pobreza em que está imerso sem que haja um 

movimento global que se preocupe com a distribuição de renda e o acesso à informação e ao 

conhecimento. Os países do Terceiro Mundo compõem a maior parte do globo terrestre. 

Vencer o atraso científico e tecnológico nesses países não requer a simples doação de 

computadores, exige muitas outras ações de educação e de investimento econômico. O 

caminho será lento para que haja apropriação adequada da informática nesses países. 
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Outro autor, Lojkine (1999), afirma que vivemos o colapso do socialismo real e a 

supremacia do capitalismo, o qual se impõe como único modelo viável, tendo o lucro como 

seu principal objetivo. Entretanto, surge uma mutação revolucionária, a qual não sabemos 

onde dará: a revolução informacional. Em suas palavras: 

 

A revolução informacional... está em seus primórdios. Ela é, primeiramente, uma revolução 

tecnológica de conjunto, que se segue à revolução industrial em vias de terminar. Mas é muito 

mais que isto: constitui o anúncio e a potencialidade de uma nova civilização, pós-mercantil, 

emergente da ultrapassagem de uma visão que opõe os homens desde que existem as 

sociedades de classe: divisão entre os que produzem e os que dirigem a sociedade, divisão já 

dada entre os que rezavam, os escribas-sacerdotes administradores dos templos, e os que 

trabalhavam para eles. A divisão social entre os que têm o monopólio do pensamento e 

aqueles que são excluídos deste exercício está agora posta em questão – ou, mais exatamente, 

seu questionamento torna-se hoje um problema social real na escala de toda a humanidade. (p. 

11-12).  

 

As transformações no mundo do trabalho, especialmente destacando o papel do 

tratamento de informações, envolvem os operários, os assalariados dos serviços e os de todos 

os níveis burocráticos de controle. A maior circulação de informações torna-se um problema 

central, pois deixam de ser monopolizadas por um grupo restrito, o que gera transformações 

sociais. 

Para Lojkine (1999), ao contrário de Schaff (1995), não se trata de uma segunda 

revolução industrial. Vai além, pois uma revolução tecnológica de conjunto não se limita às 

mudanças de instrumentos de trabalho. Existe uma real possibilidade de rompimento das 

divisões sociais (do trabalho, do tempo, do espaço) típicas do capitalismo, apesar das pressões 

dominantes para mantê-las. Nas suas palavras: 

 

Sem resumir a revolução informacional – especialmente as novas cooperações entre serviços 

e produção -, o instrumento informático pode permitir, conectado a outras novas técnicas de 

telecomunicação, a criação, a circulação e a estocagem de uma imensa massa de informações 

outrora monopolizadas, e em parte esterilizadas, por uma pequena elite de trabalhadores 

intelectuais. (LOJKINE, 1999, p. 15). 

 

Ao contrário do que Herbert Simon (apud LOJKINE, 1999) afirma, a superação da 

produção pela informação não se tornou uma realidade, o que se vê de fato é uma nova 

imbricação entre produção, informação e serviços. Ele também afirma que a divisão social do 

trabalho continuará como antes, não sendo alterada pela automação do tratamento da 

informação. Porém, neste ponto, Lojkine (1999) afirma o contrário, ressaltando que há uma 

real possibilidade de mudança: 

 

Não só porque as Novas Tecnologias da Informação permitem romper, efetivamente, com tais 

divisões seculares e até mesmo milenares, mas também, porque a manutenção dos antigos 

„muros‟, responsável por resguardar a informação estratégica contra a „tirania das pequenas 

decisões‟, na realidade só agrava. (p. 16-17). 

 
 

 



48 

 

N. Wiener (apud LOJKINE, 1999), criador da cibernética, enfatizava a contradição de 

se tomar o tratamento de informações como mercadoria, afirmando que o valor da informação 

é, prioritariamente, não-mercantil, ligado à capacidade de circulação e de transparência. Nas 

palavras de Lojkine (1999): 

 

A invenção científica moderna, com efeito, não pode vir à luz e se desenvolver senão por um 

trabalho de equipe e mediante formas de cooperação que nada têm a ver com a troca de 

mercadorias entre proprietários privados. A informação assim criada, assentada num trabalho 

cada vez mais coletivo, não pode ser conservada e, menos ainda, ser enriquecida se for 

apropriada privadamente: ela perde seu „valor‟ (de uso), seguindo, nisto, a lei da entropia, se 

for simplesmente acumulada, estocada como uma mercadoria. (p. 17).  

 

Ou seja, Lojkine enfatiza que a circulação de informações é um processo vivo e 

ininterrupto, o qual nos faz conhecer e agir na nossa realidade. Ele afirma que no mundo 

capitalista atual o maior problema é a pobreza de informações de conteúdo substancial em 

relação ao excesso de informações insignificantes difundidas pelos meios de comunicação de 

massa. Nas palavras de Wiener (apud LOJKINE, 1999, p. 18): “A enorme massa de 

comunicação por habitante é paralela a uma corrente cada vez menor de comunicação global. 

Cada vez mais, somos obrigados a aceitar um produto estandartizado, inofensivo e 

insignificante (...) É o câncer da estreiteza e da fraqueza criativas”. 

Apesar do aumento da circulação da informação e das transformações nas 

subjetividades e na própria sociedade que isto gera, precisamos destacar que atualmente o que 

ainda existe é a divisão de classes, distribuindo as informações conforme a posição social. 

Percebe-se que a Internet, apesar de ser uma zona de informação livre, muitas vezes é 

subutilizada, pois o entretenimento e as vendas assumem os serviços fundamentais acessados 

pela maioria da população, enquanto os sites com informações científicas e de alto nível 

continuam restritos a um pequeno círculo. Aqui cabe ressaltar a importância da escola ser 

realmente encarada como instância de uma alfabetização digital ampla, que coloque o sujeito 

em colaboração com os demais na elaboração do conhecimento e na construção de uma 

sociedade mais justa.  

Teorias como a do capital humano, que caracterizam as despesas com a formação 

humana como parte do capital, apesar de todos os equívocos, apresentam ao menos o mérito 

de mostrar o papel fundamental, nas sociedades de capitalismo desenvolvido, dos 

investimentos “imateriais”. Para Lojkine (1999): 

 

... trata-se, de fato, do conjunto das despesas consagradas à produção e à reprodução dos 

homens. Em troca, essas teorias continuam a considerar tais despesas como „custos gerais‟, 

„gastos‟ (J. Voge fala em „tributo‟) que comprometem a produtividade do capital produtivo, 

quando, ao contrário, elas hoje são as condições determinantes do aumento da eficácia do 

capital industrial: a revolução informacional obriga justamente a não considerá-las mais como 
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„custos‟ a serem reduzidos e sim como despesas fixas a valorizar (formação, pesquisa, saúde) 

se se quiser mais eficácia. (p. 19). 

 

Neste momento de crise do capitalismo, aumenta a possibilidade de superar as teses 

pessimistas sobre a “desqualificação-superqualificação do trabalho” e as teses otimistas sobre 

o progresso técnico e o “fim da divisão do trabalho”, desde que as mutações sócio-técnicas 

sejam abordadas como potencialidades contraditórias e não como conseqüência linear do 

processo histórico. 

Lojkine (1999) enfatiza que enquanto a mentalidade for a da lógica capitalista, as TIC, 

por si só, serão incapazes de ajudar na superação dos modelos mercantis: 

 

Enquanto os dirigentes empresariais, mas, também, é preciso dizê-lo, a massa dos assalariados 

e dos cidadãos, como suas organizações sindicais e políticas, estiverem persuadidos de que a 

tomada de decisões estratégicas (na economia como na política) é problema de uma elite; 

enquanto os assalariados aceitarem interessar-se somente pela gestão cotidiana do seu posto 

de trabalho – enquanto este quadro se mantiver, assistiremos a uma aceleração das crises 

informacionais e organizacionais provocadas pelas Novas Tecnologias da Informação: 

oposição entre regras do lucro e regras do serviço aos usuários; oposição entre a centralização 

das decisões estratégicas e a desresponsabilização  de operadores e quadros operacionais, 

reações de rechaço e desconfiança, retenção catastrófica de informações pelo temor ao 

„roubo‟ do seu saber profissional, enfim, desalento entre os jovens empregados, requalificados 

mas desqualificados profissionalmente e privados da transferência dos mais antigos, 

depositários da cultura da empresa. (p. 310). 

 

Manuel Castells (1999a) aborda a sociedade em rede e concorda com Lojkine (1999) 

quanto à revolução informacional, mas dá um nome sutilmente diferente: revolução da 

tecnologia da informação. Castells ressalta as transformações no capitalismo global e suas 

repercussões na sociedade. Para começar, Castells (1999a), assim como Lojkine (1999) 

também enfatiza a importância da circulação de informações: 

 

... um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua universal digital tanto 

está promovendo a integração global da produção e da distribuição de palavras, sons e 

imagens de nossa cultura como personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos 

indivíduos. As redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, criando 

novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas 

por elas. (p. 40). 

 

Além da questão do aumento da comunicação global, ele ressalta que a busca de 

identidade (individual e coletiva) é um problema-chave neste momento. Como há uma imensa 

transformação no campo do trabalho e das associações civis, o agrupamento por identidades 

primárias (religião, gênero, etc.) passa a ser a forma de organização social predominante. E 

estas identidades vão sendo agrupadas e/ou desagrupadas através da rede, pois “nossas 

sociedades estão cada vez mais estruturadas em uma oposição bipolar entre a rede e o ser.” 

(CASTELLS, 1999a, p. 41). Como as identidades seguem se especificando cada vez mais, 

torna-se mais difícil de serem compartilhadas, provocando a fragmentação social e até o 
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fundamentalismo. O outro, o diferente, passa a ser visto como um estranho e até como uma 

ameaça. 

Comunicação e identidade são pontos fundamentais da sociedade em rede, estruturada 

sob o paradigma das tecnologias da informação e comunicação. Para Castells “A sociedade 

não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas.” (1999a, p. 43). 

Mas a tecnologia por si só não determina a sociedade. E a sociedade não controla todos os 

aspectos da transformação tecnológica, ocorrendo mudanças inesperadas através da 

interatividade criativa entre os diferentes atores sociais.  Uma sociedade, especialmente em 

relação ao Estado que a caracteriza, pode favorecer ou sufocar a evolução tecnológica. Nas 

palavras de Castells (1999a): “Em grande parte, a tecnologia expressa a habilidade de uma 

sociedade para impulsionar seu domínio tecnológico por intermédio das instituições, inclusive 

o Estado.” (p. 49-50). 

A atual revolução tecnológica se originou e difundiu num período histórico de 

reestruturação capitalista. Portanto, “a nova sociedade emergente desse processo de 

transformação é capitalista e também informacional, embora apresente variação histórica 

considerável.” (CASTELLS, 1999a, p. 50). Castells chama de Informacionalismo o novo 

modo de desenvolvimento capitalista. Três aspectos organizam as estruturas de uma 

sociedade: produção (ação sobre a natureza, obtendo um produto e consumindo-o), 

experiência (ação dos sujeitos sobre si mesmos – interação indivíduo-sociedade) e poder 

(relação entre os sujeitos, com base na produção e experiência – imposição da vontade de um 

grupo). Para Castells (1999a): 

 

A comunicação simbólica entre os seres humanos e o relacionamento entre esses e a natureza, 

com base na produção (e seu complemento, o consumo), experiência e poder, cristalizam-se 

ao longo da história em territórios específicos, e assim geram culturas e identidades coletivas. 

(p. 52). 

 

No modo informacional de desenvolvimento, a produtividade advém principalmente 

da tecnologia de geração de conhecimentos, de processamento da informação e de 

comunicação de símbolos. Visa à acumulação de conhecimentos e níveis mais complexos de 

processamento da informação. A ação de conhecimento sobre conhecimentos é a principal 

fonte de produtividade. Assim, podemos supor que novas formas de interação, controle e 

transformação social surgirão. 

Castells (1999b) nos adverte que: 

 

Por intermédio da tecnologia, redes de capital, de trabalho, de informação e de mercados 

conectaram funções, pessoas e locais valiosos ao redor do mundo ao mesmo tempo em que 

desconectaram as populações e territórios desprovidos de valor e interesse para a dinâmica do 

capitalismo global. Seguiram-se a exclusão social e a não-pertinência econômica de 
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segmentos de sociedades, de áreas urbanas, de regiões e de países inteiros, constituindo o que 

chamo de „o Quarto Mundo‟. (p. 413). 

 

Além da exclusão mais dramática relatada no trecho a cima, também existem novas 

formas de exclusão, camufladas em uma maior flexibilização do trabalho. Castells (1999b) 

afirma que existem dois tipos básicos de mão-de-obra hoje: a genérica e a autoprogramável. O 

que as diferencia é a educação e a capacidade de alcançar níveis educacionais cada vez mais 

amplos. Quando se refere à educação, ele ressalta que a mesma é o “processo pelo qual as 

pessoas, isto é, os trabalhadores, adquirem capacidades para uma redefinição constante das 

especialidades necessárias à determinada tarefa e para o acesso às fontes de aprendizagem 

dessas qualificações especializadas.” (CASTELLS, 1999b, p. 417). Esta é a mão-de-obra 

autoprogramável (ela se reprograma conforme a necessidade). Já a mão-de-obra genérica é 

aquela que executa uma tarefa, sem ter recursos educacionais para de reprogramar. Apesar de 

ser necessária ao processo produtivo como um todo, pode ser substituída facilmente, levando 

os trabalhadores ao constante medo do desemprego e/ou ao trabalho informal.  

O capitalismo atual ampliou as perspectivas de desigualdade e de polarização social. 

Existe um fosso enorme entre desenvolvimento tecnológico e subdesenvolvimento social. 

 

1.6. Sobre a Cibercultura 

 
Diferentemente da década de 50, em que os computadores ocupavam salas inteiras e 

não possuíam uma interface amigável, hoje os computadores pessoais (PC) estão cada vez 

menores, processando as informações mais rapidamente e ganhando mobilidade, tanto por 

diminuírem de tamanho quanto por poderem acessar a Internet por conexões sem fio 

(Wireless e Bluetooth, para citar algumas). As interfaces estão mais intuitivas, não sendo 

necessário conhecimento técnico em Informática para operar um PC.  

Lévy (1993, p. 110-111) destaca duas vertentes de utilização dos PCs que já nos anos 

90 se apresentavam: a primeira voltada para a interação, o acesso a bancos de dados, jogos, 

exploração e pesquisa, entre outros; a segunda relativa à seleção, "aproveitar a quantidade [de 

informação] em vez de afogar-se nela". Ambas apontam para o crescente uso da rede global 

de computadores, a Internet, que se amplia exponencialmente interligando cada vez mais 

usuários. Ao aumentar a comunicação global, transformam-se os paradigmas de tempo e de 

espaço. Configuram-se novas ecologias cognitivas, condicionadas pelas novas tecnologias 

intelectuais em que: 
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A inteligência ou a cognição são o resultado de redes complexas onde interagem um grande 

número de atores humanos, biológicos e técnicos. Não sou "eu" que sou inteligente, mas "eu" 

com o grupo humano do qual sou membro, com minha língua, com toda uma herança de 

métodos e tecnologias intelectuais. (LÉVY, 1993, p. 135). 

 

Esta nova ecologia cognitiva se configura de forma rizomática, entrelaçada, em rede. 

Não é possível analisá-la como uma seqüência simples com início, meio e fim (de forma 

cartesiana). Os nós da rede se conectam ou desconectam de formas múltiplas e variáveis, 

conforme a situação e os atores sociais. 

A técnica em geral, segundo Lévy (1993, p. 194), não é "nem boa, nem má, nem 

neutra, nem necessária, nem invencível", mas sim uma construção humana carregada de 

aspectos sociais e políticos. Assim, pode condicionar transformações nas sociedades, porém 

não pode determinar quais serão as transformações. O humano vai transformando as técnicas 

conforme as necessidades de seu momento histórico. 

Lévy (1999, p. 21) esclarece que a metáfora do impacto das tecnologias é inadequada, 

pois elas não são exteriores ao mundo humano e nem se opõem a ele. São construções 

humanas, sociais, resultado da dinâmica virtualização-atualização da realidade (numa 

perspectiva filosófica). Na verdade elas condicionam a sociedade, mas não a determinam.  

Se para Lévy a tecnologia digital é uma criação humana e como tal pode se 

transformar em meio para a democratização, para Baudrillard ela não passa de um novo 

veículo de escravidão numa cultura hegemônica: 

 

 Talvez não sejamos mais do que espaços pertencentes a ela – o homem transformado em 

realidade virtual da máquina, seu operador especular, o que corresponde à essência da tela. 

[...] Paralelamente, tudo o que é produzido por meio da máquina é máquina. Textos, imagens, 

filmes, discursos, programas saídos do computador são produtos maquímicos, com as devidas 

características: artificialmente expandidos, levantados pela máquina, filmes repletos de efeitos 

especiais, textos carregados de partes supérfluas, de redundâncias devidos à vontade maligna 

da máquina de funcionar a qualquer preço (é sua paixão) e à fascinação do operador por essa 

possibilidade infinita de funcionamento. Daí o caráter enfadonho, nos filmes, de toda essa 

violência e dessa sexualidade submetida à pornografia, puros efeitos especiais de violência e 

de sexo, nem sequer objetos do fantasma humano – mera violência maquímica, incapaz de 

nos tocar. (BRAUDILLARD, 2005, p. 131). 

 

À configuração atual da sociedade (entre outras coisas, globalizada e condicionada 

pelas novas tecnologias da informação e comunicação – TIC), atribuímos uma nova cultura – 

a cibercultura, que se desenvolve num novo espaço – o ciberespaço. Definindo ambos: 

 

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial de computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura 

material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 

neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 

práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 

com o crescimento do ciberespaço. (LÉVY, 1999, p. 17). 
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O termo ciberespaço foi criado em 1984 por William Gibson, no romance de ficção 

científica Neuromante. O termo cibercultura é seu derivado. 

Castells (2005) prefere o termo “rede”, e descreve: 

 

Uma rede é um conjunto de nós interconectados. A formação de redes é uma prática humana 

muito antiga, mas as redes ganharam vida nova em nosso tempo transformando-se em redes 

de informação energizadas pela Internet. As redes têm vantagens extraordinárias como 

ferramentas de organização em virtude de sua flexibilidade e adaptabilidade inerentes, 

características essenciais para se sobreviver e prosperar num ambiente em rápida mutação. É 

por isso que as redes estão proliferando em todos os domínios da economia e da sociedade, 

desbancando corporações verticalmente organizadas e burocracias centralizadas e superando-

as em desempenho. (CASTELLS, 2005, p. 7). 

 

Ele destaca a importância da Internet no contexto atual, sua possibilidade de conectar 

“muitos com muitos em escala global”. Compara o atual desenvolvimento da Internet com o 

desenvolvimento da imprensa – essencial para a disseminação do conhecimento através da 

escrita – que resultou na chamada “Galáxia de Gutenberg” (MACLUHAN) com a atual 

“Galáxia da Internet”. (CASTELLS, 2005, p. 8). A Internet influencia e é cada vez mais 

utilizada em atividades políticas, sociais, econômicas e culturais essenciais. Desta forma, aos 

excluídos da rede se impõe uma forma de exclusão social/cultural bastante danosa. Ele define: 

 

A Galáxia da Internet é um novo ambiente de comunicação. Como a comunicação é a 

essência da atividade humana, todos os domínios da vida social estão sendo modificados 

pelos usos disseminados da Internet... Uma nova forma social, a sociedade de rede, está se 

construindo em torno do planeta, embora sob uma diversidade de formas e com consideráveis 

diferenças em suas conseqüências para a vida das pessoas, dependendo da história, cultura e 

instituições. Como em casos anteriores de mudança estrutural, as oportunidades que essa 

transformação oferece são tão numerosas quanto os desafios que suscita. Seu resultado futuro 

permanece em grande parte indeterminado, e ela está sujeita à dinâmica contraditória entre 

nosso lado sombrio e nossas fontes de esperança. Isto é, à perene oposição entre tentativas 

renovadas de dominação e exploração e a defesa, pelas pessoas, de seu direito de viver e de 

buscar o sentido da vida. (CASTELLS, 2005, p. 225). 

 

Na cibercultura, a apropriação da tecnologia não ocorre de maneira uniforme nem 

igualitária, mas abre um precedente democrático nunca antes imaginado: o conhecimento 

sempre foi, de uma forma ou de outra, controlado pelas elites, mas hoje a possibilidade tanto 

de acessar quanto de produzir conhecimento e divulgar na rede através de PCs amplia as 

possibilidades de democratização. É bem verdade que o grupo hegemônico busca manter-se 

no poder e evitar a intervenção de outras classes sociais nessa dinâmica, porém a evolução do 

ciberespaço ocorre de forma inimaginável, em múltiplas direções. 

Em contraposição à essa visão otimista, Virilio destaca que na chamada pós-

modernidade a ciência, ao tornar-se tecnociência, afastou-se de seus fundamentos filosóficos e 

tornou-se destrutiva. A veiculação prematura de descobertas condiciona a opinião pública a 

aceitar a “ciência dos extremos”. Transformam-se as noções de tempo e de espaço de maneira 

que quanto mais se elimina as distâncias temporais, mas se amplia o espaço. As noções de 
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interior e exterior também se modificam. A virtualização favorece a visualização generalizada 

– o live (direto). Ele afirma que: 

 

MEMBRO FANTASMA, a terra não se estende mais a perder de vista; ela se deixa ver, em 

todas as suas faces, através da estranha janela. A súbita multiplicação dos “pontos de vista” 

não passa, pois, do impacto que teve, sobre a opinião pública, a última globalização: a do 

olhar, do olho único do CÍCLOPE que governa a caverna, essa “caixa-preta” que dissimula, 

de forma cada vez mais precária, a grande noite da História, uma História que é vítima da 

síndrome da realização total. (VIRILIO, 1999, p. 24). 

 

Os primeiros computadores surgiram na Inglaterra e Estados Unidos por volta de 

1945, com finalidades militares. A partir da década de 60 começaram a ter usos civis e, graças 

à crescente miniaturização dos seus componentes e ao aumento da capacidade de 

processamento de diferentes tipos de informação, nas décadas seguintes vieram ganhando 

terreno junto aos usuários domésticos, ampliando o ciberespaço de maneira exponencial.  

Além disso, o movimento de contracultura da Califórnia, especialmente do Vale do 

Silício, favoreceu a criação dos PCs, a apropriação de linguagens de programação e 

montagem de equipamentos por jovens estudantes, abrindo um campo não imaginado nem 

pelas grandes corporações, nem pelos Estados. 

 

Aqueles que fizeram crescer o ciberespaço são em sua maioria anônimos, amadores dedicados 

a melhorar constantemente as ferramentas de software de comunicação, e não os grandes 

nomes, chefes de governo, dirigentes de grandes companhias cuja mídia nos satura. [...] 

Símbolo e principal florão do ciberespaço, a Internet é um dos mais fantásticos exemplos de 

construção cooperativa internacional, a expressão técnica de um movimento que começou por 

baixo, constantemente alimentado por uma multiplicidade de iniciativas locais. (LÉVY, 1999, 

p. 126). 

 

Segundo Lévy (1999, p. 32), graças a esse movimento inesperado, para além do 

Estado e das grandes empresas, nos anos 80-90 o mundo viu a informática perder seu status 

de técnica e de setor industrial privado para se fundir com as telecomunicações, a editoração, 

o cinema e a televisão. Os PCs transformaram-se em instrumentos de criação, de organização, 

de simulação e de diversão de sujeitos, primeiro nos países de capitalismo desenvolvido, 

depois em vários outros lugares do mundo.  

Castells descreve a evolução da Internet: nos anos de 1960 a Arpanet, com usos 

militares é criada; na década seguinte, alguns centros universitários de pesquisa entram na 

rede; na mesma década é criado o protocolo TCP/IP, essencial para que os computadores 

possam se comunicar em rede, independente de suas configurações; na década de 1980, 

temendo problemas de segurança, o Departamento de Defesa norte-americano cria a MILNET 

para fins militares e deixa a ARPANET – agora ARPA-INTERNET – para atividades de 

pesquisa acadêmica; a seguir, nos anos de 1990, a Internet começa a ser privatizada e a se 
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expandir aos usuários de maneira mais ampla. O sistema WWW (world wide web, a rede 

mundial) foi/é fundamental para a expansão exponencial da Internet. Em suas palavras: 

 

No início da década de 1990 muitos provedores de serviços da Internet montaram suas 

próprias redes e estabeleceram suas próprias portas de comunicação em bases comerciais. A 

partir de então, a Internet cresceu rapidamente como uma rede global de computadores. O que 

tornou isso possível foi o projeto original da Arpanet, baseado numa arquitetura em múltiplas 

camadas, descentralizada, e protocolos de comunicação abertos. Nessas condições a Net pôde 

se expandir pela adição de novos nós e a reconfiguração infinita da rede para acomodar 

necessidades de comunicação. (CASTELLS, 2005, p. 15). 

 

Seguindo o mesmo sentido de Lévy, ou seja, apontando para o fato de que a Internet é 

antes de tudo uma criação cultural, Castells aponta como decisivas a influência do movimento 

de fonte aberta e a cultura hacker. Em 1984, surge a Free Software Foundation propondo a 

substituição do copyright pelo “copyleft” (“qualquer pessoa que usasse um software gratuito 

deveria, em retribuição, distribuir pela Net o código daquele software aperfeiçoado” 

(CASTELLS, 2005, p. 17). Os usuários são os principais produtores de tecnologia, adaptando-

a a suas necessidades e disseminando seus valores.  

Quanto à cultura hacker, diferentemente do que muitas vezes vemos na mídia, os 

hackers são essencialmente programadores que buscam desenvolver as aplicações para 

computadores. Aos chamados hackers destruidores e causadores de problemas na rede deveria 

ser aplicado o termo “crackers” – eles são rejeitados pela própria cultura hacker. Além de 

envolver programadores, a Internet também conta em seu desenvolvimento com a cultura 

comunitária virtual (“moldou suas formas sociais, processos e usos” – ibdem, p. 47 – 

inicialmente as comunidades eram vinculadas aos movimentos contraculturais, mas 

posteriormente passaram a girar em torno de temas de interesse) e com a cultura empresarial 

(“a inovação empresarial, e não o capital, foi a força propulsora da economia da Internet.” - 

ibdem, p. 49). Ele destaca: 

 

Suprema nesse conjunto de valores é a liberdade. Liberdade para criar, liberdade para 

apropriar todo conhecimento disponível e liberdade para redistribuir esse conhecimento sob 

qualquer forma ou por qualquer canal... (CASTELLS, 2005, p. 42). 

 

A digitalização é o fundamento técnico da virtualidade. É a forma de codificar em 

linguagem de máquina (linguagem binária) as palavras, imagens, músicas e todo o aparato 

cultural. São informações reais, que sofrem transformações dos usuários reais. Aliás, é preciso 

desfazer a idéia de que a informação digitalizada é irreal e esclarecer o termo virtual para que 

se compreenda adequadamente a questão.  

É enganosa a oposição entre real e virtual. Para começar, Lévy (1999, p. 48) afirma 

que: “ainda que não possamos fixá-lo em nenhuma coordenada espaço-temporal, o virtual é 



56 

 

real.” Ele existe sem estar presente, pois se trata de uma problematização de possibilidades de 

vir a ser, que é atualizada pelos usuários ao selecionarem entre variadas opções, chegando a 

uma nova criação. A atualização é mostrada através das formas de exibição do computador 

(por exemplo, no monitor). Assim, a digitalização da informação pode ser aproximada da 

virtualização. Para Lévy (1999): 

 

No centro das redes digitais, a informação certamente se encontra fisicamente situada em 

algum lugar, em determinado suporte, mas ela também está virtualmente presente em cada 

ponto da rede onde seja pedida. (p. 48). 

 

O termo virtual vem do latim virtualis, de virtus, ou seja, força, potência. Na filosofia 

clássica, virtual é o que existe em potência, mas não em ato. O virtual é a problematização 

que leva à atualização. A atualização é a solução de um problema, uma criação. Ou seja, o 

virtual não se opõe ao real, mas ao atual. Já o possível é o real, só que sem sua existência. 

Realizar o possível não é exatamente uma criação, pois não se trata de uma idéia ou forma 

inovadora, apenas a concretização do que já é real. Esclarecendo: 

 

A atualização aparece então como a solução de um problema, uma solução que não estava 

contida previamente no enunciado. A atualização é criação, invenção de uma forma a partir de 

uma configuração dinâmica de forças e de finalidades. Acontece então algo mais que a 

dotação de realidade a um possível ou que uma escolha entre um conjunto pré-determinado: 

uma produção de qualidades novas, uma transformação das idéias, um verdadeiro devir que 

alimenta de volta o virtual. (LÉVY, 1996, p. 16-17). 

 

A virtualização no ciberespaço dá continuidade à virtualização da comunicação 

iniciada com a escrita. Uma informação cada vez mais desterritorializada e atemporal. O 

virtual põe em jogo novas formas de criação.  

Outro aspecto estrutural importante do ciberespaço é o hipertexto. Em oposição a um 

texto linear, podemos dizer que trata-se de um texto estruturado em rede. Possui diferentes 

“nós” (páginas, imagens, etc.) que estão interligados por “links” Além de propiciar acesso 

rápido às informações, o hipertexto associa diferente mídias. Por operar a virtualização do 

texto, toda leitura de hipertexto é uma escrita potencial. Leitura e escrita estão cada vez menos 

definidas, pois suas funções se misturam no hipertexto. “O hipertexto opera a virtualização do 

texto.” (LÉVY, 1999, p. 57). Nas palavras de Lévy: 

 

A escrita e a leitura trocam seus papéis. Aquele que participa da estruturação de um 

hipertexto, do traçado pontilhado das possíveis dobras do sentido, já é um leitor. 

Simetricamente, aquele que atualiza um percurso, ou manifesta determinado aspecto da 

reserva documental, contribui para a redação, finaliza temporariamente uma escrita 

interminável. Os cortes e remissões, os caminhos de sentidos originais que o leitor inventa 

podem ser incorporados à própria estrutura dos corpus. Com o hipertexto, toda leitura é uma 

escrita potencial. (1999, p. 61). 
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Nas sociedades orais a mensagem era produzida e recebida no mesmo espaço-tempo. 

Com o advento da escrita o recebimento da informação foi deslocado para outros contextos 

que não os de sua produção. Surge, então, o universal totalizante, ou seja, as mensagens 

escritas exigiam um enorme esforço de interpretação para manter o sentido da mensagem 

original independente do contexto de atualização.  

Na cibercultura as funções comunicativas de emissão e recepção se misturam e 

redimensionam, assim como o universal passa a ser sem totalidade, pois abre sentidos e 

interpretações diferenciadas de acordo com o contexto de atualização da mensagem. Quanto 

mais pessoas passam a acessar e intervir no ciberespaço, mais universal ele se torna e menos 

totalizável. Dito de outro forma, cada nova conexão gera maior heterogeneidade de 

informação, ampliando e dificultando o fechamento e o domínio de sentidos. Não há um 

centro nesse universal, mas múltiplos centros, múltiplas possibilidades de atualização. Ou 

seja: 

O ciberespaço se constrói em sistema de sistemas, mas, por esse mesmo fato, é também o 

sistema do caos. Encarnação máxima da transparência técnica, acolhe, por seu crescimento 

incontido, todas as opacidades do sentido... Essa universalidade desprovida de significado 

central, esse sistema da desordem, essa transparência labiríntica, chamo-a de „universal sem 

totalidade‟. Constitui a essência paradoxal da cibercultura.” (LÉVY, 1999, p. 111). 

 

Baudrillard destaca que a mundialização não anda de mãos dados com a 

universalização. Enquanto a mundialização diz respeito ao mercado e à informação, a 

universalidade diz respeito aos valores, direitos humanos, cultura e democracia. Para ele, se a 

mundialização parece irreversível, o universal está em risco de extinção: 

 

O universal teve a sua oportunidade histórica. Mas, agora, confrontados à nova ordem 

mundial sem alternativas, à mundialização sem apelação, de um lado, e à deriva ou à 

insurreição tenaz das singularidades, de outro, os conceitos de liberdade, de democracia, de 

direitos do homem figuram palidamente, não sendo mais do que fantasmas de um universal 

desaparecido. (BAUDRILLARD, 2005, p.115). 

 

As obras da cibercultura não têm limites nítidos, são obras abertas que favorecem 

múltiplas interpretações e intervenção ativa de um explorador. O autor passa a assemelhar-se 

ao engenheiro de software, ou seja, ele cria ambientes que poderão ser explorados por outros 

sujeitos. Ele ainda é o responsável pelo fechamento do sentido da obra, ainda que esse sentido 

seja múltiplo e aberto. 

Já para Baudrillard (2005), a interatividade nos ameaça por todos os lados. A mistura 

entre os pólos, como autor-espectador, palco-platéia, sujeito-objeto, entre real-virtual 

obscurece os juízos de valor e favorece a massificação. A imersão experimentada na 

interatividade com o computador muda a forma como nos relacionamos com a arte e com a 
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escrita, pois podemos infinitamente modificá-las e transformá-las já que estão digitalizadas. A 

autoria perde espaço. Ele afirma: 

 

a imersão do espectador torna-se convival, interativa. Apogeu ou fim do espectador? Quando 

todos se convertem em atores, não há mais ação, fim da representação. Morte do espectador. 

Fim da ilusão estética.” (p. 130). 

 

Com a redução dos custos de conexão, a informação colocada no ciberespaço se torna 

acessível a um maior número de sujeitos. E não só a informação científica, mas também 

diferentes grupos de discussão, cursos online, trabalho cooperativo online, enfim, uma série 

de possibilidades de aprendizagem e de compartilhamento de conhecimentos se abre. Por isso, 

são necessárias políticas públicas que favoreçam o acesso aos computadores conectados à 

Internet. 

Além das transformações em relação ao tempo e ao espaço, Lévy (1996) aponta o 

efeito Moebius
3
 como uma característica importante da virtualidade, ou seja, a passagem do 

interior ao exterior e vice-versa, do subjetivo ao objetivo, do autor ao leitor. Não há mais 

limites dados, os lugares e tempos se misturam.  

 

As coisas só têm limites claros no real. A virtualização, passagem à problemática, 

deslocamento do ser para a questão, é algo que necessariamente põe em causa a identidade 

clássica, pensamento apoiado em definições, determinações, exclusões, inclusões e terceiros 

excluídos. Por isso a virtualização é sempre heterogênese, devir outro, processo de 

acolhimento da alteridade. Convém evidentemente não confundir a heterogênese com seu 

contrário próximo e ameaçador, sua pior inimiga, a alienação, que eu caracterizaria como 

reificação, redução à coisa, ao “real”. (LÉVY, 1996, p. 25). 

 

Lévy (1999, p. 69) enfatiza que não se deveria chamar a articulação de mídias de 

multimídia, mas de unimídia, no sentido de destacar que no hipertexto as mídias se fundem 

em algo novo que é mais do que a soma de suas partes. Ele ressalta a mídia como o suporte da 

mensagem (a TV, o rádio, a Internet, por exemplo). O ciberespaço cria dois novos suportes 

para as mensagens: os mundos virtuais e as informações em fluxo. 

Um mundo virtual é um universo de possíveis, calculado por programas de 

computador. Quando interagimos num mundo virtual o exploramos e atualizamos ao mesmo 

tempo. Quando nossas interações podem modificá-lo o mundo virtual passa a ser uma 

instância da inteligência coletiva. A infra-estrutura física do universo informacional virtual é 

composta por computadores e redes de computadores. Quanto mais rápidos os processadores 

e quanto maior a capacidade de memória e transmissão, mas rapidamente os mundos virtuais 

                                                           
3
  Descoberta em 1865 pelo matemático e astrônomo alemão August Ferdinand Moebius (1790-1868), a faixa de 

Moebius foi o embrião de um ramo inteiramente novo da matemática conhecido como topologia, o estudo das propriedades 

de uma superfície que permanecem invariantes quando a superfície sofre uma deformação contínua. Disponível em 

29/06/2009 em: http://br.geocities.com/lucia_math/. Lévy se apropria do termo “efeito Moebius” como metáfora para as 

atuais relações em que os limites não são claros.  

http://br.geocities.com/lucia_math/
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se ampliarão. A “realidade virtual” evolui em dois sentidos: o da imersão dos sentidos em 

ambientes informatizados (através de datagloves, óculos especiais, etc.), de forma a explorá-lo 

de forma sensório-motora e o da realidade ampliada, onde sensores e equipamentos de todos 

os tipos reagem a nossa presença no ambiente e respondem com algum tipo de serviço (ou 

seja, o programa executa ações que se refletem no ambiente real, natural). 

Já a informação em fluxo se refere aos dados continuamente modificados na Internet, 

possíveis de serem acessadas por diversos caminhos de acordo com a ação do usuário no 

ambiente informatizado.  

Mundos virtuais e informações em fluxo reproduzem uma relação não-midiatizada 

com a informação. A noção de dispositivo informacional independe da mídia, da modalidade 

de percepção em jogo ou das representações contidas nas mensagens. 

Além dos dispositivos informacionais, são fundamentais na mudança que se opera nas 

redes computadorizadas os dispositivos comunicacionais, e as formas como interagem os 

participantes da comunicação (um-todos, um-um ou todos-todos). Lévy afirma que: 

 

Insisto nesse ponto porque são os novos dispositivos informacionais (mundos virtuais, 

informação em fluxo) e comunicacionais (comunicação todos-todos) que são os maiores 

portadores de mutações culturais, e não o fato de que se misture o texto, a imagem e o som, 

como parece estar subentendido na noção vaga de multimídia. (1999, p. 63). 

 

Quanto à interatividade, o termo vem sendo usado como forma de ganhar mercado e 

vender produtos que oferecem aos usuários mais do que leitura, ou seja, oferecem intervenção 

nas mídias. Entretanto, essa intervenção assume níveis diferenciados. Qualquer sujeito que 

recebe uma informação interage com ela de alguma forma. Pode ser apenas uma reação, como 

a escolha de uma opção no menu do controle remoto da televisão. Lévy (1999, p. 82) destaca 

os seguintes eixos para analisar o grau de interatividade: as possibilidades de apropriação e de 

personalização da mensagem recebida; a reciprocidade da comunicação; a virtualidade; a 

implicação da imagem dos participantes nas mensagens; a telepresença. 

Baudrillard (2005) critica duramente a interatividade. Ele afirma: “Não há 

interatividade com as máquinas (tampouco entre os homens, de resto, e nisso consiste a ilusão 

da comunicação). A interface não existe. Sempre há, por trás da aparente inocência da técnica, 

um interesse de rivalidade e de dominação.” (p. 117). 

No mesmo sentido, Virilio critica a inversão de papéis ator-espectador. Fala em 

superfusão da ficção cênica do teatro e a do instante sem futuro e sem passado da realidade 

virtual (p. 124). Critica a interatividade: 
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Como eu já disse há muito tempo: se a interatividade for para a informação o que a 

radioatividade é para a energia, então estamos diante da temível emergência do “acidente dos 

acidentes”, um acidente não mais local e situado precisamente, mas global e generalizado, ou, 

em outras palavras, de um fenômeno capaz de interferir simultaneamente em toda parte. 

(VIRILIO, 1999, p. 129). 

 

O termo interatividade neste estudo surge com o objetivo de diferenciá-lo de outras 

formas de interação, pois refere-se às interações mediadas por computadores (SILVA, 2000). 

Ou seja, interatividade não se reduz, como apontam Virilio e Baudrillard, à interação humano-

computador, mas sim como indica Lévy humano-computador-humano e toda complexidade 

que isso pode significar. 

Em consonância, Castells (2005, p. 99-105) afirma que com o avanço da rede amplia-

se a interação social e o contato com diferentes fontes de informação. Segundo ele, os maiores 

usos da Internet são os ligados ao trabalho, à família e à vida cotidiana, e não parecem exercer 

um efeito direto na vida cotidiana, apenas lhe adiciona interação online. As pessoas adaptam 

os usos da Internet às suas necessidades. O que ocorrem são transformações nos padrões de 

sociabilidade da sociedade. Em outras palavras: 

 

As redes são montadas pelas escolhas e estratégias de atores sociais, sejam indivíduos, 

famílias ou grupos sociais. Dessa forma, a grande transformação da sociabilidade em 

sociedades complexas ocorreu com a substituição de comunidades espaciais por redes como 

formas fundamentais de sociabilidade. Isso é verdadeiro no que diz respeito às nossas 

amizades, mas é ainda mais verdadeiro no tocante a laços de parentesco, à medida que a 

família extensa encolheu e novos meios de comunicação tornaram possível manter contato à 

distância com um pequeno número de familiares. Assim, o padrão de sociabilidade evolui 

rumo a um cerne de sociabilidade construído em torno da família nuclear em casa, a partir de 

onde as redes de laços seletivos são formadas segundo os interesses e valores de cada membro 

da família. (CASTELLS, 2005, p. 107). 

 

Se os caminhos e resultados da expansão da rede são imprevisíveis, a velocidade de 

evolução e a virtualização são dois fatores constantes. Assim também é constante a ampliação 

do número de computadores conectados à rede, a integração de maior número de pessoas e os 

sistemas interdependentes, universais e transparentes. Segundo Lévy (1999): 

 

O processo em andamento de interconexão mundial atinge de fato uma forma de universal, 

mas não é o mesmo da escrita estática. Aqui, o universal não se articula mais sobre o 

fechamento semântico exigido pela descontextualização, muito pelo contrário. Esse universal 

não totaliza mais pelo sentido, ele conecta pelo contato, pela interação geral. (LÉVY, 1999, p. 

119). 

 

Três princípios orientaram o crescimento do ciberespaço: a interconexão, a criação de 

comunidades virtuais e a inteligência coletiva. (LÉVY, 1999, p. 127). Eles são 

interdependentes e indissociáveis. 

A interconexão é o princípio da comunicação universal. Supõe que cada vez mais 

pessoas possam se comunicar via rede, até que todos possam se comuniquem através de 

computadores e outros aparatos tecnológicos.  
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O princípio da criação de comunidades virtuais aponta para o agrupamento de 

internautas em torno de centros de interesse comuns. Eles cooperam na busca de maiores 

conhecimentos sobre um tópico de discussão. A reciprocidade é fundamental numa 

comunidade assim, ou seja, se obtive ajuda, também vou ajudar. Ao contrário do se pensava, 

elas não substituem as comunidades reais, mas as ampliam e/ou enriquecem. Cada 

comunidade possui normas, uma “netiqueta” que precisa ser seguida para o seu bom 

funcionamento. Como qualquer grupo de pessoas não são constantemente harmônicas, ao 

contrário, por vezes os conflitos trazem à tona discussões importantes e mostram opiniões 

antagônicas. A forma como essas comunidades estabelecem uma opinião pública podem abrir 

espaço para novas formas de democracia. Para Lévy: 

 

A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço social, que não seria 

fundado nem sobre as relações de poder, mas sobre a reunião em torno de centros de 

interesses comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem 

cooperativa, sobre processos abertos de colaboração. O apetite para as comunidades virtuais 

encontra um ideal de relação humana desterritorializada, transversal, livre. As comunidades 

virtuais são os motores, os atores, a vida diversa e surpreendente do universal por contato. 

(LÉVY, 1999, p. 130). 

 

Por fim, o princípio da inteligência coletiva se refere à finalidade última da 

cibercultura. Realiza-se basicamente online por internautas conectados a diferentes formas de 

agrupamento virtual. Constitui-se num campo de problematizações, onde os participantes 

colocam em sinergia seus saberes. Definida por Lévy (2007): 

 

É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em 

tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências. Acrescentamos à nossa 

definição este complemento indispensável: a base e o objetivo da inteligência coletiva são o 

reconhecimento e o enriquecimento mútuos das pessoas, e não o culto de comunidades 

fetichizadas ou hipostasiadas. (p. 28-29). 

 

Apesar de favorecer a descentralização e a deslocalização do poder, o ciberespaço não 

elimina os centros geopolíticos e geoeconômicos, nem as desigualdades sociais. É necessário 

dar acesso ao equipamento e conexão com a rede, mas principalmente favorecer o acesso aos 

processos de inteligência coletiva. Quanto mais universal a rede se torna, maior a exclusão 

daqueles que não fazem parte dela. Os novos sistemas de comunicação fabricam novos 

excluídos. Para Lévy (1999): 

 

... as potencialidades positivas da cibercultura, ainda que conduzam a novas potências do 

humano, em nada garantem a paz ou a felicidade. Para que nos tornemos mais humanos é 

preciso suscitar a vigilância, pois o homem sozinho é inumano, na mesma medida de sua 

humanidade. (LÉVY, 1999, p. 234).  

 

O futuro da cibercultura não pode ser previsto, pois envolve diversos atores, projetos e 

interpretações muitas vezes conflitantes. Se para alguns é um espaço livre de construção da 
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inteligência coletiva, para outros é o campo do “mercado planetário e transparente de bens e 

serviços” (LÉVY, 1999, p.201). Para estes, o ciberespaço é um potencializador do 

“verdadeiro liberalismo”, aquele do mercado sem amarras, livre, regido pelas leis de oferta e 

procura, ou seja, dominado pelo capital. A desterritorialização do comércio e da economia 

(mercado global) via rede favoreceu e solidificou o atual capitalismo. Existe em curso todo 

um aparato midiático de dominação e exclusão a partir do consumo/comércio no ciberespaço 

que não deve prevalecer, sob pena de perder o que ele tem de mais promissor: a possibilidade 

de democratização, de dar voz a um número crescente de usuários e grupos sociais. Para Lévy 

(1999, p. 194): “O nervo do ciberespaço não é o consumo de informações ou de serviços 

interativos, mas a participação em um processo social de inteligência coletiva.”   

De maneira geral, a cibercultura se amplia numa dialética entre negócios e utopia. Ou 

seja, inteligência coletiva e supermercado planetário se interconectam e alimentam o 

crescimento da rede. O grande perigo reside nas tentativas das elites de transformar a rede 

numa infovia de comunicação, no sentido restrito de uma televisão interativa, difusora de 

conteúdos, sem permitir a interação. Entretanto, isso não vem se consolidando.  

Mas Baudrillard (2005) nos alerta para as conseqüências da sociedade da informação, 

incluindo a dominância do virtual e das mídias sobre a realidade. Ele afirma que as 

transformações espaço-temporais e o excesso de informação analisadas com pouca criticidade 

favorecem uma situação catastrófica. Mudança do rosto do imperialismo, ausência de valores, 

aculturação, são apenas alguns indícios do que essas transformações podem significar. Em 

outras palavras: 

Hoje, não pensamos o virtual; somos pensados pelo virtual. Essa transparência inapreensível, 

que nos separa definitivamente do real, nos é tão ininteligível quanto pode ser para a mosca o 

vidro contra o qual se bate sem compreender o que a separa do mundo exterior. Ela não pode 

nem sequer imaginar o que põe fim ao seu espaço. Assim, não podemos nem imaginar o 

quanto o virtual já transformou, como que por antecipação, todas as representações que temos 

do mundo. (BAUDRILLARD, 2005, p. 57). 

 

Por seu caráter instantâneo a informação de hoje ultrapassa a barreira da verdade, ou 

seja, qualquer fato será considerado real até que se prove o contrário. Nada precisa ser 

comprovado antes de ser informado. E se for informado, mesmo que venha a ser desmentido, 

continuará tendo um caráter verdadeiro, na medida em que já o foi um dia. Real e virtual se 

misturam anunciando o fim do tempo histórico e o advento do tempo real. 

Assim, também, Virilio (1999) afirma que o imperialismo norte americano, sempre 

expansionista, não tendo mais terras a dominar, passa a dominar os espaços virtuais. Para ele 

a falta de crítica a tecnocultura leva ao dogmatismo da tecnocultura totalitária (p.44). 

Incisivamente ele destaca: 
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Depois da primeira bomba, a bomba atômica capaz de desintegrar a matéria pela energia da 

radioatividade, surge neste fim de milênio o espectro da segunda bomba, a bomba 

informática, capaz de desintegrar a paz das nações pela inter-atividade da informação. 

(VIRILIO, 1999, p. 65). 

 

Virilio critica o ciberespaço, chamando-o de cibertime, como uma forma de 

ilusionismo. Para ele, a guerra econômica avança sob a máscara de liberdade de comunicação. 

O Cibermundo nada mais é do que colonialismo cibernético (Infovias de dominação). Virilio 

também aponta o problema da globalização, seja do imaginário coletivo ou da poluição, como 

resultado da aceleração do tempo e necessária aceleração do consumo. 

Castells, como Lévy, alerta que a Internet “É uma extensão da vida como ela é, em 

todas as suas dimensões e sob todas as suas modalidades.” (2005, p. 100). Assim, as visões 

catastróficas, apesar de serem importantes para nos alertar sobre os problemas reais da 

atualidade, precisam ser redimensionadas sob a luz da possibilidade de ação humana 

transformadora sobre sua própria história. Nas palavras de Castells: 

 

... as pessoas, as instituições, as companhias e a sociedade em geral transformam a tecnologia, 

qualquer tecnologia, apropriando-a, modificando-a, experimentando-a. Esta é a lição 

fundamental que a história social da tecnologia ensina, e isso é a ainda mais verdadeiro no 

caso da Internet, uma tecnologia de comunicação. A comunicação consciente (linguagem 

humana) é o que faz a especificidade biológica da espécie humana. Como nossa prática é 

baseada na comunicação, e a Internet transforma o modo como nos comunicamos, nossas 

vidas são profundamente afetadas por essa nova tecnologia da comunicação. Por outro lado, 

ao usá-la de muitas maneiras, nós transformamos a própria Internet. Um novo padrão 

sociotécnico emerge dessa interação. (CASTELLS, 2005, p. 10). 

 

Porém, Castells (2005) é realista ao apontar os desafios da sociedade em rede: a 

questão da liberdade; a exclusão das redes; o estabelecimento da capacidade de 

processamento de informação e de geração de conhecimento em cada um de nós – e nas 

crianças; a emergência da empresa de rede e a individualização dos padrões de emprego – 

transformações nas relações de trabalho; a degradação ambiental; o medo dos avanços 

tecnológicos – incluindo a engenharia genética; a ausência de atores e das instituições capazes 

e dispostos a enfrentar esses desafios. Ele destaca, assim como Lévy, o papel fundamental da 

educação no processo de mudança e a necessidade de novas bases pedagógicas 

(interatividade, autonomia e personalização). É neste sentido que esta pesquisa se desenvolve: 

buscar alternativas pedagógicas ao modelo reprodutivista, destacando práticas 

verdadeiramente democráticas e preocupadas com a transformação social. 

A partir do contexto analisado nesta primeira parte do referencial teórico, no próximo 

capítulo serão apresentadas as políticas públicas educacionais, destacando algumas reflexões 

sobre a educação a distância no Brasil.
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

2.1. A dinâmica neoliberal em educação 

 

Em educação a ação neoliberal influencia tanto a formulação dos currículos quanto a 

formação de recursos humanos. O objetivo da educação passa mesmo a ser a formação de 

recursos humanos para as frentes de produção, sendo necessária sua articulação com o sistema 

produtivo. Ou seja, 

 

... a educação deve estar subordinada às necessidades do mercado de trabalho [...] urgência de 

que o sistema educacional se ajuste às demandas do mundo dos empregos. Isto não significa 

que a função social da educação seja garantir esse emprego e, menos ainda, criar fontes de 

trabalho. Pelo contrário, o sistema educacional deve promover o que os neoliberais chamam 

de empregabilidade. Isto é, a capacidade flexível de adaptação individual às demandas do 

mercado de trabalho. A função „social‟ da escola esgota-se neste ponto. (GENTILI, 1996, p. 

25-26). 

 

A ampliação da lógica de mercado em educação, a transforma em bem econômico, 

como qualquer outra mercadoria que está sob regras de oferta e demanda. Assim, sua oferta 

em escolas públicas seria um dos fatores de queda na qualidade no ensino, já que reduz a 

intervenção e a escolha dos pais sobre o “produto” oferecido. Para Friedman, teórico 

neoliberal, (apud BIANCHETTI, 1996, p. 96): “O aumento da intervenção do Estado na 

educação colocou os „educadores profissionais‟ como os depositários do poder social, 

agravando o mal „com a centralização e a burocratização crescente das escolas‟”. 

Segundo ele, a educação estatal visa garantir antes o emprego dos profissionais e a 

segurança dos salários do que a melhor educação para os alunos. Além disso, prioriza 

objetivos distanciados da formação primordial, como a promoção da mobilidade social, a 

integração racial, entre outros. Nesta perspectiva, a educação deve reproduzir a divisão de 

classes. Nas palavras de Friedman (apud BIANCHETTI, 1996, p. 97): “em escolarização, pais 

e filhos são os consumidores e o mestre e o administrador da escola, os produtores. A 

centralização na escolaridade trouxe unidades maiores, redução da capacidade dos 

consumidores de escolher e aumento do poder dos produtores”. 

Friedman afirma que aqueles que não utilizam o sistema público de educação, mas 

pagam impostos, acabam pagando duas vezes pela educação. Assim, ele aponta a necessidade 

de estimular unidades menores e privadas, desresponsabilizando o Estado de sua manutenção 

(ou descentralizando sua ação), como forma de melhorar a qualidade e a eficiência das 

escolas. 



65 

 

Quanto ao Ensino Superior, Friedman aponta que o oferecido em instituições públicas 

se destina a alunos de segunda classe. Que é na universidade privada que os alunos esperam 

receber em troca o equivalente ao capital que investiram. Antes de ser uma instituição para 

todos, as universidades são destinadas aos “melhores”, portanto a realização de seleção 

através de vestibulares competitivos, capacidade atlética, renda familiar, ou outra, quando a 

demanda for superior à oferta, é normal e necessária. 

A educação passa a priorizar o individualismo e o mérito pessoal/institucional. Nas 

palavras de Bianchetti (1996, p. 112): 

 

A lógica do mercado na educação supõe uma relação entre a oferta do serviço educativo e a 

demanda da sociedade. A ação do Estado se reduz a garantir uma educação básica geral, 

liberando os outros níveis do sistema às leis do mercado. Ele premiará as instituições 

responsáveis por produtos de melhor qualidade para a demanda do mercado sancionando as 

ineficientes, por meio da retirada da demanda. 

 

Segundo a perspectiva neoliberal, o problema da educação não é a falta de escolas, 

nem a universalização das mesmas, mas sim a falta de eficiência e produtividade. São 

necessárias reformas administrativas que garantam uma gestão mais produtiva das escolas. 

Nas palavras de Gentili (1996): 

 

...não faltam escolas, faltam escolas melhores; não faltam professores, faltam professores 

mais qualificados; não faltam recursos para financiar as políticas educacionais, ao contrário, 

falta uma melhor distribuição dos recursos existentes. Sendo assim, transformar a escola 

supõe um enorme desafio gerencial: promover uma mudança cultural, não menos profunda, 

nas estratégias de gestão (agora guiadas pelos novos conceitos de qualidade total); reformular 

o perfil dos professores, requalificando-os; implementar uma ampla reforma curricular, etc. 

(p. 18). 

 

A ausência de um verdadeiro mercado educacional favoreceu a crise na educação. Por 

este pensamento, torna-se necessário estimular a competição entre alunos, mestres e 

instituições de maneira a estimular o crescimento desse mercado e assim resolver a crise. 

Segundo os neoliberais, a concorrência é fundamental para que haja “liberdade” (entendida 

como a possibilidade de escolha de um bem). Assim sendo, 

 

... a grande operação estratégica do neoliberalismo consiste em transferir a educação da esfera 

da política para a esfera do mercado, questionando assim seu caráter de direito e reduzindo-a 

a sua condição de propriedade. É neste quadro que se reconceitualiza a noção de cidadania, 

através de uma revalorização da ação do indivíduo enquanto proprietário, enquanto indivíduo 

que luta por conquistar (comprar) propriedades-mercadorias de diversa índole, sendo a 

educação uma delas. O modelo de homem neoliberal é o cidadão privatizado, o entrepreneur, 

o consumidor. (GENTILI, 1996, p. 21). 

 

Os sindicatos e o Estado assistencialista são, segundo o neoliberalismo, os grandes 

culpados pela crise educacional. Mas, como ficou comprovado pela história recente, quase 

nunca a eliminação dessas instâncias de ordem social resultou na superação dos problemas 

educacionais. Mas os neoliberais não esmorecem e apontam uma solução simples para este 
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impasse: os indivíduos também são culpados! Só triunfam os melhores e triunfam na 

competição.  

Podemos perceber a existência de um “Consenso de Washington” também em 

educação. Este foi desenhado por organismos internacionais, como o Banco Mundial, com o 

objetivo de reformar a educação de acordo com a lógica neoliberal. Como objetivos dessas 

reformas, podemos destacar: estabelecer mecanismos de controle e avaliação da qualidade dos 

serviços educacionais; e articular e subordinar a produção educacional às necessidades 

estabelecidas pelo mercado de trabalho. Essas reformas buscam fundamento nas práticas 

empresariais, já que estas alcançam êxito no setor econômico. “Se os sistemas de Total 

Quality Control (TQC) têm demonstrado êxito comprovado no mundo dos negócios, deverão 

produzir os mesmos efeitos produtivos no campo educacional.” (GENTILI, 1996, p. 25). 

O curioso é que a descentralização (transferência das instituições escolares para níveis 

cada vez menores – possivelmente o município ou a própria escola) só ocorre no nível do 

financiamento e da gestão, ficando centralizados os sistemas de avaliação de ensino, a 

formulação do currículo nacional e a formação docente. Para Gentili (1996): 

 

O Estado neoliberal é mínimo quando deve financiar a escola pública e máximo quando 

define de forma centralizada o conhecimento oficial que deve circular pelos estabelecimentos 

educacionais, quando estabelece mecanismos verticalizados e antidemocráticos de avaliação 

do sistema e quando retira autonomia pedagógica às instituições e aos atores coletivos da 

escola, entre eles, principalmente, aos professores. Centralização e descentralização são as 

duas faces de uma mesma moeda: a dinâmica autoritária que caracteriza as reformas 

educacionais implementadas pelos governos neoliberais. (p. 27). 

 

Uma metáfora usada por Gentili (1996), e também por Gómez (2000), define bem o 

tipo de reforma que se espera: a “mcdonaldização” da educação. Ou seja, implantar os 

princípios da trilha da excelência – “qualidade, serviço, limpeza e preço” (Ray Kroc – 

fundador do McDonald‟s) – nas escolas, aproveitando o mecanismo que funciona e dá lucro 

em alimentação. Um dos aspectos que se destaca é a acirrada competição entre os 

funcionários dessas lanchonetes, todos buscando se destacar e vendo no outro um adversário a 

superar. Os estímulos e as punições vão dando o tom da disputa. O neoliberalismo pretende 

que essa competição se repita em educação: “... a escola deve ter por função a transmissão de 

certas competências e habilidades necessárias para que as pessoas atuem competitivamente 

num mercado de trabalho altamente seletivo e cada vez mais restrito.” (GENTILI, 1996, p. 

32). 

As políticas de formação docente configuram-se em pacotes fechados de treinamento, 

elaborados por Experts e consultores de empresas (quase sempre escolhidos pelos organismos 

internacionais), planejadas de forma centralizada e aplicadas em diferentes contextos e 
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populações. Além disso, a terceirização dos serviços também é reflexo da “mcdonaldização” 

da educação. Enfim, 

... os governos neoliberais deixaram (e estão deixando) nossos países muito mais pobres, mais 

excludentes, mais desiguais. Incrementaram (e estão incrementando) a discriminação social, 

racial e sexual, reproduzindo os privilégios das minorias. Exacerbaram (e estão exacerbando) 

o individualismo e a competição selvagem, quebrando assim os laços de solidariedade 

coletiva e intensificando um processo antidemocrático de seleção „natural‟ onde os „melhores‟ 

triunfam e os „piores‟ perdem. E, em nossas sociedades dualizadas, os „melhores‟ acabam 

sendo sempre as elites que monopolizam o poder político, econômico e cultural, e os „piores‟, 

as grandes maiorias submetidas a um aumento brutal das condições de pobreza e a uma 

violência urbana repressiva que nega não apenas os direitos sociais, mas, principalmente, o 

mais elementar direito à vida. (GENTILI, 1996, p. 41). 

 

 

2.2. Educação a Distância no Brasil  

 

O avanço do neoliberalismo na América Latina exacerbou as desigualdades sociais. 

Além de aumentar a pobreza, dividiu o atendimento às necessidades básicas (como saúde e 

educação) entre os setores público e privado, de acordo com a classe social (quem tem uma 

renda melhor, pode pagar por serviços de melhor qualidade).  

Para se ajustar às exigências externas (UNICEF, FMI, Banco Mundial, entre outros 

órgãos internacionais), quanto aos índices de educação básica, o Brasil busca alternativas para 

o fracasso de uma grande parcela da educação pública. Mas ao invés de ocupar-se com a 

formação de profissionais melhor qualificados e com o fortalecimento da identidade e autoria 

dos mesmos, utiliza recursos paliativos, como a aprovação automática, os quais acabam 

mascarando a situação real.  

Não se percebem políticas públicas que realmente se preocupem com a qualidade do 

ensino, pois as escolas públicas passaram a ser destinadas aos pobres e muito pobres. As 

escolas apresentam uma grande base de assistencialismo, como a doação de material escolar 

ou os programas como o “Bolsa Escola”, mas falta uma preocupação mais ampla com a 

cidadania (e muito menos com a emancipação humana). 

Se por um lado o assistencialismo dá condições mínimas para que a criança freqüente 

à escola, por outro lado, por si só, não reverte os efeitos perversos da dicotomia social, 

perpetuando o ciclo de pobreza. Para quebrar tal ciclo, seria necessária uma educação que se 

preocupasse verdadeiramente com a formação de cidadãos - sujeitos capazes de atuar 

ativamente na sociedade, exercendo seus direitos, cumprindo suas obrigações e transformando 

sua realidade, ainda mais nos tempos atuais, em que a própria noção de cidadania se 

transforma e se amplia para uma atuação para além do Estado-nação.  
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Os cursos a distância, através da Internet, especialmente no Ensino Superior, estão 

surgindo como uma alternativa de democratização do acesso à educação. Um contingente 

maior de estudantes, dispersos geograficamente, passa a ter possibilidade de estudar em 

cursos nos quais de outra maneira não lhes seria possível. Entretanto, estudar a distância exige 

competências bastante específicas e um alto nível de autonomia para que o próprio sujeito 

gerencie sua aprendizagem e interaja com seus pares.  

Não só as graduações a distância, mas também os cursos de extensão e de capacitação 

em serviço estão encontrando campo propício na EAD. A formação de professores parece 

fator-chave para a melhoria da qualidade da educação nacional e deveriam ser estabelecidas 

políticas públicas voltadas à formação docente e não ao treinamento docente. Pode a EAD ser 

um instrumento de capacitação dos profissionais de educação das diversas regiões brasileiras? 

Ou trata-se de mais um recurso paliativo, preocupado com a distribuição de diplomas para 

elevar os índices educacionais brasileiros frente às organizações internacionais de controle? 

Em primeiro lugar, seja a distância ou presencialmente, é preciso redimensionar a 

prática pedagógica, de forma que a aprendizagem, de fato, passe a ser o centro do processo. 

Os alunos precisam se perceber como agentes, como sujeitos no processo de aprendizagem, 

como autores que “traduzem” em diferentes linguagens o conhecimento que construíram. A 

instituição escolar não pode ser mais o espaço da repetição e da memorização, mas sim da 

criação e da aprendizagem real, com significado que possa ser usado em outros contextos. A 

raiz da educação que temos hoje veio atender às necessidades da modernidade, de mercado de 

trabalho, etc., no século XVIII/XIX. A instituição escolar de hoje, de maneira geral, não 

favorece a formação do profissional que o mercado precisa, nem do ser humano que a 

sociedade carece (não favorece uma ação revolucionária e transformadora). 

A busca em EAD de construção de redes colaborativas de aprendizagem, enfocando a 

interação entre seus participantes, parece ser um caminho viável para esse redimensionamento 

da educação. 

Os professores precisam perder o medo de errar. Não é possível construir uma escola 

renovada sem erros. Os erros fazem parte não só da aprendizagem dos alunos, mas também da 

aprendizagem dos mestres. Não há como reestruturar a escola sem experimentar e não há 

como não cometer erros experimentando. A questão é ter serenidade e uma postura de 

pesquisador para ir encontrando os indícios do que é positivo e aprimorar e do que é negativo 

e mudar.  

Em segundo lugar, a sociedade mudou de forma mais intensa devido aos avanços 

tecnológicos e às novas formas de relações do mercado internacional globalizado. O primeiro 
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desafio da sociedade da informação e da comunicação é a inclusão. A Internet abre uma 

imensa possibilidade de acesso a bens culturais, mas se não houver a disponibilização de 

recursos tecnológicos e de escolas que possibilitem a construção da linguagem escrita para 

além da simples decodificação (ou seja, que haja letramento, como afirma Magda Soares) 

para as camadas menos favorecidas, estaremos ampliando imensamente a exclusão social. A 

educação precisa favorecer a mudança no sentido de garantir a inclusão social. A inclusão 

digital torna-se fator importante para uma completa inclusão social, já que, as tecnologias 

causam novas formas de exclusão. Para o aluno online, dominar a língua materna e os 

recursos básicos de informática é fundamental. 

Em terceiro, a tarefa do professor não é fácil. Ele precisa estar preparado para todo 

tipo de acontecimentos. O professor precisa estar preparado para aprender enquanto ensina e a 

ensinar enquanto aprende. Estar aberto a experimentar novas formas de trabalho. Isto já é um 

passo interessante para dar conta dessa difícil tarefa na sociedade em rede. Precisa 

compreender que não é infalível, que a postura de mestre como aquele que sabe e ensina seus 

alunos já não dá conta das múltiplas informações que os alunos têm acesso. O professor hoje 

precisa ser um mestre no sentido grego, ou seja, aquele que ajuda o aluno a encontrar as 

respostas, mas sem entregá-las prontas. O professor online precisa de uma capacidade de 

comunicação ainda mais desenvolvida, pois precisa de estratégias suficientemente ricas para 

compensar a distância física em relação aos alunos e evitar o isolamento entre os sujeitos, o 

que não favorece o crescimento do saber. 

Por fim, hoje, no Brasil, as políticas de acesso ao Ensino Superior são uma tentativa de 

equilibração do atendimento aos diferentes grupos raciais e sociais. Existe oferta de vagas, 

mas faltam recursos para manter o estudante na Universidade. São necessários programas de 

bolsas, etc. O ensino superior privado vem crescendo enormemente - o mercado absorveu a 

demanda. A educação pública superior era destinada as classes economicamente favorecidas, 

com o início das discussões de democratização do Ensino Superior isso se modificou 

parcialmente.  

A oferta de cursos superiores a distância em instituições públicas pode ser uma das 

formas de superar a questão do financiamento e ampliar o número de vagas e o alcance 

nacional. Ainda que seja verdadeira a necessidade gerencial de melhorar os índices nacionais 

de formação docente frente aos organismos internacionais, a EAD pode ser uma instância de 

democratização da educação. Nas palavras de Villardi e Oliveira (2005): 

 

A Educação a Distância se vem apresentando como uma possibilidade concreta de fazer a 

educação superior ultrapassar os centros urbanos, permitindo que a formação continuada se 
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faça pelo acesso a novas tecnologias. No caso da formação continuada de professores, o 

desafio é fazer com que tal formação se constitua em fonte de uma ação pedagógica 

transformadora, atingindo a ponta da cadeia – a escola.” (p. 45). 

 

O problema, é que o mercado também vem se apropriando da EAD e não como 

instância pública de formação, mas como espaço de competição, de individualismo e de 

valorização do mérito pessoal. Programas que oferecem centenas de vagas com certeza não 

priorizam o diálogo e a construção do conhecimento em parcerias solidárias, mas apenas 

mantém o modelo de EAD tradicional, instrucional, voltado para a reprodução dos conceitos 

trabalhados nos diferentes módulos/materiais didáticos.  

Desde 1996, estruturam-se políticas públicas voltadas à EAD, buscando especialmente 

a ampliação de vagas no Ensino Superior e à formação continuada. Em relação à legislação 

específica em EAD, temos como primeiro documento a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) 9.394/96. Nela, pela primeira vez a EAD aparece como forma regular e 

sistemática de ensino, como podemos observar em: 

 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 

ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. 

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por 

instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma 

relativos a cursos de educação a distância. 

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a 

autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo 

haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens; 

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de 

canais comerciais. 

 

Por outro lado, existe uma perspectiva de uso da EAD com finalidade compensatória 

e/ou complementar, o que limita e secundariza sua ação: 

 

Das Disposições Transitórias 

§ 3º Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: 

II - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente 

escolarizados; 

III - realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando 

também, para isto, os recursos da educação a distância; 

 

Em 1998 o Decreto N.º 2.494, de 10 de Fevereiro de 1998 (ANEXO A), regulamentou 

o artigo 80 da LDB em linhas gerais: 

 

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 – O cursos ministrados sob a forma de educação a distância serão 

organizados em regime especial, com flexibilidade de requisitos para admissão, horários e 
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duração, sem prejuízo, quando for o caso, dos objetivos e das diretrizes curriculares fixadas 

nacionalmente. 

 

Posteriormente, o Decreto n.º 5.622, de 19 de dezembro de 2005 (ANEXO A), 

aprofundou esta regulamentação, sob aspectos mais específicos. Em seu primeiro artigo, 

delimita a EAD: 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 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. 

 

Depois, elenca as atividades/momentos em que os estudantes deverão prestar contas 

presencialmente:  

I - avaliações de estudantes; 

II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 

III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente; e 

IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 

 

Também define em que níveis de ensino pode ser exercida, a saber: A) educação 

básica: educação de jovens e adultos; educação especial; educação profissional, abrangendo 

os seguintes cursos e programas: técnicos, de nível médio; e tecnológicos, de nível superior. 

B) educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas: seqüenciais; de 

graduação; de especialização; de mestrado; e de doutorado. 

Por este decreto, a EAD tem equivalência ao ensino regular presencial, tendo que 

cumprir a mesma carga-horária, regulamentações e exigências de conclusão. Desta forma, a 

EAD ganhou nova força e perdeu muito de seu caráter compensatório. Porém perdeu sua 

estrutura flexível característica. Ou seja, ao enquadrar a EAD nos padrões presenciais, limita-

se sua ação. 

O credenciamento e a autorização de cursos são feitos, normalmente por prazo 

determinado, pelo Ministério de Educação (MEC). Os cursos passam por avaliações 

periódicas. Entretanto, os critérios utilizados preocupam. Eles precisam ser repensados para 

além do simples enquadramento a normas e estruturas. Precisam focar a avaliação da 

aprendizagem. 

Em 11 de agosto de 2008, na página eletrônica da Secretaria de Educação Superior 

(SESu), haviam 101 Instituições de Ensino Superior (IES) credenciadas para a oferta de 

cursos a distância. As Instituições de Ensino Credenciadas para a oferta de cursos de 

Graduação a Distância, são também credenciadas para oferta de cursos de Pós-graduação Lato 

Sensu a Distância. Seguem-se gráficos que demonstram com maior clareza a distribuição 

desses cursos pelas regiões brasileiras e pelo tipo de IES (pública ou privada). 
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Gráfico 1 – Cursos Superiores a Distância - Graduação, Seqüenciais e Pós-graduação 

Lato Sensu. (Elaborado a partir das informações contidas na página eletrônica da 

Secretaria de Educação Superior (SESu), em 11 de agosto de 2008). 

 

O gráfico 1 mostra que, de fato, o mercado está assumindo em maior quantidade o 

campo da EAD. O número maior de instituições privadas demonstra isso. Porém, a iniciativa 

pública não é tão tímida assim, demonstrando que em vários Estados Brasileiros há a 

preocupação/interesse de utilizar as tecnologias de informação e comunicação (TIC) com 

finalidades educacionais, visando a democratizar o acesso ao Ensino Superior. 

Este interesse, entretanto, é maior nas regiões sul, sudeste e nordeste. Mas se 

compararmos as instituições privadas, percebemos que a oferta de cursos da Região sudeste é 

muito superior a todas as outras, enquanto que em relação à educação pública a diferença não 

é tão aguda (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Cursos Superiores de EAD divididos por regiões (Elaborado a partir das 

informações contidas na página eletrônica da Secretaria de Educação Superior (SESu), 

em 11 de agosto de 2008). 
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 Tendo em vista que este capítulo prioriza as políticas públicas em EAD, destacam-se  

como exemplos duas iniciativas públicas, vinculadas diretamente ao executivo (uma Estadual 

e outra Federal). São elas: 

 

A) FUNDAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

(CECIERJ)/CONSÓRCIO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (CEDERJ) 

 

O consórcio CEDERJ reúne o Governo do Estado do Rio de Janeiro e as seis 

universidades públicas do Estado: Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ; 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro– UENF; Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; 

Universidade Federal Fluminense – UFF; e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 

UFRRJ. Começou em 2000, sob as seguintes bases: 

 

1. contribuir para a interiorização do ensino superior público, gratuito e de qualidade 

no Estado do Rio de Janeiro;  

2. concorrer para facilitar o acesso ao ensino superior daqueles que não podem estudar 

no horário tradicional;  

3. atuar na formação continuada, a distância, de profissionais do Estado, com atenção 

especial para o processo de atualização de professores da rede estadual de Ensino 

Médio;  

4. aumentar a oferta de vagas em cursos de graduação e pós-graduação no Estado do 

Rio de Janeiro.  (CEDERJ, 2008). 

 

Sua estrutura de funcionamento inspirou outras iniciativas como a UAB (veremos a 

seguir). Muitos dos pólos regionais são de responsabilidades das respectivas prefeituras. A 

responsabilidade dos cursos é das IES. Explicando melhor: 

 

No Consórcio CEDERJ, a competência acadêmica dos cursos está a cargo dos docentes das 

universidades. São eles que preparam o projeto político e pedagógico dos cursos, o conteúdo 

do material didático, cuidam da tutoria e da avaliação, cabendo à Fundação CECIERJ a 

responsabilidade pela produção do material didático, pela gestão operacional da metodologia 

de EAD e pela montagem e operacionalização dos pólos regionais. Às prefeituras municipais, 

sede dos pólos regionais, cabem a adaptação física do espaço destinado ao pólo, o suprimento 

de material de consumo, bem como o pagamento de pessoal administrativo. (CEDERJ, 2008). 

 

Podemos perceber que há articulação de diferentes níveis de administração pública 

(Estado/Município) além do nível institucional (IES). 

O consórcio procura reunir esforços no sentido de oferecer cursos a distância com a 

mesma qualidade e rigor acadêmico dos cursos presenciais. Seu princípio básico é “a 
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formação de indivíduos competentes e autônomos, atuantes segundo princípios éticos, 

construtores de uma sociedade democrática e solidária” (CEDERJ, 2008). É referência 

nacional em relação aos cursos de graduação a distância.  

 

B) UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)  

 

O Sistema UAB propõe a articulação de instituições de Ensino Superior (IES) no 

oferecimento de educação a distância, de maneira a levar cursos superiores de qualidade aos 

municípios brasileiros que não possuem ou que possuem vagas limitadas. Ou seja, o objetivo 

é “expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País” e, 

também “oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores 

em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e apoiar a pesquisa em 

metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias de informação e 

comunicação”. (UAB, 2008). A UAB foi criada em 2005 e desde então: 

 

permitiu a implantação da primeira etapa da rede de pólos de apoio presencial e cursos 

ofertados por universidades federais [...] Durante este período foram sendo adaptadas as 

medidas cabíveis para a oferta dos cursos superiores na modalidade a distância como modelos 

básicos para programas pedagógicos, validação de diplomas, credenciamento de instituições, 

autorização dos cursos, capacitações de profissionais especiais, níveis de cooperação entre 

instituições e pólos, dentre outros aspectos. 

 

O sistema prevê que para oferecer cursos a distância, os municípios tenham pólos 

presenciais, com laboratórios de Informática, biologia, química e física, biblioteca e apoio de 

tutores. Quanto aos aspectos pedagógicos, ficam a cargo das instituições públicas de Ensino 

Superior associadas. 

O ingresso segue os padrões convencionais, por vestibular. É necessário que o aluno 

tenha concluído o Ensino Médio. Os diplomas são expedidos pelas IES que preparam/ofertam 

os cursos de acordo com o decreto 5.622/2005, e são equivalentes aos dos cursos presenciais. 

Quanto às vagas, em 2007 foram ofertadas 46 mil vagas de ensino superior, em 291 

pólos educacionais. O programa continua em expansão. O objetivo é, nos próximos dois anos, 

chegar a dois mil pólos, com oferta de 300 mil vagas. 

 

A breve descrição destes exemplos pretende apenas demonstrar como estão sendo 

articulados. Em outras pesquisas será interessante detalhar o estudo destes casos, inclusive 

para que se possa fazer uma análise crítica aprofundada. Sabemos que ambas as iniciativas 
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necessitam melhorar, por exemplo, quanto às interfaces de comunicação e quanto à questão da 

profissionalização docente, mas nesta pesquisa não foi possível realizar tal análise. 

O próximo capítulo analisa os processos colaborativos e interacionais de construção 

do conhecimento em AVA. Nele, aprofunda-se uma série de aspectos da educação online, 

inclusive em relação à profissionalização docente, um dos problemas presentes nos exemplos 

de iniciativas públicas citadas anteriormente. 
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3. FORMAÇÃO HUMANA EM AMBIENTES VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM 

 

3.1. Cibercultura e Formação Humana  

 
Ao pensar em formação humana na cibercultura, em primeiro lugar é necessário 

analisar as transformações ocorridas no campo do saber. Hoje o que uma pessoa aprende 

durante sua vida escolar e acadêmica já estará obsoleto após alguns anos de exercício 

profissional. A natureza do trabalho se modificou e cada vez mais está ligada ao aprender, 

transmitir saberes e produzir conhecimentos. As tecnologias intelectuais ampliam e 

exteriorizam várias funções cognitivas humanas (como imaginação e memória, por 

exemplos). Essas tecnologias geram novas formas de acesso às informações e novos estilos de 

raciocínio e de conhecimento, além de favorecer o compartilhamento de saberes, 

enriquecendo a inteligência coletiva. 

A partir dessa nova configuração social, planejar um programa de ensino que seja 

universalmente válido torna-se difícil. São necessários novos modelos de educação, mais 

adequados ao tempo presente. Para Lévy (1999): 

 

No lugar de uma representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides estruturadas em 

'níveis', organizadas pela noção de pré-requisitos e convergindo para saberes 'superiores', a 

partir de agora devemos preferir a imagem de espaços de conhecimento emergentes, abertos, 

contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os 

contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva. (p. 158). 

 

Ou seja, o paradigma educacional necessita de mudanças amplas e, possivelmente, o 

modelo de educação a distância possa contribuir com as transformações que se fazem 

necessárias, pois: explora variadas técnicas comunicativas, inclusive a hipermídia, as redes 

interativas e todas as tecnologias intelectuais; utiliza um novo tipo de pedagogia, preocupada 

com a aprendizagem personalizada sem desprezar a aprendizagem coletiva;  nele o professor 

deve ser um animador da inteligência coletiva ao invés de dar conteúdos prontos e acabados. 

Além disso, a formação humana deve levar em conta as experiências adquiridas nas 

atividades sociais e profissionais, pois a cada dia a escola e a universidade perdem o 

monopólio da criação e disseminação de conhecimentos. As informações pululam por todos 

os lados, o que Ascott (apud LÉVY, 1999, p. 160-161) chama metaforicamente de segundo 

dilúvio. Hoje, o conhecimento científico e técnico é intotalizável e indominável. Cada sujeito 
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necessita construir e reconstruir totalidades parciais a fim de compreender o mundo em que 

vive. Lévy (1999) aponta que: 

 

As metáforas centrais da relação com o saber são hoje, portanto, a navegação e o surfe, que 

implicam uma capacidade de enfrentar as ondas, redemoinhos, as correntes e os ventos 

contrários em uma extensão plana, sem fronteiras e em constante mudança. Em contrapartida, 

as velhas metáforas da pirâmide (escalar a pirâmide do saber) da escala ou do cursus (já 

totalmente traçado) trazem o cheiro das hierarquias imóveis de antigamente. (p. 161). 

 

Um aspecto relevante na atual situação dos sistemas de ensino é o crescimento da 

demanda por cursos de formação. O ensino profissionalizante em nível médio, o ensino 

universitário e os cursos de formação continuada tiveram expressiva expansão. Esses sistemas 

de ensino estão saturados e não será possível aumentar o número de professores 

proporcionalmente à demanda. Será, então, necessário encontrar soluções técnicas que 

ampliem a atuação dos professores e formadores de modo a alcançar um número maior de 

pessoas.  

Além dessas questões quantitativas, a demanda de formação também sofre uma 

mutação qualitativa profunda. Os cursos rígidos e uniformizados não atendem mais às 

necessidades reais dos sujeitos, havendo uma crescente necessidade de diversificação e 

personalização dos programas. Mais uma vez a educação a distância aparece como um 

caminho viável de baratear os custos, sem diminuir o alcance e possibilitando qualidade de 

ensino. Nas palavras de Lévy (1999): 

 

Os especialistas nesse campo reconhecem que a distinção entre ensino „presencial‟ e ensino 

“a distância” será cada vez menos pertinente, já que o uso das redes de telecomunicações e 

dos suportes multimídia interativos vem sendo progressivamente integrado às formas mais 

clássicas de ensino. A aprendizagem a distância foi durante muito tempo o „estepe‟ do ensino; 

em breve irá tornar-se, senão a norma, ao menos a ponta de lança. De fato, as características 

da aprendizagem aberta e a distância são semelhantes às da sociedade da informação como 

um todo (sociedade de rede, de velocidade, de personalização etc.). além disso, esse tipo de 

ensino está em sinergia com as „organizações de aprendizagem‟ que uma nova geração de 

empresários está tentando estabelecer nas empresas. (p. 170). 

 

A aprendizagem cooperativa é o novo paradigma de construção do conhecimento. 

Nesse modelo de aprendizagem, os professores aprendem enquanto ensinam aos seus alunos, 

tanto em relação aos saberes pedagógicos quanto aos saberes disciplinares. Os estudantes têm 

acesso a ricos repositórios de informação e a importantes pesquisadores de sua área através de 

recursos midiáticos, especialmente veiculados na Internet (por exemplo, videoconferências). 

Logo, a função de difusor do conhecimento deixa de ficar a cargo exclusivo do professor. 

Este terá por funções essenciais o acompanhamento e a gestão das aprendizagens.  

Essa nova forma de aprendizagem favorece a mudança “de uma educação e uma 

formação estritamente institucionalizada (a escola, a universidade) para uma situação de troca 
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generalizada dos saberes, o ensino da sociedade por ela mesma, de reconhecimento 

autogerenciado, móvel e contextual das competências”. (LÉVY, 1999, p. 172). Assim, as 

políticas públicas deveriam privilegiar: uma formação elementar de qualidade; o acesso 

gratuito e aberto a midiatecas e outros espaços de acesso a informações; a valorização do 

conhecimento profissional dos indivíduos, grupos e organizações, considerando-os na 

elaboração de cursos de formação contínua e profissional. As formas de avaliar e legitimar 

(diplomação) os diversos cursos de formação também precisam evoluir e acompanhar a 

mutação em curso. 

Cabe aqui um esclarecimento sobre aprendizagem cooperativa e aprendizagem 

colaborativa. Segundo o dicionário online Michaelis
4
, colaboração é o ato de colaborar, é 

sinônimo de cooperação, ajuda; é trabalho feito por colaboradores. A cooperação é definida 

como ato de cooperar, como sinônimo de colaboração; prestação de auxílio para um fim 

comum. Assim, apesar de em educação não haver consenso sobre o fato de serem conceitos 

sinônimos – há autores como Panitz (1996, apud SANTAROSA et al, 1999, s/nº), que 

defendem uma diferenciação entre os dois conceitos –, neste estudo ambos os termos serão 

tratados como sinônimos, dando-se preferência ao uso da expressão aprendizagem 

colaborativa. Schrange (apud COLLIS, 1993), aponta que: 

 

a colaboração é um processo de criação compartilhada: dois ou mais indivíduos, com 

habilidades complementares, interagem para criar um conhecimento compartilhado que 

nenhum deles tinha previamente ou poderia obter por conta própria. A colaboração cria um 

significado compartilhado sobre um processo, um produto ou um evento. Suas idéias têm 

semelhanças com as idéias do social construtivismo e com as idéias de Vygotski sobre a 

interação social. 

 

As relações de trabalho se transformam, sendo a aprendizagem, a transmissão e a 

produção de conhecimentos comuns a grandes parcelas de trabalhadores e não restrita a uma 

elite. Pode-se dizer que: 

 

As performances industriais e comerciais das companhias, das regiões, das grandes zonas 

geopolíticas, são intimamente correlacionadas a políticas de gestão do saber. Conhecimentos, 

savoir-faire, competências são hoje a principal fonte de riqueza das empresas, das grandes 

metrópoles, das nações.  (LÉVY, 1999, p. 176).  

 

Os países que têm percentual maior de acessos à Internet e de uso de tecnologias 

digitais são os principais centros mundiais de pesquisa científica e de atividade econômica.  

Nesse contexto, torna-se importante destacar a formação docente. Para que ocorram 

transformações na prática pedagógica são necessárias mudanças qualitativas na formação de 

professores, desde aqueles que atuarão na Educação Básica, até os do Ensino Superior. 

                                                           
4
 http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php  

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
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Tardif (2007) aponta que o saber docente é composto por quatro fontes principais: 

saberes disciplinares, curriculares, profissionais e experienciais. Apesar de seus saberes 

ocuparem papel fundamental entre os saberes sociais, não são devidamente valorizados: 

 

... enquanto grupo social, e em virtude das próprias funções que exercem, os professores 

ocupam uma posição estratégica no interior das relações complexas que unem as sociedades 

contemporâneas aos saberes que elas produzem e mobilizam com diversos fins. (TARDIF, 

2007, p. 34). 

 

Os saberes profissionais são aqueles transmitidos pelas instituições de formação 

docente. Englobam os conhecimento das ciências da educação e os pedagógicos. Os saberes 

disciplinares são os relativos às diferentes disciplinas (Matemática, História, etc.); são 

“saberes sociais definidos e selecionados pelas universidades” (TARDIF, 2007, p. 38). Os 

saberes curriculares dizem respeito aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos que a 

instituição segue; são os programas escolares. Por fim, os saberes experienciais (ou práticos) 

são aqueles desenvolvidos na experiência docente, no trabalho cotidiano em sala de aula. Em 

suma: 

Em suma, o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 

programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à 

pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os 

alunos. (TARDIF, 2007, p. 39). 

 

Apesar da complexidade de saberes que um professor deve dominar para exercer 

plenamente sua profissão, o que vem ocorrendo é a fragmentação do trabalho docente, 

inclusive (e até de forma mais intensa) na educação a distância. Há uma crescente separação 

entre os educadores e os pesquisadores, a cada qual cabendo uma tarefa especializada de 

transmissão e produção de saberes. Existe um “lógica da divisão do trabalho entre produtores 

de saber e os executores ou técnicos” (TARDIF, 2007, p. 37). Pode-se, inclusive, falar “em 

alienação entre os docentes e os saberes” (p. 24).  

Em consonância com Lévy, Tardif (2007) aponta que na atualidade os saberes 

transmitidos nas escolas pelos professores já não correspondem aos saberes sociais úteis ao 

mercado de trabalho (p. 47).  Se por um lado estes autores apontam a necessidade de 

mudança, por outro lado a realidade demonstra, conforme já tratado no capítulo anterior, que 

surge um “mercado escolar”, no qual a função do professor passa a ser equipar os alunos para 

a concorrência acirrada do mercado de trabalho. Para que de fato a educação ultrapasse as 

amarras do mercado e seja um campo de reflexão crítica e de transformações sociais são 

necessários esforços no sentido de recuperar o saber docente plural, valorizando os 

professores e os reconhecendo como produtores de saberes, tendo em vista que: 
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Ensinar é perseguir fins, finalidades. Em linhas gerais, pode-se dizer que ensinar é empregar 

determinados meios para atingir certas finalidades. [...] Diferentemente do trabalhador 

industrial, o professor precisa, o tempo inteiro, reajustar seus objetivos em função da tarefa 

que está realizando e de todas as suas limitações temporais, sociais e materiais. Nesse sentido, 

seus objetivos de trabalho dependem intimamente de suas ações, decisões e escolhas. 

Levando em conta os objetivos escolares, pode-se dizer que a pedagogia é uma tecnologia 

constantemente transformada pelo trabalhador, que a adapta às exigências variáveis da tarefa 

realizada.. [...] Ensinar é agir na ausência de indicações claras e precisas sobre os próprios 

objetivos do ensino, o que requer necessariamente uma grande autonomia dos professores. 

[...] Finalmente, os objetivos podem ser percebidos como elementos que favorecem a 

autonomia dos professores, mas também como limitações que ampliam sua tarefa profissional  

(DURAND apud TARDIF, 2007, p. 125-128). 

 

Abreu (2003, p.155) afirma que os professores estão passando por uma revisão de sua 

identidade profissional, vivendo uma "crise de sentido", pois o modelo de “detentores do 

saber” está profundamente transformado pelas tecnologias da informação e comunicação. Os 

próprios professores percebem suas limitações, pois é cada vez menos possível dominar a 

totalidade dos saberes. Ou seja, 

 

De fato, como os resultados indicam, uma nova identidade docente está se esboçando [...] 

construída, principalmente, a partir da negação das antigas características. O novo professor 

parece ser: não aquele que ensina, mas aquele que dinamiza as aprendizagens; não aquele que 

mantém uma comunicação unidirecional (dele para os alunos), mas aquele que coordena e 

incita as trocas de saberes; não aquele que cuida somente da dimensão intelectual das 

relações, mas aquele que, também, gerencia os aspectos afetivos e emocionais das interações 

humanas. (ABREU, 2003, p. 157). 

 

A “matéria-prima” do professor não é composta de materiais homogêneos, mas por 

alunos, seres humanos heterogêneos. Ao contrário do trabalho industrial que sempre obtém o 

mesmo produto, em educação os resultados da ação docente são imprevisíveis. Assim, a 

escola construída sob bases de uniformização do ensino (o mesmo para todos ao mesmo 

tempo) não dá conta das diferenças e necessidades individuais de aprendizagem com as quais 

o professor se depara no dia-a-dia. Basicamente, a tarefa docente envolve relações sociais em 

toda a sua complexidade. Nas palavras de Tardif (2007): 

 

É aqui que entram em cena as verdadeiras tecnologias do ensino. Elas correspondem às 

tecnologias da interação, graças às quais um professor pode atingir seus objetivos nas 

atividades com os alunos. Podem ser identificadas três grandes tecnologias da interação: a 

coerção, a autoridade e a persuasão. Elas permitem que o professor imponha o seu programa 

de ação em detrimento daquelas ações desencadeadas pelos alunos que iriam em sentido 

contrário a esse programa. (p. 137). 

 

As competências profissionais dos professores estão ligadas às suas capacidades de 

racionalizarem suas práticas, criticá-las, objetivá-las e revisá-las, buscando fundamento para 

suas ações. Tardif (2007), tendo em vista estas competências, fala no professor como “prático 

reflexivo”. (p. 223). Para formar este profissional, a formação inicial deveria ocupar-se mais 

dos conhecimentos próprios da educação, pois muitas vezes ensinam-se teorias concebidas 

sem nenhum contato com a realidade docente. Além disso, os professores precisam de uma 
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formação contínua estreitamente vinculada à sua prática. A educação a distância pode ser um 

caminho para novas formas de formação docente inicial e continuada.  

Segundo Nóvoa (1999, p. 8-10), ainda que se utilizem práticas de autoformação e 

autogestão das aprendizagens, é preciso ter cautela com o reaparecimento de correntes que 

pregam a tecnologização do ensino, destacando máquinas de ensinar em lugar de uma melhor 

preparação profissional dos professores. Ele destaca que isso não significa ter reservas quanto 

ao uso pedagógico das novas tecnologias da informação e comunicação (TIC), ao contrário, 

pois elas são instrumentos que podem possibilitar mudança. O que o preocupa são as teorias 

que desqualificam/desvalorizam as relações humanas e a atuação docente nos processos de 

ensino e aprendizagem.  

Assim como Tardif, Nóvoa aponta a fragmentação dos saberes docentes, apontando o 

fato de que valorizam-se os saberes científicos em detrimento dos saberes da experiência 

profissional dos professores. Entre outros motivos do problema está, como já vimos, na 

questão do mercado educacional que se instaurou nos últimos anos. 

O processo de profissionalização docente foi longo. Dos padres e mestres locais aos 

professores recrutados pelos Estados, houve um longo caminho de lutas, vitórias e 

retrocessos. Nas palavras de Nóvoa (1999): 

 

Os professores são os protagonistas no terreno da grande operação histórica da escolarização, 

assumindo a tarefa de promover o valor educação: ao fazê-lo, criam as condições para a 

valorização das suas funções e, portanto, para a melhoria do seu estatuto socioprofissional. No 

século XIX, a expansão escolar acentua-se sob a pressão de uma procura social cada vez mais 

forte. (p. 18). 

 

As escolas normais também significaram avanço na profissionalização docente, 

impondo “maiores exigências de entrada, prolongamento do currículo e melhoria do nível 

acadêmico” (p. 18). Outro avanço foi a constituição de associações docente (por exemplo, 

sindicatos), objetivando organizar a categoria para reivindicar melhores condições de 

trabalho.  

No início do século XX a escola e a instrução são vistos como caminhos para a 

ascensão social. É a época de ouro da profissão docente. Porém, do final do século XX até a 

atualidade, a carreira docente vem sofrendo uma proletarização ou desprofissionalização. O 

atendimento escolar ampliado exigiu um significativo aumento do número de docentes e um 

“aligeiramento” na formação.  

Por outro lado, como já vimos em Lévy e Tardif, as transformações sociais fizeram 

com que as funções da escola se obscurecessem e necessitassem serem revistas e 

redimensionadas. Em outra palavras: 
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Por outro lado, a formação de professores precisa de ser repensada e reestruturada como um 

todo, abrangendo as dimensões da formação inicial, da indução e da formação contínua 

(Hargreaves, 1991). Os modelos profissionais de formação de professores devem integrar 

conceptualizações aos seguintes níveis: “I)) contexto ocupacional; (2) natureza do papel 

profissional; (3) competência profissional; (4) saber profissional; (5) natureza da 

aprendizagem profissional; (6) currículo e pedagogia” (Elliott, 1991, p.310). Parece evidente 

que, tanto as Universidades como as escolas, são incapazes isoladamente de responder a estas 

necessidades. (NÓVOA, 1999, p. 26). 

 

Ao analisar a evolução dos currículos de formação inicial de professores verifica-se 

que eles oscilam entre três pólos: o metodológico (privilegiando instrumentos e técnicas de 

ensino); o disciplinar (centrado na área de saber que se irá lecionar); e o científico (pautado 

nas ciências da educação e afins – psicologia, por exemplo). Mas como vimos em Tardif, é 

essencial para o docente devolver esses saberes de forma integrada e sem desprezar os saberes 

específicos da experiência docente. Tanto Nóvoa, quanto Tardif enfatizam a necessidade de 

superar a fragmentação dos saberes docentes. 

Gouveia e Oliveira (2006) esclarecem que já nos anos de 1990 iniciam-se as primeiras 

iniciativas de educação online no Brasil. Primeiro surgiram cursos de especialização e depois 

alguns cursos de graduação nas universidades públicas. Elas apontam, entretanto, que a 

história da EAD no Brasil é bem mais antiga e remota ao uso de programas educativos no 

rádio. E que, ainda hoje: 

 

No Brasil, pensada para programas voltados ao aperfeiçoamento, capacitação e apoio a 

iniciativas que visavam a complementação dos estudos nos níveis fundamental e médio, e em 

políticas públicas de formação de trabalhadores, em empresas da iniciativa privada, a EAD 

parece ter um caráter alternativo e secundário, principalmente, nos projetos que envolvem 

instituições públicas, associadas ou não Às organizações não-governamentais, buscando 

sempre compensar, de forma rápida, a defasagem na formação do trabalhador, seja ele 

professor ou não. (GOUVEIA; OLIVEIRA, 2006, p. 39). 

 

Mas isso vem mudando graças às demandas sociais por formação e às novas 

possibilidades da educação online, que em potência dá a alunos dispersos geograficamente 

acesso ao conhecimento em universidades oficiais e de grande prestígio acadêmico. 

As autoras, assim como já destacado anteriormente, também questionam a 

fragmentação da ação do docente online, ou seja, existem os professores conteudistas e os 

tutores responsáveis pela aplicação de atividades e avaliações e acompanhamento dos alunos. 

Isso precisa ser superado. A ação docente é complexa e exige um domínio de suas diferentes 

instâncias para um trabalho de qualidade. 

Hoje, o problema da profissionalização docente se agrava, especialmente na EAD. 

Professores “subempregados” (tutores), com direitos trabalhistas precários, com cargas 

horárias e número de alunos excessivo, entre outros aspectos, aparecem como problemas que 

fazem da docência online um “bico”, um segundo emprego ou uma complementação salarial. 
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Os profissionais da área costumam ser engajados e procuram fazer o melhor, mas as 

condições de trabalho dificultam suas ações. Além de todas estas questões, os docentes online 

também enfrentam a falta de clareza das posturas pedagógicas adotadas nos cursos, muitas 

vezes progressistas no discurso, mas tradicionais na prática. Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA) que privilegiam a instrução e pouco favorecem as discussões e a 

construção coletiva do conhecimento são outros empecilhos à atuação docente online. 

Talvez, mais do que os outros professores, o docente online necessite de uma 

formação inicial que privilegie a integração dos diferentes saberes (experenciais, 

disciplinares, profissionais e curriculares, segundo Tardif; metodológicos, disciplinares e 

científicos, segundo Nóvoa), pois sua ação exige conhecimento técnico, conhecimento 

pedagógico aplicado, saber interagir com os discentes e saber mediar os processos de 

construção do conhecimento. A docência online ainda precisa se fortalecer como campo 

profissional, mas em parte, as formas de ação pedagógica online, na perspectiva apontada por 

esta pesquisa, poderão ser caminhos para o redimensionamento da educação como um todo, 

tão enfatizado pelos autores elencados anteriormente. 

 

3.2. Processos Colaborativos e Interacionais de Construção do 

Conhecimento 

 

Quando falamos em EAD precisamos lembrar que envolve vários modelos de cursos, 

em diferentes suportes midiáticos, como a correspondência, o material impresso, o rádio, a 

tevê, as mídias digitais e a Internet. Mas aqui destacar-se-á a educação realizada em 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs), ou seja, através da rede mundial de 

computadores, da Internet. Por isso a escolha pelo termo “Educação Online” (SILVA et al, 

2003). Para Harasim et al (2005): 

 

A educação on-line é um campo novo e único. Embora semelhante à educação presencial ou a 

distância, os atributos dos sistemas interligados em rede proporcionam ao ensino e à 

aprendizagem oportunidades e obstáculos sem precedentes. As características do meio 

determinam a maneira pela qual as tarefas, os prazos e os processos de grupo podem ser 

implementados. Os educadores precisam formular experiências didáticas baseadas nos 

atributos oferecidos pelos sistemas em rede. (p. 180). 

 

Este modelo de EAD favorece a interação e a colaboração, ao contrário dos demais, 

nos quais o aluno recebe a informação, as estuda e faz uma avaliação da aprendizagem 
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(materiais instrucionais). Nestes ambientes virtuais, através de diferentes interfaces
5
, é 

possível construir processos colaborativos de aprendizagem. E o significado de interação aqui 

destacada é um processo: 

 

em que os indivíduos envolvidos assumem-se todos numa mesma posição de aprendentes, 

afetando-se, mutuamente, pelas idéias e pela argumentação do outro – se dá por meio da 

colaboração, da crítica, da análise diferenciada, da presença de experiências, de leituras e de 

pontos de vista variados. Culmina, portanto, em mudança de concepção e em construção do 

conhecimento a partir da reflexão e da crítica, em ambientes cooperativos, de dentro dos quais 

emerge a aprendizagem. (VILLARDI; OLIVEIRA, 2005, p.101). 

 

O uso de interfaces, como o fórum, o bate-papo, a WIKI (software de construção de 

texto colaborativo), o e-mail, a biblioteca digital, entre outras, pode favorecer esta 

transformação de uma perspectiva de ensino para outra de educação a distância. Ou seja, se 

bem empregadas, elas enriquecem os materiais didáticos do curso, indo além da mera 

instrução/informação para a re-elaboração em grupo e a (re) construção individual do 

conhecimento. Para Santos (SILVA et al, 2003): 

 

Os AVA agregam interfaces que permitem a produção de conteúdos e canais variados de 

comunicação; permitem também o gerenciamento de banco de dados e o controle total das 

informações circuladas no e pelo ambiente. Essas características vêm permitindo que um 

grande número de sujeitos geograficamente dispersos pelo mundo possam interagir em 

tempos e espaços variados. (p. 224). 

 

Para que um site seja verdadeiramente um AVA é necessário: “criar sites hipertextuais 

que agreguem intertextualidade, conexões com outros sites ou documentos”; “Potencializar 

comunicação interativa síncrona” e assíncrona; “Criar atividades de pesquisa”; “Criar 

ambiências para avaliação formativa”; e “Disponibilizar e incentivar conexões lúdicas, 

artísticas e navegações fluidas.” (SILVA et al, 2003, p. 225). 

É muito discutida a necessidade de autonomia e disciplina individual para aprender 

online. Entretanto, só recentemente discute-se a necessidade de estabelecer um diálogo 

autêntico nos ambientes virtuais de aprendizagem, como forma de romper distâncias e 

estabelecer interação. A evolução tecnológica favorece esta mudança de foco: 

 

A chamada terceira geração da EAD traz como novidade algo além de uma mídia: a 

possibilidade de que a educação a distância se faça não mais entre sujeitos separados no 

tempo e no espaço, mas entre indivíduos separados pelo espaço físico, num mesmo tempo, 

reunidos num espaço específico, que não é nem o de um, nem o de outro, mas um terceiro, 

virtual. (VILLARDI; OLIVEIRA, 2005, p. 54). 

 

                                                           
5
  Interface é o termo usado pela Profª Drª Edméa Oliveira dos Santos. É mais apropriado à idéia de aprendizagem 

transformadora, que busca romper a estrutura fabril, ainda presente na educação (em oposição ao termo “ferramentas de 

interação”). Ou seja, “Interface é um termo que, na informática e na cibercultura, ganha o sentido de dipositivo para o 

encontro de duas ou mais faces em atitude comunicacional, dialógica ou polifônica (...). A interface está para a cibercultura 

como espaço online de encontro e de comunicação entre duas ou mais faces. É mais do que um mediador de interação ou 

tradutor de sensibilidades entre as faces. Isso sim seria “ferramenta”, termo inadequado para exprimir o sentido de 

“ambiente”, de “espaço” no ciberespaço ou “universo paralelo de zeros e uns” (SANTOS in SILVA, 2006, p. 115). 
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Se a descentralização “geográfica” é um fator positivo, o isolamento vivenciado pelos 

alunos em muitos cursos pode gerar a evasão. Pensar em cursos que priorizem a interação 

entre os participantes é fundamental para superar este problema. Além disso, o material 

didático tem de ser pensado de tal forma que faça a mediação entre o aluno e o conhecimento. 

Segundo Villardi e Oliveira (2005),  

 

Na Educação a Distância, podemos concluir, tornam-se muito mais difíceis a avaliação e a 

intervenção educativa na “zona de desenvolvimento proximal” [...] Nesse sentido, também 

quando se trata de Educação a distância o material didático é o professor feito texto, à medida 

que é por seu intermédio que o aluno não apenas receberá as informações iniciais de que 

necessita para a construção do conhecimento, como terá criadas as oportunidades para que 

isso se efetive. (p. 103). 

 

Sob o olhar vygotskyano, a perspectiva de zona de desenvolvimento proximal, na qual 

mediado pelo outro alcanço graus mais avançados de desenvolvimento, é fundamental para se 

estabelecer uma verdadeira educação online. Por ser Marxista, Vygotsky traz para o campo da 

aprendizagem uma série de importantes postulados do materialismo histórico, como a ênfase 

no homem como ser social, historicamente construído, e a questão da mediação de signos e 

instrumentos como formas de interagir e apreender o mundo. 

Segundo Moore (apud PETERS, 2006, p. 63) existe uma diferença entre a distância 

física e a distância comunicativa. A esta última chama de “distância transacional”. A distância 

transacional se refere a como os alunos estão interagindo num curso a distância: se estão por 

sua conta (estudando os materiais e enviando respostas) ou se podem dialogar com seus 

professores.  

Três aspectos são fundamentais para determinar a distância transacional: diálogo 

(relativo às interações), estrutura (relativa ao material didático e às etapas do curso) e 

autonomia (relativa à capacidade de estudo autônomo). Para ele, não se trata de reduzir a 

distância, mas de oferecer diálogo e estrutura na dosagem adequada a cada situação de ensino 

e de aprendizagem, pois o estudo autônomo é fundamental e desejável no ensino a distância. 

Para Harasim et al (2005, p. 221), a educação em rede modifica as formas de atuação 

do professor que passa a ter um papel secundário, no sentido de atuar como um mediador do 

processo de aprendizagem. O foco do processo é a aprendizagem dos alunos individual e 

coletivamente. O papel do professor em ambientes online muda também no sentido da 

preparação didática de suas “aulas”. Elas exigem um planejamento mais detalhado e o curso 

como um todo precisa ser delimitado antes do seu início. Sob outro aspecto, a interatividade 

propiciada pelas interfaces desses ambientes proporciona flexibilidade e é o fluxo das 

discussões que de fato direciona os trabalhos/as discussões. Ou seja, essa nova forma de 
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EAD, mediada por computadores interconectados, ultrapassa a visão tradicional de ensino a 

distância: 

Todos aprendem juntos, não em um local no sentido comum da palavra, mas num espaço 

compartilhado, um "ciberespaço", por meio de sistemas que conectam em uma rede as 

pessoas ao redor do mundo. Na aprendizagem em rede, a sala de aula fica em qualquer lugar 

onde haja um computador, um modem e uma linha de telefone, um satélite ou um link de 

rádio. quando um aluno se conecta à rede, a tela do computador se transforma numa janela 

para o mundo do saber. (HARASIM et al, 2005, p. 19). 

 

Este é o princípio da aprendizagem colaborativa/cooperativa, e pode se realizar em 

duplas, pequenos grupos ou com a turma inteira . Ou seja: “aprendizagem cooperativa refere-

se a qualquer atividade na qual duas ou mais pessoas trabalham juntas para criar significados, 

explorar um assunto ou melhorar habilidades”.  (HARASIM et al, 2005, p. 53). 

O uso de redes de computadores em educação começou na década de 1960, nos 

Estados Unidos, basicamente através de redes de computadores de tempo compartilhado. Nos 

anos 70, com o desenvolvimento da tecnologia do correio eletrônico, o uso das redes começou 

a se expandir. Já na década seguinte, as conferências por computador começaram a ser usadas. 

De lá para cá, as redes de aprendizagem são utilizadas em, basicamente, três abordagens: 

“para intensificar os cursos tradicionais (presenciais ou a distância); como meio primário de 

ensino em um curso completo ou em parte dele; ou como fórum do conhecimento, de 

discussões em grupo, de troca de informações com pares ou especialistas e/ou de acesso a 

recursos on-line”. (HARASIM et al, 2005, p. 26). 

A evolução das tecnologias de Comunicação Mediada por Computador (CMC) traz 

novas possibilidades às redes de aprendizagem, pois amplia as formas de interação social 

entre os participantes de um curso, por exemplo. Para Harasim et al (2005): 

  
Os programas de educação a distância e de ensino aberto vêm adotando as redes de 

computadores e os sistemas de conferência para intensificar a comunicação entre o aluno e o 

instrutor e, cada vez mais, para explorar uma nova opção de educação a distância: a 

aprendizagem cooperativa, que envolve projetos em grupo e discussões entre alunos distantes 

uns dos outros. (p. 28). 

 

Para se estabelecer a CMC são necessários hardware (o computador pessoal e o 

modem), software (os programas usados na interação – correio eletrônico, fóruns, bate-papo, 

entre outros) e linhas de comunicação (que interconectam os usuários). Ainda hoje, os 

ambientes virtuais de aprendizagem se baseiam primordialmente em texto para possibilitar 

um acesso mais amplo, com menos problemas de envio e recepção de dados. Entretanto, o 

avanço da multimídia vem transformando as formas de CMC e, aos poucos, ganha espaço nos 

cursos online. 
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As redes e aprendizagem favorecem a troca de idéias e a análise de várias perspectivas 

de um mesmo assunto. O horário, o local e o ritmo de trabalho variam, torna-se mais 

individualizados, de acordo com as possibilidades de cada participante. Ao mesmo tempo, a 

interação e a colaboração são enfatizadas.  

É fundamental a criação de comunidades de aprendizagem, no sentido de que a 

interação online ocorra num ambiente de confiança e respeito, no qual professor e alunos 

sintam-se à vontade para expressar suas idéias. No princípio, muitos alunos apresentam 

dificuldades na interação e na colaboração por serem novidades em seus processos de 

formação humana. Poucos têm experiências de trabalho em grupo em outras instâncias 

educacionais (escola, universidade, entre outros). Segundo Palloff e Pratt (2002): 

 

É por meio dos relacionamentos e da interação que o conhecimento é fundamentalmente 

produzido na sala de aula on-line. A comunidade de aprendizagem toma uma nova proporção 

em tal ambiente e, como conseqüência, deve ser estimulada e desenvolvida a fim de ser um 

veículo eficaz para a educação. (p. 38). 

 

O ser humano, como já vimos, é um ser social histórico, construtor da realidade e 

auto-construtor de si mesmo. Necessita sentir-se parte de um grupo, sentir-se conectado a um 

propósito. As comunidades de hoje não se formam simplesmente por proximidade física, mas 

se estruturam em torno de questões de identidade e de valores comuns (PALLOFF; PRATT, 

2002, p. 49-50). Uma comunidade compartilha conhecimentos, opiniões, sentimentos, define 

regras, decide em conjunto, sempre visando ao bem-estar do grupo.  

O homem não pode ser concebido apenas como indivíduo, de forma que o bem ou o 

mal que faz tem a ver unicamente com suas características individuais, nem analisado só, sem 

se considerar o social, pois ele faz parte de uma sociedade que o condiciona. Apesar de 

historicamente condicionado, ele é capaz de transformar a realidade, através de uma ação 

consciente e associado a outros homens. 

Num curso online questões pessoais não são menos importantes. Como existe a 

distância física e a falta de contato face a face, há a necessidade de criar vínculos e estabelecer 

identificação por outros vieses. Assim, é positivo que os participantes citem exemplos reais 

que se enquadram nos casos estudados, que citem situações pessoais, que se identifiquem com 

as situações de aprendizagem do curso. 

Uma comunidade de aprendizagem online não pode ser criada por uma única pessoa, 

ou seja, embora o professor tenha grande importância nesse processo de criação, a adesão dos 

participantes é fundamental para que o curso aconteça e seja bem-sucedido. 
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A aprendizagem ativa é o resultado mais importante das redes de aprendizagem. Ler, 

analisar e responder aos colegas de curso envolve processos cognitivos fundamentais na 

construção do conhecimento.  

Como aspectos negativos das redes online, tem-se a sobrecarga de informações e de 

trabalho para professores e alunos. Nas palavras de Harassim et al (2005): 

 

As redes estimulam, exigem até, a participação ativa. Para estar "presentes", os usuários 

devem fazer algum comentário e interagir. Os estudantes relataram haver sobrecarga de 

informações, ansiedade de comunicação em relação ao atraso das respostas nesse ambiente 

assíncrono, trabalho e responsabilidade aumentados, dificuldade de navegar e acompanhar as 

discussões, perda de pistas visuais e preocupação com questões de saúde ligadas ao uso do 

computador. (p. 36). 

 

Professores e alunos precisam estabelecer um horário de atuação, pois, como os cursos 

podem ser acessados 24 horas por dia, se não há limitação de tempo de ação ocorre uma 

sobrecarga de trabalho (especialmente para o docente).  (PALLOFF; PRATT, 2002, p. 81).  

Problemas técnicos, como as dificuldades de conexão, prejudicam muito o curso 

online. Além disso, salas de aula online superlotadas não propiciam a criação de comunidades 

de aprendizagem. A estabilidade do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e a participação 

de um número reduzido de alunos são aspectos relevantes para a construção de um curso 

online de qualidade. 

O princípio de um curso requer informações adicionais sobre o AVA, a proposta de 

curso, sua organização e planejamento e as exigências de participação e formas de avaliação. 

O aluno precisa adentrar num ambiente aconchegante, que lhe proporcione sentimentos de 

segurança e pertencimento. As informações (isso vale para todo o curso) precisam ser claras e 

objetivas. Discutir o plano do curso, fazer alterações segundo as expectativas do grupo, enfim, 

dar voz aos alunos desde o começo, favorece a apropriação e a responsabilização sobre o 

curso e sobre as aprendizagens individuais e como grupo.  

Uma estratégia pedagógica que costuma ser enriquecedora é solicitar aos alunos que 

dêem exemplos reais, concretos, sobre os conceitos e teorias trabalhados. Outra estratégia 

importantíssima, senão fundamental, é encorajar os alunos a responderem uns aos outros, 

estabelecendo um verdadeiro diálogo. Harasim et al (2005, p. 225) apontam a importância de 

dar nota nas participações em fóruns de discussão. Se a nota não é fundamental, a exigência 

de participação é, pois muitos alunos só realizam as atividades individuais e não se 

expõem/debatem online. Em outras palavras: 

 

 O professor que estimula o pensamento crítico mostra aos alunos como se habituar a apontar 

aos colegas erros factuais e de raciocínio. No entanto, se o aluno não chamar atenção para a 

informação incorreta imediatamente, cabe ao professor intervir e esclarecer ou corrigir o 

equívoco. Além disso, o instrutor deve assegurar que as diversas idéias e informações 
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colocadas na discussão de um tópico sejam integradas pelos alunos e que haja uma transição 

clara de uma discussão, ou atividade, para outra. (HARASIM et al, 2005, p. 231). 

 

A didática online envolve, além dos fóruns com interação todos-todos, o trabalho 

cooperativo e colaborativo em grupos, que podem ser organizados por escolha dos alunos ou 

por interferência do professor. Ao usar o trabalho em grupo, o professor precisa ser cuidadoso 

em dar tempo suficiente para a concretização do trabalho cooperativo (por exemplo, avisar o 

prazo final com antecedência ou encadear várias atividades de maneira que se encaminhe a 

realização da tarefa). O grupo ou o professor podem estabelecer papéis para os integrantes do 

grupo a fim de distribuir a responsabilidade sobre a realização da proposta. 

Uma grande dificuldade em educação online é sincronizar a interação, ou seja, fazer 

com que os alunos interajam no mesmo período, que iniciem e concluam as atividades no 

mesmo intervalo de tempo. Se por um lado é necessário respeitar os ritmos individuais de 

aprendizagem, por outro, quando se enfoca a colaboração, é necessário uma participação 

coletiva em um período de tempo determinado. Caso contrário, os alunos se dispersam na 

discussão e acabam não obtendo respostas às suas considerações. O professor precisa 

estabelecer períodos de realização e ser fiel a eles, a fim de estabelecer uma rotina de 

participação que facilite as interações. Ao concluir um tópico de discussão num fórum, por 

exemplo, o professor pode realizar uma síntese ou solicitar que um ou vários alunos façam a 

síntese do fórum. 

Outro aspecto importante, levantado por Harasim et al (2005, p. 232), é deixar claro 

para o aluno como fazer referência a um comentário, porque nem sempre fica compreensível a 

que comentário o aluno está se referindo. A linguagem precisa ser clara e objetiva, evitando-

se as explanações longas, mantendo o tom de “conversa com os dedos”. Estabelecer uma 

“netiqueta” (e mesmo discuti-la no início do curso), um conjunto de regras que orientem as 

discussões ao longo do curso, favorece fóruns mais amistosos, evita conflitos excessivamente 

inflamados que podem, inclusive, acarretar o afastamento de um participante que tenha se 

sentido ofendido ou desrespeitado. 

Além da responsabilidade que os próprios alunos assumem por suas aprendizagens e 

participações, o professor pode compartilhar/distribuir funções entre eles com a finalidade de 

diminuir sua carga de trabalho, tendo em vista o grande fluxo de informações do curso, as 

quais requerem muita atenção. Temos aqui o estabelecimento de uma verdadeira comunidade 

de aprendizagem (um ambiente verdadeiramente colaborativo). 

Como vantagens das redes de aprendizagem, podem ser destacadas: a possibilidade de 

reler/rever os conteúdos do curso/espaços de discussão quantas vezes necessitar a fim de 
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compreendê-los melhor; a interação lúdica com as interfaces e materiais do curso (que devem 

ser atraentes e agradáveis); a possibilidade de ligar comentários por links, estabelecendo 

hipertextos; favorecer a participação ativa de todos os alunos, o que muitas vezes não 

acontece nas aulas presenciais com hora marcada; favorecem currículos interdisciplinares; 

permite que alunos impossibilitados de saírem de casa para estudar (como idosos e pessoas 

com problemas de saúde) possam aprender em interação com outros; facilitam a formação 

profissional de adultos que necessitam de atualização (é uma estrutura perene de 

aprendizagem); favorece o encontro de pessoas de culturas diferentes. Entretanto, também 

existem desvantagens: a liberdade dado ao discente, por vezes permite que ele “deixe para 

amanhã o que poderia fazer hoje”, acumulando tarefas para o último momento; alguns têm 

dificuldades de ler na tela; a flexibilidade da WWW pode levar os alunos a se perderem no 

mar de informações que abriga; o acesso ainda não é para todos – número grande de excluídos 

da rede (necessidade de políticas públicas que corrijam esta injustiça social). 

Harasim et al (2005), enfatizam a mudança que as redes de aprendizagem suscitam: 

 

Mudanças profundas em todos os níveis da sociedade e na tecnologia exigem respostas 

educacionais novas. O paradigma educacional emergente no século XXI é a rede de 

aprendizagem. Baseadas na interatividade global, na aprendizagem cooperativa e no acesso 

constante a atividades e recursos educacionais, as redes de aprendizagem oferecem um 

método que enfatiza a conectividade internacional e engendra novas formas de trabalhar, 

estudar e solucionar problemas. Elas fornecem um modelo que vai ao encontro dos desafios 

do século XXI, enriquecendo os processos e os recursos educacionais. E o mais importante – 

numa era de recursos escassos e de rápida expansão do saber, em que “conhecimento é poder” 

– é que as redes de aprendizagem oferecem a possibilidade de levar oportunidades de 

aprendizagem iguais aos alunos sempre que eles precisarem e onde quer que estejam. (p. 

346). 

 

Behrens (MORAN; BEHRENS; MASSETO, 2000, p. 71) afirma que o docente 

inovador precisa ser um bom articulador, criativo e parceiro de seus alunos. Em parceria, 

alunos e professores construirão seu conhecimento e aprenderão a buscar, selecionar e tratar 

as informações, cada vez mais abundantes. Cabem aqui os processos colaborativos de 

construção do conhecimento. Não se trata apenas de atender às expectativas do mercado do 

trabalho, muito ao contrário, trata-se de formar o 

 

... cidadão crítico, autônomo e criativo, que saiba solucionar problemas, e que com iniciativa 

própria saiba questionar e transformar a sociedade. Em busca dessa transformação, o aluno 

deve ser sujeito histórico do seu próprio ambiente, buscando desenvolver a consciência crítica 

que leve a trilhar caminhos para a construção de um mundo melhor.  (MORAN; BEHRENS; 

MASSETO, 2000, p. 71). 

 

Os alicerces da aprendizagem colaborativa, segundo Behrens (MORAN; BEHRENS; 

MASSETO, 2000, p. 87) são: “o ensino com pesquisa”; “a abordagem progressista” – ou seja, 

que promova a transformação social, instigando o “diálogo e a discussão coletiva como forças 
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propulsoras de uma aprendizagem significativa” e contemplando “os trabalhos coletivos, as 

parcerias e a participação crítica e reflexiva dos alunos e professores”; “a visão holística ou 

sistêmica” - que busca “a superação da fragmentação do conhecimento”, “o resgate do ser 

humano em sua totalidade”, “levando à formação de um profissional humano, ético e 

sensível.” 

Como já abordado anteriormente, o homem precisa apropriar-se da técnica e colocá-la 

a seu serviço na busca por uma vida melhor para todos. Assim também o docente precisa 

apropriar-se da informática e utilizá-la em sua prática pedagógica, procurando superar uma 

lógica tipicamente de consumo para outra pautada na produção do conhecimento, valorizando 

no aluno atitudes de pesquisa e investigação. “A aprendizagem precisa ser significativa, 

desafiadora, problematizadora e instigante, a ponto de mobilizar o aluno e o grupo a buscar 

soluções possíveis para serem discutidas e concretizadas à luz de referenciais 

teóricos/práticos.” (MORAN; BEHRENS; MASSETO, 2000, p. 77). 

Masetto (MORAN; BEHRENS; MASSETO, 2000, p. 145) destaca a mediação 

pedagógica do professor como fator fundamental nos processos significativos de 

aprendizagem. Por outro lado, o autor esclarece que a mediação pedagógica também 

evidencia o papel de sujeito do aluno. Ele define: 

 

Por mediação pedagógica entendemos a atitude, o comportamento do professor que se coloca 

como um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a 

disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – não uma ponte estática, 

mas uma ponte “rolante”, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus 

objetivos. É a forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o aprendiz a 

coletar informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-las com 

seus colegas, com o professor e com outras pessoas (interaprendizagem), até chegar a 

produzir um conhecimento que seja significativo para ele, conhecimento que se incorpore ao 

seu mundo intelectual e vivencial, e que o ajude a compreender sua realidade humana e 

social, e mesmo a interferir nela.  

 

Sobre a educação online, o autor destaca que deverá valorizar “a auto-aprendizagem”, 

a “formação permanente”, “a pesquisa de informações básicas e das novas informações, o 

debate, a discussão, o diálogo, o registro de documentos, a elaboração de trabalhos, a 

construção da reflexão pessoal, a construção de artigos e textos”, assim como a 

“interaprendizagem, ou seja, a interação e colaboração entre os participantes do processo. 

(MORAN; BEHRENS; MASSETO, 2000, p. 153-154). 

O professor mediador precisa desenvolver as seguintes características: voltar-se mais 

para a aprendizagem do aluno, pois o aprendiz é o centro do processo; estabelecer relações de 

confiança e empatia com os alunos; dominar profundamente sua área do conhecimento; ser 

criativo; estar disponível para o diálogo; e saber comunicar-se e expressar-se em função da 

aprendizagem. (MORAN; BEHRENS; MASSETO, 2000, p. 168-170). 
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Para compreender melhor a perspectiva de docente mediador, resgatemos alguns 

conceitos básicos da teoria Vygotskyana. 

Vygotsky analisou o desenvolvimento da aprendizagem em crianças e/ou portadores 

de necessidades educacionais especiais, pois neles é possível acompanhar o processo de 

construção das funções psicológicas superiores, ao passo que no adulto essas funções já estão 

de tal modo internalizadas que torna-se difícil compreendê-lo. Suas análises buscam explicar 

os processos e não apenas descrevê-los.  

A principal característica de seu trabalho é a análise dialética do desenvolvimento 

humano (filogênese e ontogênese). Para ele: 

 

O controle da natureza e o controle do comportamento estão mutuamente ligados, assim como 

a alteração provocada pelo homem sobre a natureza altera a própria natureza do homem. 

(VYGOTSKY, 1998, p. 73).  

 

Além disso, afirma que o desenvolvimento não segue uma linha reta, mas a forma de 

espiral. Percebe movimentos de evolução (de continuidade) e revolução (descontinuidade que 

leva a uma reestruturação interna) como dois momentos imbricados e necessários ao 

desenvolvimento. Em suas palavras: 

 

O pensamento científico, ao contrário, vê revolução e evolução como duas formas de 

desenvolvimento mutuamente relacionadas, sendo uma pressuposto da outra, e vice-versa. Vê 

também, os saltos no desenvolvimento da criança como nada mais do que um momento na 

linha geral do desenvolvimento. (VYGOTSKY, 1998, p. 97). 

 

A maturação em si não explica as formas complexas do comportamento humano. O 

desenvolvimento exige transformações qualitativas que levem de um comportamento 

elementar a outro mais elaborado, o que é possível graças à interação social. A fala tem papel 

fundamental na organização e reestruturação das funções psicológicas superiores. Além dela, 

a maturação física e o grau de domínio do uso de instrumentos são essenciais para o 

desenvolvimento. Para Vygotsky (1998): 

 

Embora a inteligência prática e o uso de signos possam operar independentemente em 

crianças pequenas, a unidade dialética desses sistemas no adulto constitui a verdadeira 

essência no comportamento humano complexo. Nossa análise atribui à atividade simbólica 

uma função organizadora específica que invade o processo do uso de instrumento e produz 

formas fundamentalmente novas de comportamento. (p. 32-33). 

 

A criança pequena necessita falar enquanto age para resolver um problema. Quanto 

mais complexo ele seja, mais ela utilizará a fala para ajudá-la na solução. A unidade entre fala 

e ação favorece a internalização do campo visual, do meio circundante. Essa internalização é 

fundamental para que a criança possa planejar sua ação sobre o mundo. Ou seja, para que ela 

possa pensar sobre a ação antes de realizá-la. Dito de outra maneira: 
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Através de experiências repetidas, a criança aprende, de forma não expressa (mentalmente), a 

planejar sua atividade. Ao mesmo tempo ela requisita a assistência de outra pessoa, de acordo 

com as exigências do problema proposto. A capacidade que a criança tem de controlar o 

comportamento de outra pessoa torna-se parte necessária de sua atividade prática. 

(VYGOTSKY, 1998, p. 39). 

 

A fala da criança, aos poucos, caracteriza-se por uma função comunicativa 

intrapessoal e interpessoal. Trabalhar com o outro é uma característica fundamental no 

desenvolvimento humano. Como afirma Vygotsky (1998): “O caminho do objeto até a 

criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o 

produto de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre 

história individual e história social.” (p. 40).  

A fala além de reorganizar o campo visual-espacial também reestrutura o tempo, de 

forma a constituir a memória. Tanto na fala quanto na escrita, o uso de signos reestrutura todo 

o processo psicológico. Segundo Vygotsky (1998): “... o mundo não é visto simplesmente em 

cor e forma, mas também como um mundo com sentido e significado.” (p. 44). 

O signo funciona como um elo de ligação, construído internamente pelo sujeito, com o 

objetivo de apreender o significado das coisas. Além disso, o signo possui uma ação reversa, 

ou seja, ele age sobre o sujeito e não sobre o ambiente. A ação do sujeito no mundo é mediada 

pelos signos e pelos instrumentos.  

Vygotsky aponta dois eixos de desenvolvimento qualitativamente diferentes: os 

processos elementares, de origem biológica; e as funções psicológicas superiores, de origem 

sócio-cultural. O entrelaçamento de ambos resulta no comportamento do sujeito. Ou seja, a 

criança nasce com funções psicológicas elementares (reflexos, atenção involuntária, etc.) que 

na interação com os outros indivíduos se transformam em funções psicológicas superiores 

(consciência, planejamento, deliberação, etc.). 

 

Diz Vygotsky que a criança aprende através de mediador que, via de regra, é uma outra 

pessoa mais velha ou até mais capaz. E aquilo que ela faz hoje com mediação ela fará sozinha 

amanhã. (METTRAU; ALMEIDA, 1996, p. 56). 

 

Se para a criança pequena “pensar significa lembrar”, para os adolescentes “lembrar 

significa pensar”, pois o pensamento vai se transformando qualitativamente, tornando-se 

pensamento lógico. Neste sentido:    

 

Essa logicização é indicativa de como as relações entre as funções cognitivas mudam no curso 

do desenvolvimento. Na idade de transição, todas as idéias e conceitos, todas as estruturas 

mentais, deixam de ser organizadas de acordo com os tipos de classes e tornam-se 

organizadas como conceitos abstratos. (VYGOTSKY, 1998, p. 68). 
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Signos e instrumentos são caracterizados pela função mediadora que exercem. O signo 

funciona como instrumento da atividade psicológica de forma semelhante ao que faz o 

instrumento em relação ao trabalho. A diferença básica é que o instrumento serve para o 

sujeito intervir concretamente sobre o objeto da atividade (orientado externamente), enquanto 

o signo não modifica o objeto, mas sim a operação psicológica (orientado internamente) do 

sujeito. Assim, na ação mediada sobre a realidade, o sujeito internaliza, reconstrói 

internamente, uma operação externa. 

O processo de internalização compreende a reconstrução de uma atividade externa 

internamente e a transformação de um processo interpessoal noutro intrapessoal, através de 

modificações qualitativas ao longo do processo. 

A criança, ao nascer, já desenvolve relação com o meio através do choro. Assim, 

também, durante seus primeiros meses de vida usa o choro e outras expressões corporais para 

se comunicar com o meio externo. Ela aprende a interpretar as imagens que vê e os barulhos 

que ouve. Estabelece-se uma relação exploratória com o meio, onde tudo é novo e todas as 

informações são aos poucos internalizadas. 

Em Vygotsky, a preocupação com a aprendizagem é fundamental, pois para ele 

aprendizagem não é desenvolvimento, mas  

 

...o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em 

movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de 

acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente 

humanas. (VYGOTSKY, 1998, p. 118).  

 

A sua abordagem não se caracteriza pela definição de estágios, como em Piaget, mas 

aponta que o desenvolvimento da criança só pode ser adequadamente determinado levando-se 

em conta o seu nível de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento proximal e o nível 

de desenvolvimento potencial: 

 

O primeiro nível pode ser chamado de nível de desenvolvimento real, isto é, o nível de 

desenvolvimento das funções mentais da criança que se estabeleceram como resultado de 

certos ciclos de desenvolvimento já completados. (...) A zona de desenvolvimento proximal é 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da 

solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 

através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1998, p. 111-112). 

 

O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é fundamental na teoria de 

Vygotsky. Por este conceito percebemos o quanto a mediação de um outro mais capaz é 

importante no aprendizado. No jogo de imitação a criança consegue fazer coisas que não faria 

sozinha. Se ela o faz com ajuda é porque já tem as condições estruturais necessárias para isto. 
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Ou seja, ao imitar o outro, a criança está internalizando uma determinada função psicológica. 

Assim, Vygotsky (1998) afirma que: 

 

...o aprendizado orientado para os níveis de desenvolvimento que já foram atingidos é ineficaz 

do ponto de vista do desenvolvimento global da criança. Ele não se dirige para um novo 

estágio do processo de desenvolvimento, mas, ao invés disso, vai a reboque desse processo. 

Assim, a noção de zona de desenvolvimento proximal capacita-nos a propor uma nova 

fórmula, a de que o “bom aprendizado” é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento. 

(VYGOTSKY, 1998, p. 116-117). 

 

Dito de outra forma, o aspecto fundamental do aprendizado é criar zona de 

desenvolvimento proximal. Ele mobiliza vários processos internos de desenvolvimento que só 

ocorrem em cooperação com o outro (mediação). Quando internalizados, estes processos 

passam a integrar o desenvolvimento real do sujeito. 

Outro aspecto importante levantado por Vygotsky diz respeito à linguagem escrita. 

Como sistema especial de símbolos e signos, a escrita reorganiza as funções psicológicas 

superiores. Trata-se de  

 

...um simbolismo de segunda ordem que, gradualmente, torna-se um simbolismo direto. Isso 

significa que a linguagem escrita é constituída por um sistema de signos que designam os 

sons e as palavras da linguagem falada, os quais, por sua vez, são signos das relações e 

entidades reais. Gradualmente, esse elo intermediário (a linguagem falada) desaparece e a 

linguagem escrita converte-se num sistema de signos que simboliza diretamente as entidades 

reais e as relações entre elas. Parece claro que o domínio de um tal sistema complexo de 

signos não pode ser alcançado de maneira puramente mecânica e externa; ao invés disso, esse 

domínio é o culminar, na criança, de um longo processo de desenvolvimento de funções 

comportamentais complexas. (VYGOTSKY, 1998, p. 140). 

 

Os gestos, os rabiscos o jogo simbólico são importantes atividades para a construção 

da linguagem escrita. Através deles a criança internaliza a função da linguagem – simbolizar, 

representar. A escrita não é uma simples habilidade motora, mas sim um processo complexo 

que envolve a construção interna de uma função psicológica superior.  Nas palavras de 

Vygotsky (1998): “A escrita deve ter significado para as crianças... Só então poderemos estar 

certos de que ela se desenvolverá não como hábito de mão e dedos, mas como uma forma 

nova e complexa de linguagem.” (p. 156). 

Ainda hoje a pedagogia presencial não se apropriou devidamente dos conceitos de 

Vygotsky. Ou seja, as “novas” perspectivas para a aprendizagem trazidas por este autor ainda 

não possibilitou uma ampla transformação na educação. Como podemos, então, pensar nestas 

teorias aplicadas a uma pedagogia online?  

Como vimos, trabalhar com o outro é fundamental para o desenvolvimento humano, o 

que reforça a idéia de que AVAs que propiciem maior interação entre os sujeitos favorecem a 

aprendizagem. 
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O uso de signos é fundamental num curso online, tanto saber interpretá-los quanto 

produzi-los. Seja pela linguagem escrita, seja pelo uso de diferentes linguagens (animações, 

ícones, cores, sons, etc.), o sujeito que aprende online está o tempo todo codificando e 

decodificando o conhecimento. A linguagem escrita é a principal forma de interação na 

educação online. Além de sua função comunicativa, ela exerce uma enorme importância na 

internalização dos conceitos, na re-elaboração e aprimoramento do conhecimento. 

As interfaces dos AVAs são instrumentos que o aluno online precisa dominar para 

interagir e aprender. Assim como as linguagens (signos), as interfaces (instrumentos) mediam 

o processo de aprendizagem, deixando claro que, em ambos os casos, existe um outro por trás 

que é o verdadeiro mediador (o programador do AVA, por exemplo). 

Quanto à mediação, além do material didático, cabe de maneira especial ao professor, 

mas não se restringe a ele. Numa proposta de debate, por exemplo, professores e alunos 

estarão interagindo, dialogando, mas quem terá uma responsabilidade maior em mediar o 

processo será o professor. É ele quem vai indicando caminhos, mostrando pontos 

fundamentais, lançando novas perguntas para ampliar as discussões.  

O professor precisa estimular/desenvolver a zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP), criar propostas que façam o aluno ir além daquilo que já domina sozinho. Se hoje o 

professor transmissor de informações já pode ser substituído pela máquina, o professor 

mediador é, mais do que nunca, fundamental no processo de aprendizagem.  

A transformação de conceitos espontâneos em conceitos científicos exige um processo 

de mediação intenso do sujeito. Exige internalizações conquistadas em momentos de evolução 

e de revolução, ambas faces de uma mesma moeda, o desenvolvimento. A variação das 

propostas pedagógicas, ora utilizando trabalhos individuais, ora trabalhos em grupo propicia 

momentos diferentes na elaboração do conhecimento científico (coletivo – individual). 

Enfim, a partir da teoria vygotskyana, percebemos que a educação online pode 

favorecer a aprendizagem, desde que enfoque a interação e a mediação como processos 

fundamentais. É preciso lutar contra as tentativas de replicar a educação presencial na 

educação online. Ao contrário, é preciso levar as novas práticas educativas online para a 

realidade da sala de aula, transformando a educação de maneira ampla. 

Em relação à comunicação, é preciso destacar as transformações neste campo de 

atuação humana, especialmente no final do século XX e neste início de século XXI. Silva 

(2000, p. 9) destaca a emergência de um novo paradigma comunicacional, o qual chama de 

“interativo”. Segundo ele, supera-se a simplificação da comunicação contida na fórmula 

emissor-receptor, para uma forma mais complexa e adequada na qual emissor e receptor são 
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duas faces da mesma moeda, são co-autores de uma obra aberta. A interatividade manifesta-se 

nas esferas tecnológica, mercadológica e social. O autor destaca o termo interatividade para 

diferenciá-lo de outras formas de interação, tendo em vista que refere-se, basicamente, às 

interações entre seres humanos mediadas por computadores. Ele propõe a necessidade de 

constituir uma nova aprendizagem, pautada pela interatividade: 

 

APRENDIZAGEM 

MODALIDADE TRADICIONAL 

(metáfora da árvore) 

 

RACIONAL: organiza, sintetiza, hierarquiza, causaliza, 

explica 

 

LÓGICO-MATEMÁTICA: dedutiva, seqüencial, 

demonstrável, quantificável 

 

REDUCIONISTA-DISJUNTIVA: na base do ou... ou, 

separa corpo e mente, razão e objeto, intelectual e 

espiritual, emissão e recepção, lógico e intuitivo 

 

 

CENTRADA: parâmetro, coerência delimitação, 

transcendência 

 

PROCEDIMENTO: transmissão, exposição oral, leitura 

linear, livresca, memorização, repetição 

MODALIDADE INTERATIVA 

(metáfora do hipertexto) 

 

INTUITIVA: conta com o inesperado, o acaso, junções 

não lineares, o ilógico 

 

MULTISSENSORIAL: dinamiza interações de múltiplas 

habilidades sensórias 

 

CONEXIONAL: na base do e... e, justapõe por algum 

tipo de analogia, perfazendo roteiros originais (não 

previstos), colagens, permanente abertura para novas 

significações, para redes de relações 

 

ACENTRADA: coexistem múltiplos centros 

 

PROCEDIMENTO: navegação, experimentação, 

simulação, participação, bidirecionalidade, co-autoria 

Tabela 1 - Modelos de Aprendizagem (SILVA, 2000, p. 79) 

 
Nesta pedagogia interativa, o professor deverá ter claro que: “Aprender é construir o 

saber em interação com outrem”; é necessário “suscitar a expressão e a confrontação” e saber 

”interpretar as atitudes dos estudantes”; “O trabalho em pequenos grupos interativos” torna-se 

essencial. (SILVA, 2000, p. 183-185). O trabalho docente constitui-se na disponibilização de 

domínios de conhecimento de modo complexo, abrindo um espaço livre e plural de 

construção colaborativa e interativa do conhecimento. Trata-se de uma pedagogia multimodal 

(não-linear), global, diferenciada e relacional (SILVA, 2000, p. 186-188). 

Por fim, outra transformação necessária na prática docente diz respeito às formas de 

avaliação da aprendizagem. Segundo Silva (SILVA et al, 2006), é necessário substituir a 

avaliação tradicional, de cunho liberal, por outra que seja libertadora (numa perspectiva 

apoiada em Paulo Freire): 
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A avaliação liberal A avaliação libertadora 

 ação  individual e competitiva 

 concepção classificatória, sentensiva 

 intenção de reprodução das classes sociais 

 

 postura disciplinadora e diretiva do professor 

 

 valorização da memorização  

 exigência burocrática periódica 

 ação coletiva e consensual 

 concepção investigativa, reflexiva 

 proposição de conscientização das desigualdades 

sociais e culturais 

 postura cooperativa entre os elementos da ação 

educativa 

 valorização da compreensão 

 consciência crítica de todos sobre o cotidiano 

Tabela 2 - Modelos de Avaliação (SILVA et al, 2006, p. 25) 

 
Os procedimentos puramente quantitativos precisam ser superados, especialmente nas 

comunidades em redes online, porque a interatividade, as novas formas de relacionamento 

que surgem, propiciam uma prática avaliativa dialógica e favorecedora da autonomia e da 

autoria dos diferentes sujeitos envolvidos no processo pedagógico. Além da interação, a 

mediação é fator-chave: 

 

Todo o conhecimento que o aluno desenvolve é construído na relação consigo, com os outros 

e com o objeto do conhecimento – tudo ao mesmo tempo. Ou seja, o aluno nunca aprende 

sozinho. [...] Portanto, em primeiro lugar, a interpretação de muitas tarefas de aprendizagem, 

sejam elas orais ou escritas, são fruto da interação dos alunos; em segundo, a mediação, por 

meio de atividades interativas, questionadoras e desafiadoras, e não apenas por meio de uma 

nova explicação do professor ou de um estudo individual do aluno. (SILVA et al, 2006, p. 

26). 

 

Nunes e Vilarinho (SILVA et al, 2006, p. 110) apontam a necessidade de superação do 

instrucionismo, ou seja, das formas mais tradicionais de transmissão de conhecimento e 

avaliação. Revelam que alguns equívocos da prática avaliativa são decorrentes de uma má 

formação docente inicial. Destacam três destes equívocos, os mais comuns: “o bom professor 

é aquele que reprova muito; avaliar é uma prática tão difícil que é quase impossível fazê-la de 

forma correta; e os aspectos quantitativos da avaliação devem ser eliminados”. (p. 113). 

As autoras contra-argumentam da seguinte maneira: uma prática pedagógica voltada 

para o desenvolvimento do aluno não pode ser pautada na reprovação, ao contrário, exige 

estratégias que possibilitem a superação das dificuldades do aluno; avaliar não é um processo 

difícil, mas complexo, exigindo revisão constante de estratégias, dialogicamente; e, por fim, 

eliminar completamente os aspectos quantitativos não resolve o problema da avaliação, na 

verdade é necessário aliar aspectos quantitativos e qualitativos. 

Outro aspecto que favorece novas práticas avaliativas nos AVA é o fato de tudo que é 

realizado ficar gravado no sistema, possibilitando um acompanhamento mais detalhado e 

acurado por parte do docente. Entretanto, na realidade o que ocorre é que a avaliação da 

aprendizagem online acaba sendo o ponto fraco do processo, assim como ocorre no ensino 
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presencial. Por isso, Nunes e Vilarinho (SILVA et al, 2006, p. 117-119) sugerem seis 

pressupostos que podem possibilitar uma avaliação mais justa e adequada: “O diálogo é a 

essência da avaliação; A avaliação interessa a todos os envolvidos, alunos e professores; A 

avaliação da aprendizagem dos alunos só se torna consistente quando se faz em uma relação 

dialética; A avaliação da aprendizagem torna-se mais abrangente quando entrelaça aspectos 

qualitativos e quantitativos; A avaliação é instrumento de transformação/mudança; A auto-

avaliação é elemento-chave para alunos e docentes”. 

Santos (SILVA et al, 2006, p. 317) destaca a necessidade da avaliação ser formativa, 

ou seja: 

 

Em educação online é importante garantir tanto atividades individuais quanto colaborativas e 

cooperativas. É preciso garantir aos sujeitos envolvidos vivências e diversos desafios 

sociocognitivos e político-culturais. Toda prática pedagógica que se preocupa com o singular 

e o plural precisa lançar mão de atividades e dispositivos que potencializem a construção do 

conhecimento a partir dos saberes iniciais dos sujeitos envolvidos, transformando-os em 

conhecimento potencial. A dimensão diagnóstica da avaliação pode ser entendida como o 

reconhecimento do que Vygotsky (1993: 1994) denomina de conhecimento real – aquilo que 

já sabemos sobre um determinado objeto de conhecimento. 

De posse dessa avaliação inicial, expressa a priori pelos sujeitos nas interfaces de 

comunicação, o professor poderá encaminhar novas propostas de trabalho – novas produções 

– que busquem criar zonas de desenvolvimento proximais, expandindo sua prática de 

avaliação diagnóstica para uma avaliação formativa, mediada por novos desafios, novas 

experiências e, conseqüentemente, novas produções de conhecimento. (p. 317). 

 

Para tanto, sugere dois instrumentos que são, ao mesmo tempo, pedagógicos e 

avaliativos: os portfólios e a cartografia cognitiva. Os portfólios não são simples 

agrupamentos aleatórios de produções individuais dos alunos, na verdade são a reunião das 

produções mais significativas deles. Assim, trata-se de uma interface assíncrona de 

comunicação que favorece a pesquisa, a aprendizagem e a avaliação formativa. A prática 

avaliativa formativa é basicamente dialógica, cooperativa e interativa e, por isso, Santos 

(SILVA et al, 2006) destaca três vertentes que se complementam:  

 

Auto-avaliação: O avaliador é o autor da ação ou da performance avaliada. O autor é 

responsável e consciente pelo seu processo de aprendizagem. 

Co-avaliação: O avaliador é um par da ação, da produção ou da performance avaliada. Este 

“par” deve ser na verdade o grupo que de forma cooperativa e compartilhada vai intervir no 

processo de forma global, agregando valor às produções de todos os envolvidos. 

Heteroavaliação: O avaliador é um ator mais experiente, geralmente o professor da atividade, 

no tratamento do objeto de estudo a ser avaliado. É alguém que tem um repertório amplo e 

que interage com a pluralidade de todo o grupo de forma mais intencional e planejada. (p. 

320). 

 

Quanto à cartografia cognitiva (também conhecida pelo termo “mapas conceituais” – 

AUSUBEL, NOVAK), são instrumentos que favorecem a expressão de nosso conhecimento 

através de uma representação gráfica que procura simular as relações complexas e não-

lineares que estabelecemos mentalmente. Alguns aspectos são fundamentais na construção de 



100 

 

um mapa conceitual: escolher o tema e definir o objetivo principal; registrar de forma 

hierarquizada os conceitos; identificar por setas as conexões entre os conceitos. 

Ambos, portfólio e cartografia cognitiva, não são um fim em si mesmo e requerem a 

análise e a (re)construção ao longo do processo pedagógico. Para isso, é fundamental que se 

estabeleçam processos colaborativos, onde os pares reflitam e comentem os trabalhos uns dos 

outros, a fim de avançarem em suas aprendizagens individuais. 
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4. A PESQUISA INTERINSTITUCIONAL "FORMAÇÃO PARA 

DOCÊNCIA ONLINE": UM ESTUDO DE CASO 

 

 

4.1. O Campo 

 

Como indicado na Introdução desta pesquisa, no período compreendido entre 2007 e 

2009, participo da pesquisa interinstitucional “Formação de professores para a Docência 

Online” (http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/), sob a orientação da professora doutora 

Eloiza da Silva Gomes de Oliveira. Como integrante da equipe do Laboratório de Estudos da 

Aprendizagem Humana (LEAH/EDU/UERJ), atuei na elaboração e docência do Módulo 3 - 

“Psicologia da Aprendizagem”, o qual configurou-se como rico campo de pesquisa. A equipe 

reuniu as docentes doutoras Edméa Oliveira dos Santos e Andrea de Farias Castro e os 

mestrandos Lázaro Santos e Patricia Ribeiro Vasconcellos, sob a coordenação da professora 

Eloiza. 

 

 

Imagem 1 – Página de Abertura do AVA da Pesquisa interinstitucional 

“Formação de professores para a Docência Online” 

 

O projeto interinstitucional “Formação de professores para a Docência Online”, 

idealizado e coordenado pelo professor doutor Marco Silva, envolve treze Programas de Pós-

Graduação (PPGs) tanto da rede pública quanto particular (a maior parte em Educação), a 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/
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saber: PPGE da Universidade do Minho (Portugal), PPGE da Universidade Federal de 

Pernambuco, PPGE da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PPGE da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, PPGE da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PPGE da 

Universidade Estadual da Bahia, PPG – TIDD - da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, PPGE da Universidade Estadual de São Paulo, PPG – Políticas Públicas e Formação 

Humana - da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, PPGE da Universidade Estácio de 

Sá, PPGE da Universidade Federal da Bahia, PPGE da Universidade Federal de Alagoas e 

PPGE da Universidade da Madeira (Portugal).  Cada programa projetou, desenvolveu e pôs a 

prova um módulo de estudo. Nos demais módulos seus componentes atuaram como alunos. O 

material resultante comporá um Curso de Especialização em Docência Online (formação 

continuada de professores) e ficará à disposição dos PPGs participantes. 

O objetivo geral do projeto interinstitucional (ANEXO B) é “Formar docentes para 

criação de cursos online e exercício da docência online”, tendo em vista a crescente procura 

pela modalidade de educação a distância e as novas demandas da cibercultura.  

O locus da pesquisa é o ambiente MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment), que como também já vimos, é um software criado e desenvolvido por 

usuários da rede, especialmente por integrantes da cultura hacker e do movimento de fonte 

aberta (CASTELLS, 2003). Ou seja, é regido por licença de uso copyleft, seu uso é livre de 

direitos de propriedade e os aperfeiçoamentos devem ser compartilhados. Trata-se de um 

software que possibilita a criação de ambientes virtuais de aprendizagem. Entre as numerosas 

interfaces que o ambiente oferece, a equipe de pesquisadores do Módulo 3 escolheu as 

seguintes, buscando a criação de um ambiente colaborativo de aprendizagem: 

 Fórum – interface de comunicação assíncrona. Possibilita a criação de fóruns de 

discussão. O fórum foi a interface mais utilizada no referido módulo, mas as 

estratégias de uso, como veremos nas análises, foram diferenciadas, oferecendo 

aos discentes atividades criativas e colaborativas. No caso em estudo, habilitou-se 

a opção de envio das mensagens do fórum por e-mail. 

 Livro – interface que, como o nome antecipa, disponibiliza o material didático do 

curso, no caso o texto-base, em forma de livro digital. Pode ser mais ou menos 

hipertextual e pode ser impresso. 

 Chat – interface de comunicação síncrona, também conhecida como bate-papo. 

Usada para discussões em tempo real, muitas vezes após a discussão assíncrona do 

fórum, possibilitando um diálogo mais intenso entre os participantes e/ou o 

fechamento de uma unidade. 
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 WIKI – interface colaborativa que permite a edição coletiva de documentos, sem 

necessidade de revisão do conteúdo antes de sua publicação. Todos os 

participantes podem alterar e contribuir com o texto nela disponibilizado. 

 

 

Imagem 2 – Interfaces do Módulo 3 
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O Módulo 3 - “Psicologia da Aprendizagem” foi estruturado da seguinte maneira: 

 

1. Parte comum a todo o módulo 3: 

 

Nesse primeiro momento do módulo o objetivo era criar uma comunidade colaborativa 

de aprendizagem, por isso, todas as atividades procuravam favorecer a entrada do aluno no 

curso e no módulo, tornando-o um integrante do grupo.  

Apesar de já ser o terceiro módulo do curso, a participação dos pesquisadores não foi 

constante. Alguns só participaram do módulo 3; outros participaram dos módulos 1 e 2 e não 

ingressaram no módulo 3; e outros só ingressaram no curso posteriormente.  

O fórum de “Boas-Vindas” continha charges dos professores do módulo e um texto 

inicial de recepção. A intenção era tornar o curso menos formal e criar um clima de 

proximidade, confiança e colaboração.  

 

Imagem 3 – Fórum de Boas-Vindas 

 

O “Glossário de Psicologia da Aprendizagem”, aproveitando a interface glossário do 

Moodle, adicionava informação específica de Psicologia da Aprendizagem aos livros e fóruns 

do curso. A princípio o objetivo era que fosse colaborativo, mas acabou sendo 

“monopolizado” pela equipe de docentes.  
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Imagem 4 – Glossário de Psicologia da Aprendizagem 

 

O bate-papo foi a interface menos utilizada, e quando foi utilizada a maioria dos 

alunos estava em recesso acadêmico, não atingindo o objetivo de ajudar a resolver dúvidas e 

discutir alguns pontos mais difíceis do conteúdo.  

 

 

Imagem 5 – Bate-papo 

 

E o fórum “Vamos Fuxicar?” Foi um fórum aberto às questões dos alunos, tendo como 

tema central a educação online. Seu objetivo era permitir um espaço de discussão dos temas 
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de interesse do grupo, sem deixar que essas discussões sobrecarregassem ou dominassem as 

discussões dos fóruns específicos do conteúdo. 

 

 

Imagem 6 – Fórum “Vamos Fuxicar?” 

 

2. Unidade I – Aprendizagem: conceitos básicos, componentes e características da 

aprendizagem: 

 

O módulo 3 foi composto por três unidades de trabalho (ANEXO C). Nessa primeira o 

objetivo era estudar os conceitos de aprendizagem e suas características. A unidade I (assim 

como as demais) foi subdividida em duas partes: “Leituras e Navegações” e “Atividades e 

Interatividade...”. A primeira parte continha o roteiro de atividades e o livro (texto-base da 
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unidade), chamado de “Hipertexto”. Além do livro, o texto-base também foi disponibilizado 

em arquivo PDF para favorecer àqueles que preferem ler na folha impressa. 

 

 

Imagem 7 – “Hipertexto” – Unidade I 

 

Na segunda parte, “Atividades e Interatividade...”, a primeira proposta foi o Fórum 

chamado de “Co-criando o Hipertexto da Unidade”, uma forma encontrada pelos docentes 

para adicionar hipertextualidade ao material do curso, envolvendo a participação dos 

discentes na sua confecção. 

 

 

Imagem 8 – “Co-Criando o Hipertexto” – Unidade I 
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A seguir, o fórum “Brincando de Labirinto” propôs aos alunos que adentrassem num 

caminho aberto pelos docentes num labirinto de conceitos ou criassem uma nova entrada, 

desde que respeitado o tema da Unidade I. Os discentes preferiram seguir os passos dos 

docentes. A primeira entrada colocada pelos docentes chamou-se “Glossário de Experiências” 

e tinha relação direta com o glossário do módulo, já apresentado. Os alunos deveriam 

aproveitar os conceitos ali contidos para fundamentar um relato de experiência sobre 

aprendizagem. 

 

 

Imagem 9 – “Fórum “Brincando de Labirinto” 

 

Depois, em “Questões para animar o debate”, a nova entrada propôs três questões a 

serem discutidas, visando rever e sintetizar as discussões da unidade:  

 “Embora a aprendizagem seja um processo interno, ela se apresenta de forma 

observável através do comportamento. Na aprendizagem em ambientes virtuais como 

esses comportamentos podem ser observados?”  

 “Muitos criticam a utilização da tecnologia de informação e comunicação nos 

processos de ensino e aprendizagem como um retorno à tendência tecnicista de 

educação. De que forma a docência online pode contribuir para enfrentar essas 

críticas?”  
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 “O texto fala da necessidade da formação do professor para a mediação das 

aprendizagens online, já que o docente não "entra por uma porta tradicional e sai por 

um portal virtual". Quais as características mais importantes desta formação?” 

 

Por fim, o fórum “Portfólio Avaliando a Aprendizagem”, visava a avaliação da 

unidade, seguindo os seguintes conceitos (já detalhados no referencial teórico desta pesquisa): 

 Auto-avaliação - o avaliador é o autor da ação, da produção ou da performance 

avaliada. O autor é responsável e consciente pelo seu processo de aprendizagem. 

 Co-avaliação – o avaliador é um par da ação, da produção ou da performance 

avaliada. Este “par” deve ser na verdade o grupo que de forma cooperativa e 

compartilhada vai intervir no processo de forma global, agregando valor às produções 

de todos os envolvidos. 

 Heteroavaliação - o avaliador é um ator mais experiente, geralmente o professor da 

atividade, no tratamento do objeto de estudo a ser avaliado. É alguém que tem um 

repertório amplo e que interage com a pluralidade de todo o grupo de forma mais 

intencional e planejada. 

 

 

Imagem 10 – Fórum “Portfólio Avaliando a Aprendizagem” 
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3. Unidade II – O Cognitivismo clássico: o interacionismo de Piaget e o sócio-

interacionismo de Vygotsky. Aprendizagem interativa e colaborativa e ambientes 

virtuais: 

 

Na Unidade II a estrutura básica se repetiu: “Leituras e navegações” (roteiro, livro e 

texto para impressão); “Atividades e Interatividades...” (“Co-criando o hipertexto da 

Unidade”; “Portfólio Avaliando a Aprendizagem”). Mas a atividade específica da unidade foi 

o fórum chamado “Entrevista com Piaget e Vygotsky”, no qual discentes e docentes 

precisaram simular o papel ora de entrevistadores, ora de Piaget e/ou Vygotsky. Foi um fórum 

avaliado posteriormente pelos alunos como difícil, pois seria necessário um aprofundamento 

maior para que se pudesse responder como eles os autores. 

 

 

Entrevista com Piaget e Vygotsky 
por Edmea Santos - Monday, 14 July 2008, 22:11 

  

 Olá pessoal!  
Em nossa unidade 2 apresentamos o fórum "Entrevista com Piaget e Vygotsky" e o caso da professora 
www.pensamentocrítico.com.br. Vamos simular uma entrevista entre os dois mais importantes teóricos 
interacionistas na tentativa de indentificar e propor soluções alternativas para o problema apresentado na charge a 
seguir:  

 
1. O que há de contraditório na cena acima?  
2. Seria esta prática docente interacionista? Justifique sua resposta.  
3. E se a instrução dada pela professora estivesse num ambiente online de aprendizagem? Seria 

diferente ?  
Vamos imaginar um diálogo entre Piaget e Vygotsky aqui em nosso ambiente online. Isto não seria 
impossível, pois ambos foram contemporâneos, embora tenham vivido em espaços geográficos muito 
diferentes. O que um perguntaria ao outro e qual seria a resposta do que foi “entrevistado” na tentativa 
de respondermos as questões acima?  
Esperamos por todos e todas travestidos de Piaget e Vygotsky. Temos como referência o texto base da 
unidade e um web-map com outros links sobre o tema. Contamos também com os saberes de tod@s para 
o debate.  
[]s  Equipe UERJ  

 

Imagem 11 – Fórum “Entrevista com Piaget e Vygotsky” 

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
mailto:tod@s
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Houve uma enquete para definir o dia do bate-papo (chat), que ficou definido para dia 

20-07-08, ou seja, em pleno recesso acadêmico o que resultou em fracasso dos objetivos que 

se tinha para o seu uso (tirar dúvidas e aprofundar as questões mais polêmicas e/ou difíceis. 

No portfólio de avaliação houve uma questão específica de verificação da 

aprendizagem, além dos itens já descriminados anteriormente: “Dos conceitos apresentados 

na unidade 2 a partir das idéias de Piaget e Vygotsky, quais as contribuições e desafios para a 

docência e a aprendizagem online?” 

 

4. Unidade III – Aprendizagem e formação de conceitos no ciberespaço: Vergnaud e a 

gênese dos campos conceituais; a “teoria do Protótipo” de Eleanor Rosch; a “ecologia 

cognitiva” de Pierry Lévy: 

 

Na Unidade III a estrutura básica se repetiu: “Leituras e navegações” (roteiro, livro e 

texto para impressão); “Atividades e Interatividade...” (“Co-criando o hipertexto da Unidade”, 

“Portfólio Avaliando a Aprendizagem”). Entretanto, ainda na primeira parte, foi incluído o 

vídeo “Educação Hoje e Amanhã”
6
 que enriqueceu o conteúdo do livro.  

 

 

Imagem 12 – Vídeo “Educação Hoje e Amanhã” 

 

                                                           
6
 Disponível em http://br.youtube.com/watch?v=xtZdP7aMhgY 

http://br.youtube.com/watch?v=xtZdP7aMhgY
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A seguir, na segunda parte, ao invés de haver um fórum específico foi criada uma 

WIKI para elaborar um texto coletivo sobre “Conceitos, saberes e competências para a 

docência online: co-criando um roteiro”. 

 

 

Imagem 13 – WIKI - “Conceitos, saberes e competências para a docência online: 

co-criando um roteiro” 

 

No portfólio de avaliação uma pergunta específica foi colocada para verificar a 

aprendizagem: “dos conceitos apresentados na unidade 3, quais as contribuições e desafios 

para a docência e a aprendizagem online?” 

A unidade III foi toda realizada no período de recesso acadêmico o que reduziu 

drasticamente a participação dos alunos. Apesar disso, aqueles que participaram mostraram-se 

verdadeiros integrantes de uma rede de aprendizagem, de uma comunidade colaborativa, 

foram incansáveis na discussão dos tópicos levantados (ANEXO D). 

Convém destacar que, por ser um campo “habitado” por pesquisadores de diferentes 

lugares e instituições, a riqueza das interações é muito grande. Os registros do Módulo 3 são 

verdadeira expressão do pensamento acadêmico sobre a educação online.  

Ao final de cada módulo, o Prof. Dr. Marco Silva colocava no fórum geral da pesquisa 

interinstitucional uma avaliação com três aspectos: a) desenho didático (arquitetura dos 

conteúdos e das situações de aprendizagem), b) docência (mediação pedagógica dos 

professores) e c) discência (autoria e co-autoria na construção da aprendizagem e da prática 

pedagógica).  
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4.2. A Metodologia 

 
Tendo clareza sobre o fazer científico em ciências humanas e sobre o papel do 

pesquisador como ator que influencia a pesquisa, esta pesquisa busca responder ao seguinte 

problema: quais os indicativos para o desenvolvimento de uma proposta de EAD que 

privilegie os processos colaborativos e interacionais de construção do conhecimento em 

ambientes virtuais de aprendizagem? Não se crê que a resposta alcançada seja a única ou 

imutável, mas que ela contribui para a construção de uma educação online mais democrática e 

qualitativamente melhor.  

Esta pesquisa tem perspectiva predominantemente qualitativa. A abordagem é sócio-

histórica. Trata-se de uma pesquisa aplicada, pois procura respostas para um problema de 

ordem prática, a partir de um referencial teórico anterior.  

O método é o estudo de caso, considerando-se que busca resposta para a questão de 

como trabalhar com educação a distância privilegiando os processos colaborativos e 

interacionais de construção do conhecimento em ambientes virtuais de aprendizagem.  

A princípio as considerações e conclusões se aplicam ao caso aqui exposto, mas 

análises futuras poderão favorecer generalizações, tendo em vista a escolha de um caso 

significativo dentro do campo da educação online. 

 

4.2.1. A Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada com base em dados existentes, ou seja, não houve uma 

intervenção deliberada da pesquisadora, visando provocar uma mudança, nem grupos de 

investigação (de controle, por exemplo). O início do módulo foi no dia 30 de junho de 2008 e 

o seu final no dia 31 de julho de 2008. 

Para a coleta de dados foram utilizadas a observação participante e a pesquisa com 

base documental (os registros online do curso). Ou seja, a coleta de dados foi descritiva e 

apoiada nos materiais produzidos pelos pesquisadores-discentes durante a realização do 

módulo e nos materiais produzidos pela equipe de pesquisadores-docentes do módulo: os 

materiais didáticos, as propostas de atividades pedagógicas, as intervenções pedagógicas e as 

interfaces escolhidas.  



114 

 

Excluíram-se os dados relativos ao bate-papo, pois foi uma atividade que não 

funcionou adequadamente e o “Glossário Colaborativo”, pois houve apenas uma contribuição 

de discente. 

O fechamento da coleta de dados ocorreu em sete de novembro de 2008. Naquele 

momento havia um total de oitenta e três participantes da pesquisa interinstitucional. Destes, 

apenas trinta e um participaram do Módulo 3, sendo que cinco participantes atuaram como 

docentes e vinte e seis atuaram como discentes. No gráfico 3, se considerados apenas os 

percentuais e números, a amostra se torna pouco expressiva. Mas considerando-se as 

interações e a dinâmica pedagógica torna-se um caso digno de estudo e de futuras aplicações 

destes a novos cursos online. 

 

 

Gráfico 3 – Quantidade de participantes que interagiu em cada atividade do 

Módulo 3 

 

Ao longo do módulo o número de participantes caiu bruscamente, o que pode ser 

explicado pelo recesso acadêmico do mês de julho.  O gráfico 4 mostra com clareza o 

ocorrido: 
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Gráfico 4 – Progresso do Módulo 3 

 

Percebe-se pelo gráfico que as atividades Fórum de boas-vindas e Fórum Labirinto - 

Parte 1 (Glossário de experiências) foram as mais participadas. Isto pode ser explicado pelo 

fato de serem fóruns baseados nas experiências dos alunos e não no conteúdo específico do 

módulo (Teorias de Aprendizagem). 

 

4.2.2. A análise dos dados 

 

O método escolhido para a análise foi a “análise de conteúdo”. À luz do referencial 

teórico, a análise inicial do campo ajudou a levantar três indicadores fundamentais na 

definição de cursos em educação online. Estes indicadores apontaram as categorias que a 

priori seriam utilizadas na análise dos dados.  

Foram criadas planilhas, chamadas “grades de análise de conteúdo”, a partir da 

definição das categorias de análise, configurando-se, assim, como uma análise de “grade 

fechada”. Ao todo, dez grades de análise de conteúdo foram construídas. Cada uma tem 

ligação direta com uma parte do Módulo 3 (com algumas exceções): 

 

1. Proposta da Pesquisa “Formação para a Docência Online” e Ementa/Plano 

Inicial – análise do conteúdo do projeto da pesquisa interinstitucional e da 

ementa do Módulo 3. 

2. Fórum Boas-Vindas! – análise do conteúdo da atividade de abertura. 
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3. Fórum – Vamos Fuxicar? – análise do conteúdo do fórum de tema livre. 

4. Unidade 1 (Roteiro de Atividades; Livro) e Fórum Co-criando o hipertexto da 

Unidade 1 – análise de conteúdo da Unidade 1. 

5. Fórum Brincando de Labirinto – Parte 1 – Glossário de Experiências – análise 

de conteúdo da Unidade 1. 

6. Fórum Brincando de Labirinto – Parte 2 – Questões para animar o debate – 

análise de conteúdo da Unidade 1. 

7. Unidade 2 (Roteiro de Atividades; Livro) e Fórum Co-criando o Hipertexto da 

Unidade 2 – análise de conteúdo da Unidade 2. 

8. Fórum Entrevista com Piaget e Vygotsky – análise de conteúdo da Unidade 2. 

9. Unidade 3 (Roteiro; Livro), Co-criando o Hipertexto da Unidade 3 e WIKI – 

análise de conteúdo da Unidade 3. 

10. Fóruns Portfólio “Avaliando a aprendizagem” 1, 2, 3 e Fórum de Avaliação do 

Módulo 3 – análise de todos os fóruns de avaliação, inclusive o que faz parte 

da avaliação geral da pesquisa “Formação para a Docência Online”. 

 

O tratamento dos dados enfocou o discurso e o sentido que os participantes atribuem 

às categorias de análise. O recorte de conteúdo proposto foi feito com base nos temas de 

maior relevância dentro do conceito de educação online. Procurou-se analisar o conteúdo 

manifesto, aquele expresso abertamente por palavras e expressões claramente ligadas aos 

temas, mas também o conteúdo oculto, aquele que está por trás do discurso (Laurence 

Bardin).  

 

Imagem 14 – Exemplo de Grade de Análise de Conteúdo 
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As análises foram feitas por processo de emparelhamento, ou seja, associando os 

dados recolhidos ao referencial teórico.  

Destacam-se abaixo os três indicadores essenciais para a definição de propostas de 

educação online, seguidos das categorias que estão diretamente relacionadas a cada um: 

  Uma proposta de educação online é determinada pela visão pedagógica e 

comunicacional de seus idealizadores – categorias de análise: Conceito de Educação 

Online; Cibercultura; Interação e Mediação. 

 Assim como na educação presencial, a educação online necessita de profissionais 

qualificados e continuamente em formação – categorias de análise: Formação 

Docente; Docência Online. 

 A distância entre professores e alunos exige que o AVA permita aproximação por 

outros meios – categorias de análise: Didática em Educação Online; Material 

Didático; Gestão da Aprendizagem em AVA. 

 

Ao longo desta pesquisa, no referencial teórico, todas as categorias foram abordadas de 

forma contextualizada e dinâmica. Entretanto, por uma questão de esclarecimento do que se 

entende por cada uma e de clareza quanto ao referencial utilizado na análise do conteúdo, 

cada uma será descrita e explicitada neste capítulo, antecedendo as análises propriamente 

ditas.  

 

 Conceito de Educação Online 

 

Considera-se nesta pesquisa o conceito de educação online como o mais adequado para 

referendar a educação mediada por computadores interconectados via Internet, pois ultrapassa 

o conceito tradicional de EAD, vislumbrando as novas perspectivas que a cibercultura 

oferece. Trata-se de um paradigma educacional pautado em processos de interação e de 

colaboração. 

 A visão de educação online que fundamenta a proposta da pesquisa interinstitucional se 

afina com a visão aqui defendida, ou seja, uma educação a distância, mediada por 

computadores e conectada à Internet. Ela exige novas formas de atuação pedagógica. Nas 

palavras de Silva (2007): 

 

Proporcionar educação online não é o mesmo que oferecer educação presencial ou a distância 

via suportes tradicionais. A primeira exige metodologia própria que pode, inclusive, inspirar 
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mudanças profundas no modelo da transmissão que prevalece na sala de aula presencial 

“infopobre” e “inforrica”. Será preciso educar com base em diálogo, troca, participação, 

intervenção, autoria, colaboração. É certo que essa metodologia não é prerrogativa do 

computador conectado, mas é nele que encontra possibilidades de sua potencialização.   

 

É possível graças a políticas públicas que favorecem a expansão da EAD e sua 

equiparação aos cursos presenciais, como aparece no trecho a seguir: 

 

A legislação brasileira atual sobre EAD é arrojada. Inicialmente a Portaria do MEC 2.253, de 

18 de outubro de 2001, conhecida como “Portaria dos 20%”, veio garantir às instituições de 

ensino superior a opção de oferecer até 20% de suas disciplinas regulares na modalidade a 

distância, que transita dos suportes tradicionais para a internet. Pouco tempo depois vieram a 

Portaria 4.059/2004, o Decreto 5.622/2005 e a Portaria 1.046/2007 que ampliaram muito mais 

os horizontes para a modalidade educacional a distância (o impresso via correio, o rádio e a 

tv) e para a modalidade educacional online (o computador e a internet). (Silva, 2007). 

 

Em relação ao Módulo 3, também fica clara a necessidade de um novo paradigma 

educacional, principalmente para a educação online. Eloiza propõe um repensar sobre a 

aprendizagem em ambientes virtuais: 

 

Re: Boas-vindas! por Eloiza Oliveira - Thursday, 3 July 2008, 00:08 

Maristela, Lígia, Lina, Maria Teresa, 

Que bom perceber a disposição de vocês e a boa vontade em relação a este módulo. 

A aprendizagem é um tema intrigante e desafiador e acredito que é necessário atualizar e 

reeditar vários estudos sobre ela, já realizados em relação à Educação Presencial, para 

compreendermos a aprendizagem em ambientes virtuais. 

Abraço grande.  

 

Bento, ao vislumbrar a aprendizagem como essencial, aproxima-se da posição aqui 

defendida, na qual o aprendizado deve ser o foco do trabalho pedagógico: 

 

Re: Boas-vindas! por Bento Silva - Friday, 4 July 2008, 15:01 

Olá 

Abertura muito criativa do módulo, gostei. Parabéns!!!  

Na medida das minhas disponibilidades, pretendo participar ativamente no módulo, pois 

entendo que a Psicologia da Aprendizagem é das principais bases nutritivas para entendermos 

a integração das TIC na educação. Afinal ... não nos podemos esquecer que o que está em 

causa é a Aprendizagem! 

Abraços, Bento  

 

Edméa aponta algumas características do novo paradigma, como: flexibilidade do tempo, 

interatividade (prefiro interação) e colaboração. Depois, em outro momento, chama os 

participantes ainda ausentes ao debate, reiterando a necessidade de uma educação online com 

base na colaboração e na interação, deixando claro que o módulo era uma obra aberta que 

poderia ser (e foi) transformado ao longo do processo a partir das contribuições dos 

participantes. Também enfoca o papel do docente como um parceiro no processo. 

 

Também para quem ainda não participou do módulo 3... por Edmea Santos - Wednesday, 9 

July 2008, 11:57 

 Olá pessoal! 

Quem ainda não participou do módulo 3 não tem problema. O importante é chegar. Venham 

interagir conosco agregando valor ao nosso desenho didático que é "obra aberta". Não fiquem 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=162&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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tímidos.  Aqui todos nós ensinamos e aprendemos com nossos erros, acertos, tentativas de 

acertar, questionamentos, descobertas, experiências boas e não tão boas. A educação online 

colaborativa é uma modalidade muito nova. Esta pesquisa é, para nós da equipe UERJ, mais 

uma grande oportunidade para aprendermos. Aprendizagem é o nosso tema principal deste 

módulo.  

 

Maria Leopoldina levanta uma questão fundamental na visão de educação online – o 

currículo. Assim, como analisado no referencial teórico, é necessário mudar o formato da 

educação. Deixar para trás os currículos fragmentados e cartesianos, para investir em outros 

interdisciplinares e voltados à interação e à colaboração. Nas palavras dela: 

 

Re: Fuxicando sobre EAD... por Maria Leopoldina Pereira - Tuesday, 8 July 2008, 

14:44 

Méa, tenho pouca experiência em EAD, participei apenas de um curso do MEC. Mas a partir 

de algumas experiências de companheiras do LIC e de nossas discussões no grupo,bem como 

a sua resposta sobre currículos e formação de professores e tutores para EAD,percebo que o 

ensino à distância ainda repete o modelo presencial,marcadamente calcado em "currículos 

 bancários",que como você bem apresenta,não levam em conta a construção do 

conhecimento,mas o que poderíamos chamar talvez,de "emissão e recepção" de 

conteúdos.Creio,como você,que a utilização dos recursos da tecnologia aliada à visão de 

currículo fundamentado na diferença pode representar uma nova forma de aprender e ensinar 

não só na EAD,como também nos cursos presenciais.  

 

Neste sentido, Edméa aponta para a necessidade de valorizar e considerar as diferenças na 

elaboração dos currículos, buscando estruturas mais democráticas: 

 

Re: Fuxicando sobre EAD... por Edmea Santos - Wednesday, 9 July 2008, 12:15 

Olá Dina! 

Concordo plenamente com você. O currículo pela diferença e na diferença. Muitas vezes a 

"diferença" é vista como problema nas organizações bancárias baseados no discurso único 

que é geralmente branco, macho e cristão presentes na herança clássica da Ciência Moderna. 

Neste caso, as diferenças são neutralizadas ou mesmo excluídas. Seja na educação  presencial, 

online ou a distância, temos como realmente mudar isso. Para tanto precisamos ir fundo no 

tema da diferença e garantir novas formas de enunciação baseadas na dialógica, na interativa, 

na polifonia de sentidos. Assim, os "diferentes" serão sujeitos autores que com suas vozes co-

criam o currículo e a aprendizagem. Neste sentido, temos que aproveitar o potencial 

comunicacional e pedagógica das tecnologias digitais que como já falamos aqui são 

mediadoras e não meras extensões de nossos músculos. 

 

Socorro traz o fato de que o paradigma do hipertexto pode ser um caminho interessante 

para repensar a linearidade da educação. Também destaca a importância do ambiente virtual 

ser plástico e não-linear indicando que essas características podem ser fundamentais para 

redimensionar a prática educativa: 

 

Re: Fuxicando sobre EAD... por Socorro Cabral - Friday, 11 July 2008, 19:42 

Oi Méa, oi pessoal... 

Essa discussão sobre currículo é de fundamental importância nas discussões sobre educação, e 

de modo mais específico sobre educação online. A própria especificidade do contexto digital 

(plástico e não linear), pede currículos com perspectivas mais abertas e em sintonia com as 

particularidades dos sujeitos envolvidos. Não dá para pensar em propostas engessadas com 

tudo já programado nos mínimos detalhes. Daí a importância de aproveitarmos o potencial do 

hipertexto e da interatividade para criarmos processos formativos em co-autoria.   

Socorro 

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=397&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=366&course=11
http://www.facom.ufba.br/hipertexto/
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Ao tratar da aprendizagem, indiretamente pensamos em educação, e no caso desta 

pesquisa, em educação online. Verificamos nos textos-base que de acordo com a teoria de 

aprendizagem que a embasa a educação assume características diferentes. 

O conceito claro de aprendizagem do texto-base da Unidade 1 favorece pensar sobre a 

educação online e se realmente ela promove aprendizagem, de acordo com conceitos 

elencados, a saber: 

 

Alguns outros conceitos de aprendizagem, bastante conhecidos, podem ser citados: 

 Aquisição ou mudança relativamente estável de comportamentos ou de processos 

mentais, devida à interação com o meio, experiência ou exercício.  

 Processo de aquisição e assimilação, mais ou menos consciente, de novos padrões e 

novas formas de perceber, ser, pensar e agir.7 

 Mudança do comportamento observável, mensurada através de instrumentos e 

procedimentos específicos, sob a ação de contingências do meio externo. 

 Auto-atualização de potencialidades do self, respondendo à tendência natural de 

aprimoramento do ser humano. 

 Construção de estruturas cognitivas progressivamente mais sofisticadas, como 

decorrência de adaptações suscitadas pelo ambiente.  

 

Se bem conduzida (como ocorre em qualquer modalidade) e se promove zona de 

desenvolvimento proximal, a educação online pode resultar em aprendizagens significativas. 

No final do texto desta mesma unidade, a aprendizagem online é abordada. Destacam-se 

aproximações e especificidades em relação à aprendizagem presencial. Reforça-se a 

necessidade de formação docente e de um cuidado especial em relação ao AVA e às 

concepções de aprendizagem por trás da estrutura de um curso. Usando as palavras do texto-

base: 

Segundo Barajas (2003)8 ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é “um espaço ou uma 

comunidade organizada com o propósito de aprender”, o que cria a necessidade da articulação 

de três fatores essenciais – o aparato tecnológico que lhe dê suporte, o desenvolvimento de 

uma metodologia adequada e uma concepção clara de aprendizagem, de construção do 

conhecimento. 

 

Edméa aponta aspectos importantes sobre o conceito de educação online: a) precisa 

superar a pedagogia da transmissão; b) questiona a relação entre ensino e aprendizagem na 

educação online; c) lembra que o conceito de aprendizagem é fundamental para a educação; 

d) questiona se a preocupação com o ensino não é mais forte na educação online; e) e, por 

fim, questiona como a Psicologia da Aprendizagem se relaciona com estas questões: 

 

Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só aprendizagem? por Edmea Santos - 

Saturday, 5 July 2008, 21:46 

Oi pessoal! 

Patrícia você resgata da fala da Maristela um trecho bem interessante. Maristela nos convoca 

a repensarmos a prática de ensino baseada na pedagogia da transmissão. A fala da Maristela 

                                                           
7  SCHMITZ, E. Fundamentos da Didática. São Leopoldo: UNISINOS, 1993. 
8
  BARAJAS, M. Entornos Virtuales de Aprendizaje en la enseñanza superior: fuentes para una revisión del campo”. 

In: Barajas, M. (Coord.): La tecnologia educativa en la enseñanza superior. Madrid, McGraw-Hill, 2003, p. 3-29. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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destaca o ensino diretamente, seja para denunciar experiências ruins ou anunciar experiências 

interessantes. Em nossa unidade 1 a aprendizagem é o nosso principal conceito. Para propor 

novas entradas para este labirinto elencamos as seguintes questões: 

Será que podemos separar aprendizagem de ensino na educação online?  

Será que não estamos muito centrados no ensino quando arquitetamos desenhos didáticos?  

Todo ensino leva à aprendizagem?  

 Podemos aprender sem ensinar?  

Quando falamos de aprendizagem online temos necessariamente que nos preocupar com o 

ensino online? 

Como a Psicologia da Aprendizagem se relaciona com estas questões? Será que a Psicologia 

da Educação se relaciona com as questões da prática pedagógica? O que muda na educação 

online? 

Bento Silva, Maria Teresa, Adriana Bruno, Eloiza e demais colegas, que atuam diretamente 

com o campo da Psicologia da Aprendizagem,  o que vocês acham disso tudo?  

[]s Méa  

 

Realmente, há uma linha de ensino a distância (instrucional) que se preocupa com o 

ensino (inclusive, chama-se ensino a distância). Segundo alguns estudos (MOORE, PETERS), 

ao pensar a educação a distância três aspectos são fundamentais: diálogo, estrutura e 

autonomia (MOORE, apud PETERS, 2007). Nos cursos instrucionais a estrutura é rígida, 

pensada passo-a-passo, o diálogo é reduzido às respostas das atividades e encaminhamentos 

do professor e a autonomia é fundamental, pois o aluno fica “por sua conta”. 

Na educação online, conforme o conceito abordado, pensado sob formas colaborativas e 

interacionais de aprendizagem, o material didático sofre mudanças no decorrer do curso, de 

acordo com as demandas e necessidades dos alunos, o diálogo torna-se fundamental e a 

autonomia continua muito importante, mas o aluno não se sente isolado, pois pode interagir 

com seus pares. 

A Psicologia da Educação, os estudos sobre a aprendizagem, são fundamentais à educação 

online, pois são esses conhecimentos que fundamentarão a prática docente. Neste sentido, 

Teresa fala em uma dialética ensino-aprendizagem. Destaca a importância de ao pensar o 

ensino, pensar como a estrutura do curso poderá provocar/gerar aprendizagem: 

 

Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só aprendizagem? por Maria Teresa 

Freitas - Tuesday, 8 July 2008, 21:40 

Méa 

 Vc traz questões importantes. 

 Será que podemos separar aprendizagem de ensino na educação online?  

R- Vejo uma relação dialética entre ensino e aprendizagem tanto no presencial quanto na 

educação online.Acredito que só há ensino se este resulta em aprendizagem. Pasolini tem uma 

frase que gosto muito em seu livro "Jovens Infelizes" : "...não se pode pode ensinar se 

também não se aprende". A relação ensino-aprendizagem é uma só . Os espaços onde ela 

acontece :sala de aula presencial, encontros presenciais ou espaço virtual, online, é que são 

diferentes e usam de recursos diferentes. 

Respondendo sua outra pergunta digo que quando arquitetamos um desenho didático 

deveríamos estar centrados na aprendizagem que eles poderão proporcinar. 

Todo ensino deveria levar à aprendizagem, mas infelizmente naõ é isso que sempre acontece. 

A Psicologia da Educação está imbrincada com a prática pedagógica.Defendo no livro :" 

Psicologia e Educação: um intertexto" a idéia de que a psicologia da educação não é uma 

mera aplicação da psicologia à educação mas que ambas estão mutuamente relacionadas. 

Maria Teresa  

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=237&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=237&course=11
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De fato, a aprendizagem e o ensino são profundamente interdependentes, mesmo sendo 

processos diferentes. Como afirmado por Teresa, nem sempre o ensino gera aprendizagem e é 

papel da educação rever isso. 

Lázaro questiona se é possível planejar a aprendizagem dos outros. Ele destaca a 

necessidade de perguntar mais aos discentes o que eles precisam, saber ouvi-los, para 

compreender melhor o processo de aprendizagem. Neste sentido, realmente não há como 

prever ou planejar a aprendizagem. O que se pode estruturar é o ensino, usando hipóteses de 

como os alunos poderão aprender com determinada estrutura (Elizabeth aponta algo 

semelhante). Vejamos o que Lázaro e Elizabeth afirmam: 

 

Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só aprendizagem? por Lázaro 

Santos - Wednesday, 9 July 2008, 14:14 

Olá Pessoal, 

Em determinado momento de seu livro (Fomos maus alunos), Gilberto Dimeinstein e Rubens 

Alves questionam como é possível planejarmos a aprendizagem dos outros. [...] 

Será que estamos falando mais sobre o que os outros devem aprender ou tentamos em alguns 

momentos perguntar como pode acontecer esse processo? 

Lázaro Santos  

 

Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só aprendizagem? por Maria 

Elizabeth Almeida - Monday, 14 July 2008, 22:34 

Edmea 

Vc está provocando questões que abrangem um largo horizonte da Psicologia da Educação e 

da Educação, mas p/ cada uma poderíamos responder sim e não. Por exemplo, na primeira 

questão, se falo da EAD online o ensino se encontra separado da aprendizagem em relação ao 

tempo, espaço e contexto. Porém, p/ planejar um ensino que potencialize a aprendizagem 

preciso me antecipar e procurar identificar como meu aluno aprende, não um aluno etéreo, 

mas um aluno concreto situado em determinado contexto. Trata-se de um movimento de 

contextualizar p/ entender como o aluno aprende e descontextualizar para ajudá-lo a olhar o 

global a partir de determinado local.  

Um autor maravilhoso p/ ajudar a pensar sobre suas questões é Daniels. Veja em: DANIELS, 

Harry. Vygotsky e a Pedagogia. São Paulo: Ed. Loyola, 2003.  

Um bj e parabéns pelas excelentes provocações.  

 

Ao longo do processo, o professor que se pauta numa pedagogia renovada se preocupará 

em rever e mudar aquilo que for necessário para alcançar os resultados esperados em relação à 

aprendizagem. Ele não vai seguir o curso linearmente, ele vai ouvir seus alunos. O módulo 3 

trabalhou desta maneira. 

É interessante como no fórum “Labirinto”/“Glossário de Experiências” a estratégia de 

fazer os alunos dialogarem entre si surte efeito e vemos as pessoas sugerindo, questionando, 

concordando, discordando, enfim, interagindo umas com as outras. 

Assim como Harassim et al (2005), Teresa aponta que ao se comunicar por escrito o aluno 

age reflexivamente. Além disso, teoricamente, até os mais tímidos terão oportunidades iguais 

de participação. Segundo Teresa, esse esforço reflexivo gera aprendizagem: 

 

Re: Glossário de Experiências por Maria Teresa Freitas - Saturday, 5 July 2008, 17:03 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=278&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=278&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=190&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=190&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=237&course=11
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Na educação online ampliamos o tempo de contato entre as pessoas, entre professores e 

alunos. Todos têm tempo e espaço para se expressarem. E essa expressão se faz via escrita. 

Escrita que inseparável de uma leitura se torna reflexiva, argumentativa. Quando temos que 

responder uma pergunta, discutir uma afirmação do outro via escrita isso leva a um esforço 

reflexivo que gera aprendizagem.  

 

Mas, por outro lado, alguns alunos só se expõem nos fóruns se se tratar de atividade 

obrigatória, seja por insegurança ou por só se preocuparem com o que vale nota (quando é o 

caso). 

Em consonância com o referencial teórico aqui defendido, Marco, a partir da análise o 

material didático da Unidade 2 (o livro), destaca alguns pontos importantes na educação 

online: a necessidade de um AVA de boa qualidade (afirma que o MOODLE é muito bom); a 

necessidade de formular, testar, aplicar, refletir e rever metodologias online; o 

aprofundamento nos estudos dos autores das teorias de aprendizagem, visando a levantar 

indicativos para uma melhor educação online. Em suas palavras: 

 

Re: Questões para "animar" ainda mais o labirinto por Marco Silva - Monday, 7 July 2008, 

11:23 

Colegas  

Eloíza faz uma síntese elucidativa com seu texto "Psicologogia da aprendizagem. [...] 

Inquietação 1 . Sobre os “três fatores essenciais” citados:  

 Sobre o aparato tecnológico ou "ambiente virtual de aprendizagem" (AVA), de 

fato, ele precisa ser bom. Aliás, considero o Moodle muito bom. O grande 

problema aqui é que a exclusão digital e cibercultural do professor irá subutilizar 

as potencialidades desse AVA e consequentemente a docência.  

 Sobre o desenvolvimento de uma metodologia adequada , de fato é necessário. 

Entretanto a metodologia para a educação online ainda está pouco sistematizada. 

As práticas são apresentadas em poucos eventos específicos. Raramente discutidas 

e testadas nos cursos de formação de professores.  

 Sobre uma concepção clara de aprendizagem, de construção do conhecimento , 

faltam pesquisas sobre a transposição das teorias dos clássicos autores da 

pedagogia (citados no texto da Eloíza) para o ambiente online de aprendizagem. 

São teorias e práticas forjadas no presencial. Falta avançar na sistematização de 

terias para a aprendizagem online.  

 

Aproveito a oportunidade para perguntar à Equipe PPGE UERJ:  

Quais as metodologias vcs consideram mais adequadas ao trabalho docente e discente neste 

módulo 3?  

Quais as concepções claras de aprendizagem vcs adotam ou valorizam nesse módulo 3? 

 

Lázaro destaca que a concepção que temos de educação online é definidora do tipo de 

curso que iremos realizar. E que é sobre este aspecto que podemos rebater as críticas sobre 

uma volta ao tecnicismo: 

 

Re: Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na educação online por 

Lázaro Santos - Tuesday, 8 July 2008, 18:31 

Olá Profª. Eloiza e colegas... 

Para pôr umas pulguinhas em quem às colocou no jogo, perguntaria à Eloiza e aos demais 

colegas se nesta pergunta não está implícito: que projeto de educação on line estamos 

falando?, tomando como ponto de partida que, uma vez mediadora de práticas sociais, a 

docência on line ou não, a EAD ou os modelos mais tecnicistas se inserem em um conjunto de 

práticas... 

A questão não seria: de que forma ao nos apropriarmos da docência on line podemos 

contribuir para enfrentar essas críticas? 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=278&course=11


124 

 

São apenas pequenas implicâncias um pouco além da semântica... 

Beijos e abraços, 

Lázaro  

 

Tatiana concorda com Lázaro sobre a importância do conceito de educação online que 

temos. Ela define a educação online (a partir de SANTOS), não como uma terceira ou quarta 

geração de EAD, mas como um novo movimento nascido da cibercultura. Segundo ela, a 

partir deste conceito, a docência online já envolve um conjunto de práticas educativas 

renovadas, como basear-se na colaboração, participação e co-autoria, ou seja, em processos 

interativos: 

 

Sobre pulgas e macacos por Tatiana Claro - Thursday, 10 July 2008, 00:35 

Lázaro, compreendi perfeitamente seu questionamento em relação à pergunta colocada pela 

professora Eloiza, que procede, mas percebo isso dependerá do conceito que se tem de 

Educação Online.  

Em minha dissertação (...) faço uma breve diferenciação entre EAD e Educação Online, 

apoiada em Santos (mais conhecida por aqui com Méa...), que considera a Educação Online 

não como a terceira ou quarta geração da EAD, mas sim um movimento nascido de um novo 

paradigma: a cibercultura.  

Se a Educação Online nasce da cibercultura, quando digo docência online já está imbricado a 

forma como nos apropriamos dessa docência, ou seja, um “professorar” baseado na 

colaboração, participação, co-autoria ou, em síntese, em processos interativos. Acredito que 

na questão lançada pela Eloíza seja esse o conceito de educação online presente. 

 

Além das práticas educativas citadas, a educação online apresenta outras características 

fundamentalmente diferentes, como possibilitar a “presença virtual”, reduzir as distâncias, 

transformar as formas de lidar com o tempo acadêmico, ensinar uma nova gestão de 

aprendizagem e criar novas habilidades comunicativas. 

De fato, a visão que temos de educação “determina” nossa ação pedagógica. Assim 

acontece tanto presencialmente quanto online. Isso é um ponto fundamental (senão o 

princípio fundador) do trabalho pedagógico.  

Andrea, ao tratar de AVA com múltiplos recursos de mídia, afirma que eles favorecem a 

aprendizagem independente das práticas, porque ultrapassam a simples exposição-verificação 

de um curso EAD tradicional. Nas suas palavras: 

 

Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Andrea Castro - Thursday, 17 July 2008, 14:07 

Eloísa e todos mais,  

Vou responder algumas provocações me juntando às reflexões de outros participantes.  

Conforme disse a Lina, “Cada professor, pode ter seus propósitos conscientemente definidos 

ou pode caminhar sem refletir aprofundamente sobre suas ações...”.  

Entendo que tal perspectiva se aplica tanto à educação presencial quanto aos ambientes 

virtuais. Portanto, Méa, nossa professora não parece estar sendo interacionista.  

Sobre sua segunda interrogação Eloisa, as atuações docentes baseadas na educação tradicional 

limitam (será que já podemos dizer limitavam?) imensamente a autonomia dos alunos. No 

entanto, nos ambientes virtuais em que sejam utilizados múltiplos recursos de mídia, os 

horizontes dos alunos se ampliam, a meu ver, um pouco à revelia das práticas pedagógicas. E 

talvez seja este um dos motivos pelos quais muitos professores ainda se recusam a utilizar 

qualquer recurso de tecnologia diferentes do livro didático.  

http://img.photobucket.com/albums/v335/tiptoes72/hackers02.jpg
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Sobre a diretividade e o desejável, penso que a Auxiliadora nos ajuda a refletir quando afirma 

“que o 'objetivo' diz tudo. Há cursos on line que voltados ao treinamento deixam pouco, ou 

nenhum, espaço à práticas interacionistas sendo, muitas vezes, ideais aos seus propósitos.  

Por hora, isso.  

Abç a todos.  Andrea Castro 

 

Entretanto, por exemplo, um curso online pode ter vídeos, mas com aulas convencionais 

gravadas. Ou ainda, ter um livro rico em múltiplas linguagens (texto, imagens, animações, 

etc.), mas falhar nas interfaces de interação. É bem verdade que, apenas por conter esses 

recursos, os alunos já terão outras formas de mediação do conteúdo, o que poderá ser positivo 

em comparação com o texto escrito ou ao programa televisivo. 

Olivia aponta que não as TIC, mas o ciberespaço (considerando técnica e pessoas 

interconectadas) criam uma nova ecologia cognitiva, habitada por nativos digitais e 

migrantes. A partir disso, deve ser pensado o conceito de Educação online: 

 

Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Maria Olivia Matos Oliveira - Tuesday, 22 

July 2008, 01:09 

Uma outra questão provocativa foi a seguinte: E se a instrução dada pela professora estivesse 

em um ambiente online? Como seria?  

As teorias da aprendizagem de Piaget e Vygotsky dão conta dos aparelhos cognitivos dos 

nativos digitais?  

Na minha opinião o ambiente virtual não é capaz por si só de dar conta da novas 

subjetividades desses nativos digitais cujas cognições estão marcadas pelas tecnologias 

intelectuais. Creio que Lévy dá um pouco conta dessa questão quando diz que : “ As TI 

situam- se fora dos sujeitos cognitivos mas estão entre os sujeitos como códigos 

compartilhados, textos que circulam programas, imagens que transmitimos...” (LÉVY, 1993).  

Com a ajuda de LÉVY, quem sabe, possamos entender melhor esses nativos digitais atores 

que povoam um sistema ecológico aberto em constante reorganização... A ecologia cognitiva 

de Pierre Lévy aborda as dimensões técnicas e coletivas da cognição...  

São palavras de Lévy: “ Os dispositivos técnicos são portanto atores por completo em uma 

coletividade que já não podemos dizer puramente humana, mas cuja fronteira está em 

constante definição” (Lévy, 1993, p.135). 

 

Uma das dificuldades em pensar as teorias de Piaget e Vygotsky em relação à educação 

online está no fato de ambos terem estudado o desenvolvimento e a aprendizagem em 

crianças. Entretanto isso de deve ao fato de que no adulto as estruturas mentais estão tão 

consolidadas que não é possível perceber como foram formadas. Mas os conceitos básicos 

desses autores valem para qualquer ser humano, e podem trazer luz sobre qualquer processo 

de aprendizagem. 

No caso específico de Vygotsky, a mediação, a formação de conceitos científicos, a 

internalização de conceitos e a necessidade de aprender para se desenvolver são os pontos 

mais importantes para pensar a Educação online. 

Enfim, está clara a necessidade de repensar a educação na cibercultura, inclusive para 

poder realizar a educação online. O paradigma do hipertexto como nova forma de 

comunicação e informação ajuda a pensar a nova educação: interativa, holística, renovada 

(BEHRENS, 2000). 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=159&course=11
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 Cibercultura 

 

O conceito de cibercultura se refere ao conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 

práticas, de valores, modos de pensamento e atitudes que se desenvolve no ciberespaço, ou 

seja, na rede mundial de computadores, abarcando todo seu universo de informações e os 

seres humanos que habitam e alimentam esse universo. 

No projeto da pesquisa interinstitucional, fica clara a influência da cibercultura na 

educação, assim como em todos os campos sociais/humanos, assim como a necessidade de 

um novo paradigma educacional: 

 

A formação continuada de professores para a docência online é demanda da cibercultura, da 

sociedade da informação, da era digital. O alastramento da presença do computador online é 

inarredável no cotidiano das pessoas constituído por novas práticas comunicacionais (e-mails, 

listas, weblogs, jornalismo online, webcams, chats, etc.) e novos empreendimentos que 

aglutinam grupos de interesse (cidades digitais, games, software livre, ciberativismo, arte 

eletrônica, MP3, etc.).  

 

Mas do que um conteúdo sobre didática ou interfaces, a afirmação a seguir, presente no 

roteiro de atividade de todas as três unidades do Módulo 3, nos relembra um ponto 

fundamental do ciberespaço, ambiente da cibercultura, que é: o ciberespaço necessita ser 

habitado! Ou seja, só existe se as pessoas o adentram e o transformam. 

 

“Também para quem ainda não participou do módulo 3... por Edmea Santos - Wednesday, 

9 July 2008, 11:57 

Pessoal, o desenho didático é uma arquitetura para ser habitada. Vamos habitar este nosso 

primeiro ensaio de arquitetura na unidade 1?  

Esperamos por todos e todas! 

Equipe UERJ  

 

Edméa destaca que se apropriar dos processos ciberculturais exige experimentação e 

construção de sentido. Que os cursos puramente mercadológicos reproduzem a educação 

industrial. Mais uma vez destaca a necessidade de formação docente para superar o quadro. 

Ela afirma: 

 

Re: Fuxicando sobre EAD... por Edmea Santos - Sunday, 27 July 2008, 22:25 

Olá Elzicléia! 

Seu relato é mais uma demonstração de que cultura não se faz com uma experiência apenas. É 

preciso que as pessoas vivenciem, construindo sentidos. Esta construção precisa de tempo, 

tempo físico e existência para vivenciar a cibercultura. 

Você tem toda razão. Temos que ficar atentos com o "mercadológico". temos que investir em 

políticas de formação mesmo. 

Elzicléia, espero você e seu grupo de pesquisa nas atividades de nosso módulo. 

beijão 

Méa  

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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Em consonância, Elzicleia relata a necessidade de realmente fazer parte da cibercultura e 

dela poder aprender em vários sentidos, inclusive o mais sistemático (como cursos, etc.). Ela 

destaca o fato do Módulo 3 ser altamente interativo e buscar a colaboração na construção de 

sentidos, mas, mesmo assim, os participantes têm dificuldades de atuar e dialogar. 

 

Re: Fuxicando sobre EAD... por Elzicleia Tavares - Monday, 28 July 2008, 21:39 

Ola Dina 

Realmente Dina, penso que esse desinteresse não é algo exclusivo da sala de aula virtual e 

também fico a me perguntar como seduzir esse aluno??? Observando a nossa dificuldade em 

participar ativamente nesse curso, no qual os professores nos convidam a interagir a todo 

momento, e mesmo assim, ainda não conseguimos co-criar com todos. E como nos lembra a 

Méa "essa construção precisa de tempo, tempo físico e existência para vivenciar a 

cibercultura". Vejo que temos ainda muito o que aprender nessa nova sala de aula...Beijos 

Tb to com saudades de vc e do grupo....   

 

Como vimos, a educação online é uma demanda da cibercultura. Quanto mais o 

ciberespaço se torna um ambiente público de relações, mais necessário se faz utilizá-lo para 

educar. Os seus usuários necessitam de muito mais conhecimento para o utilizarem de forma 

mais complexa e rica do que o simples entretenimento e a busca e “saque” de informações 

insignificantes (de massa, que pouco acrescentam). 

Marco contribui no co-criando com duas apresentações de slides muito interessantes: a 

primeira falando da geração 2.0, fazendo referência à WEB 2.0, que promove aplicações de 

Internet altamente interativas (como WIKI, por exemplo). Enfoca o aumento exponencial das 

informações, novos processamentos de informação  – em que pode afetar a aprendizagem, a 

educação e a sociedade como um todo? A segunda, fala de “nativos digitais” X “migrantes”, 

ou seja, trata-se de uma comparação entre os estilos de acesso e tratamento de informações 

das gerações anteriores com a que está chegando à idade adulta. Leva a pensar nas 

repercussões disso sobre a educação. 

 

Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Marco Silva - Saturday, 5 July 2008, 23:42 

Estou refletindo sobre o texto da Eloíza. Antes de tratar especificamente dele, trago esta 

postagem atendendo à orientação feita neste fórum que diz: Sugiram sinalizações e 

provocações para reflexões, novas leituras,... 

Aqui vai:   

Tenho crescentes inquietações teóricas sobre as noções "geração 2.0" e "nativos digitais". 

Minhas leituras estão muito voltadas para os campos da sociologia, antropologia, educação e 

comunicação. Faz tempo que venho querendo fazer incursões pela área da psicologia para 

olhar essas noções tb com as lentes dessa importante ciência.  

Uma vez que a Equipe PPGE UERJ trabalha seu Módulo 3 principalmente com o viés 

da psicologia, compartilho duas apresentações que considero elucidativas sobre as noções que 

me inquietam, peço orientações bibliográficas e alguma síntese sobre suas reflexões a 

respeito.  

 

Edméa relembra o objetivo do fórum, altamente associado à cibercultura: a construção 

hipertextual do conteúdo do módulo: 
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Vamos co-criar o hipertexto da unidade 1 por Edmea Santos - Wednesday, 9 July 2008, 

12:07 

Olá pessoal! 

O objetivo aqui é construirmos juntos a rede hipertextual para transformarmos o livro do 

moodle num hipertexto com mais intertextualidade, multivocalidade, polifonia de sentidos.  

Precisamos de multirreferencialidade de links. Vamos colaborar. Tragam para cá sugestões de 

objetos de aprendizagem já publicados na internet. Se vc tem alguma produção de seja copy 

free pode postar aqui.  

[]s 

Méa  

 

 Eloiza traz para o fórum a amplitude do ciberespaço, comparando a teia da aranha com a 

teia da rede, demonstrando que esta não é feita só por um, mas pelo conjunto da humanidade. 

Deixa clara a visão do ciberespaço como construção humana, carregada de história, de 

conquistas e derrotas vividas pelos homens.  

 

Re: Glossário de Experiências por Eloiza Oliveira - Thursday, 3 July 2008, 20:30 

 
Méa, 

Entrando no labirinto através dessa provocação quero enriquecer o glossário com a imagem 

que anexo a esta mensagem e com este breve relato. 

Entre as memórias de aprendizagem que carrego com carinho destaco uma, ainda 

relativamente recente: a da aprendizagem no ciberespaço.  

A escolha da imagem dessa teia luminosa, brilhante, atraente, significa para mim a primeira 

sensação de insegurança pelo excesso de amplitude.  

Afinal, estava tão acostumada a aprendizagens acadêmicas de formato tradicional... 

Logo percebi que aquele espaço "sem fim" me permitia navegar, avançar, descobrir, crescer. 

Em vez de um emaranhado confuso tinha uma lógica, uma tessitura organizada e bela.  

Esse grande hipertexto que se oferecia à minha aprendizagem não era, no entanto, o produto 

solitário do trabalho de uma aranha. Era, na verdade, o produto do trabalho de muitos 

homens, do conhecimento acumulado por muitas gerações. 

Tinha mais o sentido analógico atribuído pelo grande poeta inglês William Blake, gênio 

rebelde do verso branco e do desenho: "A ave constrói o ninho; a aranha, a teia; o homem, a 

amizade." 

Beijo para todos.  

 

Marco, então, aprofunda o tema cibercultura. Ele começa pela metáfora da teia de Eloiza, 

destaca que a metáfora do hipertexto é ainda mais apropriada, para mostrar como deve ser o 

educar na cibercultura. Entretanto, ele critica a teia no sentido de que não é uma metáfora tão 

ampla quanto a do hipertexto. Seguem suas colocações:  

 

Re: Glossário de Experiências por Marco Silva - Friday, 4 July 2008, 07:42 

Olá Eloíza.  

Gostei dessa teia de aranha que vc anexou ao seu post.  

 

Podemos reparar que tanto a teia quanto o hipertexto são metáforas cada vez mais eloquentes 

como expressão do nosso tempo e nos ajudam oportunamente em nossas aulas. Eloísa lança 

mão dessa bela imagem da teia no fórum Brincando de Labirinto como expressão da sua 

docência do módulo. Parece que elas, em sua visualidade, ajudam a abrir os canais da nossa 

percepção para o entendimento do espírito do nosso tempo. Parece que elas ajudam a preparar 
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nosso aparelho cognitivo para a estética da não-linearidade potencializada pelo computador. 

Afortunadamente, temos estas metáforas para a tarefa de educar na cibercultura.  

Entretando há quem diga que a teia não tem a mesma eloquência do hipertexto para expressar 

a ambiência tridimencional da web, do game ou mesmo de um ambiente virtual de 

aprendizagem. A teia não teria o mesmo potencial do hipertexto para exprimir o paradigma 

digital. Isto porque o hipertexto é tridimencional como a tela do computador, enquanto a 

teia seria chapada como a tela da tv. 

 

Eloiza destaca as características do hipertexto, similares ao processamento cerebral 

humano, ou seja, “uma linguagem associativa e não-linear”, segundo Lévy (1993): 1) 

Metamorfose; 2) Heterogeneidade; 3) Multiplicidade e encaixe das escalas; 4) Exterioridade; 

5) Topologia; 6) Mobilidade dos centros. 

A discussão entre teia ou hipertexto é secundária. O importante aqui é destacar o 

fundamental: as transformações na forma de pensar e organizar o pensamento que estamos 

construindo desde o século XX. Assim como a escrita provocou transformações profundas na 

cognição humana, a cibercultura e seu aparato comunicacional, diferente da pura escrita, estão 

transformando as mentes e as formas de expressão dos seres humanos. Dito de outra forma: 

 

Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - Saturday, 5 July 

2008, 01:54 

Méa, eu não tenho respostas para suas questões, mas acredito que as tecnologias digitais estão 

transformando o desenvolvimento do ser humano na medida em que muda a realidade sócio-

histórica. Como aprendizagem e desenvolvimento são processos entrelaçados, creio que 

estamos aprendendo mtas coisas novas e de novas maneiras, de forma semelhante ao que 

ocorreu com a escrita. Os signos e regras foram construídos em contextos sócio-históricos 

específicos e transformaram a cognição humana.  

 

Lázaro destaca outro aspecto fundamental da cibercultura: o redimensionamento do tempo 

e do espaço e suas conseqüências para a humanidade. Ele relata como hoje depende/precisa da 

rede para encontrar informações e realizar tarefas, e como consegue fazer várias coisas ao 

mesmo tempo por poder contar com o PC. 

 

Re: Glossário de Experiências por Lázaro Santos - Friday, 4 July 2008, 11:00 

Olá Pessoal, 

Dentre as várias questões interessantes em Manuel Castells, o redimensionamento do tempo e 

do espaço teorizado por este autor, é o que mais me interessa. 

Enquanto lia as colaborações postadas neste fórum, e simultaneamente baixava algumas 

músicas, conversava com minha esposa sobre as músicas que ela queria, assistia televisão 

etc., td no mesmo espaço/tempo, percebi que um italiano/a fazia um upload de Águas de 

Março, por Tom, Caetano e Chico. Interessante ver o quanto esse hiperespaço nos 

proporciona interações que antes seriam praticamente impensáveis.  

É engraçado que, pelo menos para mim, quando tenho algum tipo de dificuldade (por 

exemplo, me perder em um lugar) a primeira coisa que penso é: se tivesse um aparelho 

conectado à rede... 

Ontem, parte de nossos amigos paulistas ficaram boa parte do dia sem rede. Certamente, não 

sei o que deve ter sido pior, ficar engarrafados alguns quilômetros nos espaços físicos ou fora 

dos espaços virtuais... Isso me lembra um pouco "Náufrago", onde uma série de 

aprendizagens são postas em jogo diante de uma situação limite...  Impressionante como 

somos dependentes da rede, na atualidade... 

Isso tudo nos afeta nos nossos diversos espaços, cria ou redimensiona nossos tempos, muito 

embora, existam barreiras convencionadas, por exemplo, o fato do dia ter 24h. Desta maneira, 
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de que forma as tecnologias digitais têm criado espaços / tempos de ruptura desses limites e 

quais são as aprendizagens que temos lançado mão para driblar-los? 

Abraços, Lázaro  

 

Teresa destaca que são justamente esses redimensionamentos de tempo e espaço que 

geram novas formas de aprender. Além disso, afirma que a cibercultura gera novos 

letramentos, ou seja, são necessários novos conhecimentos específicos da rede:  

 

Re: Glossário de Experiências por Maria Teresa Freitas - Saturday, 5 July 2008, 17:03 

Méa 

 este labirinto está muito interessante. São idéias que vão se entrelaçando e criando outras.os 

depoimentos de cada um trazem várias questões para nossa reflexão. Acredito que a 

cibercultura possibilita nova formas de aprendizagem. Justamente por subverter 

tempo/espaço, criar novas formas de interação, novas formas de letramento.  

 

Ieda concorda com Teresa e destaca que esse letramento envolve novas formas de 

aprender e um novo perfil de aluno: 

 

Re: Letramento e aprendizagem! por Ieda Carvalho Sande - Thursday, 17 July 2008, 

23:54 

Olá, pessoal! 

Tentando colaborar: 

Na verdade o letramento digital põe “em cheque” a forma tradicional de aprender. Ao buscar 

outras fontes de informação, fora dos limites do professor ou do livro didático, os alunos 

mostram um perfil novo, não se limitando mais à idéia de um depósito de informações. Ao 

criar a expressão “educação” bancária o mestre Paulo Freire se posiciona contra a idéia de 

ensino-aprendizagem como preenchimento das mentes vazias do aluno.  

Abs,  

 

O letramento aqui apontado se refere à aprendizagem dos códigos comunicativos, com 

consciência de suas funções sociais. Aproveitando a discussão sobre letramento digital, 

Lázaro fala da exclusão digital: 

 

Re: Letramento e aprendizagem! por Lázaro Santos - Wednesday, 9 July 2008, 14:22 

Para colaborar, no que se refere a inclusão digital, Warshauer afirma que, 

abrange muito mais do que meramente fornecer computadores e conexões à internet. Pelo 

contrário, insere-se num complexo conjunto de fatores, abrangendo recursos e 

relacionamentos físicos, digitais, humanos e sociais. (...) Nesse sentido, a exclusão digital 

caracteriza-se não apenas pelo acesso físico a computadores e conectividade, mas também a 

recursos adicionais, que permitem que as pessoas utilizem tecnologia de modo satisfatório. 

(Warshauer, 2006, p.21)  

O livro desse autor é bem interessante, quem quiser o "link", segue abaixo: 

WARSHAUER, M. Tecnologia e inclusão social: a exclusão digital em debate. São Paulo: 

Editora Senac São Paulo, 2006.     

Abraços, 

Lázaro 

 

De fato, uma das maiores dificuldades atuais em relação à cibercultura é o acesso 

democrático e igualitário à rede. Existe um mercado capitalista que força a rede a reproduzir 

as desigualdades de classe, com a finalidade de manter a hegemonia neoliberal e criar 

mercados consumidores. Neste sentido, a exclusão digital é parte da exclusão social. Cabem 
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aqui políticas públicas que favoreçam o livre acesso às TIC e à educação necessária para que 

todos possam fazer parte da rede. 

O contraponto ao aspecto positivo de novas aprendizagens discutido a partir da 

contribuição de Lázaro foi feito por Tatiana e Marco, que apontaram os problemas da 

aprendizagem ou do trabalho “multitarefa”: fazer muitas coisas ao mesmo tempo faz com que 

nosso envolvimento em cada uma seja reduzido, prejudicando o desempenho em cada uma. 

Tatiana aponta, entretanto, que para os “nativos digitais” possivelmente o recurso multitarefa 

funcione diferente, com processamento cerebral diferente, devido à exposição desde o 

nascimento às TIC e à cibercultura. Ela também relembra o Módulo 1, que discutia a 

diferença entre informação e conhecimento, pois possivelmente o “multtitarefeiro” acumula 

informações, mas não estrutura adequadamente o conhecimento. Dito de outra forma: 

 

Re: Glossário de Experiências por Tatiana Claro - Sunday, 6 July 2008, 22:37 

Marco, Lázaro e demais colegas, 

Destaco um trecho da fala do Marco no que tange às multitarefas: 

... é o primeiro passo para reduzir a produtividade do trabalho. Isto acontece pq sempre que 

você muda sua atenção de uma atividade para outra, sua mente demora alguns instantes para 

se adaptar à nova tarefa. Isso varia de uma pessoa para outra, mas somente computadores 

conseguem fazer a migração entre tarefas em centésimos de segundos. Em outras palavras, 

quanto mais você pula de uma tarefa para outra, mais tempo de adaptação precisará ao longo 

do dia. 

Acredito que há duas questões importantes a serem apontadas: 

1. Nativos digitais X migrantes – Há efetivamente diferenças, como a própria pesquisa tratada 

na reportagem aponta. Cada grupo tem uma determinada atitude perante as multitarefas. 

2. No módulo 1 discutíamos acerca da diferença entre informação e conhecimento, então 

pergunto: ao realizarmos multitarefas estamos realmente construindo conhecimento ou 

estamos meramente captando informações isoladas???  

 

De acordo com a perspectiva defendida nesta dissertação, os “nativos digitais” apresentam 

formas diferentes de lidar com as informações e os conhecimentos, que nem sempre são 

melhores. Eles têm maiores dificuldades com análises e maior facilidade com sínteses, por 

exemplo. Mas, independente dessa diferenciação “nativos” X “migrantes”, a cibercultura 

apresenta-se como um dilúvio de signos (LÉVY, 1999). Todos estamos expostos ao excesso 

de informações e isso transforma em maior ou menor grau a todos. 

Eloiza destaca que existem novos princípios para uma verdadeira revolução cognitiva 

(Morin), para uma reorganização do saber: 1) o princípio sistêmico ou organizacional; 2) o 

princípio hologrâmico; 3) o princípio do circuito retroativo; 4) o princípio do circuito 

recursivo; 5) o princípio da autonomia/dependência (auto-organização); 6) o princípio 

dialógico;7) o princípio da reintrodução do conhecimento em todo conhecimento. Ela destaca 

que: 

Re: Glossário de Experiências por Eloiza Oliveira - Sunday, 13 July 2008, 21:15 

Segundo Morin, na obra que citei,  

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=98&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11


132 

 

O desenvolvimento de uma democracia cognitiva só é possível com a reorganização do saber; 

e esta pede uma reforma do pensamento que permita não apenas isolar para conhecer, mas 

também ligar o que está isolado, e nela renasceriam, de uma nova maneira, as noções 

pulverizadas pelo esmagamento disciplinar: o ser humano, a natureza, o cosmo, a realidade. 

(Morin, 2004, p. 104).  

 

No fórum Entrevista com Piaget e Vygotsky, Marco, ao comparar Oiticica e Piaget – 

“Conhecer não é contemplar”, expõe sucintamente porque escolheu o parangolé como 

metáfora para seus estudos de educação e cibercultura: 

 

Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Marco Silva - Saturday, 19 July 2008, 17:04 

Mas valorizo especialmente um trecho que diz: “para Piaget, conhecer não é simplesmente 

contemplar, imaginar ou representar o objeto para transformá-lo e para descobrir as leis que 

regem sua transformação.”  

Estou impressionado com este trecho porque em Oiticica, o "parangolé" é exatamente a busca 

de fazer da experiência artística não uma contemplação, mas interação física participativa. 

Oiticica dizia: “o parangolé não é para contemplar, mas para completar.” Foi a partir dessa 

posição é que adotei o parangolé como metáfora/metodologia e quadro teórico para minhas 

pesquisas sobre educação na cibercultura.  

 

De fato, Piaget percebe o desenvolvimento do sujeito que aprende como uma reconstrução 

interna dos objetos com os quais opera, aprende. E o sujeito aprende ativamente (o que Marco 

poderia chamar de imersão). 

Patricia aponta dois conceitos de Lévy que tem relação com a teoria vygotskyana: 

inteligência coletiva e tecnologias da inteligência. Ambos indicam as tecnologias como 

construções humanas coletivas. Em suas palavras: 

 

Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Patricia Ribeiro Vasconcellos - Sunday, 20 

July 2008, 21:04 

Lázaro, 

Acredito que Vygotsky gostaria, especialmente, dos conceitos de inteligência coletiva e de 

tecnologias da inteligência do Lévy. Como teórico preocupado com o aspecto sócio-histórico, 

não deixaria passar a oportunidade de estudar as mediações na cibercultura, nem de explorar 

os aspectos sociais abrangentes da sociedade em rede. 

Em relação a ZDP, acredito que nos AVA, através da mediação e interação entre seus 

habitantes (como diz a Méa) possamos criar espaços de aprendizagem vedadeiros, síncronos 

ou assíncronos, posto que potencializam a comunicação entre os sujeitos. 

Alguém pensa diferente? 

E Piaget? O que pensaria sobre essas questões? Quem nos ajuda? 

Bjs!   

 

Eloiza destaca a importância de estudos mais aprofundados sobre as teorias de 

aprendizagem no contexto da cibercultura: 

 

Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Eloiza Oliveira - Wednesday, 23 July 2008, 

23:06 

Olívia, 

Gostei muito da sua intervenção. 

Lévy foi feliz ao conceituar o ciberespaço e a cibercultura, além de tratar das 

novas sociabilidades e subjetividades deles decorrentes. 

No entanto, o estudo dos aspectos psicológicos (não só cognitivos, mas também emocionais) 

dos nativos digitais constitui um desafio que a Psicologia ainda não dá conta por ser muito 

recente e rapidamente mutável. 

Por isso as trocas que realizamos em um espaço como este são tão importantes. 
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Abraços!!!   

 

Resumindo, a cibercultura é um fenômeno humano e como tal tanto pode levar à 

reprodução social quanto à novas formas de organização mais democráticas. Ampliar o 

conhecimento sobre as subjetividades online pode ajudar a compreender não só a educação 

em AVA, mas também a própria constituição e evolução do ciberespaço. 

 

 Formação Docente  

 

O conceito de formação docente envolve a preparação inicial e continuada dos professores 

para o exercício de sua função pedagógica. Exige repensar os saberes docentes no âmbito da 

sociedade em rede, redimensionando a educação e superando a fragmentação entre o “pensar” 

e o “fazer” educação.  

A formação de professores é fundamental para a melhoria da educação, especialmente no 

campo da educação online, no qual as iniciativas de formação ainda são tímidas, como se 

educar online fosse adaptar procedimentos presenciais para os AVAs. Na realidade, exigem-

se novos procedimentos. São necessários investimentos no sentido de que a profissão docente 

online não seja um “bico” de docentes que atuam presencialmente. É preciso profissionalizar 

a carreira e favorecer formação coerente com suas necessidades específicas. O projeto da 

pesquisa interinstitucional, neste sentido, procura avançar: 

 

Formar o educador em sintonia com esse contexto significa prepará-lo para incluir 

criticamente os cidadãos no cenário sociotécnico do nosso tempo. Essa formação se faz 

proporcionando-lhe a construção de competências e de autonomia para a construção de 

projetos pedagógicos que utilizam as tecnologias digitais offline e online como 

potencializadoras da docência e da aprendizagem. Desenvolvido na modalidade online, este 

curso de especialização já traz em sua prática o engajamento do professor cursista capaz de 

promover e avaliar a aprendizagem lançando mão de interfaces digitais (fórum, chat, blog e 

portfólio) e aí formar e educar.  

 

Nicia também traz à discussão a importância da formação e profissionalização docente. A 

necessidade de formação continuada. E destaca a possibilidade de transformação social que a 

mudança de paradigma educacional pode trazer. Aponta ainda que a expansão da EAD pode 

ser um bom caminho para realizar mudanças importantes nesse trajeto: 

 

Re: Fuxicando sobre EAD... por Nicia Cristina Rocha Riccio - Sunday, 6 July 2008, 

18:37 

Comentando um pouco sobre a entrevista, um dos itens que Méa destacou da portaria foi a 

formação e capacitação permanente dos docentes e tutores.  

Mais na frente, Méa fala de currículo na EAD: 

Infelizmente, a grande maioria dos Programas de EAD ainda trabalha com o paradigma 

produtivo da sociedade industrial, que instituiu o modelo de currículo inspirado pelas idéias 

de Bobbitt e Taylor, o currículo tradicional, que separa o processo de seus produtos e 
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produtores. O currículo tradicional se preocupa, sobretudo, com a transmissão de conteúdos, 

em que uns produzem para outros consumirem e executarem seus processos. 

Ao ser questionado pela relação das idéias de Paulo Freire com a perspectiva da interatividade 

na educação, Marco responde: 

(...)ele [Paulo Freire] critica o ensino que não estimula a expressão criativa e transforma o 

estudante no receptor passivo, que perdeu a capacidade de ousar.(...) Os professores, mesmo 

tendo lido este mestre, continuam guardiões e transmissores da cultura, transmissores de 

pacotes fechados de informações em sala de aula presencial e a distância. Educam para 

arquivar o que depositam nas mentes dos seus alunos. É curioso notar que, mesmo havendo 

uma percepção crescente de que os professores precisam investir em relações de 

reciprocidade para construir conhecimento, poucas modificações efetivas podem ser 

verificadas em sua prática docente. Isto ocorre porque não desenvolveram uma atitude 

comunicacional que favoreça as participações e a dialógica como condições sine qua non da 

aprendizagem. Observo que falta uma atitude comunicacional que não apenas atente 

idealmente para a participação e para a dialógica, mas que, também, as promova 

concretamente no cotidiano da sala de aula presencial e a distância. 

Neste sentido, acredito que mais que formar docentes e tutores para a educação a distância, 

deve-se pensar numa formação continuada que invista em aspectos relativos a concepções de 

currículo e que busque um despertar docente com relação a essa necessária ruptura com o 

paradigma reprodutivo. Desta forma, estaríamos contribuindo para uma transformação no 

processo educativo de forma geral, “aproveitando” (no bom sentido) este momento de 

explosão da EAD na educação formal.  

Será que a preocupação dos avaliadores do INEP caminhará neste sentido? Ou se limitará aos 

aspectos metodológicos e técnicos da formação de docentes e tutores? 

abs, Nicia 

 

Lina responde, preocupada com a possibilidade real de que a avaliação nacional dos 

cursos seja feita com base em indicadores de “produtividade” e não em indicadores que 

realmente importem a uma formação docente comprometida com a superação da hegemonia 

neoliberal. 

Re: Fuxicando sobre EAD... por Lina Nunes - Monday, 7 July 2008, 06:33 

Nícia, apreciei sua intervenção, pois você lembrou um ponto relevante sobre a avaliação do 

INEP e creio que sua segunda hipótese é verdadeira. Parece-me que a avaliação do INEP 

caminhará apenas pelos aspectos metodológicos e técnicos, passando ao largo pelas questões 

mais significativas, ligadas à concepção do currículo e à necessária e indispensável ruptura 

com o paradigma reprodutivo...Abraços, Lina 

 

Como o trecho do texto-base da Unidade I (abaixo) afirma, a psicologia da educação é 

essencial à formação de docentes, presenciais ou online. Conhecer e aplicar as teorias de 

aprendizagem possibilita práticas pedagógicas mais coerentes e fundamentadas, o que 

transforma substancialmente a educação. 

 

Concluímos com Chakur (2001)9 que a psicologia da educação pode facilitar ao docente em 

formação condições para conhecer melhor o aluno e suas condições de aprendizagem, para 

buscar com maior eficácia as causas do insucesso na aprendizagem, para fundamentar uma 

prática pedagógica de excelência. 

 

Maristela, ao tratar da formação humana, assim como nesta dissertação, aponta a 

necessidade de transformar a formação docente: 

 

Re: Glossário de Experiências por Maristela Midlej - Wednesday, 2 July 2008, 23:21 

                                                           
9  CHAKUR, Cilene Ribeiro de Sá Leite (org.). Problemas da Educação sob o olhar da Psicologia. Araraquara: 

FCL/Laboratório - Editorial/UNESP, 2001. 
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[...] Somos sabedores que a forma como fomos educados na família, na escola, na 

universidade, nos diversos ambientes sociais, como igreja por exemplo influenciam 

diretamente na nossa forma de ensinar, nas nossas práticas de sala de aula. 

Sei que muitos que estão por aqui, assim como eu, somos frutos de uma geração que aprendeu 

a aceitar tudo em silencio, sem levantar a voz para expor as suas idéias.[...]  

E muitos de nós ainda praticamos essa lei do silêncio nas nossas salas de aula, e continuamos 

com nossas aulas expositivas, acreditando que ao passar a informação, o sujeito aprende. 

Acredito que precisamos realmente de uma transformação nas praticas educativas que mude 

esse modelo unidirecional de ensino e aprendizagem. Para começar, penso que precisa 

investir em formação de professores, para além da aprendizagem de conteúdos, precisa 

investir em práticas mais dialógicas, onde eles possam vivenciar tais dinâmicas, que busquem 

entender como os sujeitos aprendem a sociedade em rede. Pois, como já foi dito e discutido, 

somos todos frutos do paradigma "tradicional" pautado na visão da ciência clássica, no 

instrucionismo. [...] 

 

A escola que temos não está favorecendo as transformações que se esperam, nem 

propiciando emancipação humana. Logo, é necessário repensá-la a partir de sua base – a 

formação docente. Não só a formação inicial, mas a contínua especialmente, procurando levar 

os professores a experimentar as mudanças e não apenas decorar teorias. 

O letramento digital aparece nas falas de Edméa, Maristela e Teresa. Como Maristela 

afirma, existem níveis diferentes de letramento digital, que devem extrapolar o consumo de 

informações e a comunicação: 

 

Re: Letramento e aprendizagem! por Maristela Midlej - Monday, 7 July 2008, 20:54 

Vou trazer aqui o conceito de Magda Soares e o qual eu considero: Para ela: "Letramento é 

considerado como estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva as 

práticas sociais que usam a escrita. É um certo estado ou condição que adquirem os que se 

apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e escrita na tela, diferente 

do estado ou condição - do letramento - dos que exercem práticas de leitura e de escrita no 

papel." 

 Acredito que há vários niveis de letramento a depender do grau de apropriação dessas 

tecnologias. Por exemplo, quem aproveita as potencialidades das interfaces de informação e 

comunicação não só para se comunicar e consumir informações, mas para produzir e publicar 

conteúdo já se encontra em um grau de letramento mais avançado. [...] 

 

E por que colocar o letramento digital neste item de formação docente? Porque é 

fundamental para os professores terem um bom nível de conhecimento das TIC. Não basta 

saber usar o MSN ou ler seu jornal online, eles precisam saber usar as interfaces para 

aprender. Sabendo fazer isso, com mais facilidade poderão empregar as TIC para 

ensinar/levar seus alunos a aprender.   

Ainda sobre letramento digital, é necessário discutir as interfaces e trazer a cultura da 

fonte aberta (CASTELLS, 2003), ou seja, o software livre, para o usuário comum, aquele que 

não é tecnólogo. Dito de outra forma, é preciso democratizar os recursos da rede e da 

computação.  
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Ligia faz um relato de experiência sobre um curso de formação docente do qual participa, 

destacando a necessidade do letramento digital: 

 

Re: Sobre macacos, pulgas e lenha por Ligia Rubim - Thursday, 10 July 2008, 18:02 

Olá Eloiza e colegas! 

Esta pergunta me estimulou a compartilhar com vcs a experiência de formação docente q é 

feita na instituição q trabalho... e tem dado retornos muito positivos. 

Desde o ano passado, o ensino superior começou a usar carga horária a distância (via 

ambiente virtual) nos cursos presenciais de graduação e pós-graduação. Decidimos então ir 

pelo caminho de que o professor da turma fosse o docente de fato de suas aulas, desde o 

planejamento, a definição de conteúdo, as propostas de atividades, a mediação, até 

a avaliação. 

No nosso caso, a primeira barreira já era superada entre os professores: a familiaridade com 

o ambiente virtual. Desde 2004 eram oferecidos cursos de formação continuada para esta 

ambientação, de forma contextualizada no ensino-aprendizagem... portanto não era apenas 

instrumentalização. 

Entretanto, todo o resto ainda era muito nebuloso na prática para os professores. Eles tinham 

muitas dúvidas sobre como planejar, mediar, avaliar as propostas on-line. Fizemos então 

reuniões coletivas de planejamento, onde a base para a orientação dos professores estava na 

consideração a sua experiência no presencial, a articulação com as características do mundo 

on-line e a proposta pedagógica da instituição. Tudo isto num ambiente onde o professor era o 

protagonista de sua proposta... A cada pergunta feita pelo professor, adotamos a postura de 

devolver a pergunta... 'mas como vc resolveria isto neste novo ambiente?'... em cima da 

resposta dele (q as vezes custava a sair), fazíamos um trabalho de orientação no qual ele era 

desafiado o tempo todo a dar as respostas. 

Os resultados tem sido muito animadores. Se no início eles se sentiam amedontrados, agora 

eles estão se dispondo a fazer trocas com os colegas que iniciarão também este desafio. Claro 

que alguns ainda sentem dificuldades, afinal a mudança não é pequena (como todos sabemos), 

mas fico feliz em saber que estamos contribuindo para estes professores se sentirem 

autônomos em seus ambientes virtuais. 

Ah, escrevi tudo no passado pq a partir de agosto estas orientações se tornarão um curso 

oficial para todos os professores  

Bjos! 

 

Eloiza destaca a importância da pesquisa interinstitucional e das pesquisas dos programas 

envolvidos, pois somos “docentes online formando docentes para o ciberespaço”: 

 

Re: Glossário de Experiências por Eloiza Oliveira - Sunday, 6 July 2008, 12:23 

[...] Quanto à questão "de que forma as tecnologias digitais têm criado espaços / tempos de 

ruptura desses limites e quais são as aprendizagens que temos lançado mão para driblá-los?, 

que destacar a importância da Educação e a nossa responsabilidade, como docentes on line 

formadores de docentes para o ciberespaço,para a criação desses espaços / tempos. 

Quanto às aprendizagens necessárias destaco as tecnológicas (de uso das ferramentas), as 

pedagógicas (leitura, problematização e releitura dos conceitos da pedagogia presencial) e as 

pessoais (aprendizagens de colaboração, de trocas de conhecimentos, de construção 

colaborativa, de multiplicidade de autorias, entre outros). [...] 

Criticar, refletir, questionar (a famosa "suspeita dialética") as verdades apresentadas pela 

sociedade através das suas instituições, são competências preciosas - na educação presencial e 

a distância. [...] 

 

Ela indica que as aprendizagens necessárias ao docente online são de três tipos: 

tecnológicas, pedagógicas e pessoais. Ela também reforça a necessidade de saber criticar, 

refletir e questionar, sempre com consideração ao outro, com respeito.  

A fala de Eloiza lembra Tardif (2007) e Nóvoa (1999), que ao apontarem a 

profissionalização docente, destacam saberes diferenciados necessários para que o professor 

exerça sua função da melhor forma. Dentre estes saberes, os experienciais (TARDIF, 2007) 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=145&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11


137 

 

envolvem, entre outras coisas, as relações humanas, o saber comunicar-se e estabelecer 

parcerias com os alunos, por exemplo. 

Patricia em seu relato traz as incoerências das escolas de formação docente, nas quais os 

alunos estudam as teorias sem conseguirem relacioná-las à prática. Um dos motivos para que 

isso ocorra é que as próprias universidades, produtoras de pesquisas de alto nível em 

educação, muitas vezes não superam o modelo da transmissão e não avançam em suas 

práticas pedagógicas. Ela destaca que trabalhar com as TIC auxiliou-a a transformar sua 

prática pedagógica. Segue o relato: 

 

Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - Saturday, 5 July 

2008, 02:00 

Eu comecei cedo na educação, pois fiz curso Normal. Lá tudo parecia mto simples: era só ter 

uma boa técnica de ensino e tudo funcionava bem, com aprendizagem máxima dos alunos! E 

era fácil planejar as atividades, pq todos aprendiam do mesmo jeito e ao mesmo tempo... Uma 

doce ilusão...  

Comecei a cursar pedagogia no mesmo ano em que entrei para o magistério público. Aí, "o 

bicho pegou"! As teorias estudadas pareciam infinitamente distantes da minha realidade de 

sala de aula. Foi a época em que comecei a compreender que aprendizagem não é uma receita, 

mas um caminho (ou mtos caminhos - processos). Eu tinha um "laboratório" mto rico e 

experimentei muitos caminhos de ensino que geraram aprendizagens e desaprendizagens. Mas 

eu ainda sentia que precisava pôr a teoria em prática (ou fazer uma prática consciente, 

embasada em teorias de aprendizagem).  

A virada, o momento em que as leituras e aprendizagens da minha formação vieram a fazer 

sentido na prática, ocorreu quando eu, por acaso, fui lotada no laboratório de Informática do 

meu atual emprego. Lá era mais fácil compreender o processo de aprendizagem, pq o monitor 

me mostrava alguns caminhos que os alunos estavam percorrendo.  

 

O uso das TIC pode favorecer uma grande mudança nas práticas docentes, se, como vimos 

até aqui, os saberes da cibercultura forem utilizados e democratizados. As TIC por si só não 

transformam as práticas educativas, mas ao usá-las das formas mais ricas como Lévy (1999) e 

outros nos apontam, como a inteligência coletiva, podem de fato mudar o quadro reprodutivo 

atual da educação. 

Elizete posta uma imagem significando o desafio da complexidade e diversidade na 

formação de pessoas. Ao que Marco responde com uma colocação interessante: não é possível 

fechar os olhos para as transformações tecnológicas: 

 

Re: Glossário de Experiências por Elizete Matos - Tuesday, 8 July 2008, 23:06 

Prezada Edmea, você aguça nossas lembranças, mas prefiro que as imagens neste momento 

façam o tom, ai vai...muito boa a sua provocação... [significando:] 

A arte de poder estar explorando o desafio da complexidade e da diversidade na formação de 

pessoas...Este é o século XXI...A imagem que postei na minha opinião aponta isso, e vocês o 

que acham!!! 
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Re: Glossário de Experiências por Marco Silva - Monday, 14 July 2008, 23:51 

Elizete e colegas 

A arte, a fotografia, a literatura nos abrem a imaginação. Esta imagem fez vir à minha mente 

um trecho que li há 18 anos. Curiosa a nossa memória, não é? Tenho esse trecho guardado 

comigo até hoje e compartilho aqui:  

“Torno a repetir: nada de censura, código de ética e estética. Mistura tudo, a tela é uma janela. 

E quem vai para a janela não vê apenas uma cidade. Vê toda uma realidade. E realidade não 

tem código de ética. Se tapa a tela, tem que tapar a janela. Tapa a janela, tem que tapar o 

mundo. E com uma peneira!  

E não adianta os nostálgicos naturebas afastarem as crianças das telas. As crianças jamais 

trocarão a TV [e o computador] por um pé de manacá. Um dia perguntei a um menino se ele 

já tinha visto um pato, respondeu: “Já, na televisão”. E eu vou chorar por isso? E criança 

precisa de pé de pato, isso sim.” José Simão – Folha de S. Paulo, 22/08/90  

Para mim este garoto da imagem postada por Elizete está dizendo que não adianta tapar o sol 

com a peneira. Como a arte e a fotografia, essa literatura de José Simão tb me abre a 

imaginação, a memória... infinitos hipertextos nos labirintos da nossa mente.  Abraços,  

 

Estas transformações tecnológicas são construções históricas da humanidade, fazem parte 

de um processo que não pode ser evitado (ainda que não esteja determinado, pois pode ser 

transformado pelos homens). Ter essa consciência é fundamental para que o docente em 

formação compreenda a necessidade de compreender e se apropriar dos instrumentos 

tecnológicos de seu tempo para educar. 

Tatiana afirma a importância de uma formação docente que agregue técnicas e teorias:   

 

Sobre macacos, pulgas e lenha por Tatiana Claro - Thursday, 10 July 2008, 01:37 

Em minha formação na graduação, no início da década de 90, ainda senti os respingos dessa 

associação entre técnica e tecnicismo. Tive uma excelente formação política, mas até em 

disciplinas mais “técnicas”, só tive formação política. Ninguém podia falar em “técnica” na 

universidade, existia um verdadeiro tabu, qualquer “técnica” era considerada “receita de 

bolo”, e universidade não era lugar para senhoras trocarem receitas, mas sim para pensar 

criticamente a respeito delas (vá entender...). No meio da graduação fui aprovada para o 

magistério nas prefeituras do Rio e de Duque de Caxias e adivinhem... tive que correr muito 

atrás da técnica, e descobri que apesar de seu caráter instrumental, ela tem sua razão de ser 

dentro da dimensão didática da educação. Mas também descobri que a técnica não era minha 

senhora, eu tinha autonomia e ela simplesmente estava ao meu favor. Em nenhum momento 

acreditei que o método A ou B seria a salvação para meus alunos que pouco avançavam; 

nesse momento o meu entendimento sobre processos de aprendizagem foi muito mais 

relevante, mas sem as técnicas não teria tanto sucesso.  

 

Como já foi dito, é preciso formar docentes que integrem os diferentes saberes elencados 

por Tardif (2007), e que aprendam a lidar com a incerteza e a possibilidade de mudar. Um 

professor que segue “uma receita de bolo” de fato não alcança sucesso em relação à 

aprendizagem de seus alunos. No entanto, se ele conhece boas técnicas e as usa 

reflexivamente e disposto a reorganizar sua ação no caso de insucesso, terá grande chance de 

ser bem-sucedido em sua função. 

Marco ao falar da subutilização das tecnologias em educação apoiado na charge da 

atividade, esclarece como é necessário que os professores tenham formação em informática 

educativa. Não adianta chegarem os computadores se os professores não fazem idéia do que 

fazer com eles: 
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Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky - v amos participar pessoal!!! por Marco Silva - 

Saturday, 19 July 2008, 18:13 

 [...] Esta charge é muito boa pq exprime com ironia requintada enorme desafio da educação 

na cibercultura, ou se preferir, desafio para a informática educativa. A professora subutiliza as 

potencialidades do computador e da internet e a possibilidade da aprendizagem colaborativa. 

[...] 

A educação sintonizada com o nosso tempo pode engendrar a recursão complexa da 

comunicação e do conhecimento para simular o presente e o futuro interativos. Antes, a escola 

contava com a predisposição do sujeito forjada também pela mídia de massa, e simulava, em 

sala de aula, a vida real dos alunos no futuro: o mundo das fábricas e da distribuição em 

massa. Hoje, quando as novas tecnologias interativas libertam o sujeito da massificação 

imposta pelos media clássicos, a escola se depara com a autonomia do sujeito que faz por si 

mesmo e o convida à comunicação e ao conhecimento no confronto coletivo, para simular, em 

sala de aula, a vida real que os alunos podem ter.  

Subutiliza possibilidade da aprendizagem colaborativa. Piaget e Vygotsky em debate 

certamente concordariam que a profa está equivocada pq o sujeito conhece na interação com 

outrem (computador, colegas) e não na recepção passiva submetida ao falar-ditar do mestre. 

Na sala de aula, as estratégias do professor podem ser:  

Fornecer material para análise e pesquisa que implique em posicionamentos compartilhados, 

tomada de decisões em grupo.  

Estimular os estudantes a resolverem coletivamente com autonomia os problemas 

apresentados  

Reagir às colocações dos grupos, dialogar, esclarecer, dar a sua opinião, agregar.  

Interferir nas diferentes etapas de elaboração do trabalho. Estimular participação, as opiniões 

dos alunos o assunto e a co-criação.  

Os leptops estão chegando as escolas. O governo federal que informaticas com computador e 

banda larga. Porém não se fala na formação adequada do professor. Os professores estão 

recusando os laptops. Ou... estão mandando alunos abrir um site e clicar em respostas... Cadê 

a formação do professor? Sofistico a pergunta:  Cadê a formação do professor sintonizada 

com os desafios da cibercultura 

Abrs, 

 

Para formar docentes para atuação online, como já vimos, são necessárias e urgentes 

mudanças na forma de abordar os diferentes saberes docentes nos cursos de formação, 

buscando a integração e não a fragmentação da prática pedagógica. 

 

 Mediação 

 

O conceito de mediação refere-se à atitude do professor como um facilitador, 

incentivador ou motivador da aprendizagem, sendo ele a “ponte” entre o aprendiz e sua 

aprendizagem, atuando de forma ativa e colaborativa. Desta forma, o professor auxilia o 

aprendiz a coletar informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-

las com seus colegas, com o professor e com outras pessoas até chegar à internalização do 

conhecimento. Lembrando que o processo de internalização compreende a reconstrução de 

uma atividade externa internamente e a transformação de um processo interpessoal noutro 

intrapessoal, através de modificações qualitativas. Dito de outra maneira, o professor precisa 

desenvolver a zona de desenvolvimento proximal, criar estratégias que levem o aluno além 

daquilo que já domina sozinho. Hoje o professor transmissor de informações pode ser 
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substituído pelo computador, mas o professor mediador é fundamental no processo de 

aprendizagem.  

No Módulo 3, o conceito de mediação aparece, tanto no sentido de mediação social 

quanto de mediação de instrumentos. Em ambos os casos, trata-se de um caminho 

diferenciado de orientação dos processo de ensino e de aprendizagem, considerando o 

desenvolvimento de zonas de desenvolvimento proximais, favorecedoras da aprendizagem.  

Abaixo, a fala de Edméa destaca que o bom docente é aquele capar de propiciar zona 

de desenvolvimento proximal, que leve o aluno a ir mais longe, no princípio com ajuda, mas 

no futuro com autonomia.  

 

Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só aprendizagem? por Edmea 

Santos - Wednesday, 9 July 2008, 12:30 

Olá pessoal! 

Olá Maria Teresa! 

Compartilho da sua síntese que diz "quando arquitetamos um desenho didático deveríamos 

estar centrados na aprendizagem que ele pode proporcionar". Este pensamento Maria Teresa é 

de alguém que entende o ensino como mediação, ato dialógico e dialético, como zona de 

desenvolvimento proximal. Aqui temos um conceito de ensino que não se limita ao ato 

mecânico de transmitir conteúdo. Paulo Freire, também histórico-cultural, vai dizer que 

"ensinar é ser epistemologicamente curioso". [...] 

[]s Méa 

 

Patricia caminha no mesmo sentido e aponta a possibilidade do uso das TIC 

potencializar a mediação, como em seu relato de experiência: 

 

Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - Saturday, 5 July 

2008, 02:00 

A mediação constante com os alunos e destes com seus pares tornava a construção ainda mais 

rica e dinâmica, ainda que eu por vezes ficasse desesperada com a ginástica mental que eu era 

(sou) obrigada a realizar.  

Fui para a especialização em informática educativa buscando conhecimentos e ferramentas 

para exercer minha atividade de forma que meus alunos aprendessem mais e melhor. Mudei 

mto: a prática, a mente, o espírito... A cada passo as coisas começavam a fazer mais sentido e 

meus alunos respondiam bem às mudanças me mostrando que o pior defeito de um professor 

é menosprezar a capacidade de aprendizagem dos alunos. O próprio Vygotsky já enfatizava 

que não adianta ensinar aquilo que o guri já domina com autonomia, precisamos nos 

embrenhar na zona de desenvolvimento proximal, buscando e oferecendo possibilidades 

maiores, favorecendo a aprendizagem colaborativa e a interação. Dessa constatação surgiu a 

vontade de conhecer mais sobre a aprendizagem e as suas dificuldades. Fui cursar 

psicopedagogia.  

 

Auxiliadora faz uma série de questionamentos, altamente relevantes, especialmente 

numa proposta como a que consideramos de educação com pesquisa. Entretanto, ela mesma 

as responde parcialmente: precisamos da mediação para aprender a colaborar. Extremamente 

pertinente a colocação feita sobre nossa sociedade capitalista, desigual, competitiva e 

meritocrática. 

Re: Boas-vindas! por Auxiliadora Padilha - Monday, 14 July 2008, 21:13 

Gostaria que vocês comentassem sobre o fato de que a colaboração não é algo que desde 

pequenininhos sabemos e exercitamos. É preciso aprender a colaborar? É preciso que sejamos 

incentivados a agir colaborativamente? Precisamos, então, da mediação de alguém que nos 
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estimule a termos essa atitude. Além disso, para atuarmos colaborativamente também 

precisamos de um meio que favoreça essa colaboração, não é mesmo? Ao invés disso, somos 

estimulados a competir e a sermos individualistas. O próprio meio acadêmico é competitivo e 

incentiva a competição. Também gostaria de discutir, mais tarde, sobre autoria e construção 

coletiva. 

Abraços em tod@s  

 

A seguir, um trecho do texto-base da Unidade 2, deixa clara a visão de mediação, 

visão coerente com a desta dissertação. O homem é um ser social. Aprende com a mediação 

de outro homens e de instrumentos e signos: 

 

A quarta instância, a realidade, não é atingida ou aprendida diretamente, mas através de um 

processo do qual vocês ouvirão falar muito no nosso Módulo: a MEDIAÇÃO. 

Aprendemos a realidade ou o mundo externo através da mediação do outro, da cultura, da 

ciência, de um sistema de valores, de uma rede de significados e representações. 

 

Maristela aborda um tópico de grande interesse para mim: a mediação docente online. 

Essa mediação ocorre através do diálogo/intervenção do docente ao longo das atividades de 

interação, mas também do próprio material didático e do AVA. 

 

Re: Glossário de Experiências por Maristela Midlej - Monday, 7 July 2008, 20:32 

Oi Marco, 

Também sinto saudades daquele curso. Lá pude vivenciar a discência colaborativa e 

interativa, aprender muito com os colegas e, principalmente, ter a experiência impar de 

desfrutar a sua mediação como docente online. Aprendi muito!  

 

Retomando um aspecto já tratado sob o foco do conceito de educação online, Eloiza 

defende uma dialética entre ensino e aprendizagem, e destaca o estabelecimento de zonas de 

desenvolvimento proximais para propiciar aprendizagem. Mas ela chama atenção para a 

fetichização da tecnologia como um possível problema para o desenvolvimento da educação 

online. Em suas palavras:   

 

Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só aprendizagem? por Eloiza 

Oliveira - Sunday, 13 July 2008, 21:39 

Maria Teresa, 

A sua participação sempre me agrada muito e me instiga reflexões complementares. 

Também vejo como dialética a relação entre ensino e aprendizagem. 

Vygotsky foi mesmo muito feliz ao propor o conceito de Zona Proximal de Desenvolvimento, 

que também traz esta idéia aplicada ao desenvolvimento e à aprendizagem. 

A educação online nos oferece grandes progressos nas estratégias de ensino e de 

aprendizagem. Todavia, a fixação e a fetichização da tecnologia podem dificultar muito este 

processo. [...] 

 

De fato, as estratégias capitalistas de uso e dominação da cibercultura, ao enaltecerem 

a tecnologia em si, acabam alienando seus usuários sobre suas finalidades e seus usos. Isso 

contribui para a manutenção da hegemonia neoliberal e dificulta novas formas de educação. 

Fábio também destaca a interdependência entre ensino e aprendizagem e aponta para a 

mediação do AVA que deve priorizar o diálogo e a interação. 
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Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só aprendizagem? por Fábio Kalil 

de Souza - Sunday, 13 July 2008, 11:21 

Entendo que é um erro/equívoco muito comum entre nós educadores -com devidas exceções-

 conceber ensino e aprendizagem como processos distintos, separados. A interdependência 

entre tais processos é tão sólida, a meu ver, que não podemos conceber um sem o outro. 

Explico: o docente não pode ensinar sem que antes aprenda a como ensinar, e, à medida que 

ensina, aprende (mesmo que seja uma aprendizagem alinhada à pedagogia da trasmissão. 

Quantos de nós, vale lembrar, nos tornamos (estamos a caminho) mestres e doutores pela 

pedagogia da transmissão? Se não todos, a maioria, pois ela é histórica. Felizmente estamos 

mudando, estamos aprimorando a concepção de ensino com as contribuições teóricas de 

Piaget e Vygotsky); ao passo que os educandos aprendem com o ensino (do professor) ou pela 

autoaprendizagem ("ensino" pelo autor de um livro/artigo/matéria etc.), como também 

aprendem a como ensinar (quando bem ensinado) ou a como não ensinar (observando a  

incompetência docente). Logo conceber o ensino e a aprendizagem como dissociados é 

fragmentar um processo (trans) formativo, comprometendo seus efeitos.  

Finalmente destaco que, como processo de implicações recíprocas, ensinar-aprender envolve, 

claro, escuta e diálogo (FREIRE, 1997). Nesse sentido o processo de ensino-aprendizagem se 

dá por meio do diálogo [mediado pelas linguagens escrita, corporal e/ou verbal], no qual os 

envolvidos compartilham sentidos e significados, independente da modalidade de ensino. na 

EaD Online esse diálogo/troca simbólica é ricamente potencializada pelos instrumentos/meios 

de comunicação interativa do ciberespaço, ancorados numa prática docente anti-pedagogia da 

transmissão. 

 FK  

 

No texto-base da Unidade II, a importância do ensino para a aprendizagem em 

Vygotsky fica evidente: 

 

De acordo com os argumentos teóricos vigotskianos o ensino deve ser dirigido para criar 

zonas de desenvolvimento proximal e assim agir como um motor de desenvolvimento, ou, o 

único bom ensino é o que avança o desenvolvimento (Vygotsky, 1986, p.35-36). 

 

Como estudado, Vygotsky ao falar da mediação envolve o outro, os instrumentos e os 

signos. Instrumentos e signos, de certa forma, também são o outro “feito coisa” ou “feito 

texto”. A mediação exercida pela interface do AVA não é de menor importância, ao contrário: 

um ambiente intuitivo, simples de usar, mas rico em possibilidades que são potencializadas 

por práticas educativas renovadas (BEHRENS, 2000) é fundamental para que o discente 

online sinta-se em casa – acolhido e seguro. Em consonância, com a questão da mediação 

simbólica, Edméa cita Santaella e afirma: onde há signos, há mediação.  

Sob este aspecto, o AVA não é só instrumento, porque  media a aprendizagem através 

de diferentes linguagens, signos. Ou seja, o AVA faz uma mediação aproximada do que um 

outro sujeito faria. Havendo interação entre os participantes, podemos mesmo afirmar que o 

AVA “finda” com a distância. Inaugura uma nova forma de EAD, nunca antes materializada. 

O texto-base da Unidade 2 explicita: 

 

Ambientes virtuais não garantem, por si só, que as interações com os objetos de conhecimento 

e os componentes do grupo irão acontecer. A presença de mediadores que promovam desafios 

e debates interpessoais acerca dos conhecimentos em jogo e suas múltiplas significações é um 

imperativo.  

 

Em relação ao AVA como mediador, Elizete faz um relato de experiência: 
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Re: Fuxicando sobre EAD... por Elizete Matos - Monday, 28 July 2008, 21:07 

Olá, lendo sua colocação me reportei a um projeto que coordeno com apoio CNpQ, que é a 

criação de um AVA, a partir de uma ambiente que já temos na PUCPR, o Eureka, mas este, o 

Eureka Kids, atenderá cças e adolerscentes hospitalizados, fazendo a mediação entre a escola 

dos mesmos e o hospital. Já estamos com 6 dissertações no mestrado da PUCPR, das quais, 3 

sob minha orientação. Temos bastante desafios pela frente, mas as validações nos apontam 

que o caminho tá dando bons resultados,  

Abços, Elizete 

 

 A mediação é um dos conceitos mais importantes de Vygotsky, porque esclarece 

sobre a necessidade de um outro na aprendizagem. Via de regra, aprendemos com a mediação 

de outros mais experientes. No texto-base da Unidade II, o conceito de mediação em 

Vygotsky é assim definido: 

 

A noção de “zona de desenvolvimento proximal” (ZDP), provavelmente o conceito mais 

conhecido e citado da teoria de Vygotsky, reflete e também detalha esse caráter bidirecional 

das relações entre desenvolvimento e aprendizagem. A ZDP implica na distinção de dois 

níveis de desenvolvimento: por um lado, o que concentra as capacidades que a pessoa já 

adquiriu e que, portanto, pode manejar de maneira autônoma – Vygostsky o denominou de 

“nível de desenvolvimento real” −; e, por outro lado, o que é delimitado por aquelas 

capacidades que a pessoa coloca em jogo com a colaboração e ajuda de outras pessoas 

experientes com que interage – Vygotsky chama de “nível de desenvolvimento potencial.”. O 

primeiro desses níveis indica o desenvolvimento já realizado; o segundo, aponta a futura 

direção do desenvolvimento, a sua possibilidade e a expansão potencial.  

 

Auxiliadora ao tratar da ação docente junto aos alunos, dá bons exemplos de 

mediação. Ao discutir, refletir, tirar hipóteses do grupo a professora faz o papel de outro mais 

experiente, ao mesmo tempo que permite aos próprios alunos exercerem este papel 

colaborativamente: 

 

Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky - v amos participar pessoal!!! por Auxiliadora 

Padilha - Wednesday, 16 July 2008, 10:17 

[...] Será que a professora já não realizou todos os passos da interação com discussão, refexão, 

levantamento de hipóteses em grupo, etc. e depois pediu que cada um fizesse sua 

sistematização dos conhecimentos aprendidos numa atividade metacognitiva??? É preciso 

compreender bem o que aprendi de toda aquela discussão e reflexão coletiva. 

 
Em um dos fóruns de avaliação, Eloiza pergunta se havia necessidade de outras formas 

de mediação do módulo, tendo em vista a queda brusca de participação dos discentes, que 

ocorreu no período de recesso acadêmico. Olivia responde afirmando que a mediação 

realizada foi muito boa e muito inovadora. 

 

Re: B. Docência (mediação pedagógica dos professores) por Eloiza Oliveira - Monday, 4 

August 2008, 08:09 

Caríssimos, 

Fui uma das moderadoras deste módulo e percebi como o período em que ele foi oferecido - 

julho, recesso das nossas atividades docentes - prejudicou o desenvolvimento do mesmo pela 

diminuição da participação. 

No entanto, as contribuições foram muito ricas e o trabalho desenvolvido, para mim, muito 

enriquecedor. 

Vocês acham que poderíamos ter utilizado outra estratégia de mediação que fosse mais 

efetiva??? 

Beijos para todos. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=288&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=389&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=389&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
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 Entretanto, outros dois pontos podem ter dificultado a participação (ambos 

relacionados com a mediação):  

1. O grande número de questionamentos; 

2. A necessidade de mais sínteses das discussões. 

 

 

 Interação 

 

O conceito de interação refere-se ao processo em que todos os envolvidos numa 

situação comunicativa assumem-se como aprendentes e afetam-se mutuamente, mudando 

concepções e construindo conhecimento a partir da reflexão e da crítica, ou seja, aprendem.  

Destaca-se também o termo “interatividade”, cujo objetivo é diferenciar as interações 

mediadas por computadores de outras formas de interação. A partir deste termo, Silva (2000) 

aponta a necessidade de se fazer uma pedagogia interativa, ou seja, uma pedagogia mediada 

por computadores na qual aprender é necessariamente aprender com o outro, em interação. 

 No fórum de “Boas-vindas”, as docentes Eloiza, Edméa e Patricia procuraram acolher 

os alunos que chegavam, interagindo - mesmo que de maneira sucinta -, criando um ambiente 

agradável e amistoso. Além disso, Edméa e Eloiza quando conheciam algum participante ou 

grupo de pesquisa, ressaltavam a importância de seus estudos para o módulo. Por exemplo: 

 

Re: Boas-vindas! por Edmea Santos - Thursday, 3 July 2008, 10:06 

Lina, seja muito bem-vinda. Sua participação aqui é fundamental. Traga sua experiência 

formativa pra cá. 

Lígia, te conheço pela sua dissertação de mestrado. Tive oportunidade de fazer a leitura na 

ocasião da sua defesa. Me identifiquei demais com seu trabalho. Também estudo teoria da 

complexidade. Por favor nisso, dia 07 (segunda-feira) o Edgar Morin fará conferência aqui no 

RJ.  

Maria Teresa, chegue e nos brinde com sua energia e saberes sobre aprendizagem. Te espero 

no labirinto para brincarmos juntas.Traga o LIC pra cá! 

Maristela, saudades de você. Fico feliz com sua chegada. Já vi sua intervenção no fórum 

"brincando de labirinto". Em breve estarei lá com vc. 

Beth e Mônica, muito bom ter vocês aqui. Bem não acabaram o módulo 2 já estão aqui com a 

agente querendo interação. Maravilha!  

 

Os participantes se mostraram presentes e relataram gostar da abertura do Módulo 3, 

pois, após uma mensagem inicial de boas-vindas, foram colocados avatares dos docentes. 

Neste primeiro fórum a interação entre discentes foi reduzida. De maneira geral, os discentes 

responderam aos docentes. Mas ao longo do módulo, com o estímulo dos docentes, os 

discentes passaram a interagir entre si, perguntando, respondendo, dialogando.  

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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Como não houve um bloqueio, nem o objetivo de impedir que alunos “atrasados” 

pudessem começar a interagir no módulo após o período inicial, na hora de encerrá-lo foi 

publicada uma mensagem de encerramento no fórum de “Boas-Vindas”. Patricia procurou 

“dar a deixa” para o próximo módulo (e a equipe do módulo seguinte respondeu 

prontamente), o que foi bem positivo para o encadeamento dos módulos. Mas acarretou 

mensagens do Módulo 4 no lugar errado.  

Finalização da equipe do Módulo 3: 

 

Re: Boas-vindas! por Patricia Ribeiro Vasconcellos - Thursday, 31 July 2008, 23:01 

A todos, 

Obrigada pelas contribuições ao longo do nosso Módulo 3!  

Contamos agora com as avaliações de vcs no fórum aberto pelo Marco Silva. 

E vamos em frente no Curso!  

Olá equipe da UNESA! Vamos começar o módulo 4? 

Bjs! 

  

Equipe da UERJ 

 

 

A resposta da equipe de pesquisadores do Módulo 4: 

 

VENHAM PARA O MÓDULO 4!!! por Marco Silva - Friday, 1 August 2008, 04:40 

Ok equipe da UERJ! 

Parabéns pelo trabalho realizado módulo 3.  

Todos estão convidados a fazer a avaliação do módulo 3 e, ao mesmo tempo, a fazer os 

primeiros contatos com o módulo 4. 

Forte abraço, Marco, Kelly, Tatiana, Sheilane e Mayrton  

 

O conceito de interação (e mais forte: de interatividade) perpassou toda a primeira 

parte do fórum “fuxicando sobre EAD”. Em todos os momentos, o que ficou claro foi a 

necessidade de transformar o paradigma educacional apoiando-nos no paradigma educacional 

da interatividade. 

Maria Leopoldina chama atenção para o estabelecimento de uma verdadeira 

interatividade, que exige que os alunos conheçam e saibam usar o potencial comunicacional 

das TICs. Destaca que também é necessário transformar a educação como um todo, pois na 

educação presencial o desinteresse também aparece. Ou seja, o desinteresse parece passar pela 

falta de significação das propostas pedagógicas para os alunos. 

 

Re: Fuxicando sobre EAD... por Maria Leopoldina Pereira - Monday, 28 July 2008, 

18:51 

Cleia,esse fato observado por você está mais presente do que imaginamos,nestes dias de 

"quase" férias tenho estado em contato direto com um grupo de tutoras da 

UAB/FACED/UFJF,e várias delas me relatam exatamente o que você colocou.Alunas que 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=275&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=397&course=11
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passam sua senha para adolescentes permanecerem nos fóruns das disciplinas ou que 

simplesmente entra para somente postarem pequenos comentários.Acredito que a verdadeira 

interação acontece quando o aluno percebe o grande potencial que as tecnologias podem lhe 

oferecer,encarando as salas virtuais como ambientes ricos de possibilidades,apossando-se do 

verdadeiro conceito d interatividade.Creio porém,que esse desinteresse acontece também nas 

salas presenciais.Mas minha maior dúvida é:como seduzir esses alunos?Como possibilitar 

esse interesse? Beijocas e saudades de você..  

 

No texto-base da Unidade I a interação aparece ao tratar da Psicologia da Educação. 

No trecho a seguir, fica claro que o ser humano sofre influências de seu meio sócio-cultural e 

físico: 

O sujeito que aprende (organismo) compreende portanto inteligência, desejo (motivação) e 

corpo. Ele é enriquecido com uma outra dimensão: a social, composta das quatro esferas 

citadas anteriormente (o outro, a cultura, a Ciência e a realidade).  

 

De fato, a interação é fundamental para a aprendizagem, inclusive a informal ou não-

institucionalizada. Também é fundamental para a transformação na prática docente, pois ao 

tê-la como princípio básico de ação mudam-se as posturas docentes e discentes. A ação 

didática passa a ser compartilhada e a colaboração surge como caminho propício à 

aprendizagem.  

Nicia caminha no mesmo sentido, destacando que a mudança do paradigma 

transmissivo para o interativo em educação pode favorecer a mudança para uma sociedade 

mais justa e melhor. Ela questiona se os alunos estão preparados para essa mudança. 

 

Re: Glossário de Experiências por Nicia Cristina Rocha Riccio - Sunday, 6 July 2008, 

08:58 

Oi Pessoal, 

Quando Maristela fala dos nossos modelos tradicionais vividos em escolas, família, igrejas e 

outros espaços sociais, lembrei do que eu tento viver hoje na educação dos meus filhos. Acho 

que liberdade de expressão e respeito à opinião do outro são pontos de partida para a ruptura 

com este paradigma transmissivo ainda hegemônico nos dias atuais. Por isso, e acreditando 

que essa ruptura é essencial para a construção de um mundo melhor e mais justo, busquei, 

aqui em Salvador, uma escola não tradicional para meus filhos, uma escola que mais que 

exigir regras (colocadas como dogmas) discute as regras, modifica-as e ouve a opinião dos 

alunos sobre elas. Em casa, buscamos seguir esse modelo evitando os "nãos" sem explicações 

e as opiniões fechadas e imutáveis. Mas isso tem um preço, e não é pequeno. Antes de mais 

nada as inúmeras críticas com relação à "falta de respeito"dos filhos quando questionam as 

coisas que são postas e com as quais eles não concordam; além disso, nosso próprio 

movimento com relação a educar é muito mais trabalhoso - claro, é muito mais fácil 

"conduzir" pessoas que não questionam e aceitam calados tudo que é posto. 

Como educadores, acho que vivemos um pouco estas questões, temos que abrir mão da nossa 

postura de centro das atenções e de dono do saber e respeitar os saberes que os alunos trazem. 

Temos que abrir espaço para a interação na sala de aula (presencial ou não) e estar prontos a 

ouvir críticas sobre nossos modelos educacionais. 

Mas uma questão me inquieta: até que ponto os alunos estão preparados para essa mudança? 

Até que ponto  esta postura mais aberta do professor não é (ainda) compreendida de forma 

errônea como incompetência e e negligência com o "ensino"? 

abs, Nicia  

 

Possivelmente os alunos “nativos digitais”, não tenham maiores dificuldades de 

adaptação às novas possibilidades pedagógicas, ainda que eles vivam experiências didáticas 

transmissivas e, de modo geral, já tenham se habituado aos padrões tradicionais de ensino.  

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=196&course=11
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Porém, como qualquer inovação, é preciso tempo e oportunidades de experimentação para se 

transformar em realidade. 

A mudança do paradigma transmissivo é um avanço na quebra da educação liberal, 

uma nova possibilidade de transformar a sociedade via educação. 

Patricia destaca na fala de Lázaro a possibilidade antes inimaginável de interação que 

o ciberespaço permite: 

 

Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - Saturday, 5 July 

2008, 01:52 

Lázaro, me identifiquei mto com sua forma de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Destaco: 

“Interessante ver o quanto esse hiperespaço nos proporciona interações que antes seriam 

praticamente impensáveis.” Acho esse um dos grandes ganhos da rede.  

 

Este aspecto também aponta para transformações sociais importantes, as quais podem 

ser um caminho para uma nova democracia, mais igualitária e menos formal (eleitoral). 

Analisando as respostas de Lina e Eloiza sobre o que é observável na aprendizagem 

em educação online, vê-se que se resume a uma questão: a interação. Ou seja, 

 

Re: Questões para "animar" ainda mais o labirinto por Lina Nunes - Monday, 7 July 2008, 

07:03 

[...] mesmo considerando que podemos saber alguma coisa por meio dos comportamentos 

observáveis, é difícil definir que determinados comportamentos significam que as pessoas 

aprenderam...Como você sinalizou muito bem a aprendizagem é um processo interno. 

Se na aprendizagem face a face é complicado saber se a pessoa aprendeu ou não, encontramo-

nos em um labirinto de idéias e conceitos que demandam, me parece maior complexidade 

para responder.  

Na aprendizagem online também podemos lançar mão de alguns comportamentos observáveis 

se analisarmos passo a passo as respostas dos participantes...Suas ausências podem ser 

significativas, suas respostas evasivas também, suas respostas fundamentadas em teóricos 

podem mostrar que já conseguem elaborar aspectos importantes dos temas tratados... 

No entanto afirmar que aprenderam é mais complicado...Confesso ficar atrapalhada para 

responder a esse questionamento. Pode ser que outras respostas me ajudem a compreender 

...abraços, Lina  

 

Se não há participação ativa e interativa dos participantes não há como o docente 

online saber se e como os alunos estão aprendendo, ainda que ele possa inferir que o discente 

esteja com dificuldades ou esteja desinteressado pelo curso. 

Piaget e Vygotsky destacam a importância da interação social para a aprendizagem. 

Entretanto, em Vygotsky o conceito é ainda mais forte, pois a aprendizagem favorece o 

desenvolvimento, e não o contrário. Como aprendemos por processos mediados, a interação 

com o outro é fundamental. No texto-base da Unidade II, isto fica claro: 

 

A partir dessa perspectiva as práticas educativas – entendidas como situações de interação em 

que os membros mais competentes do grupo social e cultural ajudam outros membros do 

grupo a usar convenientemente esses sistemas de signos em relação a tarefas diversas em 

contextos também diversos – são os que possibilitam, em essência, essa aprendizagem. 

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=275&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=419&course=11
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Auxiliadora ao analisar a charge do fórum “Entrevista com Piaget e Vygotsky” teve o 

cuidado de ir além do conteúdo aparente e pensar que outras atividades poderiam ter sido 

encaminhadas antes daquela proposta simplista da imagem. Mas, mesmo tentando uma 

análise menos dicotomizada da charge, é inegável que a situação exposta é pobre em relação à 

interação estabelecida. Só o fato dos alunos trabalharem sozinhos nos computadores indica 

uma visão bastante unidirecional do processo (professor-aluno). 

 

Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky - v amos participar pessoal!!! por Auxiliadora 

Padilha - Wednesday, 16 July 2008, 10:17 

Oi pessoal, oi Méa, 

Procurei observar bem a figura (como num jogo dos sete erros) e fiquei procurando achar os 

'erros'! Isso, entretanto, pode ser uma análise superficial. Procurei, pois, ampliar a lente e 

olhar mais profundamente. Logo de cara, suas questões pareceram muito óbvias (como no 

jogo citado), mas depois... 

Eis alguns pensamentos: 

Como estimular um pensamento crítico apenas respondendo questões, que parecem ser 

'escolha de opções'? 

O fato das crianças estarem sozinhas, uma em cada computador, também me incomodou. 

Gosto de trabalhar em grupo, mesmo no computador. 

Mesmo num AVA a prática pode ser behaviorista, dependendo das atividades sugeridas e da 

forma como o professor estabelece as estratégias de aprendizagem de seus alunos. Se formos 

pensar na opção de 'questionário' que o Moodle proporciona, com opções fechadas de 

respostas, vemos que, mesmo num ambiente considerado 'construcionista' podemos ter opções 

de atividades, mais ou menos, behavioristas. 

"Se procurar bem, você acaba encontrando não a explicação (duvidosa) da vida, mas a poesia 

(inexplicável) da vida.” 

 

(Lembrete, de Carlos Drummond de Andrade)  

Abraços  

 

Eloiza caminha neste mesmo sentido e aponta que a interação com o adulto na imagem 

é pobre. Também ressalta a falta de diálogo entre as crianças. E aponta a necessidade de em 

educação online não trabalhar com formas simplificadoras, com respostas prontas, mas 

permitir e explorar o diálogo, a interação. 

 

Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Eloiza Oliveira - Thursday, 17 July 2008, 11:53 

Méa e demais queridos, 

Eu perguntaria aos dois o que achavam da interação estabelecida na charge. 

Piaget talvez dissesse que o ambiente de aprendizagem visualizado na charge carece do 

estímulo à atividade de quem aprende, assim como de situações de aprendizagem em grupo, 

que para ele são essenciais. 

Também sentiria falta dos problemas, dos desafios que provocam desequilibrações cognitivas 

e demandam assimilações e acomodações reequilibradoras. 

Para Vygotsky a presença do adulto é importante para o estímulo à ZDP, mas a interação 

estabelecida é pobre, apenas através de uma ordem verbal. 

O que poderia internalizar cada uma daquelas crianças??? É pequena a riqueza do processo 

interpsíquico, o que é visível pelo silêncio e pela linguagem não verbal das crianças. 

Para mim esta charge expressa um dos problemas sérios de algumas práticas de educação 

online:  o excesso de pragmatismo e a supersimplificação representada pelas respostas prontas 

e "pasteurizadas". 

Abraço carinhoso!!!  

 

Marco aborda o conceito de interatividade: 

 

Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Marco Silva - Sunday, 20 July 2008, 17:19 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=389&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=389&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11


149 

 

Méa pergunta: A interatividade não seria uma estratégia comunicacional?  

Conforme falaremos no módulo 4, interatividade é a ação da emissão e da recepção que se 

articulam para a produção da mensagem. Ou seja, a mensagem não é necessariamente uma 

produção exclusiva da emissão conforme se entende historicamente. A rigor, no sentido 

profundo do conceito de comunicação, os dois pólos emissão e recepção devem ser co-autores 

da mensagem e da própria comunicação. Em sala de aula o hábito de tomar a mensagem 

normalmente como conhecimento transmitido pelo professor tem sido um grande equivoco. É 

aqui que se encontra o grande problema que mais me inquieta em educação: a “pedagogia da 

transmissão” que avalio extremamente nociva frente à função social da educação que é formar 

cidadãos participativos, criativos e colaborativos.  

Méa pergunta: Uma estratégia comunicacional pode ser sustentada por uma teoria de 

aprendizagem a luz da Psicologia da Educação?  

Sim. Valorizo imensamente o sócio-interacionismo de Vygotsky. Esta base teórica tem muita 

contribuição para a teoria da interatividade. O inverso tb procede. A teoria da interatividade tb 

tem muito a contribuir para a teoria sócio-interacionista. Que contribuições são estas? Aqui 

agora é difícil deslanchar essa abordagem. Tentarei tratar do assunto no próximo módulo.  

Méa pergunta: É possível ser interativo e ser "behaviorista" ou "sócio-interacionista"?  

Não. Interatividade, tal como entendo, isto é, como fundamento paradigmático da 

cibercultura, do digital, da web 2.0, da arte “participacinista” de Oiticica e de muitos outros 

artistas é o oposto de behaviorismo. Na interatividade não há condicionamento e alienação, 

mas, autoria, autonomia e expressão crítica da emissão e da recepção em práticas de 

compartilhamento e de co-criação.  

Agradeço estas questões da Méa pq elas nos instigam ainda mais para o tratamento do tema 

do módulo 4 inteiramente dedicado à interatividade na educação presencial e online. 

 

Essas novas formas de comunicação, a inteligência coletiva, enfim, as novas relações 

sociais da cibercultura são altamente interativas, ou pelo menos em potência o são, como 

aparece no texto-base da Unidade 3: 

 

Para chegar a essa “cultura planetária”, a escola deve assumir um papel fundamental: criar 

modelos de aprendizagem em que o professor seja um "animador da inteligência coletiva" do 

grupo de alunos e não mais um mero repassador de conhecimentos. 

 

Finalizando, a interação é fundamental em qualquer educação e, mais ainda, na 

educação online, pois é necessário vencer a distância, aproximar os sujeitos, de maneira a 

ultrapassar o mero conceito de EAD. 

 

 

 Aprendizagem Colaborativa 

 

O conceito de aprendizagem colaborativa é mais abrangente do que aprendizagem 

cooperativa. Trata-se de um processo compartilhado entre dois ou mais interagentes, com 

habilidades complementares, que constroem conhecimentos que não poderiam criar 

isoladamente.  

Segundo Behrens (2000) os alicerces para a aprendizagem colaborativa são: o ensino 

com pesquisa; a abordagem progressista favorecedora do diálogo e da discussão coletiva 

como forças propulsoras de uma aprendizagem significativa; a visão holística ou sistêmica, 

que resgate o ser humano em sua totalidade. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interatividade
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Como fica claro, o Módulo 3, enfoca basicamente a aprendizagem colaborativa. 

Veremos a diante o quanto isso influenciará o processo didático, as escolhas de interfaces, as 

atividades propostas, enfim, todo o aparato pedagógico do módulo. Nas palavras do grupo de 

docentes, o módulo se baseia nos seguintes conceitos: 

 

Ementa final: Aprendizagem: conceitos básicos, componentes e características da 

aprendizagem. Estilos de aprendizagem e múltiplas inteligências. Aprendizagem, cognição e 

linguagem. O cognitivismo clássico: o interacionismo construtivista de Piaget e o sócio-

interacionismo de Vygotsky. Aprendizagem interativa e colaborativa em ambientes virtuais. 

Aprendizagem e formação de conceitos no ciberespaço: Vergnaud e a gênese dos campos 

conceituais; a “Teoria do Protótipo” de Eleanor Rosch; a “ecologia cognitiva” de Pierre Lévy. 

 

Por outro lado, a pesquisa interinstitucional em si já aponta para a aprendizagem 

colaborativa como forma essencial de trabalho da educação online. A troca mútua de 

experiências, a parceria entre docentes e discentes, o engajamento em prol de um objetivo 

comum (aprendizagem cooperativa), apontam todos para uma construção da aprendizagem 

colaborativa, como se observa em: 

 

Nele estarão reunidos os PPGs que integrarão a pesquisa interinstitucional. Cada PPG com 

sua equipe de pesquisadores produzirá um ou dois módulo(s) do curso e em seguida exercitará 

a docência do(s) mesmo(s). Todos os integrantes serão docentes e discentes atuando na 

mesma ambiência de trabalho, no mesmo campo de pesquisa. O trabalho colaborativo online 

tem presença crescente e consistente na era da conectividade.  

 

No fórum de boas-vindas, o conteúdo “aprendizagem colaborativa” apareceu com 

força. Um dos motivos foi a publicação do vídeo “Aprendizagem Colaborativa” pela discente 

Maristela no “Glossário Colaborativo”. O MOODLE oferece a ferramenta glossário, na qual 

se podem colocar os conceitos que se quer que o aluno tenha acesso hipertextualmente em 

todas as partes do AVA. A idéia era lançar os conceitos iniciais e deixar que os alunos 

continuassem contribuindo. Entretanto apenas este vídeo foi publicado por discente. Todos os 

outros conceitos e links foram colocados pela equipe de docentes. 

De um modo geral, os participantes trataram o conceito de aprendizagem colaborativa 

da mesma forma que esta dissertação.  

Raquel traz um questionamento importante: será que interagir e colaborar é realmente 

fundamental em EAD? Será que os alunos em cursos instrucionais ou que só fazem as 

atividades que serão avaliadas não aprendem? São perguntas que, pelo estudado nesta 

pesquisa, podem ser respondidas da seguinte forma: sim eles aprendem, mas até que ponto 

eles conseguem aplicar esses conhecimentos à vida? Até que ponto eles aproveitam os saberes 

construídos em outros contextos? É neste sentido que se torna fundamental instituir uma 

educação online preocupada com a colaboração e a construção em interação, pois é um 
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caminho real de transformação de uma educação que teima em reproduzir a sociedade que 

temos. 

Re: Fuxicando sobre EAD... por Raquel Pasternak Glitz Kowalski - Tuesday, 29 July 

2008, 19:35 

Olá pessoal,  

Fiquei pensando sobre os assuntos motivação/participação/interação e realmente é algo que eu 

também me questiono. Participar só por participar? Tenho muito alunos no presencial que 

nunca colaboraram ou cooperaram em sala. Quando falamos em ambiente virtual colaborativo 

é outra realidade, mas fica a mesma pergunta, participar só por participar? Sei com certeza 

que esses alunos perdem a fase de construção em colaboração com os colegas e professores, 

mas será que eles não aprendem?  

Abraços Raquel 

 

Considerando as características da aprendizagem apontadas no texto-base da Unidade 

I, cabe refletir: não seria a aprendizagem colaborativa o melhor caminho para uma 

aprendizagem realmente significativa? 

O texto também traz à discussão o fato de que o contexto social influi na 

aprendizagem. Ora, se o contexto está mudando, as influências na aprendizagem, mais cedo o 

mais tarde, serão percebidas. O mercado de trabalho já exige profissionais que saibam 

trabalhar cooperativamente. Mas quando pensamos em colaboração, vai além da simples 

busca em equipe de um objetivo. Passa pela transformação das relações competitivas 

capitalistas para novas relações solidárias e democráticas. O mais relevante: 

 

Em uma abordagem inicial podemos dizer que a aprendizagem está sustentada por três 

fatores: família, escola e aluno, que se complementam. 

Temos que considerar, no entanto, que a aprendizagem não é apenas formal, que é promovida 

por instituições de ensino e formação e conduz ao recebimento de diplomas, certificados e 

qualificações.  

Temos também aprendizagens não-formais, que ocorrem em ambientes não escolares como 

locais de trabalho, organizações da sociedade civil (associações, sindicatos e partidos 

políticos, por exemplo) e aprendizagens informais, que acontecem no cotidiano, não 

intencionalmente.  

 

Como vimos até aqui, a aprendizagem colaborativa é uma caminho para redimensionar 

a prática educativa, visando processos de aprendizagem interativos e cooperativos, colocando 

os atores do processo em constante diálogo. 

Edméa traz uma discussão já levantada em outro momento, com a finalidade de 

discutir a aprendizagem colaborativa versus aprendizagem autônoma: 

 

Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na educação online por Edmea 

Santos - Monday, 7 July 2008, 23:35 

Olá pessoal! 

Mais uma entrada para brincarmos de labirinto. Uma nova entrada não fecha as já abertas e 

também não exclui a abertura de outras... 

Aproveito que estamos discutindo aqui aprendizagem, metodologias, tecnologias, 

comportamentos...para problematizar a relação entre autonomia e colaboração trazida pela 

Nícia no fórum de boas-vindas. 

Na época do mestrado li "Ciência com consciência" do Edgar Morin. Foi leitura obrigatória 

da disciplina Currículo e Etnopesquisa com Roberto Sidney. Inesquecível. Neste livro na 
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página 184 tem um desdobramento incrível sobre autonomia. Recorto um pouco para você 

ficar instigada: 

" (...) o conceito de autonomia só pode ser concebido a partir de uma teoria dos sistemas ao 

mesmo tempo aberta e fechada; um sistema que funciona como precisa de energia nova para 

sobreviver e, portanto , deve captar esta energia do meio ambiente. Consequentemente, a 

autonomia se fundamenta na dependência do meio ambiente e o conceito de autonomia passa 

a ser um conceito complementar ao da dependência, embora lhe seja, também antagônico. (...) 

(Morin, 1999:184) (grifos meus). 

Interessante a tensão encontrada por você, Nícia,  entre colaboração e autonomia...Acho que 

esta tensão te renderá muitas articulações fecundas. Será que autonomia e colaboração são 

conceitos distintos? Será que podemos ser autônomos sem colaborar ou colaboorar sem ter 

autonomia? Qual a linha que distingue autonomia de colaboração? O que há de antagônico 

entre autonomia e colaboração? 

Nícia se você pensar a "energia" como a materialidade da ação própria da relação dialógica e 

dialética entre docência e discência, como separar autonomia de colaboração?  Pensemos 

também o conceito de meio ambiente relacionando-o com o ambiente online de aprendizagem 

habitado pelos sujeitos envolvidos na co-autoria de um desenho didático vivo que se auto-

organiza.  

Vamos tensionar um pouco mais? 

Entre no labirinto para continuarmos este papo. Todos estão convidados! 

beijo grande 

Méa  

 

Ambas, aprendizagem autônoma e aprendizagem colaborativa são formas necessárias 

de aprendizagem e se complementam, se enriquecem. 

A aprendizagem colaborativa tanto é valorizada por Piaget quanto por Vygotsky, 

demonstrando que não se trata de um aspecto novo para a aprendizagem, advindo da 

cibercultura. A colaboração entre os sujeitos é fundamental para a construção do 

conhecimento, como podemos ver no trecho abaixo, retirado do texto-base da Unidade 2: 

 

Da postulação de Piaget e Vygotsky sobre o processo de conhecer como uma permanente 

construção realizado em interação com os objetos de conhecimentos (sociais, históricos, 

culturais etc), podemos inferir em através de outros textos dos autores que ambos se 

posicionavam a favor de atividades educativas em grupo. Pode-se deduzir também que tais 

atividades não fossem concebidas como simples tarefas repetitivas e iguais com o intuito de 

preencher o tempo escolar e/ou como sistematização das informações transmitidas oralmente 

pelo professor ou compiladas dos livros didáticos. O cognitivismo supõe que a aventura de 

conhecer pressupõe desafios e problemas a serem solucionados para que a aprendizagem 

aconteça de forma significativa. Quanto a forma de resolver tais desafios os autores 

evidenciam em seus escritos a colaboração entre sujeitos. Piaget entendia que era necessário 

que os alunos (co)operassem, ou seja, compartilhassem a resolução da tarefa através de 

operações intelectuais. Vygotsky, por sua vez, indicava a ZDP − zona de desenvolvimento 

proximal − como o lugar de atuação de professores e colegas mais experientes como suporte 

para realização das tarefas escolares. O processo de construção, modificação, enriquecimento 

e diversificação dos esquemas de conhecimento desencadeados pela participação na ZDP 

pode dar margem a uma reestruturação duradoura e a um nível superior desses esquemas. 

Deve-se compreender, no entanto, que a ZDP não é uma propriedade deste ou daquele 

participante na interação ou de alguma de suas atuações, consideradas individual e 

isoladamente, mas é criada na própria interação em função tanto das características dos 

esquemas de conhecimento sobre a tarefa ou conteúdo trazido pelo participante mais 

competente.   

 

Eloiza deixa clara a necessidade do docente mediar o processo de aprendizagem. Mas 

ressalta que o objetivo do Módulo 3 é que os discentes construam o curso em colaboração e 

cooperação com os docentes: 

 

Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Eloiza Oliveira - Tuesday, 15 July 2008, 07:58 
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Lázaro, 

Sua provocação é, além de tudo, inteligente e divertida. 

Quanto à prática docente interacionista, não podemos vê-la com o viés equivocado que 

assolou o construtivismo. 

No início de uma unidade, como agora, um "chamamento" mais direto do docente / 

moderador à interação grupal é plenamente admissível, como fez a Méa. 

O que não seria bom (e não vai acontecer com este grupo muito participativo) é o professor 

"comandando" o tempo todo e o grupo silencioso, ou apenas respondendo aos estímulos 

apresentados pelo docente, sem co-criar de forma colaborativa, cooperativa. 

Tanto dá certo, que funcionou com você.  

Beijo. 

 

Num dos fóruns de avaliação, Nicia fez uma colocação muito apropriada: se a amostra 

de discentes participativos foi reduzida no Módulo 3, a contribuição de cada um deles foi 

altamente significativa! Em suas palavras: 

 

Re: C. Discência (co-autoria na prática pedagógica) por Nicia Cristina Rocha Riccio - 

Monday, 4 August 2008, 19:05 

Pessoal, 

Acho que aqueles que realmente "atuaram" como discentes participativos no módulo 3 

colaboraram bastante para a sua co-criação. Mas, infelizmente, foram poucos os que tiveram 

essa atuação. A maioria (e aqui eu me incluo nesta maioria) atuou muito timidamente ou não 

atuou no módulo; isso fica muito claro quando entramos nos fóruns e nas atividades 

propostas. 

Tenho certeza que essa pouca atuação da discência não tem relação com a docência - que, na 

minha opinião, foi muito boa. Talvez tenha relação com o período de férias, como sugeriu 

Eloiza... Será que temos outras razões coletivas para isso? Acho que refletir sobre isso pode 

nos trazer mais algumas interessantes questões para serem discutidas aqui neste projeto. 

Afinal, esta é um das grandes questões da docência online, não é mesmo? 

abs, Nicia  

 

Ao pensar a inteligência coletiva, pensamos de certa forma em aprendizagem 

colaborativa, pois se trata de uma nova forma de construção coletiva do conhecimento, que 

não ocorre sem colaboração e cooperação. É semelhante à cultura de software livre 

(CASTELLS, 2003), se desenvolve cooperativamente e colaborativamente. 

 

 

 Didática em Educação Online  

 

O conceito de didática em educação online se refere ao conjunto dos métodos e 

técnicas escolhidos no processo pedagógico, cuja finalidade é levar o aluno a aprender. 

Envolve a escolha do AVA, a seleção das interfaces, os materiais didáticos e as atividades 

propostas. Inclui-se aqui a avaliação do processo de aprendizagem.  

Em todos estes aspectos, é necessário criar novas práticas próprias para a 

aprendizagem online, pois a simples transposição didática da modalidade presencial para o 

AVA não é suficiente para tornar o processo eficaz. 
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A didática clara e definida a priori orientou todo o trabalho da pesquisa 

interinstitucional, favorecendo a coerência entre os diferentes módulos. Entretanto, o excesso 

de grupos de pesquisa acarreta repetições de temas, o que num curso de especialização 

poderiam ser revisto e re-estruturado, “enxugando os módulos”, buscando integrar os que 

possuem temas similares/próximos. Segundo o projeto da pesquisa: 

 

A produção e a execução do curso, tendo todos os integrantes como criadores, como docentes 

e como discentes resultarão na experiência da pesquisa propriamente dita. A produção de 

conhecimento efetuada na execução do curso (preparação, docência e aprendizagem) resultará 

em relatórios, em um livro coletivo e em um curso online de especialização.  

 

Em relação ao Módulo 3,  o grupo de docentes pensou as atividades regidos pela 

mesma didática da pesquisa interinstitucional, ou seja, baseou-se em processos colaborativos 

e interacionais de aprendizagem. 

A primeira atividade do Módulo 3 foi o “Fórum de Boas-vindas”. Ele fórum já começa 

chamando os participantes para o diálogo e a colaboração. A estratégia de usar avatares para 

caracterizar os participantes surtiu grande efeito, tornou a abertura do módulo amistosa, 

acolhedora e “quebrou” o formalismo de uma pesquisa que é de elevado nível acadêmico: 

 

Boas-vindas! por Eloiza Oliveira - Monday, 30 June 2008, 18:28 

Olá, Colegas, 

Estamos iniciando o módulo 3 do nosso curso, cujo foco é aprendizagem. 

Vamos estudar juntos e sempre que possível, nos divertirmos e trocarmos experiências. 

Afinal, não é à toa que falaremos tanto em aprendizagem colaborativa. 

Além de procurarmos conhecer melhor a aprendizagem dos nossos alunos, buscaremos nos 

debruçar também sobre as nossas próprias experiências de aprendizagem.  

Aí estão os nossos avatares, sorridentes e dispostos para interagir com vocês. 

Vamos à unidade 1 então?   

 
                                    Eloiza       Andrea     Lázaro      Méa         Patricia 

 

A Atividade a seguir, começou ao mesmo tempo que o fórum de boas-vindas, pois o 

“Fórum Fuxico” não tinha um tema fechado, foi aberto para os participantes poderem trocar 

idéias sobre educação online e outros assuntos de interesse. Normalmente nos AVA existe um 

espaço chamado “Hora do café”, ou algo parecido, que é um espaço aberto para conversas 

informais entre os alunos. Neste caso, não é exatamente igual porque havia um 

encaminhamento da discussão. Ou seja, foi uma forma de criar espaço de discussão, dentro do 

tópico de concentração de interesse dos participantes, objetivando manter discussões paralelas 

e contínuas, que enriqueceram o próprio módulo.  
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Esta estratégia tem um aspecto positivo e outro negativo. Do ponto de vista negativo, 

abre demais o leque de possibilidades e perde o foco no assunto do módulo – aprendizagem. 

Neste sentido, o fórum de boas-vindas obteve melhor resultado. 

O ponto positivo é que retira dos fóruns específicos sobre os temas do módulo outras 

discussões, pertinentes à pesquisa interinstitucional, mas que não são diretamente 

relacionados aos objetivos do Módulo 3. Assim, não se perde a riqueza das experiências e 

contribuições dos participantes e não se sobrecarregam os fóruns específicos. 

Elzicleia, por exemplo, aponta como, muitas vezes, a EAD mediada pelas TIC pode 

ser mal utilizada pelos alunos, que inclusive só participam quando são obrigados. Será que é 

só desinteresse? Será que a didática aplicada a esses cursos não favorece essas atitudes 

quando não valorizam (e se for preciso, avaliam) as interações? Será que os tutores dão 

exemplos de interação para além da resposta única e direta para o professor? Enfim, até que 

ponto o formato dos cursos não favorecem o desinteresse? 

 

Re: Fuxicando sobre EAD... por Elzicleia Tavares - Thursday, 24 July 2008, 20:03 

Oiiii Méa, Dina e demais 

Gostaria de comentar sobre a sua fala da necessidade de aproveitarmos o potencial 

comunicacional e pedagógica das tecnologias digitais tanto na educação presencial ou a 

distância. Estou em fase final de orientação de uma monografia no curso de Pedagogia no 

Campus X em Teixeira de Freitas sobre a interação dos alunos de um curso de pedagogia a 

distância com as tecnologias digitais.  O que nos chamou a atenção foi o fato das alunas 

(100% mulheres) utilizarem o  ambiente virtual do curso somente por obrigação, ou seja, para 

a realização das atividades avaliativas e muitas vezes entregam suas senhas para outras 

pessoas realizarem as atividades online. Percebemos que as mesmas ainda concentram seus 

estudos no material impresso, não utilizando o ambiente e 

demais potencialidades da internet em seus processos de aprendizagem.  Dessa maneira, 

apesar de estarem realizando um curso de educação a distância mediado pelas 

tecnologias, não há interação de fato com essas tecnologias. Seria a sala de aula rica 

em tecnologia, mas pobre em interação como critica o Marco Silva.   

Acredito que essa realidade possa estar presente em outros cursos na modalidade a distãncia 

promovidos por muitas instituições particulares que vêem a educação a distância somente 

com o olhar mercadológico. Elas elaboram cursos padronizados através de pacotes em massa 

e não levam em consideração o contexto no qual estão inseridos os alunos.  

Acho que fuxiquei demais!!! 

Beijos a todos. Cleia  

 

O conteúdo específico do Módulo 3, Teorias de Aprendizagem, deixa claro que 

dependendo do paradigma teórico de estudo da aprendizagem, delineiam-se didáticas 

diferentes. Dentre elas, as que mais interessam aqui são as histórico-críticas, especialmente a 

teoria vygotskyana, na qual o aluno é um sujeito ativo que constrói seu conhecimento em 

interação com os outros homens e com seu meio. Segundo o texto-base da Unidade I: 

 

A Educação pode simplesmente “reproduzir” as relações sociais existentes, “adaptando” o 

homem ao meio. Pode, no entanto, contribuir para a transformação da realidade e para a 

emancipação do homem formando indivíduos críticos e reflexivos, prontos para interferir 

ativamente na prática social. São valorizados o diálogo, a interação, o processo de mediação. 

A aprendizagem é, encarada desta forma, como construção humana permanente, efetiva e 

contínua, que resulta de trocas dialéticas como o meio histórico e social. 
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Outro fórum que anda paralelo ao fórum específico de cada unidade é o “Co-criando o 

hipertexto da Unidade”. A equipe de docentes abre o fórum co-criando, numa inusitada, 

criativa e enriquecedora forma de construção cooperativa: 

 

Co-criando o hipertexto da unidade por Edmea Santos - Thursday, 3 July 2008, 00:15 

 Olá pessoal! 

Este fórum de discussão "co-criando o hipertexto da unidade 1” é um espaço de criação 

coletiva para agregarmos valor ao conteúdo inicial da nossa unidade. Nós da UERJ optamos 

pela produção de um texto base para cada unidade do nosso módulo. Na unidade 1 contamos 

com a autoria da professora Eloiza Oliveira. 

A idéia de termos um texto base garantirá para nossos cursistas o acesso a um "pré-texto" que 

apresenta o conteúdo básico dos temas da unidade. Este texto base encontra-se em dois 

formatos: 

1) livro hipertexto - Interface do moodle 

2) documento em Word (Texto para fácil impressão. Muitos de nós preferimos fazer a 

leitura geral de forma mais contemplativa)  

No primeiro formato temos tela a tela para co-criamos juntos o hipertexto. Este fórum é o 

nosso espaço de co-criação. Como poderemos participar?  

Sugiram links para objetos digitais (textos jornalisticos, cases, artigos científicos, vídeos, 

imagens, sons). 

Sugiram sinalizações e provocações para reflexões, novas leituras, questões para o fórum 

"brincando de labirinto" que é o fórum da unidade. 

Esperamos por vocês aqui! 

[]s Equipe UERJ  

 

O fórum específico da Unidade I foi o “Labirinto”.  A didática do módulo é sempre 

muito interessante. Este fórum surge como uma rica metáfora para favorecer múltiplas 

entradas de discussão. Os discentes são convidados a lançar novas entradas e não apenas a 

responder as entradas propostas pelos docentes. O único problema dessa atividade é o excesso 

de dados que pode gerar, dificultando o acompanhamento e a participação. 

Marco destaca essa didática interativa e aprova as interlocuções feitas pelos próprios 

discentes. 

Re: Glossário de Experiências por Marco Silva - Sunday, 6 July 2008, 05:34 

Estou achando interessante essa postura docente no módulo 3 que articula postagens dos 

discentes mobilizando-os como interlocutores entre si. Vejo que não só provoca com a 

proposição do desenho didático do seu módulo (trama de conteúdos de aprendizagem + trama 

de atividades vinculadas a eles), mas aciona discente personalizado para dialogar com 

discente, promovendo interações a partir das postagens deles.  

 

O desenho didático de todo o módulo, além de muito criativo e instigante, propiciou 

um percurso de aprendizagens significativas, pautadas em experiências e na correlação entre 

saberes experienciais e teóricos. 

A primeira parte do Fórum “Labirinto” pediu aos discentes que montassem um 

verdadeiro glossário de experiências, relatando fatos a partir do material didático (o livro). O 

objetivo foi “materializar” os conceitos sobre aprendizagem presentes no Livro. Como foi a 

proposta: 
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Glossário de Experiências por Edmea Santos - Tuesday, 1 July 2008, 17:35 

Glossário de experiências 

 Vamos enriquecer o glossário de Psicologia da Aprendizagem com suas experiências?!  

Trabalhando com suas memórias, mais o vocabulário próprio deste módulo, ou mesmo com 

palavras que já estejam no glossário, conte-nos um caso, uma experiência vivida, em que você 

tenha percebido estas palavras acontecendo “ao vivo”. 

Nosso objetivo é construir “significados vivos” para os processos de aprendizagem. 

Utilize um editor de texto e sua capacidade de síntese para que seu relato caiba em uma 

página. Se preferir revele-nos sua experiência com uma imagem. 

Vamos comentar e interagir com as experiências dos colegas! 

Esperamos por tod@s! 

Equipe UERJ 

 

Rosângela destaca das falas de Teresa e Eloiza o fato do AVA propiciar maior 

conhecimento sobre o que cada discente pensa (desde que eles se exponham). Neste sentido, a 

organização do AVA, como já colocado antes, torna-se fundamental. Para Rosângela: 

 

Re: Glossário de Experiências por Rosangela Agnoletto - Sunday, 6 July 2008, 19:32 

Maria Tereza e Eloiza , fazendo uma conexão entre a fala de vocês:  

 “Nesse espaço virtual, no qual gastamos muito mais tempo na tarefa educativa ,encontramos 

de fato com nossos alunos, eles dizem muito mais e  nos conhecemos melhor”   e, 

 (...)”Elas são de certa forma independentes, embora se inter-relacionem, assim não é 

necessário esperar a terceira para buscar as respostas.Não há segredos escondidos no labirinto, 

todo o conteúdo está dentro de nós, nas nossas experiências e conhecimentos.” 

Lembrei-me de uma outra fala, a de Morin, (2008.p25)quando afirma que “a psicologia 

cognitiva demonstra que o conhecimento progride menos pela sofisticação, formalização e 

abstração dos conhecimentos particulares do que sobretudo pela aptidão a integrar esses 

conhecimentos no seu contexto global” 

Mais do que construção social do saber, o AVA pode nos proporcionar a ligação entre eles, 

dentro do aparentemente caótico, um princípio organizador! 

 Abraço,  Rosangela 

 

Coerentemente com o desenho didático do módulo, a segunda “entrada” do labirinto 

traz novas provocações para despertar o debate. Aqui as questões buscam resgatar o conteúdo 

do Livro, lançando perguntas diretamente a ele relacionadas e buscando sintetizar as 

discussões. A proposta inicial: 

 

Questões para "animar" ainda mais o labirinto por Eloiza Oliveira - Sunday, 6 July 2008, 

09:40 

Olá, pessoal que está se aventurando pelo labirinto,  

Venho acompanhando atentamente a bela troca que estamos desenvolvendo nos corredores.  

Acrescento agora uma nova entrada, ou melhor uma tríplice entrada, através de questões.  

Elas afloraram logo na entrada e vêm sendo cada vez mais aparentes nas falas de todos nós.  

Vou postar uma a cada dia, incentivando um pouco a curiosidade de vocês.  

Parece até aquela história que a Sherazade, dos contos das Mil e Uma Noites contava para o 

sultão, deixando sempre um pedacinho para o dia seguinte. 

Eis a história, bem resumida: 

"Conta-se que o poderoso sultão fora vítima de infidelidade da sua primeira esposa e assim 

jurou nunca mais acreditar no amor de uma mulher. Ele decidiu, então, que se casaria com 

uma mulher a cada dia e após a noite de núpcias mandaria executá-la, ao nascer do sol. As 

famílias sofriam com o amor fugaz e a morte eminente de suas filhas. Mustafá, que era o 

encarregado de escolher futuras esposas, não encontrava mais nenhuma jovem. Sua filha mais 

velha, Sherazade, percebendo o nervosismo do pai, resolveu oferecer-se para salvar o povo de 

Bagdá. Ela tinha o poder da sedução de narrar histórias. Consumia seus dias em leituras e 

lidava muito bem com as palavras. Na noite de núpcias a irmã de Sherazade, conforme o 

combinado entre elas, entra chorando nos aposentos do casal e pede a ela que lhe conte uma 

história. Shariman ouve-a atentamente, encantado e ansioso até ao amanhecer. . O sultão 

decide poupar sua vida para ela possa dar continuidade à história na noite seguinte. 
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Emendando uma história na outra ela vai sobrevivendo, encantando e despertando a 

curiosidade do sultão. Passam-se mil e uma noites. O sultão já apaixonado liberta-se da dor da 

vingança e da traição e resolve abolir o cruel destino das esposas." 

Elas são de certa forma independentes, embora se inter-relacionem, assim não é necessário 

esperar a terceira para buscar as respostas. 

Não há segredos escondidos no labirinto, todo o conteúdo está dentro de nós, nas nossas 

experiências e conhecimentos. 

Assim é a aprendizagem... 

Vamos à primeira pergunta, então: 

?1.Embora a aprendizagem seja um processo interno, ela se apresenta de forma observável 

através do comportamento. Na aprendizagem em ambientes virtuais como esses 

comportamentos podem ser observados?   

 

Tatiana traz mais uma vez a importância das técnicas para a educação, destacando que 

não são um fim em si mesmas, mas formas de alcançar objetivos. Ao falar em vencer o 

tecnicismo estamos pensando uma nova didática apoiada nas TIC, mas pensadas de forma 

renovada. Nas palavras de Tatiana: 

 

Sobre macacos, pulgas e lenha por Tatiana Claro - Thursday, 10 July 2008, 01:37 

Eloiza, Lázaro, Ana Paula e pessoAll,  

[...] 

Para responder à provocação deixada pela Elô, é preciso, inicialmente, entendermos em que 

exatamente se encontra a crítica ao tecnicismo.  

Durante a década de 70 assistiu-se à utilização maciça dos recursos tecnológicos no ensino, 

com a crença de que esses seriam a solução para todas as questões relacionadas aos processos 

de ensino e aprendizagem. Aos recursos técnicos e às técnicas de ensino, foi concedida 

tamanha autonomia, em detrimento da autonomia do professor, que foi “destituído” de seu 

cargo. Na década de 80, com a entrada do pensamento histórico-social, o tecnicismo foi 

duramente criticado por seu caráter alienante. Contudo, parece-me que qualquer um que 

apresentasse certa preocupação com questões técnicas ou recursos técnicos, acabava sendo 

tachado de “tecnicista” no sentido mais pejorativo que a palavra pudesse trazer. Enfim, o 

tecnicismo e a questão técnica do ensino se constituíram associados, como se técnicas e 

recursos técnicos não fizessem parte da dimensão teórica e prática da educação.  

[...] 

Enfim, quero dizer que as técnicas e os recursos tecnológicos podem, sim, estar a favor de 

processos mecanicistas e do próprio tecnicismo, mas não é a técnica que irá definir meu ideal 

educativo, é exatamente o contrário!!! E se meu ideal educativo está pautado numa visão 

interativa e colaborativa de aprendizagem, utilizarei o computador, a rede, um software para 

alcançá-lo (vejam: os recursos técnicos estão a meu favor, e não o contrário), ou poderei 

trabalhar nesse mesmo ideal educativo embaixo da amendoeira do pátio da minha escola. Não 

é o computador conectado que me faz interativa e colaborativa em minha prática docente, o 

vídeo postado pela Ana Paula ilustra muiiito bem isso, mas o computador conectado apresenta 

potencial para tal. Por que não utilizá-lo??? 

Bem, paro por aqui, já “aluguei” demais da conta todos vocês. 

Bjs   

 

Duas outras questões foram publicadas no fórum Labirinto, parte 2: 

 

Re: Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na educação online por 

Eloiza Oliveira - Tuesday, 8 July 2008, 12:30 

Tatiana e demais participantes queridos deste projeto, 

Para mais "macaquinhos" nos nossos sótãos, aí vai a segunda pergunta da Sherazade 

labirintal... 

?2. Muitos criticam a utilização da tecnologia de informação e comunicação nos processos de 

ensino e aprendizagem como um retorno à tendência tecnicista de educação. De que forma a 

docência online pode contribuir para enfrentar essas críticas?  

Beijos para todos.  

 

Vou aproveitar este espaço para postar a última questão desta Unidade: 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=98&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11


159 

 

?3. O texto fala da necessidade da formação do professor para a mediação das aprendizagens 

online, já que o docente não "entra por uma porta tradicional e sai por um portal virtual". 

Quais as características mais importantes desta formação? 

Sei que já andamos tocando neste assunto, mas a equipe achou por bem sistematizar os 

assuntos em três perguntas. 

Elas nos ajudarão a fazer a síntese da unidade. 

Beijos para todos.   

 

No texto-base da Unidade II, em relação à didática, Vygotsky contribui ao tratar dos 

conceitos espontâneos e científicos. Ambos se articulam constituindo o conhecimento do 

sujeito. A atuação da escola deveria propiciar aos alunos transformar conceitos espontâneos 

em conceitos científicos, contribuindo para o avanço de sua aprendizagem. Para Vygotsky a 

aprendizagem promove desenvolvimento. Retirando um trecho fundamental do referido texto: 

 

A íntima relação existente entre desenvolvimento, aprendizagem e aprendizagem escolar é 

mostrada de maneira clara nas idéias de Vygotsky sobre o desenvolvimento e a aprendizagem 

de conceitos, que o autor caracteriza como um processo de interação entre dois grandes tipos 

de conceitos: conceitos espontâneos e conceitos científicos. 

Conceitos espontâneos – adquiridos através de um processo de abstração ou generalização a 

partir dos objetos aos quais se referem. 

Conceitos científicos – adquiridos a partir de uma conscientização do seu significado em 

relação a uma estrutura ou sistema conceitual de conjunto nos quais ganham sentido. 

 

Edméa abre o fórum “Co-criando o hipertexto da Unidade II”, com a mesma 

característica criativa e enriquecedora do anterior e visando a construção cooperativa. 

Ainda na Unidade II, foi aberto o Fórum “Entrevista com Piaget e Vygotsky”, o 

espaço específico para as discussões sobre o conteúdo da unidade. A didática deste fórum, 

apesar de muito criativa, foi apontada como difícil por alguns discentes que não conseguiram 

“travestir-se” de Piaget e Vygotsky. Talvez porque exigisse maior aprofundamento nas teorias 

destes autores. Ou, porque os discentes-pesquisadores quisessem expor respostas e não expor 

perguntas que demonstrassem suas fragilidades com estas teorias. Seja como for, nem todos 

se sentiram capazes de responder/ perguntar como solicitado. 

Mas esta era a segunda parte do fórum, porque a primeira continha uma charge. Esta 

parte foi mais simples, apesar de que trouxe uma discussão inesperada: a possibilidade de se 

tratar de um fim de uma atividade construtiva e não de uma forma tradicional de ensino.  

Lázaro procura questionar a dicotomia entre abordagem tradicional e abordagem 

sócio-interacionista de educação, continuando a discussão sobre a possibilidade da charge ser 

um dos momentos de um trabalho mais construtivo:  

 

Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Lázaro Santos - Wednesday, 16 July 2008, 

11:25 

[...] Por outro lado, lendo a mensagem da Auxiliadora, me lembrei de algumas discussões que 

contrapõe o tradicional e o sócio-interacionismo ou construtivismo, dicotomizando-as em más 

e boas, respectivamente. 

É interessante questionar os contextos de tais práticas, como elas se desenvolvem, em quais 

projetos estão inseridas e se realmente estão de acordo com aquilo que dizem fazer. Qualquer 
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um de nós se puxar da memória vai lembrar de instituições que afirmar se A ou B e nem 

sabem exatamente o que é isso. 

Outra questão levantada por Auxiliadora é a possibilidade de ir além do superficial, 

buscando as redes nas quais as práticas se inserem, em outras palavras, se bem entendi, a 

atividade relatada na imagem não é um fato estanque, ou pode não ser, e interessa-nos 

também questionar quais são os fazeres ocorridos antes daquele momento que vemos na 

imagem. 

Esse são alguns dados interessantes para que direcionemos nossas discussões e não caiamos 

em fetiches teóricos. 

___________________________________________ 

Quanto à entrevista, o que será que Vygotsky diria das múltiplas mediações do ciberespaço de 

Ley, ou da sociedade em rede de Castells? Como estas têm afetado nossas ZDPs? 

Peço uma colaboração de nossos colegas nessa discussão... 

Abraços Lázaro! 

 

E Auxiliadora “amarra” melhor a idéia, indicando que o que vale na escolha 

estratégias didáticas é alcançar os objetivos propostos. Edméa concorda com a importância 

dos objetivos, mas ressalta que eles não devem “engessar” a ação pedagógica. Para 

Auxiliadora: 

Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Auxiliadora Padilha - Wednesday, 16 July 

2008, 12:20 

Ok Lázaro, 

muito pertinente sua colocação no que diz respeito a não dicotomizarmos as concepções. É 

importante considerar a importância das atividades memorísticas quando precisam ser, das 

atividades individuais, grupais, etc, de acordo com cada objetivo que se tem. 

Acho que o 'objetivo' diz tudo. De acordo com os objetivos de aprendizagem que temos 

dizemos de nossas concepções (que lógico, estão antes de tudo), definimos nossas estratégias 

e a forma de olharmos nosso aluno. 

Abraços  

 

Apesar das dificuldades, as discussões do fórum “Entrevista com Piaget e Vygotsky” 

foram ricas e coerentes com a unidade de estudo. 

Em relação didática online, delinear os objetivos é fundamental para o 

desenvolvimento de um curso, sempre pautado pela visão pedagógica e por um 

posicionamento político dos envolvidos. 

Na Unidade 3, além do livro, como nas anteriores e do fórum “Co-criando o 

Hipertexto da Unidade 3”, surge a criação de uma WIKI, ao invés de um fórum. O título da 

WIKI era "Conceitos, saberes e competências para a docência online: co-criando um roteiro”. 

Ainda que bem estruturada e orientada, foi uma atividade que não obteve a participação e o 

envolvimento esperados. A abertura da atividade: 

 

Conceitos, saberes e competências para a docência online: co-criando um roteiro 

No livro "As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da Informática" o 

filósofo francês Pierre Lévy, da Universidade de Ottawa, Canadá, cunhou o significado da 

expressão ecologia cognitiva, disciplina voltada para o estudo sistemático da tecnologia 

informática na organização institucional das sociedades humanas.  

Segundo ele o ser humano, no seu processo civilizatório, criou uma segunda natureza. 

Atualmente ela está preenchida por redes complexas onde interagem um grande número de 

atores humanos, biológicos e técnicos.  

Com o advento das tecnologias de informação e comunicação a inteligência se torna coletiva 

que, como a conceitua o próprio Lévy:  
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“É a capacidade de trocar idéias, compartilhar informações e interesses comuns, criando 

comunidades e estimulando conexões. Para começar, tome o cérebro humano. Fazemos 

infinitas conexões que se intensificam à medida que envelhecemos. Agora imagine que 

podemos, graças ao computador, integrar essa "constelação de neurônios" com a de milhões 

de outras pessoas. Essa é a comparação que faço. A Internet nos permite hoje criar uma 

superinteligência coletiva, dar início a uma grande revolução humana.”  

Ora, o ensino e a aprendizagem, nesse novo contexto, tomam outros contornos e 

características. No caso específico da docência online são inúmeros os desafios enfrentados 

pelos professores da educação presencial ao se depararem com a educação online:  

· A familiarização com o uso das tecnologias digitais;  

· A relação com uma nova forma de organização e de mobilização dos 

saberes no fazer pedagógico;  

· A relação com uma nova espacialidade;  

· A relação com uma nova temporalidade e dinâmica das interações;  

· A relação com uma nova forma de presencialidade; entre outros.  

Diante do exposto, que conceitos, saberes e competências devem ser desenvolvidos ou 

mobilizados para um bom exercício da docência online? Vamos co-criar um roteiro 

colaborativo pensando na atuação na docência online? 

Por onde começar? Estudaremos o texto base da unidade 3 para nos inspirar. Também 

poderemos resgatar as discussões deste Módulo 3, procurando mobilizar os conhecimentos 

que construímos até aqui.  

Todos estão convidados!  

Equipe UERJ  

 

Ao final de cada unidade havia um fórum de avaliação intitulado “Portfólio Avaliando 

a Aprendizagem”. O uso que Edméa faz dos portfólios aparece no referencial teórico desta 

dissertação. É enriquecedora a avaliação que considera a auto-avaliação, a co-avaliação e a 

heteroavaliação. Assim foi encaminhada a proposta (o formato foi sempre igual, mas o 

conteúdo variou conforme a unidade): 

 

Portfólio "Avaliando a Aprendizagem" por Edmea Santos - Sunday, 13 July 2008, 15:16 

Sobre portfólios online 

Concebemos o portfólio como um dispositivo que potencializa a visibilidade da produção de 

cada sujeito, permitindo ainda o compartilhamento com todo o grupo-sujeito, sendo 

simultaneamente autor e avaliador não só da sua própria autoria e produção como também da 

produção e autoria de seus pares. A avaliação deve ser um ato interativo onde cada sujeito que 

é avaliado deve também ser um sujeito que pode e deve avaliar. Assim, o portfólio se 

constitui num dispositivo interativo que permite: 

· Auto-avaliação - o avaliador é o autor da ação, da produção ou da performance avaliada. O 

autor é responsável e consciente pelo seu processo de aprendizagem. 

· Co-avaliação – o avaliador é um par da ação, da produção ou da performance avaliada. Este 

“par” deve ser na verdade o grupo que de forma cooperativa e compartilhada vai intervir no 

processo de forma global, agregando valor às produções de todos os envolvidos. 

· Heteroavaliação - o avaliador é um ator mais experiente, geralmente o professor da 

atividade, no tratamento do objeto de estudo a ser avaliado. É alguém que tem um repertório 

amplo e que interage com a pluralidade de todo o grupo de forma mais intencional e 

planejada. 

Vamos construir o portfólio da unidade 1? 

Discutir „avaliação‟ não é uma tarefa fácil. Discutir „avaliação em EAD‟ ou em „Educação 

online‟ torna-se um desafio ainda maior. Para conseguirmos minimamente chegar perto de 

uma abordagem condizente com a complexidade do processo de ensino/aprendizagem voltado 

para que a busca pelo conhecimento se concretize de forma coletiva e ao mesmo tempo 

autônoma por parte dos sujeitos envolvidos. 

Avaliar a aprendizagem não é apenas uma atividade docente. É um desafio complexo que 

envolve a dinâmica do processo educacional mais amplo e as ações concretas de todos os 

sujeitos envolvidos. Mas afinal o que é de fato aprendizagem? Como aprendemos em 

educação online? Como ensina e aprende o docente online?  

A partir das discussões realizadas em nossos espaços de comunicação assíncronos (tópicos do 

fórum “brincando de labirinto”) elabore a sua síntese tentando responder um pouco as 

questões levantadas. Estas questões nos acompanharão por todo o nosso módulo e nosso curso 

online. Contudo, vamos ensaiar algumas sínteses considerando os debates da unidade 1? Você 
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tem o texto base da unidade como referência e principalmente os debates co-criados pela 

inteligência coletiva do nosso grupo. 

Aproveite também este espaço para continuar co-criando com os colegas e docentes. 

Comentem as mensagens dos colegas.  

Esperamos por todos e todas! 

Equipe UERJ  

  

Nesta proposta didática um dos objetivos principais seria realizar as sínteses das 

unidades. Porém a resposta dos discentes foi pequena e não atendeu às expectativas. Aliás, o 

ponto mais frágil do Módulo 3 foi justamente a avaliação, que se pautou apenas nas interfaces 

interativas (no fórum, principalmente), impossibilitando outras formas de expressão de 

aprendizagem dos discentes (mais formais ou usando recursos multimídia, por exemplos). 

Esta forma colaborativa, na qual se basearam as atividades e a mediação docente, foi 

avaliada positivamente no final do módulo. Isto revela que, como um todo, para alguns 

discentes, a didática adotada alcançou seus objetivos. Por exemplos: 

 

Re: Boas-vindas! por Elizete Matos - Wednesday, 30 July 2008, 13:56 

Olá, pessoal, quero parabenizar a excelência do encaminhamento deste módulo, como os 

demais, foi um sucesso, 

Abços virtuais, 

Elizete.... 

 

 

Re: Boas-vindas! por Ieda Carvalho Sande - Friday, 1 August 2008, 23:08 

Parabéns equipe da UERJ!   

O módulo 3 foi enriquecedor e os conceitos levantados muito bem trabalhados e discutidos. 

Muito me acrescentou. 

Um grande abraço a todos!   

 

Re: Portfólio "Avaliando a Aprendizagem" por Fábio Kalil de Souza - Sunday, 17 

August 2008, 08:36 

Olá Méa e demais colegas,  

      Apresento brevemente uma avaliação geral: i) o material de estudo é relativamente denso 

(por isso penso que poderia ser mais compartimentado/separado por tópicos) e de elevada 

qualidade considerando a proposta do curso, elaborado com linguagem clara e criativa (o uso 

ponderado de metáforas e imagens possibilitou um estudo mais agradável), permitindo uma 

leitura fluente; [...] iii) as intervenções (in) formacionais dos docentes/mediadores foram 

riquíssimas na medida em que aprofundou postagens dos participantes trazendo novos 

elementos de análise; iv) uma das contribuições, para a docência online, do estudo e reflexão 

do conteúdo -aqui traduzidos nas postagens- é a necessidade de superar a prática unidirecional 

de ensino historicamente montada em nosso fazer educacional, daí um segundo desafio: a 

criação de situações de aprendizagem com as potencialidades da cibercultura, e 

especificamente no/do AVA, o que exigirá do docente novas competência e posturas. 

Obs.: Marco, Méa, Mayrton (entre outr@s), parabéns pela docência que estão desenvolvendo! 

Observando-a entendemos, na prática, o que significa ser docente online (no mais pleno 

sentido do termo). 

Abs, Kalil   

 

Re: A. Desenho didático (arquitetura dos conteúdos e das situações de aprendizagem) por 

Nicia Cristina Rocha Riccio - Monday, 4 August 2008, 21:33 
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Olá equipe da UERJ e demais, 

Quero parabenizar a equipe do módulo 3 pela organização, coerência e criatividade no 

desenho proposto. Na tentativa de contribuir com a reflexão coletiva sobre o módulo, gostaria 

de fazer alguns comentários. 

[...] Abs, Nicia  

 

 

 

 

 Material Didático 

 

Além da mediação exercida pelo docente, o material didático tem de ser pensado de tal 

forma que faça a mediação entre o aluno e o conhecimento. Ou seja, precisa ser “o professor 

feito texto”. (VILLARDI; OLIVEIRA, 2005). Em educação online a linguagem é 

fundamental, pois além da função comunicativa, exerce uma enorme importância na 

internalização dos conceitos e no aprimoramento do conhecimento.  

As interfaces dos AVAs também são instrumentos mediadores do processo de 

aprendizagem e precisam ser pensadas e escolhidas com critério, em função dos objetivos que 

se espera alcançar. Em outras palavras, para que o AVA seja de fato um ambiente de 

aprendizagem colaborativa é necessário escolher adequadamente as interfaces que serão 

utilizadas, bem come elaborar com rigor o material didático, posto que, como vimos, ele é o 

professor feito texto e serve como mediador no processo de aprendizagem. 

Em consonância com a perspectiva democrática que esta dissertação aborda, está o uso 

do MOODLE, software livre. Segundo o projeto da pesquisa interinstitucional: 

 

O locus da pesquisa é o ambiente online Moodle. Trata-se de software livre, gratuito, 

construído mundialmente por internautas habilidosos e dispostos à co-criação contínua da sala 

de aula de qualidade para educação via internet. Muito fácil de operar, dispõe de diversos 

recursos para a atuação colaborativa e individual dos professores e cursistas. Nele o professor 

prepara suas aulas, exerce a docência, avalia a aprendizagem, reestrutura seus cursos.  

 

Quanto ao material didático, os primeiros comentários de discentes apontam para a 

riqueza do material didático (os livros) e das interações (os fóruns), os quais, juntos, 

conseguiam dar ao discente “atrasado” uma visão bem consistente sobre o módulo, o que 

demonstra que o material didático “se fez professor”, mediou adequadamente a aprendizagem. 

Por exemplos: 

Re: Boas-vindas! por Elzicleia Tavares - Sunday, 6 July 2008, 14:47 

Eloisa e turma  

Sou a Cléia, orientanda  da Profª Maria Teresa no doutorado em educação da UFJF.  Portanto, 

estou vindo do LIC para aprender com todos vocês. Eu também estou chegando um 

pouquinho atrasada , mas tô chegando...  E estou lendo todo o material que já foi 

discutido para poder interagir no curso.  

Gostaria de compartilhar com todos a alegria de realizar um curso dessa natureza e estou com 

muitas expectativas diante dessa nova experiência de aprendizagem. 
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Um abraço a todos e a todas!!! 

Cléia  

 

Re: Boas-vindas! por Maria Leopoldina Pereira - Tuesday, 8 July 2008, 13:48 

Olá,sou mestranda do PPGE da FACED/UFJF,orientanda de Maria Teresa Freitas e 

particpante do grupo LIC.Me sinto muito honrada por participar desse trabalho e também tive 

problemas para entrar,mas agora estou lendo todo material para participar ativamente.Adorei 

os "personagens" das boas vindas e o vídeo é muito interessante.Abraços....  

 

Re: Boas-vindas! por Auxiliadora Padilha - Monday, 14 July 2008, 21:13 

Olá pessoal, 

também estou chegando um pouquinho mais tarde. Para quem ainda não me conhece, pois 

andei meio sumida no módulo anterior, sou professora para atividades de EAD da UFPE. 

Estou pesquisando sobre avaliação de cursos a distância. 

Obrigada pelo acolhimento. Também gostei do vídeo, e adorei o glossário de Psicologia da 

aprendizagem. Foi um ótimo revival!  

 

O texto-base foi disponibilizado na interface Livro e também em arquivo DOC para 

quem quisesse imprimir (apesar do livro permitir impressão). Algumas discentes se 

preocuparam em olhar ambas duas versões do material didático (livro e DOC, depois 

substituído por PDF) e perceberam a ausência de uma parte do texto no livro, que logo foi 

corrigido. Kelly questionou sobre qual a necessidade de usar de um arquivo DOC para 

impressão se o livro pode ser impresso. Edméa e Patricia falaram sobre as discussões de 

planejamento do grupo de docentes, onde se pensou em favorecer o máximo de formas de 

aprendizagem, o que foi muito bem explicitado por Edméa em sua resposta: 

 

Re: Livro 1. Hipertexto ou livro eletrônico? 

por Edmea Santos - Monday, 14 July 2008, 23:55 

[...] Sobre a opção de termos um arquivo (word, que pode ser pdf ou outro formato qualquer 

de editor de texto...) é porque não queremos contemplar apenas os leitores moventes e 

imersivos. Muitos docentes, imigrantes digitais, são leitores contemplativos e querem ainda a 

linearidade do suporte para fazer a leitura básica. Isso sem contar com a falta de 

conhecimentos técnicos. Nossa experiência mostra que muitos docentes se alfabetizam no 

digital e na cibercultura a partir de suas primeiras experiências com cursos online. Temos que 

garantir o acesso à informação para todos e todas. 

 Muitos cursistas ainda preferem fazer a leitura do texto base para só depois começar a 

participar dos debates online. Temos que oferecer diversidade e respeitar a pluralidade de 

estilos de aprendizagem. A idéia de ter dois formatos é intencional mesmo. É um jeito de 

mostrarmos que um mesmo texto base pode apresentar diferenças virtuais de provocação de 

novos e diferentes sentidos e significados. Assim, os leitores terão bases para refletir sobre os 

diferentes suportes e estilos de leitura. 

Kelly, sebemos que a interface livro permite imprimir. Contudo, a impressão é mais lenta e 

fragmentada. Gásta-se mais papel...Fica ai como opção. Melhor garantir a diversidade de 

opções. Será melhor pecar por diversidade ou única possibilidade? Este é um tema para 

refletirmos junt@s. [...] 

 

Nicia destaca a criatividade do co-criando o hipertexto da unidade, forma encontrada 

pelos docentes para hipertextualizar a interface Livro e explorar a colaboração e a cooperação 

dos participantes. Também destaca como positiva a colocação do texto em DOC, mas ressalta 

a necessidade de não usar formato de arquivo proprietário, indicando o uso de PDF ou RTF. 

 

Re: Livro 1. Hipertexto ou livro eletrônico?por Nicia Cristina Rocha Riccio - Tuesday, 

15 July 2008, 08:35 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=397&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=389&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
mailto:junt@s
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=196&course=11
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Méa, Patrícia e demais, 

Achei fantástica a idéia do fórum co-criando o hipertexto! Perfeita para um projeto de 

pesquisa como o nosso e boa também para um curso online onde queremos possibilitar a co-

criação. Posso "co-piar" a idéia ? 

Também acho interessante a proposta de disponibilizar diversas opções de acesso ao texto 

base. Atento apenas para a utilização do formato doc, que é um formato proprietário... Em 

tempos de cultura livre, seria interessante começarmos a nos policiar com relação a isso e 

optar por disponilibilizar conteúdos em formatos como o RTF que pode ser gerado por 

softwares livres ou proprietários, ou mesmo o PDF que já ganhou um espaço muito grande na 

comunidade online. 

abs, Nicia  

 

Por isso, Edméa destacou a sua posição a favor do software livre, destacando a 

importância dessa ideologia na expansão e democratização da rede. E compartilha com o 

grupo não só os conteúdos discutidos, mas os formatos usados, deixando clara a possibilidade 

de outros participantes usarem os formatos propostos. 

 

Re: Livro 1. Hipertexto ou livro eletrônico? por Edmea Santos - Sunday, 27 July 2008, 

22:31 

Oi Pessoal! Oi Nícia! 

Ah,ah,ah....como boa militante da UFBA sabia que vc ia comentar sobre o word 

(proprietário). Você acredita que senti a voz de Nelson Pretto nos meus ouvidos falando "não 

acredito nisso!!!!" . Compartilho dessa bandeira do software livre. Num primeiro momento 

colocamos o word mesmo porque sabemos que é um formato que "todos" acessam ainda. De 

todo modo, para instituir novas culturas e práticas mais livres e plurais temos mesmo que 

começar a fazer diferente em nossas pequenas ações. Assim, aos poucos, vamos garantindo a 

diferença. Sou a favor da diferença e não da "hegemonia" seja lá do que for. Nícia valeu o 

toque . 

Acho que o formato RTF é uma boa opção. O pdf ainda não um formato dominado por todos, 

principalmente para os  iniciantes. Se disponibilizamos pdf temos também que orientar o 

usuário na utilização de softwares leitores de pdf. Temos que criar uma instrução orientando o 

uso disso.  

Sobre o copiar o desenho didático ou parte dele...AQUI É TUDO NOSSO ! PODEM 

COPIAR A VONTADE. Pelo que entendi nosso curso é totalmente copy left e free!  

beijos,beijos   méa  

 

Ela também anexa novos materiais didáticos ao fórum, objetivando atender à demanda 

de alguns discentes que lhe questionaram por e-mail sobre portfólios (modo como foi 

organizada a avaliação de cada unidade do módulo): 

 

Portfólios e avaliação da aprendizagem online por Edmea Santos - Tuesday, 15 July 2008, 

00:00 

edmea-livro-avaliacao.pdf 

Oi pessoal! 

Tenho recebido mensagens particulares de colegas que querem saber mais sobre os portfólios 

e a avaliação da aprendizagem online. Compartilho com os interessados meu capítulo 

publicado no livro que organizei com Marco Silva sobre o tema da "Avaliação da 

aprendizagem em educação online". O texto é fruto de pesquisa-formação.  

Vamos fuxicar sobre ? 

Nos encontramos aqui para o debate! 

Vejam artigo em anexo. 

[]s Méa  

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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Os alunos que participaram do co-criando o hipertexto (em cada unidade) 

enriqueceram o material didático do Módulo 3, como no exemplo em que Marco indica 

apresentações de slides e depois relata como utilizar recursos da Internet no MOODLE. 

Patricia aponta como as imagens postadas nas falas de Eloiza e Marco ampliaram as 

significações dos textos: 

 

Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - Saturday, 5 July 

2008, 01:56 

Elô e Marco, gostei das colocações de vcs. Principalmente, das imagens! "Concretizaram" as 

falas. 

 

Edméa destaca um problema sério em educação online, também verificado neste 

módulo: os alunos interagem mais e melhor a partir de seus conhecimentos prévios, sem 

muitas vezes explorar os conhecimentos contidos nos materiais didáticos do curso. 

Uma das possibilidades para superar o problema pode ser a forma de apresentar os 

conteúdos. Quanto mais agradável a interface, mais facilmente atrairá os estudantes. Assim 

também, dividir textos longos em partes, usar links para os aprofundamentos, usar múltiplas 

linguagens e não apenas o texto escrito, podem ser estratégias interessantes. O que deve ser 

evitado é a simplificação do conteúdo. 

 

Conteúdos (pré-textos) e debates online. Como aprender com eles? por Edmea Santos - 

Thursday, 10 July 2008, 12:56 

Olá pessoal! 

Tati, destaco em sua fala algo que me inquieta em minha docência online. Você diz: " 

Também busco perceber se há uma relação entre o conteúdo lido e as reflexões apresentadas, 

a fim de analisar o quanto determinada leitura colaborou na reconstrução do conhecimento 

prévio." (grifos meus). 

Percebo que os alunos online, na sua grande maioria,  muitas vezes participam das discussões 

a partir do que já sabem sobre os temas e conceitos propostos. Isso é muito bom porque 

podemos contextualizar a partir da realidade como nos ensinou Paulo Freire. Botar pra fora os 

saberes tácitos é fundamental. Assim, com a mediação pedagógica podemos transformar 

saberes tácitos em saberes explícitos no coletivo inteligente. Contudo, percebo que nem todos, 

ou uma grande maioria, nem fazem a leitura dos "pré-textos" sugeridos no desenho didático. 

Isso me inquieta muito. Esta minha inquietação vem de uma longa itinerância de quase 10 

anos atuando com educação online. 

Em nossa pesquisa aqui também diagnosticamos este problema. Nícia, no módulo 1, fez um 

mapa das pessoas que acessaram os livros sugeridos pela equipe do Minho-PT e diagnóstico 

que muitos de nós não tinha acessado o conteúdo proposto pela equipe 1. 

No moodle e em alguns outros ambientes temos como constatar isso. Temos que atentar para 

o uso do diagnóstico para fazer intervenções pedagógicos e nunca controladoras.  

 Num curso corporativo que coordenei e que o "cliente" controlava o acesso do aluno aos 

materiais tive o seguinte relato de uma cursista (Média executiva em processo de formação 

continuada) : "professora eu odeio essas telinhas com bonequinhos pulando e as letrinhas 

miúdas do conteúdo online. Sabe o que eu faço? Estudo pela apostila e peço para meu filho 

acessar o ambiente online para ir passando as telas. Assim a professora não pega no meu pé e 

meu supervisor não me aluga".  

Como vocês lidam com esta questão da falta de estudo do aluno online? No exemplo acima a 

aluna pelo menos lia a apostila. O que fazer com os alunos que não fazem as leituras 

básicas? Como mediar a aprendizagem apenas a partir do que sabem os alunos? Será que o 

conteúdo "pré-textos" disponibilizados no desenho didático não são úteis? Como fica a 

relação conteúdo X situações de aprendizagem? 

Pessoal, vamos compartilhar nossas experiências? O que acham disso tudo como sujeitos 

aprendentes seja na docência ou na discência? 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=275&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Conhecimento
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Beijos  méa  

 

Na Unidade 3, o material didático, além de enriquecido por vídeo escolhido pelos 

docentes (“Educação Hoje e Amanhã”), também foi enriquecido pelos textos anexados no co-

criando. Ou seja, mais uma vez a construção colaborativa propiciou maior riqueza ao módulo. 

Exemplos de contribuições de alunos no “Fórum Co-criando o Hipertexto da Unidade 

3”: 

Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Eloiza Oliveira - Saturday, 26 July 2008, 

09:30 

Caríssimos, 

Aí vão duas sugestões de leituras complementares sobre Vergnaud, que fundamentou os seus 

estudos na Educação matemática. 

A primeira é o artigo "O Estudo de Funções Mediado por Objetos de Aprendizagem", 

disponível em 

http://www.proativa.vdl.ufc.br/publicacoes/download/O%20Estudo%20de%20Funcoes%20M

ediado%20por%20Objetos%20de%20Aprendizagem.pdf. 

A segunda é uma apresentação baseada no livro do próprio Vergnaud "La théorie des champs 

conceptuels", disponível em  

http://eroditi.free.fr/Documents/DDML3S1_07-08/DDML3_S1_C3.pdf  

Abraço carinhoso para todos!!!!!! (p.211) 

 

Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Maria Olivia Matos Oliveira - Sunday, 27 

July 2008, 18:26 

SANDRA_MAGINA_conf_01.pdf 

Profa Eloisa: 

O artigo intitulado: A teoria dos campos conceituais : contribuições da psicologia para a 

prática docente de autoria de Sandra Magina,  é também interessante.Está disponível em :  

http://www.ime.unicamp.br/erpm2005/anais/conf/conf_01.pdf 

 

 

Tanto Nicia quanto Fábio e Olivia analisaram o material didático do módulo 

positivamente, destacando a apresentação didática, sem deixar de ter conteúdo denso. Nicia só 

gostaria que os textos-base já trouxessem a discussão das teorias de aprendizagem em relação 

à educação online. Em suas palavras: 

 

Re: A. Desenho didático (arquitetura dos conteúdos e das situações de aprendizagem) por 

Nicia Cristina Rocha Riccio - Monday, 4 August 2008, 21:33 

Gostei bastante dos materiais disponibilizados, que continham um conteúdo importante para a 

nossa discussão e cuja abordagem era bastante agradável. No entanto, senti falta de encontrar, 

já no material disponibilizado, um diálogo entre as teorias de aprendizagem e a educação 

online. Claro que este diálogo começou a ser co-criado nos fóruns, mas penso que, talvez, 

alguma reflexão inicial já devesse fazer parte do conteúdo disponibilizado... O que vocês 

acham? 

 

 

Re: Portfólio "Avaliando a Aprendizagem" por Maria Olivia Matos Oliveira - Sunday, 

13 July 2008, 19:01 

No texto, bem didático e interessante, a autora mostra que  o papel da psicologia da educação  

não é o de receituário, mas de explicação do fenômeno educativo e, sem dúvida,  várias são as 

teorias que tentam explicar porque o aluno aprende ou não aprende. Tais  explicações  são 

muitas vezes antagônicas,  porque são cunhadas por contextos históricos e sociais 

diferenciados, produzindo influências  nos respectivos teóricos, além de  outros fatores que 

vocês apresentaram baseados em COLL e outros(2004). Vocês também referenciam a 

Psicologia da Educação nas suas três dimensões – teórico-conceitual, tecnológico-projetiva e 

técnico-prática, mostrando sua essencialidade à formação docente em ambientes presenciais 

ou online, ajudando o docente não só a detectar problemas de aprendizagem como também 

atuar no insucesso escolar. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=159&course=11
http://www.ime.unicamp.br/erpm2005/anais/conf/conf_01.pdf
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=196&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=159&course=11
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De fato, o material é muito bom, bem didático, mas poderia ser mais direcionado à 

educação online, tendo em vista ser um curso de formação para docência online. 

 

 Docência Online 

 

O conceito de docência online se refere ao professor que atua na educação online. 

Temos aqui um grande problema: a profissionalização docente, especialmente na EAD. 

Professores “subempregados” (tutores), com direitos trabalhistas precários, fazem da docência 

online um “bico”, um segundo emprego ou uma complementação salarial. Além disso, os 

docentes online enfrentam a falta de clareza das posturas pedagógicas adotadas nos cursos e 

AVA que não privilegiam a construção coletiva do conhecimento. 

Edméa denuncia as precárias condições trabalhistas dos docentes online. Os salários 

são menores e insuficientes. O trabalho na rede é exercido muito mais por interesse pessoal, 

gosto em explorar um campo novo ou falta de opção, do que por profissionalismo. 

 

Re: Fuxicando sobre EAD... por Edmea Santos - Tuesday, 8 July 2008, 00:50 

Oi Lina! Oi nícia! 

Olá pessoal! 

[...] Juntamente com as políticas de formação temos que lutar por direitos trabalhistas e 

profissionalização docente da tutoria. Os tutores/professores-tutores na maioria das 

instituições são "bolsistas", "horistas" , sem nenhum direito trabalhista. Esta relação dificulta 

sobremaneira a implantação de mais qualidade.  

Outro dia ouvi de uma tutora minha a seguinte frase: "sou paga para atender o aluno no pólo. 

Não sou paga para ficar respondendo e-mail " (grifo meu). Depois de convidá-la para a co-

autoria e para a prática do planejamento participativo, incentivando sua produção intelectual  

mostrando as possibilidades de campo de pesquisa e desenvolvimento via prática da tutoria, 

esta tutora atualmente cria lindamente outras estratégias de comunicação com seu alunos. 

Contudo, temos que reconhecer que ganhando um salário mínimo, as vezes menos ainda,  sem 

nenhum direito trabalhista fica dificil tirar o carimbo de "tutor tira-dúvidas".   

O que fazer? Como a UAB vem discutindo isso? 

Como as universidades estão se posicionando frente aos desafios da 

formação/profissionalização? 

Vamos continuar fuxicando! 

[]s méa  

 

O docente online necessita de uma formação inicial que favoreça a integração dos 

diferentes saberes (experienciais, disciplinares, profissionais e curriculares, segundo Tardif; 

metodológicos, disciplinares e científicos, segundo Nóvoa), pois sua ação exige conhecimento 

técnico, conhecimento pedagógico aplicado, saber interagir com os discentes e saber mediar 

os processos de construção do conhecimento.  

A docência online exige novas formas de atuação pedagógica. Fica clara a necessidade 

de transformação da prática comunicacional e também de conhecer as diferentes interfaces de 

interação e suas possíveis aplicações. Não basta conhecê-las, é preciso aprofundar o 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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conhecimento sobre suas características e funções a fim de potencializar a docência online. 

Segundo o projeto da pesquisa interinstitucional: 

 

O professor precisa preparar-se para professorar online. O peso histórico da pedagogia da 

transmissão exigirá em contrapartida a formação continuada e profunda capaz de levá-lo a 

redimensionar sua prática docente, tendo claro que não basta ter o computador conectado em 

alta velocidade de acesso e amplo fornecimento de conteúdos para assegurar qualidade em 

educação. Em lugar de transmitir meramente, ele precisará aprender a disponibilizar múltiplas 

experimentações e expressões, além de montar conexões em rede que permitam múltiplas 

ocorrências. Em lugar de meramente transmitir, ele será um formulador de problemas, 

provocador de situações, arquiteto de percursos, mobilizador da experiência do conhecimento. 

Para isso, contará com ferramentas ou interfaces que compõem o ambiente virtual de 

aprendizagem, onde ocorrem interatividade e aprendizagem (fórum, chat, blog, texto 

coletivo, portfolio, midiateca e videoconferência no modelo “todos-todos”) (SILVA, 2004, 

2005, 2006).  

 

Marco narra como a experiência da docência online enriqueceu sua experiência 

pedagógica, fazendo-o, inclusive, repensar seu papel de educador: 

 

Re: Glossário de Experiências por Marco Silva - Thursday, 3 July 2008, 02:15 

Querida Maristela 

Sua reflexão desperta em mim forte saudade daquele curso que vc cita. Fui rever o conteúdo, 

as participações, inclusive as suas que guardo com carinho, e me sinto quase afogado no jorro 

de fortes lembranças que tomam meu coração neste momento. 

Até hoje recebo emails e carinho daquela turma. O maior aprendizado que eu trouxe de lá foi 

o quanto podem ser profundas e ricas a docência a aprendizagem online. Eu sentia a vibração 

de cada participante. Sentia a respiração, a taquicardia criativa de cada participação nas 

interfaces fórum e chat principalmente. 

Volto confirmar que raramente experimentei tamanha intensidade em minha experiência de 

mais de 20 anos em docência presencial. Inclusive, tenho certeza de que melhorei a minha 

docência presencial a partir daquela experiência online. Passei a trazer para o presencial as 

dinâmicas das interfaces. Apostando nessa transposição aprendi mais sobre interatividade, 

sobre educação, sobre meu papel nessa história. 

Obrigado por me fazer voltar no tempo, reencontrar vínculos e confirmar convicções. 

Forte abraço, 

 

Patricia afirma que o mesmo ocorreu com ela: o uso das interfaces online enriqueceu 

suas práticas didáticas em geral. Em suas palavras: 

 

Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - Saturday, 5 July 

2008, 01:49 

Fiquei mto sensibilizada com a fala do Marco: “Volto confirmar que raramente experimentei 

tamanha intensidade em minha experiência de mais de 20 anos em docência presencial. 

Inclusive, tenho certeza de que melhorei a minha docência presencial a partir daquela 

experiência online”. E compartilho dessa influência bem-vinda das tecnologias online sobre 

as minhas práticas presenciais. 

 

Lina destaca como as experiências de educação com mediação tecnológica podem ser 

enriquecedoras, inclusive por colocar os educadores em posição de aprendentes: 

 

Re: Glossário de Experiências por Lina Nunes - Thursday, 3 July 2008, 06:55 

Prezado Marco, cada um de nós tem experiências significativas que  mostram a força da 

mediação tecnológica, quando nós professores a aplicamos em nossas  classes. Cada professor 

tem oportunidades  extraordinárias de ser interativo, embora nem sempre aproveitemos essas  

oportunidades. São essas experiências que nos fazem sentir a força que emana do processo 

que vivenciamos em nossas convivências com nossos alunos, especialmente ao nos 

colocarmos no lugar do aluno, que frequentemente tem fragilidades e precisa de nossa 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Ambiente+Virtual+de+Aprendizagem
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Ambiente+Virtual+de+Aprendizagem
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interatividade
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=275&course=11
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compreensão e ajuda. 

Assim como nós precisamos também. É nessa troca que emerge a docência online que nos faz 

melhor alunos do que professores. É essa  modalidade de aprendizagem que estamos tentando 

aprender em nosso curso... 

Nossas experiências mais significativas como professores são também aquelas em que 

aprendemos as lições que não esquecemos sobre ser alunos... 

Abraços, Lina  

 

Edméa destaca a necessidade da pesquisa que articule teoria e prática, procurando um 

novo fazer docente que não dissocie ensino de aprendizagem. Ao contrário, que os perceba 

num processo dialético: 

 

Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só aprendizagem? por Edmea 

Santos - Sunday, 13 July 2008, 19:43 

Oi pessoal! Olá Lázaro! Olá Lígia! 

Lázaro, com os mortos não podemos mais falar. Apenas interagir com seus produtos culturais. 

De todo modo, você trouxe, a importância da pesquisa que ouve e criar disposições de 

valorização e emergência das vozes dos sujeitos. Nós que pesquisamos construimos nossa 

autoria na triangulação que fazemos entre os nossos parceiros intelectuais(atores), os sujeitos 

da pesquisa empírica e a nossa análise que não é neutra.  

Lígia, na relação ensino/aprendizagem penso que não podemos separar os conceitos da ação 

docente. Contudo, sabemos que é possível aprender sem intencionalidade pedagógica 

(ensino). Aprendemos com os signos e estes se apresentam no mundo físico e simbólico. 

Aprendemos com a vida, com os outros, com os objetos técnicos e culturais.  

[]s   Méa  

 

Teresa afirma que em AVA gasta-se mais tempo com a tarefa educativa, mas  isso é 

recompensador, pois se conhece mais e melhor os alunos: 

 

Re: Glossário de Experiências por Maria Teresa Freitas - Saturday, 5 July 2008, 17:03 

Fico encantanda,  no exercício de minha docência com alunos da pós graduação e da 

graduação, com as possibilitadas abertas pelos AVA, pelo moodle. Nesse espaço virtual, no 

qual gastamos muito mais tempo na tarefa educativa ,encontramos de fato com nossos alunos, 

eles dizem muito mais e  nos conhecemos melhor. Através das diferentes práticas discursivas, 

em um coletivo construimos conhecimentos, exercendo uma aprendizagem compartilhada. 

Nesse espaço concretiza-se muito mais aquilo que Vygotsky propôs em sua teoria  histórico-

cultural : todo conhecimento começa a se construir primeiro no plano interpessoal, entre 

pessoas, para depois se construir no plano intrapessoal. 

Maria Teresa 

 

Tatiana destaca a qualidade de vida do professor e sua profissionalização como 

fundamentais para melhorar a educação. Chama especial atenção para os excessos que a 

aceleração temporal da cibercultura podem gerar, o que lembra Virilio (1999). Vislumbra a 

necessidade de fazer as coisas com mais calma e dedicação evitando o estresse excessivo: 

 

Re: Glossário de Experiências por Tatiana Claro - Sunday, 6 July 2008, 22:37 

[...] Isso tudo remete à questão de qualidade de vida do professor. Um assunto tão relevante 

não é tratado em cursos de formação de professores, mas deveria ser. Por exemplo, não 

sabemos como utilizar adequadamente nossa voz, um de nossos instrumentos de trabalho. Vá 

à biometria (serviços de inspeção médica) dos estados e dos municípios e descobrirá que a 

maior parte dos professores que encontra-se em licença médica tem problemas referentes à 

voz. Alguns outros estão de licença devido a questões psiquiátricas (burnout, depressão, 

ansiedade). Será que isso tudo não é conseqüência das multitarefas??? 

Li a entrevista sugerida por Marco (pessoal, vale a pena dar uma clicada no link, leiam!) e 

destaco um trecho que traz algumas sugestões: 
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(...) alguns conselhos: veja os e-mails uma vez a cada hora, no máximo; escutar música, 

mesmo que em baixo volume, durante uma leitura tira a concentração. Outras distrações - 

como músicas altas, mensagens instantâneas e a TV - derrubam a performance. 

A resposta para a sobrecarga de funções, então, está em como gerenciar a tecnologia, e não 

em como aprender a usar tudo de uma só vez. 

[...] Realmente fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Sempre fui conhecida como a 

menina 220 v, que não parava nunca. Mas de alguns meses para cá venho me permitindo fazer 

menos, e percebo que já colho alguns bons frutos. Ao invés do Do it Now, das multitarefas e 

do Just In Time, quero ter meu próprio tempo. Não é fácil, mas tem valido à pena.  

Nesse momento, meu MP3 está desligado. 

Bjs a todos!!!  
 

Edméa aprova o destaque de Tatiana, e aponta até que ponto a questão da multitarefa 

não é uma nova forma de alienação capitalista. Enfatiza os problemas da profissionalização 

(ou falta dela) dos tutores. Fala em precarização do trabalho docente e da necessidade de lutar 

por direitos trabalhistas que possibilitem ao professor online viver de sua profissão. Ela 

também relata o quanto gosta da docência online e descreve como é um processo que lhe dá 

liberdade pedagógica e profissional. Permite que ela ultrapasse amarras do tempo e do espaço 

e extrapole a linearidade agregando links e outros conteúdos aos seus programas didáticos. 

Segundo ela: 

 

Re: Glossário de Experiências por Edmea Santos - Tuesday, 8 July 2008, 01:23 

[...] Em tempos de novos arranjos espaço/temporias temos que problematizar e questionar o 

tempo todo o seguinte: 

Quais as potencialidades do trabalho multitarefa para a nossa liberdade autoral, existencial em 

tempo de cibercultura? Por outro lado, como o mercado capitalista lança mão disso para obter 

mais lucro explorando mais e mais o trabalhador? 

Eu adoro o docência online. Posso trabalhar atuando com autoria no meu tempo (cronológico, 

existencial) em qualquer espaço por conta da mobilidade e conectividade. Na rede aprendo 

demais porque acesso informação com fartura de significados e significantes. Ao acessar 

informações e conhecimentos variados, posso problematizá-los, contextualizá-los. Enfim, crio 

vínculos, faço amigos. É maravilhoso poder atuar assim para além do tempo da fábrica. Não 

tem coisa melhor do que poder sai pela cidade vagabundando a moda do Maffesoli. Hoje por 

exemplo, fui num palestra, depois caminhei pelo centro, vi uns livros. Cheguei vi um filme e 

agora trabalho online as 01:08 da madrugada feliz da vida. Amanhã terei minha rotina na 

UERJ e num intervalo qualquer quando quiser e puder estarei na docência online. Este 

exemplo é o potencial. Contudo, como anda o profissional? 

Atuei no campo do corporativo e vi a precarização do trabalho docente na tutoria. As 

empresas fazem bancos de tutores quase descartáveis. Sem vínculos e  direitos trabalhistas...se 

o chefe não gosta, exclusão! Chama outro. Na universidade pública, meus colegas são 

bolsistas. Cadê o salário? A formação? Tudo isso legitimado pelo Estado. fala sério... 

 Com tudo isso, nós professores aceitamos estes trabalhos precários porque o mercado é 

saturado , o exercíto de reserva é grande, não tem concurso público para todo mundo. 

Enfim, muitos colegas tutores atuam realmente em vários empregos e quase não sobra tempo 

para estudar, pesquisar, ser uma pessoa livre que possa ir ao cinema, caminhar pela rua, ir 

numa palestra no meio da semana... 

O trabalho intelectual não pode ficar preso ao tempo da fábrica. Contudo, precisamos do 

direito trabalhista conquistado pelos trabalhadores que vieram dela. Aqui temos uma tensão 

na categoria do trabalho "moderno" e do "pós-moderno" que avança na forma e perde no 

conteúdo de conquistas históricas.  

O que acham disso tudo?  

Como os colegas sentem estas potencialidades e limites da profissão docente na cibercultura?  

Precisamos instituir novas políticas? 

Espero vocês para este debate político! 

[]s  Méa  

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11


172 

 

Ligia concorda com a precarização profissional da tutoria e demonstra como isso 

mascara questões mercadológicas (exemplo: contrato de tutor é mais barato do que de um 

professor). 

Re: Glossário de Experiências por Ligia Rubim - Wednesday, 9 July 2008, 20:09 

Olá Méa e colegas! 

Há uns três meses atrás os responsáveis pelo Cadastro Brasileiro de Ocupações procuraram 

várias instituições que trabalham com EAD para atualizar as 'novas profissões' que surgiram 

com a EAD. Acredito que alguns de nossos colegas aqui tenham participado dessas reuniões... 

eu participei pela instituição q trabalho. 

Os técnicos que fizeram este levantamento ficaram 'horrorizados' com as barbaridades que se 

tem feito na área de EAD, principalmente com a docência... instituições educativas 

contratando 'tutores' para fugirem das obrigações trabalhistas que estão previstas na 

regulamentação da profissão professor... esta foi só uma das que eles ficaram chocados. 

O embrolho foi tão grande, q eles levaram sim uma proposta de atualização da CBO, mas 

também disseram que encaminhariam ao Ministério do Trabalho as sérias questões 

trabalhistas que estão 'escondidas' atrás da cortina da 'tutoria'. Enfim, espero q estas pequenas 

ações ajudem a abrir caminhos para a regulamentação profissional na nossa área. 

Bjos!  

 

Marco afirma que na educação online um desenho didático complexo pode 

potencializar a docência: ampliando experimentações, questionando, provocando debate, 

mobilizando experiências, criando conexões com outros saberes e materiais, propiciando 

interação, mobilizando diferentes saberes, promovendo autoria cooperativa e avaliação 

contínua. 

Re: Glossário de Experiências por Marco Silva - Sunday, 6 July 2008, 05:34 

Primeira questão: Marco, você diz que em 20 anos de carreira no presencial você nunca teve 

tantas emoções e aprendizagens como teve/tem nas suas experiências online. Por que será? O 

que muda ? O que mudou?  

No ambiente online tenho uma diversidade de interfaces e ferramentas que me possibilitam 

lançar o parangolé. Ou seja, o desenho didático conplexo potecializa a docência e vice-versa. 

São na verdade a materialidade que faz operar a comunicação e registro publico de toda a 

produção individual e coletiva.  

Quando eu digo lançar o parangolé, quero dizer: 

- Disponibilizar múltiplas experimentações e expressões; 

- Formular problemas; 

- Provocar situações 

- Arquitetar percursos 

- Mobilizar experiência do conhecimento 

- Criar intertextualidade (conexões com outros sites ou documentos), intratextualidade 

(conexões no mesmo documento), multivocalidade (multiplicidade de pontos de vista), 

usabilidade (ambiente de fácil navegabilidade intuitiva), integração de várias linguagens 

(sons, texto, imagens dinâmicas e estáticas, gráficos mapas), hipermídia (integração de vários 

suportes midiáticos abertos a novos links e agregações); 

- Viabilizar a interatividade síncrona (comunicação em tempo real) e assíncrona 

(comunicação a qualquer tempo, quando emissor e receptor não precisam estar no mesmo 

tempo comunicativo - caso do e-mail); 

- Mobilizar articulação entre os diversos campos de conhecimento, estimular a participação 

criativa dos aprendizes; 

- Promover autoria cooperativa de formas, instrumentos e critérios de avaliação; 

- Promover a avaliação contínua: a auto-avaliação, a avaliação do grupo e a avaliação do 

professor (descrever e cuidar do processo de aprendizagem individual e coletiva). 

O ambiente virtual de aprendizagem contempla tudo isso facilmente e com prazer.  

 

Socorro concorda com Marco e aponta a necessidade de constante reflexão e pesquisa 

na educação. E essa reflexão precisa ser partilhada coletivamente com os pares e com os 

alunos: 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=145&course=11
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Re: Glossário de Experiências por Socorro Cabral - Friday, 11 July 2008, 20:47 

Oi colegas, 

As questões de Méa são realmente desafiadoras...  

Quando Marco coloca "que em 20 anos de carreira no presencial nunca teve tantas emoções e 

aprendizagens como teve/tem nas suas experiências online". Vou destacar aqui a fala da Josso 

(2004) sobre a questão da experiência. A autora destaca três modalidades de elaboração. A 

primeira –“ter experiência” – diz respeito às vivências de situações e acontecimentos que se 

tornaram significativos, porém sem termos provocado. O “fazer experiência” relaciona-se às 

vivências de situações e acontecimentos que nós próprios provocamos. E o “pensar sobre as 

experiências” diz respeito a um conjunto de vivências que foram sucessivamente trabalhadas 

para se tornarem experiências. Além disso, para a autora, [...] aprender pela experiência é ser 

capaz de resolver problemas dos quais se pode ignorar que tenham formulação e soluções 

teóricas. A aprendizagem experiencial é utilizada, evidentemente, no sentido de capacidade 

para resolver problemas, mas acompanhada de uma formulação teórica e/ou de uma 

simbolização (JOSSO, 2004, p. 39). 

Acredito que as aprendizagens que Marco destaca, estão intimamente relacionadas as 

reflexões que ele vem fazendo sobre sua prática pedagógica online, diante dos desafios 

colocados pela mesma. É nesse sentido, que os saberes docentes vão sendo construídos: num 

constante processo de reflexão e pesquisa sobre as experiências que vivenciamos na nossa 

prática. E não se trata de uma reflexão de caráter individual, e sim uma reflexão conjunta com 

os pares, os alunos etc.  

Socorro  

 

Tatiana descreve sua prática docente online: analisa as participações dos alunos, 

considera suas hipóteses, estimula do debate, analisa a relação das respostas com o conteúdo 

proposto. Ou seja, o docente online pode, de fato, perceber mais “de perto” a atuação 

discente. Como vimos em Harasim et al (2005), muitos discentes online são beneficiados pela 

expressão por escrito, pois vencem a timidez e têm tempo suficiente de elaborar suas repostas 

sem que isso seja percebido pelos demais. 

 

Re: Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na educação online por 

Tatiana Claro - Tuesday, 8 July 2008, 01:31 

Eloíza e pessoAll, 

Sua pergunta, Elô (posso chamá-la assim?) me deixou com macaquinhos no sótão, me senti 

realmente instigada pelo desafio... Concordo com Lina que diz ser uma resposta bastante 

difícil. Mas vou tentar contribuir... 

Quando atuo em ambientes virtuais de aprendizagem, busco analisar diversos fatores de cada 

aluno, seja em suas participações no fórum, em salas de tutoria ou chats: considero as 

hipóteses de meus alunos e suas reações diante de certas situações, suas perguntas, sua 

participação nos debates, seu incentivo a outros colegas, sua interlocução, seus comentários, 

suas explicações e suas ilustrações. Também busco perceber se há uma relação entre o 

conteúdo lido e as reflexões apresentadas, a fim de analisar o quanto determinada leitura 

colaborou na reconstrução do conhecimento prévio. 

Sabe que ainda não tinha parado para refletir sobre isso... Poxa, acabo de descobrir tantas 

coisas “observáveis” em relação à aprendizagem de nossos alunos! Mas quanto ao 

observável... 

Lázaro, você traz uma excelente indagação: só realmente observamos o que nossos olhos nos 

mostram? Acredito que os saberes da experiência, conforme nos aponta Tardif, nos 

possibilitam ver em nossos alunos algo que encontra-se além do que nossos olhos podem nos 

mostrar. A prática possibilita “sentir” a teclada do aluno, por exemplo. Atuo há quase quatro 

anos em um AVA e os diferentes “estilos” de aprendizagem dos alunos tornam-se cada vez 

mais claros para mim. Como? Ainda estou descobrindo isso... (parece até aquela história 

“Não sei, só sei que foi assim”... rs). Quem já descobriu como isso ocorre, conte-me também! 

Bjs simiescos! 

 

Para Ana Paula, o docente pode obter bons resultados integrando os recursos 

tecnológicos à sua prática docente. Edméa destaca que a experiência na cibercultura pode sim 

transformar as formas de fazer educação, se o docente conseguir trazer os saberes por ela 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=366&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=98&course=11


174 

 

mobilizados para a sala de aula. Ambas as falas são coerentes com a possibilidade de usar a 

tecnologia para transformar a prática docente e democratizar a educação. Segundo elas: 

 

Re: Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na educação online por Ana 

Paula Malheiros - Wednesday, 9 July 2008, 11:03 

Cara Eloiza. 

suas perguntas realmente me instigaram muito! 

Aproveito para lançar um pouco mais de lenha na fogueira... há um vídeo no Youtube que, 

penso eu, traduz um pouco essa idéia de que as TIC podem contribur para essa tendência 

tecnicista... 

Penso que devemos explorar os recursos tecnológicos e compreender as transforamções que 

diferentes mídias podem proporcionar no ensino e aprendizagem. Para isso, na docência 

online o professor deve, primeiramente, conhecer as potencialidaes do AVA que vai utilizar, 

para explorá-las ao longo de odo o processo. Uma mídia não substitui a outra e os meios para 

utiliza-las devem ser repensados a cada instante... mas sabemos que só isso não basta... 

Um abraço a todos!  

 

Re: Sobre macacos, pulgas e lenha por Edmea Santos - Thursday, 10 July 2008, 12:57 

Tati vc diz "Não é o computador conectado que me faz interativa e colaborativa em minha 

prática docente". Será? Será que vivenciar a conexão em rede não mobiliza saberes? Será que 

apenas ter a "teoria" conseguimos vivenciar a docência online? 

Acho muito complicado ser um docente online sem vivenciar as tramas comunicacionais, 

pedagógicas e tecnológicas do ciberespaço. Contudo, se o docente no presencial já é 

construtivista e interativo ele geralmente consegue fazer a "transposição didática" para a 

educação online quando tem a oportunidade de conhecer e vivenciar a interface digital. Por 

outro lado, já vi docente tecnicista no presencial se transformar em docente interativo após a 

vivencia em ambientes online, modificando incluisive, sua atuação presencial.  

Como vocês percebem isso em seus contextos ? Vamos relatar nossas experiências? 

[]s  Méa  

 

Socorro traz o que Nóvoa e Tardif apontam sob a fragmentação docente. Professores 

que executam e especialistas que pensam a educação. Ao contrário, o que deveria ocorrer é a 

integração dos saberes docentes. Ou seja, o docente precisa assumir-se como autor e como 

sujeito do processo educativo. 

 

Re: Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na educação online por 

Socorro Cabral - Sunday, 13 July 2008, 18:15 

Olá Eloisa, olá pessoal, 

Acredito que a grande crítica que é feita em relação a abordagem tecnicista, está pautada na 

idéia de que o docente é um executor e consumidor de saberes produzidos por especialistas. 

Essa abordagem está sendo muito utilizada em propostas de educação a distância, quando o 

docente não é convidado a participar das discussões sobre o desenho didático dos cursos, 

facutando-lhe apenas a tarefa de executar ações planejadas por outros profissionais. Para 

rompermos com essa visão tecnicista, precisamos investir em propostas de formação onde o 

docente seja produtor de conhecimento e de cultura, discutindo de forma coletiva com os 

pares a proposta pedagógica na qual está inserido. Acredito que a docência online pode 

contribuir muito com a superação dessa perspectiva, pois o potencial do digital nos possibilita 

um trabalho mais colaborativo e autonomo.  

Socorro Cabral 

 

Marco ressalta que a preleção em si não é um problema, é até uma necessidade, mas 

não pode ser a única forma de relação docente-discente, o que caracterizaria um ensino 

tradicional. A docência é uma profissão plural, complexa, que não pode ser reduzida, mas 

compreendida em seu todo. Segundo Marco: 
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Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Marco Silva - Sunday, 20 July 2008, 17:19 

Méa, respondo à chamada feita na sua conversa com Auxiliadora e Lina  

Vc diz:  

“Concordo plenamente com a Auxiliadora e com a Lina quando tocam na necessidade de 

analisarmos a ação docente em sua complexidade. Analisar apenas um momento pode 

comprometer todo o processo.”  

Eu também concordo. Não podemos analisar ações isoladas na atuação docente. Imaginemos 

a analise de um momento de preleção de um docente. A cena poderá ficar para os analistas 

como sendo típica de um professor centrado no falar-ditar do mestre, centrado na oratória. 

Assim:  

 
Defendo que a preleção deva existir na docência, mas como momentos pontuais e não como 

centralidade da ação docente. Ainda assim, deve ser situada pelo prof. como provocação à a 

participação do aprendiz e não conferência para audição e repetição do que foi dito ou 

achando que o conhecimento se dá pela audição. Afinal, aprendi e confirmo neste módulo 

que, pelo menos segundo Piaget e Vygotsky a aprendizagem não se dá pela audição, mas pela 

interação com o objeto e com outrem.  

Por isso concordo com Lina que diz : "No ofício docente penso também que não podemos 

analisar um dos momentos da ação do professor, mas sim conhecer todos os passos do 

professor, embora mesmo assim parece não ser suficiente para dizer se o professor tem uma 

ação interativa ou não...Até porque muitas práticas aparentemente interativas, escondem 

formas de agir behavioristas...".  

De fato, para analisarmos uma prática docente interativa precisamos acompanhar todo o 

processo e não somente momentos estanques. Ademais, há muita picaretagem sendo chamada 

de interativa. Remeto à imagem que abre este fórum aqui no módulo 3. A profa que, diante 

dos computadores em sala de aula, convida a aluna a abrir um site X e lá clicar respostas.  

 

Na WIKI, atividade proposta da Unidade 3, ficou clara a preocupação do grupo de 

participantes com os saberes docentes necessários à práxis pedagógica na cibercultura. São 

destacados quatro tipos de competências importantes: pedagógicas, Tecnológicas, Didáticas e 

Pessoais. E outras são acrescentadas ao longo da atividade: éticas, estéticas e políticas. 

Apenas quatro participantes interagiram na construção coletiva da WIKI.  

Olivia aponta a necessidade de rever a postura docente para atuar online. Ter 

humildade, saber que também está aprendendo, pois tudo ainda é muito novo nesse campo e 

exige muitos estudos e experiências: 

 

Re: Portfólio "Avaliando a Aprendizagem" por Maria Olivia Matos Oliveira - Sunday, 

13 July 2008, 19:01 

Prezada equipe UERJ: 

 [...] Retornando á provocação feita por vocês: Como ensina ou aprende o docente online?  

Não acredito que tenhamos respostas definitivas. Estamos no tateio: errando e acertando. 

Algumas vezes precisamos dos nossos "velhos " teóricos do passado para estabelecer 

parâmetros ou  fazer certas reflexões, na tentativa de intensificarmos cada vez mais as 

possibilidades de diálogo e de respostas dos nossos alunos... O docente online , na minha 

opinião aprende enquanto ensina. O docente online precisa antes de mais nada, ser humilde, 

despir-se da sua suposta sabedoria e, levado pela curiosidade e pelo amor,  aprender e 

procurar fazer uma imersão nessa nova cultura...  
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Elizabeth destaca a docência do Módulo 3 como primorosa, inclusive porque a fez 

participar do curso no período de recesso acadêmico: 

 

Re: B. Docência (mediação pedagógica dos professores) por Maria Elizabeth Almeida - 

Monday, 4 August 2008, 23:05 

Pessoal, a docência foi primorosa e conseguiu manter acesa a chama do curso em pleno mês 

de férias! A participação foi pequena se comparada com os módulos que ocorreram em meses 

anteriores, mas intensa se comparada com outros cursos que ocorrem durante os dias de férias 

a que os professores têm direito em julho! 

A moderação nos fóruns foi investigativa e por isso conseguiu identificar os momentos 

adequados p/ ser provocativa, fornecer novas informações ou mostrar-se com a face 

da organização e síntese.  

Lembro-me de um vídeo que encontrei no YouTube desenvolvido por alunos da Méa e que 

retrata mt bem a expertise do grupo responsável pelo Módulo 3: Fronteiras Digitais. 

http://br.youtube.com/watch?v=UFLNl1Z5rqI 

Parabéns ao grupo pela atuação e me desculpem a pequena participação, mas o motivo maior 

nem foram as férias e sim os preparativos p/ o I Seminário Web Currículo. 

Abç 

 

Finalizando, a criatividade e competência dos docentes foram pontos de destaque no 

Módulo 3, ainda tenham ocorrido alguns problemas quanto à avaliação e à mediação, 

conforme já explicitado. 

 

 

 Gestão da Aprendizagem em AVA  

 

O conceito de gestão da aprendizagem em AVA apresenta dois aspectos fundamentais: 

o primeiro relativo à heteronomia, ao trabalho docente; o segundo, relativo à autonomia e à 

autogestão da aprendizagem do estudante a distância. 

Além da responsabilidade que os próprios alunos assumem por suas aprendizagens e 

participações, o professor pode compartilhar/distribuir funções entre eles. Temos aqui o 

estabelecimento de uma verdadeira comunidade de aprendizagem (um ambiente 

verdadeiramente colaborativo). 

Em relação à gestão da aprendizagem, o projeto interinstitucional quase não se 

manifesta, mas o tema perpassa todo o projeto de pesquisa quando aponta a aprendizagem 

colaborativa como caminho pedagógico necessário e desejável. Neste sentido, a gestão 

envolve tanto a atuação docente mediadora, quando a gestão individual e autonomia discente. 

Em relação à gestão, será aqui avaliada sob dois ângulos: o primeiro, trazido por Ieda, 

diz respeito à auto-aprendizagem – o aluno em educação online tem (como qualquer outro) 

momentos de aprendizagem individual e necessita gerenciar esse processo com autonomia; o 

segundo, trazido por Edméa, aponta a importância dos roteiros para que os alunos possam se 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=190&course=11
http://br.youtube.com/watch?v=UFLNl1Z5rqI
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organizar e manter o foco, ou seja, como o docente pode atuar para partilhar a gestão do curso 

com os discentes.  

Re: Boas-vindas! por Ieda Carvalho Sande - Tuesday, 8 July 2008, 02:22 

Auto-aprendizagem pode ser vista como forma de adquirir saberes que nos são ensinados, 

descobrir novos saberes ou competências a partir desses saberes, buscando coisas novas ou 

diferentes, transformando-se, crescendo e desenvolvendo-se. Supõe a capacidade para 

aprender e comprovar por si próprio essa aprendizagem.  

Na auto-aprendizagem é necessário planejar o tempo através de tarefas diárias e/ou semanais; 

selecionar as tarefas essenciais; buscar a auto motivação, assumindo a responsabilidade pela 

qualidade do aprendizado; estabelecer prioridades e sistematizar o conhecimento aprendido.  

 

Convém destacar que a configuração do MOODLE do Módulo 3 enviava para os e-

mails dos participantes todas as discussões do fórum. Isso traz dois benefícios: o primeiro, o 

aluno retardatário consegue ler o fórum em seus e-mails, conhecendo o conteúdo do módulo; 

segundo, o aluno que acessa menos o ambiente tem oportunidade de acompanhar as 

discussões por e-mail. Por outro lado, alguns alunos ficam de expectadores, apenas lendo os 

e-mails e deixam de entrar no ambiente para dialogar. 

As discussões sobre formação docente, interação e docência online apontam que a 

função docente e a prática pedagógica carecem de novas formas de gestão de aprendizagem. 

Os professores não têm obtido muito sucesso em “seduzir” os alunos através das práticas 

tradicionais, precisam criar novas formas de trabalho, buscando inclusive a aprendizagem 

autônoma e a aprendizagem colaborativa como alternativas. 

Em relação à gestão da aprendizagem, o roteiro surge como forma de favorecer a auto-

organização dos discentes e a organização do curso como um todo. Além disso, serve para 

relembrar as atividades que ficaram ativas ao longo de todo o módulo / unidade (fuxico / Co-

criando). Exemplo de roteiro de estudo: 

 

Também para quem ainda não participou do módulo 3... por Edmea Santos - Wednesday, 9 

July 2008, 11:57 

Para participar da unidade 1 do módulo 3 sugerimos o seguinte roteiro: 

Participe do fórum boas-vindas. Neste fórum poste sua apresentação rápida, fale sobre 

suas expectativas para este módulo 3, apresente-se para os colegas. Quem ainda não 

participou do curso nos módulos anteriores terá oportunidade de se apresentar aqui. Não perca 

tempo. Quem já participou poderá demarcar um pouco mais a sua presença! 

  

Estude o texto base da unidade. Temos duas versões: 1) hipertexto com a interface 

livro do Moodle, 2) Documento em word para impressão e leitura básica da unidade. Nesta 

segunda versão não temos como acessar o palavras do glossário, nem os links. Para fazer 

uma leitura mais hipertextual acesso o primeiro formato. 

  

Participe do fórum "co-criando o hipertexto". O objetivo deste fórum é colaborar 

com a hipertextualidade do texto base da unidade. Todos nós temos muitas referências para 

compartilhar sobre aprendizagem e aprendizagem na docência. Esta é uma ótima 

oportunidade de sugerirmos links e estratégias multirreferenciais de leituras e atividades. 

  

Participe do fórum "brincando de labirinto". Este fórum é o nosso espaço de debates 

mais específico sobre os temas da unidade. O texto base da unidade é apenas um "pré-texto" 

como co-criarmos juntos os conteúdos e discussões da unidade 1. Neste fórum abrimos um 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=258&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=2161
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/book/view.php?id=1670
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Moodle
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Link
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=2168
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Link
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=1674
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tópico com uma provocação inicial. Se você não quiser "entrar no labirinto" por esta 

porta sugerida por nós, crie sua própria entrada. Basta criar e mediar um tópico de discussão. 

Qualquer cursista poderá criar um tópico desejado. Apenas preste atenção para não criarmos 

tópicos repetidos.  

 Além disso tudo, temos ainda: fórum "vamos fuxicar?". Este fórum é para tomarmos café, 

comermos acarajé, falarmos amenidades, sugeri outros "nós". Enfim,  fuxicar. O glossário 

específico também é colaboratico. Contribua com novos verbetes ou comente os verbetes 

existentes. A interface bate-papo é para nossos encontros síncronos. Use e abuse! 

 

Em relação à gestão da aprendizagem surge um questionamento sobre auto-

aprendizagem, conceito presente em EAD, trazido por Ligia: 

 

Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só aprendizagem? por Ligia Rubim 

- Wednesday, 9 July 2008, 19:51 

OLá colegas, 

Lendo a discussão, fiquei pensando... 

E o papel da auto-aprendizagem? Como considerá-la nos contextos educativos, sejam 

presenciais ou a distância? Ela necessariamente ocorre via ensino? 

Gostaria de 'ouvir' os colegas especialistas em processos de aprendizagem. 

Estas questões realmente me inquietam  

Bjos!  

 

Eloiza afirma que o importante é desenvolver processos metacognitivos, pois a auto-

aprendizagem acontece independente das ações didáticas. A metacognição é um objetivo 

importante da educação: 

 

Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só aprendizagem? por Eloiza 

Oliveira - Sunday, 13 July 2008, 21:50 

Lígia, 

Para mim a auto-aprendizagem é "fato consumado", ou seja, acontece independentemente das 

situações formais de ensino. 

Ela é uma capacidade que pode, no entanto, ser desenvolvida atarvés do processo da 

metacognição. 

Acredito que deva ser um grande objetivo de toda a Educação, seja ela presencial ou online. 

Beijos.  

 

Ieda aponta que o fundamental é que os alunos aprendam.  

 

Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só aprendizagem? por Ieda 

Carvalho Sande - Thursday, 17 July 2008, 23:04 

Edméa, 

Li todas as respostas e acho que tenho muito pouco a acrescentar. Também não tenho 

respostas para seus questionamentos. Numa questão, porém,  eu acho que tenho uma idéia 

formada; não sei se a certa, mas aí vai: 

Pode haver ensino sem aprendizagem como também pode haver aprendizagem sem ensino. 

Um professor pode ensinar um conceito e nenhum de seus alunos aprender o que ele ensina, 

assim como um aluno pode aprender sem que ninguém tenha ensinado, pegando um livro e 

estudando por conta própria.  

O que importa é que os alunos aprendam, não que os professores ensinem. Nessa perspectiva, 

o bom professor não é o que ensina muitas coisas, mas sim aquele que consegue que seus 

alunos aprendam efetivamente aquilo que ensina.  

Bjs,  

 

Daí a gestão da aprendizagem deve ser pensada a fim de levar o aluno a aprender. Não 

basta estruturar o ensino em passos engessados que não permitam mudanças, mas é preciso 

favorecer transformações e novos caminhos sempre que isso se mostrar necessário. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=1674
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=145&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=258&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=258&course=11
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Maristela aponta os fundamentos interativos de Marco como caminhos para gestar 

situações didáticas na cibercultura: 

 

Re: Glossário de Experiências por Maristela Midlej - Monday, 7 July 2008, 20:42 

Oi Eloiza, 

Tenho exercitado os fundamentos da interatividade propostos por Marco (participação-

intervenção, bidirecionalidade-hibridação e eprmutabilidade) e esses princípios do hipertexto 

nas minhas práticas pedagógicas, pois acredito que eles são indicadores para criarmos e 

gestarmos situações didáticas na cibercultura.  

 

Eloiza concorda com Maristela e aponta que são princípios que valorizam o diálogo, a 

autoria, a simetria de relações:  

 

Re: Glossário de Experiências por Eloiza Oliveira - Sunday, 13 July 2008, 21:22 

Maristela,  

Gosto sempre muito das posições teóricas assumidas pelo Marco.  

Neste caso, os três fundamentos da interatividade que ele propõe têm em comum o respeito à 

autoria do sujeito, o diálogo, o incentivo à autonomia, a simetria nas relações estabelecidas 

entre professor e aluno...  

Enfim, coisas que eu defendo ardentemente. 

   

Tudo isso favorece uma nova gestão em educação: não só a autonomia, nem a 

condução do aluno, mas a colaboração entre docentes e discentes na busca por aprendizagem 

significativa. 

Nicia destaca que essa distinção ocorre quando cremos na autonomia como uma 

característica individual, sinônimo de auto-aprendizagem. Mas a autonomia deveria ser vista 

como um processo construído coletivamente, inclusive considerando-se a superação da 

alienação e a organização coletiva voltada para a transformação social: 

 

Re: Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na educação online por 

Nicia Cristina Rocha Riccio - Tuesday, 8 July 2008, 08:46 

Méa, 

Uma provocação e tanto, não é?  

Eu trouxe Morin pra minha discussão de autonomia exatamente quando ele define o princípio 

da auto-eco-organização, ou, como ele mesmo diz, autonomia/dependência, que, em essência, 

é a mesma coisa que vc trouxe antes: 

(...) os seres vivos são auto-organizadores que se autoproduzem incessantemente, e através 

disso despendem energia para salvaguardar a própria autonomia. Como têm necessidade de 

extrair energia, informação e organização no próprio meio ambiente, a autonomia deles é 

inseparável dessa dependência, e torna-se imperativo concebê-los como auto-eco-

organizadores. O princípio de auto-eco-organização vale evidentemente de maneira específica 

para os humanos, que desenvolvem a sua autonomia na dependência da cultura, e para as 

sociedades que dependem do meio geo-ecológico.  

No meu entender, a tensão entre colaboração e autonomia aparece quando pensamos na 

autonomia de forma individual. E essa tensão tende a se dissolver justamente quando 

entendemos que autonomia não pode se dar apenas no individual pois, neste caso, ela se 

depara com as barreiras da heteronomia social. 

O outro autor, além de Freire e Morin, que tenho buscado para discutir autonomia é Cornelius 

Castoriadis. Para ele, autonomizar-se é sair do domínio de um discurso que traz a definição de 

uma realidade - imaginária - que não me pertence. Além disso, Castoriadis traz, 

explicitamente, o que os outros dois autores falam nas entrelinhas: a discussão da autonomia 

coletiva. Segundo o autor, a alienação social se manifesta como “massa de condições de 

privação e de opressão, como estrutura solidificada global, material e institucional, de 

economia, de poder e de ideologia, como indução, mistificação, manipulação e violência”, e 

neutraliza qualquer autonomia individual; daí a necessidade da busca coletiva da autonomia.  

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=88&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=196&course=11
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 Na educação, muitas vezes a autonomia é vinculada ao conceito de auto-aprendizagem. Mas 

será que “auto-aprendizagem” dá conta desta concepção de autonomia coletiva que não pode 

ser pensada desvinculada do meio (como diz Morin) e que está impregnada do outro (como 

traz Castoriadis) ? 

abs, Nicia   

 

Aqui Edméa demonstra como os docentes do módulo procuraram avaliar e encaminhar 

o processo didático à luz das discussões e posicionamento dos alunos no fórum: 

 

Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Edmea Santos - Friday, 18 July 2008, 11:09Olá 

pessoal!  

O docente que avalia um fórum de discussão, como este, precisa contemplar que não é a 

resposta se si o foco de seu trabalho avaliativo. Temos que analisar a argumentação de cada 

participante e como esta argumentação é sustendada pela relação teoria/prática/autoria do 

interagente. Portanto, o docente na cibercultura precisa ser realmente um sujeito que aprende 

e que entende o ato de ensina como uma "prática epistemologicamente curiosa". 

 

Nos fóruns de avaliação das unidades não houve referência direta à gestão da 

aprendizagem, mas pode-se inferir que a forma como o módulo foi conduzido propiciou 

aprendizagem.  

 

 

4.3. Resultados da pesquisa 

 

A partir da análise das grades de conteúdo, verificam-se alguns indicativos para o 

desenvolvimento de propostas de EAD que privilegie os processos colaborativos e 

interacionais de construção do conhecimento em AVA, ou seja, indicativos para elaboração 

de propostas de educação online qualitativamente melhores e mais democráticas, em 

consonância com as necessidades do nosso tempo. Estes indicativos foram recorrentes em 

todas as categorias. São eles: 

 

1. O conceito claro de educação online: 

Ao longo da análise dos dados, percebe-se que a clareza sobre o conceito de educação 

online, conforme referendado nesta dissertação, ou seja, como uma forma de educação 

mediada por computadores interconectados via Internet e que vai além de uma simples 

geração de EAD, é fundamental para que os cursos propostos sejam verdadeiramente parte de 

um novo paradigma de educação, adequados à atual realidade histórica.  

De outra maneira, as possibilidades descritas e sugeridas neste estudo correm grande 

risco de não se concretizarem e a função educativa se manterá reprodutivista.  

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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Assim, o primeiro indicativo para orientar uma proposta de educação online mais 

democrática e qualitativamente melhor envolve a clareza sobre suas finalidades e sua função 

social.  

 

2. A consciência de que as tecnologias são do homem e como tal podem 

favorecer a emancipação humana: 

Como vimos no referencial teórico, o homem é um ser social que transforma e é 

transformado pela sociedade. As tecnologias fazem parte da evolução humana, que na busca 

de solução para os problemas de sua existência, para favorecer sua sobrevivência, inventam 

novos instrumentos, novos códigos e estabelecem novas forma de relação social.  

Quando se fala em evolução, compreende-se que nem sempre significa melhoria de 

vida para a maior parte da sociedade, como pudemos verificar ao analisar o neoliberalismo e a 

globalização, pois envolve as técnicas usadas na produção de bens e de capital num processo 

desigual de apropriação (divisão em classes, exploração do trabalhador, alienação do trabalho, 

entre outros aspectos). 

Para superar essa situação é fundamental a conscientização dos homens sobre as 

formas desiguais impostas pela capitalismo e buscar novas formas de organização social mais 

justas e igualitárias. Neste sentido, as tecnologias intelectuais (LÉVY, 1993) podem e devem 

ser reconhecidas como favorecedoras de transformações sociais.  

A educação online baseada neste indicativo garante reflexão crítica, preocupação 

social e busca melhorar as formas de educar, já que não está a serviço da manutenção do 

sistema capitalista, mas, ao contrário, busca alternativas a ele. Esta preocupação apareceu ao 

longo do Módulo 3. 

 

3. A profissionalização docente: 

Um dos aspectos mais discutidos ao longo do Módulo 3 foi a profissionalização 

docente. Seja pela necessidade de melhor formação ou pela urgência de se garantir condições 

trabalhistas dignas para que o docente online possa trabalhar, a profissionalização docente 

surge como indicativo essencial. 

Essa profissionalização, tendo em vista ser um campo que utiliza as tecnologias 

digitais, rapidamente atualizadas, necessita de um formação inicial sólida, que dê as bases 

para começar o trabalho. Mas a formação inicial precisa ter continuidade, sempre buscando 

processos de formação e de auto-formação em que o docente reflita sobre as teorias com base 

em suas experiências concretas. 
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4. A integração dos saberes docentes: 

Como estudado no Referencial Teórico (TARDIF, 2007; NÓVOA, 1999) a docência 

envolve diferentes tipos de saberes. Isoladamente estes saberes não dão conta de propostas 

didáticas enriquecedoras, que favoreçam a aprendizagem. Isto foi verificado nas análises de 

campo. 

Os saberes docentes, podem ser resumidos em: metodológicos, disciplinares, 

curriculares e experienciais. A integração deles é que possibilita práticas pedagógicas 

conscientes, renovadas, que podem levar à transformação social. Aqui temos outro indicativo 

fundamental para a elaboração de propostas de educação online. 

A fragmentação dos saberes (os que pensam e os que executam a ação didática, por 

exemplo) não ocorre por acaso: a improdutividade da escola serve à manutenção do sistema 

capitalista (FRIGOTTO, 2006).  

Uma educação online em que os professores são conscientes das suas funções sociais e  

buscam atuar a serviço da melhoria das condições sociais como um todo exige professores 

autores, ou seja, que pensam e fazem uma educação pautada na integração de experiências e 

estudos científicos. 

 

5. A importância da configuração do AVA: 

Como estudado, o AVA não define a proposta pedagógica em educação online. Ao 

contrário, é a proposta pedagógica quem define como o AVA será configurado e utilizado. 

Isto ficou claro nas análises realizadas neste estudo. Estamos diante de mais um indicativo 

fundamental.  

Ao pensar em educação online, precisamos ter claro que as práticas pedagógicas não 

podem se resumir a dar o conteúdo e verificá-lo, como nas práticas tradicionais de EAD. É 

necessário favorecer o diálogo, a construção coletiva, colaborativa e interativa. Ou seja, é 

necessário aproveitar o que as tecnologias digitais trazem de novo, de enriquecedor: novas 

possibilidades comunicacionais. No Módulo 3 o AVA foi configurado basicamente com 

interfaces interativas, o que favoreceu a aprendizagem colaborativa. 

Sob outro aspecto, o AVA também oferece novas formas de disponibilizar os 

conteúdos, através de aplicações multimídia (ou unimídia, como propões LÉVY, 1999) o que 

pode favorecer sobremaneira a aprendizagem.  
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6. A necessidade de práticas pedagógicas que alternem trabalho autônomo com 

trabalho colaborativo: 

Em qualquer modalidade educativa o estudo autônomo é fundamental. O aluno não 

aprende apenas nos momentos presenciais, na sala de aula. Ele estuda em outros espaços e 

momentos para realmente aprender.  

Porém, em EAD, durante muito tempo, conforme explicitado por Peters (2006), os 

processos educativos foram pensados sob uma estrutura rígida, onde a autonomia do aluno 

precisava ser total, pois ele estava “à sua própria sorte”. O diálogo veio aos poucos ganhando 

terreno em EAD (ligações telefônicas, alguns encontros presenciais, entre outros), mas é com 

o advento dos redes digitais interconectadas que o diálogo passa a ganhar destaque. 

Pensar a educação online exige levar em conta que as atividades devem alternar 

momentos de estudos autônomo com momentos de aprendizagem colaborativa. Este é mais 

um indicativo fundamental para propostas realmente transformadoras e democráticas.  

No Módulo 3 ficou claro que o momento do estudo autônomo era a leitura do Livro, a 

pesquisa de links para enriquecer o Fórum “Co-criando o Hipertexto” e o aprofundamento nos 

links propostos pelos outros participantes. Paralelamente, os participantes respondiam aos 

fóruns a partir desses estudos individuais e dialogavam entre si, estabelecendo uma verdadeira 

rede de aprendizagem (HARARIM et al, 2005). 
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CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho buscou investigar quais os indicativos para o desenvolvimento de 

uma proposta de EAD que privilegie os processos colaborativos e interacionais de construção 

do conhecimento em AVA, ou seja, indicativos para elaboração de propostas de educação 

online qualitativamente melhores e mais democráticas, em consonância com as necessidades 

do nosso tempo. Para tanto, seguiu uma linha pouco convencional na tecnologia da 

educacional. 

Para começar, contextualizou a educação online no atual contexto sócio-técnico e 

político (na sociedade em rede como um todo e na sociedade brasileira especificamente) a fim 

de demonstrar sua importância e suas possibilidades de democratização da educação.  

Fez-se uma análise de macroestrutura, da sociedade em rede, até chegar ao caso 

específico da EAD no Brasil e de seus benefícios à aprendizagem. Porém, antes de tudo, foi 

necessário destacar qual a concepção de homem e de educação que a embasou, comparando-

se a realidade com a necessidade de uma visão transformadora. 

O homem é um ser social e histórico, construtor da realidade e auto-construtor de si 

mesmo. Apesar de historicamente determinado, ele é capaz de transformar a realidade, através 

de uma ação consciente e associado a outros homens. 

Na sociedade capitalista, a ideologia da individualidade sufoca uma perspectiva 

igualitária de sociedade, impondo a meritocracia e a responsabilidade individual como 

fundamentos das relações de classes, tornando a sociedade extremamente desigual. 

A educação tem papel importante como mediadora ideológica da sociedade. Cada 

sociedade assume uma educação que lhe seja benéfica e perpetue (reprodução). Porém, 

exatamente por ser mediadora, a educação possibilita um espaço de conflito e de luta de 

classes que possibilita pequenas ou grandes transformações, conforme o caso. É esta 

possibilidade de transformação, de favorecer novas formas de estrutura social ou mudar a 

ideologia dominante que nos indica a educação como um caminho possível, ainda que 

implique vencer muitos obstáculos, para a transformação social. 

Neste sentido, a educação escolar é apenas um aspecto do processo educacional mais 

amplo. Nem por isso torna-se menos importante. No interior das escolas pode-se começar o 

processo transformador, a partir da realidade concreta e da formação ampla do sujeito, não 

simplesmente voltada para as necessidades do mercado de trabalho, mas favorecedora de uma 

maior consciência da realidade e das ações que podem gerar mudanças. 
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Após destacar a concepção de homem e de educação, indicando a possibilidade de 

transformação, em ambos os casos, através da própria ação humana, fez-se uma análise da 

sociedade em rede, com suas contradições. 

Em primeiro lugar, nas suas origens, o neoliberalismo tinha por finalidade o êxito 

econômico. Ainda que isso significasse o empobrecimento de uma considerável parcela 

social, a desigualdade, estabelecida através da concorrência num mercado livre de "amarras", 

seria o caminho para a liberdade, entendida como possibilidade de negociação/compra de 

qualquer tipo de propriedade privada. 

Como Anderson (1995) nos aponta, a ideologia neoliberal que ganha terreno a partir 

da década de 1970, ainda se manifesta nas políticas atuais, especialmente naquelas referentes 

às determinações do Banco Mundial e demais organizações "reguladoras" internacionais. 

As reformas neoliberais não alcançaram o êxito esperado em relação ao crescimento 

econômico dos países. O que realmente cresceu foi a pobreza e a desigualdade social.  

No Brasil, apesar da adoção tardia dos moldes neoliberais e da ascensão de um 

governo de esquerda nos últimos anos, sofremos várias conseqüências do chamado "Consenso 

de Washington", como a flexibilização dos empregos, algumas privatizações, o crescimento 

do mercado especulativo, a criação de associações e organizações não-governamentais para 

atuar filantropicamente em detrimento da ampliação das políticas públicas universais de 

atendimento aos direitos sociais básicos, a redução da força dos sindicatos e uma crescente 

descrença no processo eleitoral, especialmente causado pelos escândalos de corrupção 

envolvendo políticos. 

Mas por outro lado, os sindicados não foram de todo suprimidos, os salários e as 

"bolsas" de renda mínima favoreceram o crescimento das pequenas economias locais e 

garantiram melhores condições de sobrevivência, as cotas nas universidades, assim como a 

expansão da Educação a Distância pública, são caminhos de democratização da educação, 

entre outros pontos que demonstram a busca de modelos alternativos ao modelo neoliberal. 

Com a globalização, que não é puramente um processo econômico, mas ideológico, 

cultural, político e social, as questões que afetam um país acabam resvalando nos demais, 

exigindo que cada vez mais existam políticas "transnacionais" que regulem e garantam os 

acordos de paz e de ajuda mútua. Entretanto, a globalização tem se mostrado mais como um 

movimento de polarização, do que de integração mundial. Ou seja, a distância entre países 

pobres e países ricos se ampliou como nunca! 
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Se em suas origens o termo globalização se referia à "aldeia global", à "síntese 

planetária", foi nos anos 80 que o discurso hegemônico neoliberal se apropriou do mesmo no 

sentido econômico, especialmente relacionado com as corporações multinacionais. 

A mcdonaldização, ou seja, a aplicação do modelo gerencial de sucesso da rede de 

lanchonetes McDonald's a variados setores da sociedade (inclusive à educação), reflete a atual 

dinâmica de produção, descentralizada e terceirizada em relação aos insumos, mas 

centralizadora quando o assunto é avaliação e ideologia de pertencimento à empresa. 

Na dinâmica da globalização, os Estados nacionais perdem autonomia, pois suas 

políticas internas precisam estar em conformidade com as determinações externas, 

comandadas pelo capital. Ou seja, a chamada ordem de Vestfália está se transformando, 

especialmente quanto à territorialidade, à soberania e à autonomia. 

Apesar disso, a dupla democracia, como forma de governo, e capitalismo, como 

regime econômico, nunca esteve tão associada quanto em nosso século. As organizações de 

regulação internacional exigem credenciais democráticas para oferecerem seus préstimos. 

Por outro lado, a globalização muda a relação com o espaço (que se amplia) e com o 

tempo (que se acelera). Isso gera transformações profundas na subjetividade. Ampliam-se as 

diversas visões de mundo, a revalorização dos lugares, a noção de pertencimento ao mundo. 

Ou seja, o processo de globalização caminha em forma de rizoma e não de forma linear e 

homogênea como os processos de mcdonaldização pressupõem. Hoje, as identidades não são 

simplesmente nacionais (idioma, valores comuns), mas extrapolam os limites do Estado-

nação e se configuram por grupos étnicos, por gênero, entre outros aspectos. Gómez (2000) 

fala em uma "cidadania global" como uma possibilidade de evolução da própria cidadania, 

como um caminho possível para uma democratização real, para além do simples processo 

eleitoral, visando o direito à vida e à condição de cidadão. 

Ainda hoje, o modelo neoliberal não se esgotou, mas já demonstra enfraquecimento e 

há uma crescente busca por novos modelos político-econômicos. 

Além da questão do neoliberalismo e da globalização, com as respectivas 

conseqüências sociais, vimos que a Revolução Informacional, conseqüência do capitalismo, 

gera transformações profundas na estrutura do mundo do trabalho, repercutindo em todos os 

campos da sociedade. 

Se por um lado a Revolução Informacional é capitalista, por outro, assim como 

ocorreu na época de Marx, o amadurecimento de uma série de questões, pode levar a uma 

nova organização social, que com muito esforço poderá ser transformadora. 
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A mudança do foco produtivo, da produção de mercadorias para a produção de 

informações, de um campo de mercadorias de fato para outro que não se enquadra 

adequadamente na categoria de mercadoria (pois é um campo dinâmico, de fluxo necessário 

para ser produtivo), gera contradições no sistema do capital, na medida em que favorece a 

produção do conhecimento para além do grupo hegemônico. 

O capitalismo busca sufocar as possibilidades de emancipação humana apoiada nessa 

nova sociedade da informação. Para tanto, busca criar a “informação mercadoria”, aquela que 

é “insignificante” e pouco acrescenta aos indivíduos. Assim, propaganda e entretenimento são 

mais divulgados e acessados na Internet do que conteúdos que levariam ao debate e à 

reflexão. Porém, o novo campo de ação das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC), o caminho que será trilhado não pode ser completamente determinado.  

Castells define a sociedade em rede como aquela interligada por redes interativas de 

computadores, criando um novo tipo de comunicação e de relação com a informação. Nesse 

sentido, vivemos de fato numa sociedade em rede.  

Entretanto as enormes discrepâncias entre países e entre pessoas colaboram para a 

exclusão social e digital (cada dia mais interligadas). A rede é um espaço a princípio 

democrático, mas as determinações das diferentes sociedades é que impulsionam ou impedem 

sua evolução. A sociedade em rede, ou sociedade informática, em relação à necessidade de 

tecnologias de ponta (computadores, conexões de alta velocidade, softwares, etc) aprofunda o 

fosso que separa países desenvolvidos de países subdesenvolvidos.  

Por outro lado, os computadores abrem um precedente nunca antes vivido de interligar 

pessoas de lugares completamente diferentes, e em quase todas as partes do mundo existem 

iniciativas de inclusão digital que garantem alguma entrada na rede.  

No mundo atual a produção científica e a informação são fundamentais para o 

desenvolvimento dos países, e a dos países pobres é limitada, provocando um maior 

distanciamento dos países mais ricos. Política, social, cultural e economicamente, a 

polarização entre países pobres e países ricos parece ter aumentado no século XX, e início do 

XXI, com a hegemonia neoliberal.  

A sociedade atual abre possibilidades democráticas muito interessantes, na medida em 

que a rede favorece uma “igualização” dos usuários. Porém, não é possível ficar nessa 

perspectiva otimista e esquecer de analisar o fato de que o capitalismo globalizado continua 

hegemônico e provocando desigualdades a fim de se perpetuar. Existe um indicativo 

revolucionário na atual configuração da sociedade, mas depende da consciência dos homens e 



188 

 

de suas associações coletivas a emancipação social. Não bastam tecnologias mais avançadas, 

é preciso ter consciência de seu papel no mundo. 

Caminhando neste sentido, Lévy (1993; 1999) aponta que a tecnologia não é “nem 

boa, nem má, nem neutra”, é do homem! Assim, pode promover transformações benéficas à 

sociedade. Ele aponta o fenômeno da cibercultura como expressão dessa apropriação das 

tecnologias com sentido não imaginado nem pelos Estados nem pelas corporações privadas, 

traçando novos caminhos que ainda não estão determinados. Daí a possibilidade de 

transformação social.  

Castells (2005) fala em “Galáxia da Internet” para expressar a grande importância das 

redes de computadores interconectados na atualidade. Ele usa o termo em comparação com a 

“Galáxia de Gutenberg”, de MacLuhan. Ou seja, compara o fenômeno atual com o fenômeno 

da expansão da escrita possibilitado pela imprensa. 

Em sentido contrário, Baudrillard (2005) e Virilio (1999) apontam as mazelas do 

avanço tecnológico. Destacam que a aceleração do tempo e a desterritorialização provocam 

desestabilização social e ampliam a dominação capitalista. Eles têm razão em preocuparem-

se. Porém, essa preocupação não pode evitar ou acabar com as tecnologias, ao contrário, é 

necessário que o maior número de pessoas possível se aproprie delas para que se possa 

verdadeiramente usá-las em função de transformações favoráveis a um mundo melhor.  Como 

afirma Lévy (1999), vivemos o fenômeno do universal sem totalidade. Quanto mais pessoas 

acessam e intervém no ciberespaço, mais universal ele se torna e menos totalizável. Ou seja, 

cada nova conexão aumenta a heterogeneidade de informação, ampliando e dificultando o 

fechamento e o domínio de sentidos. Não há um centro nesse universal, mas múltiplos 

centros, múltiplas possibilidades de atualização, de transformar a sociedade. 

Baudrillard (2005) e Virilio (1999) também criticam a interatividade duramente, ou 

seja, criticam a nova percepção da comunicação, como um via de mão dupla, como uma 

autoria compartilhada, na qual emissor e receptor são funções que se misturam e são exercidas 

mutuamente. Porém, Lévy (1999) aponta que esse efeito Moebius, essa mudança de 

perspectiva entre autor e leitor, entre exterior e interior, favorece novas formas de inteligência 

(inteligência coletiva) e novas formas de interação social. Castells (2003) segue em sentido 

semelhante ao de Lévy e aponta que a rede favorece e amplia a interação social. Neste sentido 

a interatividade é um fenômeno real, que não é revolucionário se pensarmos na relação 

comunicativa um-um (pois isso já ocorre por telefone), nem um-muitos (pois já ocorre pela 

televisão). A interatividade proporcionada pelas TIC favorece comunicação do tipo todos-

todos. Aqui está a grande mudança! 
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A apropriação das TIC pela escola, sob uma perspectiva transformadora, pode 

favorecer a construção de um novo sistema que seja mais igualitário e preocupado com a 

emancipação humana. Tendo em vista a evolução tecnológica e suas conseqüências, a 

educação a distância pode ser um campo de democratização da educação. Primeiro, por usar 

as TIC como forma de veiculação, ampliando o alcance no tempo e no espaço. Segundo, 

porque descentraliza o Ensino Superior dos centros urbanos para o interior. Terceiro, porque, 

desde que se use uma perspectiva de ambiente colaborativo de aprendizagem, torna-se um 

espaço de diálogo e de construção coletiva. 

Após a contextualização sócio-histórica e técnica, esta pesquisa de mestrado procurou 

apresentar a legislação brasileira sobre EAD, com breves reflexões. 

Viu-se que existem políticas públicas em EAD que podem favorecer esta visão de 

construção colaborativa. Um fato altamente significativo é a equivalência entre o Ensino 

Superior presencial e o Ensino Superior a distância. Além disso, a preocupação com a 

formação docente fora dos grandes centros urbanos, pode gerar benefícios à Educação Básica 

Nacional.  

O número de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas responsáveis pela oferta 

de cursos não é muito inferior à oferta em IES particulares, o que também é significativo e um 

campo de possibilidade real de transformação. 

Se, de fato, existe uma preocupação com a diplomação de professores leigos pelo 

Brasil a fora, também é necessário que haja uma preocupação maior em prepará-los melhor 

para a docência (para além do simples treinamento). A lógica da adequação às exigências do 

Banco Mundial e outras agências reguladoras internacionais, visando enquadrar o país no 

mercado global, pode (e precisa) ser substituída por outra nova, que favoreça uma educação 

democrática. Para tanto, o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) deve assumir 

uma postura sócio-interacionista de educação, a fim de que não reproduza os problemas da 

educação presencial. A EAD instrucional (na verdade, o ensino a distância), voltada para a 

instrução-avaliação do aluno, não traz avanço, torna-se mesmo um campo de reprodução do 

sistema.  

É preciso transformar a lógica capitalista, expressa por Friedman, na qual destaca-se a 

necessidade de criar um verdadeiro mercado educacional, movido pela concorrência e pelo 

mérito pessoal. Tal argumento repercute na sociedade e dificulta a perspectiva democrática de 

educação.  

As políticas educacionais apoiadas no neoliberalismo apontam a necessidade de 

descentralizar a gestão e o financiamento, mas manter centralizada a avaliação institucional, a 
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elaboração dos currículos e a preparação de pacotes de treinamento para capacitar os 

professores. Os objetivos principais da educação passam a ser: estabelecer mecanismos de 

controle e avaliação da qualidade dos serviços educacionais e articular e subordinar a 

produção educacional às necessidades estabelecidas pelo mercado de trabalho. Ou seja, 

mercado de trabalho e mercado educacional precisam estar em consonância. Busca-se 

implantar sistemas de qualidade total nas escolas (mcdonaldização), transferindo processos 

empresariais para a formação humana, como se fosse algo tão simples quanto preparar um 

hambúrguer!   

Repensar a educação é tarefa necessária em todos os níveis e formas de atuação. O 

enfoque deve ser a aprendizagem em interação com o grupo social, a mediação e o 

desenvolvimento de ZDP para que a aprendizagem realmente aconteça.  

O objetivo da formação docente sempre é a ponta, ou seja, a escola, então pensar a 

EAD de forma democrática significa pensar em caminhos para conseguir transformar a 

educação nas escolas de formação básica. A capacitação docente a distância, por vezes, tem 

sido usada como instância do processo de mcdonaldização da educação. Mas se analisarmos 

as ricas possibilidades de interação, de diálogo, que as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) oferecem, ao invés de discutir se a educação a distância (EAD) é uma 

falácia, discutiríamos que caminhos podem fazer dela um instrumento democratizador da 

educação. A oferta de cursos superiores a distância, antes de ser regida pela lógica da 

diplomação e da melhoria dos índices nacionais (pela lógica do mercado), deve priorizar a 

formação humana em seu sentido mais amplo - a  construção  do conhecimento e da 

cidadania. Ou, indo além, a formação humana deve levar à emancipação humana! 

Depois das breves análises sobre a educação brasileira, em especial sobre a legislação 

de EAD, este estudo buscou levantar indicadores de uma proposta de educação online que 

privilegie a construção do conhecimento em AVA e caracterizar a teoria Sócio-interacionista 

Vygotskyana, procurando analisar de que forma pode contribuir na elaboração de propostas 

de educação online.  

Ao pensar a educação hoje, percebemos que o que se aprende nos cursos de formação 

em poucos anos já não se configura em conhecimento suficiente e apropriado para exercer a 

profissão. Os profissionais precisam estar em constante atualização. Isso, em parte, é 

resultado da própria evolução tecnológica, mas também, é a forma que o capitalismo se 

mostra atualmente. De qualquer forma, o sujeito necessita estar constantemente aprendendo, 

pois as transformações são rápidas.  
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Neste sentido, a formação humana deve considerar as experiências adquiridas nas 

atividades sociais e profissionais, pois a cada dia a escola e a universidade perdem o 

monopólio da criação e disseminação de conhecimentos. A demanda por cursos de formação 

aumentou, mas a educação ainda tateia procurando novas práxis que possibilitem uma 

educação renovada: permitindo a atualização profissional, mas também possibilitando a 

formação do sujeito crítico e reflexivo, capaz de transformar o mundo e transformar-se a si 

próprio. 

Propõe-se, neste estudo, que a educação online, aquela mediada por computadores 

interconectados via rede e pautada por processos colaborativos e interacionais é um caminho 

viável e desejável para re-estruturar a EAD. Propõe-se, também, que a aprendizagem 

cooperativa e colaborativa é um caminho possível para a transformação ampla da educação. 

Ou seja, para pensar uma educação não mais baseada em padrões reprodutivos, mas voltada 

para novas formas de articulação social. 

O papel do professor muda consideravelmente. De transmissor do saber para 

“animador da inteligência coletiva” (LÉVY, 1993). Neste sentido é necessário repensar a 

formação docente, buscando a integração dos diferentes saberes: metodológicos, 

experienciais, disciplinares e curriculares (TARDIF, 2007; NÓVOA, 1999). Não se pode 

continuar reproduzindo a divisão de classes também na atuação docente (os que pensam e os 

que executam a ação). O professor é autor de seu fazer profissional e deve ser formado de 

maneira a ter esta consciência. Aliás, a profissionalização docente na educação online é um 

dos maiores problemas. Ainda não se reconhece o docente online como professor.O uso de 

termos como tutor diminui e simplifica a ação docente, tornando precária a sua 

profissionalização.  

Harasim et al  (2005) afirmam que uma nova EAD deve possibilitar a criação de redes 

de aprendizagem. O foco do trabalho docente é a aprendizagem dos alunos. Mas do que 

pensar o ensino, são necessárias estratégias que evidenciem a aprendizagem e possibilitem o 

avanço na apropriação do conhecimento. Destacam a importância da elaboração do material 

didático e da configuração do AVA nas propostas de educação online. A responsabilidade 

pela gestão da aprendizagem é compartilhada entre docente e discentes. O diálogo é 

fundamental. Neste sentido, o professor passa a ser um mediador da aprendizagem 

(MASSETO, 2000). 

Para pensar a aprendizagem colaborativa e interativa é interessante resgatar a teoria 

vygotskyana, pois nela trabalhar com o outro é fundamental para o desenvolvimento humano. 
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Isto reforça a idéia de que AVAs que propiciem maior interação entre os sujeitos favorecem a 

aprendizagem. 

O uso de signos também é fundamental num curso online, tanto saber interpretá-los 

quanto produzi-los. O sujeito que aprende online está o tempo todo codificando e 

decodificando o conhecimento. A linguagem escrita é a principal forma de interação. È 

extremamente importante tanto por sua função comunicativa quanto por favorecer a 

internalização dos conceitos, a re-elaboração e aprimoramento do conhecimento. Além da 

linguagem escrita as interfaces dos AVAs são instrumentos que o aluno online precisa 

dominar para interagir e aprender. Ou seja,  linguagens (signos) e interfaces (instrumentos) 

mediam o processo de aprendizagem (mas em ambos os casos, existe um outro por trás da 

elaboração do material que é o verdadeiro mediador). 

Quanto à mediação, além do material didático, cabe de maneira especial ao professor, 

mas não se restringe a ele. É ele quem indica caminhos, mostrando pontos fundamentais, 

lançando novas perguntas e ampliando as discussões. O professor precisa estimular a zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP), criar propostas que façam o aluno ir além daquilo que já 

domina sozinho.  

A transformação de conceitos espontâneos em conceitos científicos exige um processo 

de mediação intenso do sujeito. Exige internalizações conquistadas em momentos de evolução 

e de revolução, ambas faces do desenvolvimento. A variação das propostas pedagógicas, ora 

utilizando trabalhos individuais, ora trabalhos em grupo propicia momentos diferentes na 

elaboração do conhecimento científico (coletivo – individual). 

A partir deste referencial teórico específico sobre educação online, forma levantados 

os seguintes indicadores, que apontam questões fundamentais na elaboração de cursos: uma 

proposta de educação online é determinada pela visão pedagógica e comunicacional de seus 

idealizadores; assim como na educação presencial, a educação online necessita de 

profissionais qualificados e continuamente em formação; a distância entre professores e 

alunos exige que o AVA permita aproximação por outros meios. Destes indicadores, foram 

retiradas as categorias de análise do presente estudo: Conceito de Educação Online; 

Cibercultura; Interação; Mediação; Formação Docente; Docência Online; Didática em 

Educação Online; Material Didático; e Gestão da Aprendizagem em AVA. 

Estas categorias foram essenciais para a análise de conteúdo do Módulo 3 da pesquisa 

interinstitucional “Formação de professores para a Docência Online”. A partir destas análises, 

foi possível dar resposta, ainda que provisória e que seja necessário testá-la/aprofundá-la em 

estudos futuros, ao problema inicial: “Quais os indicativos para o desenvolvimento de uma 
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proposta de EAD que privilegie os processos colaborativos e interacionais de construção do 

conhecimento em ambientes virtuais de aprendizagem?”. Concluindo a presente dissertação, a 

resposta encontrada reúne seis itens fundamentais para elaborar propostas renovadas de 

educação online: 

 

1. O conceito claro de educação online: a clareza sobre o conceito de educação online é 

fundamental para que os cursos propostos sejam verdadeiramente parte de um novo 

paradigma de educação, adequados à atual realidade histórica.  

 

2. A consciência de que as tecnologias são do homem e como tal podem favorecer a 

emancipação humana: o homem é um ser social que transforma e é transformado pela 

sociedade. As tecnologias fazem parte da evolução humana, que na busca de solução 

para os problemas de sua existência inventam novos instrumentos, novos códigos e 

estabelecem novas forma de relação social. A educação online baseada neste 

indicativo garante reflexão crítica, preocupação social e busca melhorar as formas de 

educar, já que não está a serviço da manutenção do sistema capitalista, mas, ao 

contrário, busca alternativas a ele.  

 

3. A profissionalização docente: seja pela necessidade de melhor formação ou pela 

urgência de se garantir condições trabalhistas dignas para que o docente online possa 

trabalhar, a profissionalização docente surge como indicativo essencial. 

 

4. A integração dos saberes docentes: a docência envolve diferentes tipos de saberes. 

Isoladamente estes saberes não dão conta de propostas didáticas enriquecedoras, que 

favoreçam a aprendizagem. Em educação online são necessário professores 

conscientes das suas funções sociais e  comprometidos com a transformação social, o 

que exige professores autores, ou seja, que pensam e fazem uma educação pautada na 

integração da experiência prática com estudos científicos. 

 

5. A importância da configuração do AVA: o AVA não define a proposta pedagógica em 

educação online. Ao contrário, é a proposta pedagógica quem define como o AVA 

será configurado e utilizado. É necessário aproveitar o que as tecnologias digitais 

trazem de novo, de enriquecedor: novas possibilidades comunicacionais.  

 



194 

 

6. A necessidade de práticas pedagógicas que alternem trabalho autônomo com trabalho 

colaborativo: pensar a educação online exige levar em conta que as atividades devem 

alternar momentos de estudos autônomo com momentos de aprendizagem 

colaborativa.  

 

 Em futuras pesquisas será interessante ampliar este estudo e avaliar cursos em 

andamento a partir dos indicativos levantados. Também será interessante verificar até que 

ponto estes indicativos favorecem a aprendizagem, o que poderá ser feito, por exemplo, 

através de um estudo comparativo entre um curso de EAD tradicional, instrucional, e um 

curso de educação online, colaborativo e interacional.
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APÊNDICE – Grades de Análise de Conteúdo  

PPaarrttee  ddoo  CCuurrssoo::  PPrrooppoossttaa  ddaa  PPeessqquuiissaa  ““FFoorrmmaaççããoo  ppaarraa  aa  DDooccêênncciiaa  OOnnlliinnee””  ee  EEmmeennttaa  ddoo  mmóódduulloo  33  --  VVeerrssããoo  ffiinnaall  

Categorias Conteúdo 

Manifesto Oculto 

1. Conceito de 

Educação Online 
As disposições próprias do computador e da internet requerem qualitativos 
investimentos na gestão da educação online. Curiosamente, tais disposições do 
computador conectado estão em sintonia com indicadores de qualidade em 
educação. Colaboração, troca de informações e de opiniões, participação, 
autoria criativa são ingredientes do que há de mais essencial em educação 
autêntica. Para que tudo isso seja contemplado é preciso investir muito na 
formação de gestores e de professores capazes de ousar em educação online, 
(FELDMAN, 1997). 
Proporcionar educação online não é o mesmo que oferecer educação presencial 
ou a distância via suportes tradicionais. A primeira exige metodologia própria 
que pode, inclusive, inspirar mudanças profundas no modelo da transmissão 
que prevalece na sala de aula presencial “infopobre” e “inforrica”. Será preciso 
educar com base em diálogo, troca, participação, intervenção, autoria, 
colaboração. É certo que essa metodologia não é prerrogativa do computador 
conectado, mas é nele que encontra possibilidades de sua potencialização 
(SILVA, 2003). (p.7) 
O preconceito vem dispersando ou afastando investimentos em políticas 
públicas, sociais e empresariais em educação online. Entretanto, a educação a 
distância e a educação online ganham incentivo, valorizando igualmente os 
suportes tradicionais e as tecnologias digitais. Consórcios e parcerias foram 
criados, mas poucos avançam em suas metas. Instituições públicas, particulares 
e corporativas buscam soluções próprias, muitas vezes num clima de salve-se-
quem-puder. 
A legislação brasileira atual sobre EAD é arrojada. Inicialmente a Portaria do 
MEC 2.253, de 18 de outubro de 2001, conhecida como “Portaria dos 20%”, veio 
garantir às instituições de ensino superior a opção de oferecer até 20% de suas 
disciplinas regulares na modalidade a distância, que transita dos suportes 
tradicionais para a internet. Pouco tempo depois vieram a Portaria 4.059/2004, 
o Decreto 5.622/2005 e a Portaria 1.046/2007 que ampliaram muito mais os 
horizontes para a modalidade educacional a distância (o impresso via correio, o 
rádio e a tv) e para a modalidade educacional online (o computador e a 
internet). (p.8) 
Ementa: Políticas de Educação e Comunicação no Brasil Equipe 

PPGE_PUC.SP  Estudo das atuais políticas e legislações nas áreas da 
Educação (programas do SEED/MEC para uso do computador, das 
mídias digitais e da EAD e sua legislação atual) e da Comunicação (TV 
Digital, acesso à rede, Sociedade da Informação no Brasil). (p.10) 

A visão de educação online 

que fundamenta a proposta da 

pesquisa interinstitucional se 

afina com a visão da 

pesquisadora, ou seja, uma 

educação a distância, mediada 

por computadores e 

conectada à Internet. Exige 

novas formas de atuação 

pedagógica. Ganha força 

graças a políticas públicas 

que favorecem sua expansão 

e equiparação aos cursos 

presenciais. 

2. Cibercultura 

 
A formação continuada de professores para a docência online é 

demanda da cibercultura, da sociedade da informação, da era 

digital. O alastramento da presença do computador online é 
inarredável no cotidiano das pessoas constituído por novas 
práticas comunicacionais (e-mails, listas, weblogs, jornalismo 
online, webcams, chats, etc.) e novos empreendimentos que 
aglutinam grupos de interesse (cidades digitais, games, software 

livre, ciberativismo, arte eletrônica, MP3, etc.). (p.4) 
Ementa: Cibercultura e Educação (Equipe PPGE_MINHO(Pt) 

Características da sociedade mediada pelas tecnologias digitais de 
comunicação e informação. Desafios da sociedade em rede, da 
sociedade da informação. O fenômeno da cibercultura e suas implicações 
nos processos de aprendizagem na cidade e no ciberespaço. (p.) 

Fica clara a influência da 

cibercultura na educação, 

assim como em todos os 

campos sociais/humanos, 

bem como a necessidade de 

um novo paradigma 

educacional. 

3. Formação Docente 

 
Formar o educador em sintonia com esse contexto significa 
prepará-lo para incluir criticamente os cidadãos no cenário 
sociotécnico do nosso tempo. Essa formação se faz 
proporcionando-lhe a construção de competências e de 

autonomia para a construção de projetos pedagógicos que 
utilizam as tecnologias digitais offline e online como 
potencializadoras da docência e da aprendizagem. Desenvolvido 
na modalidade online, este curso de especialização já traz em 
sua prática o engajamento do professor cursista capaz de 
promover e avaliar a aprendizagem lançando mão de interfaces 
digitais (fórum, chat, blog e portfólio) e aí formar e educar. (p.4) 

Conforme afirmei no 

referencial teórico, a 

formação de professores é 

fundamental para a melhoria 

da educação, especialmente 

no campo da educação online, 

no qual as iniciativas de 

formação ainda são tímidas, 

como se educar online fosse 

adaptar procedimentos 

presenciais. Na realidade, 

exigem-se novos 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=523
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=523
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=EAD
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Ciberespaço


200 

 

Mais recentemente, há o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) como 
inusitada política do MEC visando à democratização, à expansão e à 
interiorização da oferta de ensino superior público e gratuito no país, assim 
como o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de metodologias inovadoras 
de ensino, preferencialmente para a área de formação inicial e continuada de 
professores da educação básica. Seus editais convocam instituições públicas de 
ensino superior (federais, estaduais e municipais) a encaminhar suas propostas 
de cursos superiores na modalidade de EAD, os quais serão vinculados aos pólos 
de apoio presencial. É, portanto, semipresencial. Há o pólo com salas de aula 
presenciais e há também a modalidade a distância via ambiente online. 
Como se vê, as iniciativas em favor da EAD são crescentes no país Todavia 
precisam vir acompanhadas de formação de professores para atuação na 
modalidade educacional que ganha consolidação com a legislação recente e com 
as políticas do MEC em favor da democratização do ensino superior. Visando a 
responder à demanda por formação de professores para docência online, este 
projeto estrutura-se no contexto interinstitucional que envolve 12 PPGs que se 
mobilizam em torno do tema. (p.8) 

procedimentos. São 

necessários investimentos no 

sentido de que a profissão 

docente online não seja um 

“bico” de docentes que atuam 

presencialmente. É preciso 

profissionalizar a carreira e 

favorecer formação coerente 

com suas necessidades 

específicas. 

4. Mediação Ementa: Computador/internet e suas Implicações para a 
Aprendizagem Equipe PPGE_UFJF Pretendemos apresentar e discutir 

computador/internet como instrumentos culturais da contemporaneidade 
construídos pelo homem e que têm um papel mediador ao mesmo tempo 
tecnológico e simbólico. Essa discussão será embasada pela abordagem 
histórico-cultural, compreendendo seus fundamentos básicos, a partir dos 
quais a aprendizagem, ao se constituir como uma ação compartilhada e 
colaborativa, permite conceber computador/internet como instrumentos 
de aprendizagem.(p.11-12) 
 
Ementa: Docência e Avaliação da Aprendizagem em Educação 

Online Equipe II PPGE_UNESA  Teorias e práticas da docência e da 
avaliação da aprendizagem mediadora e interativa. A autoria do professor 
nos dispositivos e interfaces online. O papel do mediador da 
aprendizagem e da avaliação.(p.12) 
 
Ementa: Avaliação da aprendizagem em educação online Equipe 

PPGE_UMA(Pt) Aprendizagem, mediação e metacognição; currículo, 
desenvolvimento curricular e avaliação; currículo online; aprendizagem 
online; avaliação e instrumentos de avaliação online.(p.12) 
 

O conceito de mediação 

aparece tanto no sentido de 

mediação social quanto de 

mediação de instrumentos. 

Em ambos os casos, trata-se 

de um caminho diferenciado 

de condução do processo de 

aprendizagem, considerando 

a criação de zonas de 

desenvolvimento proximais, 

favorecedoras da 

aprendizagem. 

5. Interação Ementa: Educação e Comunicação Interativas Equipe I 

PPGE_UNESA  Teorias e práticas da interatividade. Pressupostos da 
interatividade na sala de aula online. A autoria do professor na co-criação 
da comunicação e do conhecimento.(p.10) 
 

A interatividade ressaltada, 

baseia-se no exposto no 

referencial por SILVA, 2000. 

Ou seja, a interação mediada 

por computador mas que 

envolve a comunicação 

autêntica entre os 

participantes do discurso. 

 

6. Aprendizagem 

Colaborativa 
Nele estarão reunidos os PPGs que integrarão a pesquisa interinstitucional. Cada 
PPG com sua equipe de pesquisadores produzirá um ou dois módulo(s) do curso 
e em seguida exercitará a docência do(s) mesmo(s). Todos os integrantes serão 
docentes e discentes atuando na mesma ambiência de trabalho, no mesmo 
campo de pesquisa. O trabalho colaborativo online tem presença crescente e 
consistente na era da conectividade. (p.5) 
A pesquisa interinstitucional visa à troca de experiência, de inquietações e à 
colaboração na construção de soluções. Os 12 PPGs, 11 brasileiros e um 
português, estarão reunidos por dois anos em um ambiente online Moodle 
criado especificamente para contemplar a identidade do projeto 
interinstitucional. Nesse ambiente serão realizadas experiências de construção 
de desenho didático, de docência e de aprendizagem na modalidade online no 
próprio Moodle, software livre mundialmente adotado, inclusive pelo MEC e 
particularmente pela UAB. 
Realizada na modalidade online, a pesquisa já traz em sua prática o 
engajamento dos professores-pesquisadores envolvidos no contexto mesmo dos 
desafios de aí desenvolver soluções para o ensinar e o aprender . (p.8) 
Ementa: Psicologia da Aprendizagem Equipe PPGE_UERJ  Teoria 

sócio-histórica da aprendizagem e suas implicações na cibercultura. Uso 
do computador e da internet como instrumentos culturais de 
aprendizagem. Pressupostos teóricos e metodológicos do 

Como fica claro, o módulo 

sobre o qual me debruçarei a 

seguir, ou seja, o módulo 3, 

enfoca basicamente a 

aprendizagem colaborativa. 

Veremos a diante o quanto 

isso influenciará o processo 

didático, as escolhas de 

interfaces, as atividades 

propostas, enfim, todo o 

aparato pedagógico do 

módulo. 

 

Por outro lado, a pesquisa 

interinstitucional em si já 

aponta para a aprendizagem 

colaborativa como forma 

essencial de trabalho da 

educação online. A troca 

mútua de experiências, a 

parceria entre docentes e 

discentes, o engajamento em 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=526
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=526
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=526
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=526
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=526
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interatividade
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interatividade
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Moodle
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Moodle
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=525
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sociointeracionismo, da aprendizagem significativa e da ecologia 
cognitiva. (p.10) 

Ementa final: Aprendizagem: conceitos básicos, componentes e 
características da aprendizagem. Estilos de aprendizagem e 
múltiplas inteligências. Aprendizagem, cognição e linguagem. O 
cognitivismo clássico: o interacionismo construtivista de Piaget e 
o sócio-interacionismo de Vygotsky. Aprendizagem interativa e 

colaborativa em ambientes virtuais. Aprendizagem e formação 
de conceitos no ciberespaço: Vergnaud e a gênese dos campos 
conceituais; a “Teoria do Protótipo” de Eleanor Rosch; a 
“ecologia cognitiva” de Pierre Lévy. (p.21) 

prol de um objetivo comum 

(aprendizagem cooperativa), 

apontam todos para uma 

construção da aprendizagem 

colaborativa. 

7. Didática em 

Educação Online 
Geral: 

 Formar docentes para criação de cursos online e exercício da 

docência online. 
Específicos: 

 Articular docência e produção técnica do desenho didático, 
isto é, a disposição de, atividades e estratégias de avaliação, 

levando em conta usabilidade e interatividade no ambiente 
online. 

 Formar professores para utilizar tecnologias digitais online 
como potencializadoras da docência e da aprendizagem na 
educação superior. 

 Divulgar experiências, projetos e trabalhos sobre o uso da 
modalidade online na formação de docentes e profissionais 

da educação como técnicos e gestores. 
 Construir projetos educacionais para ambientes online de 

aprendizagem a partir do desenho didático interativo, da 
utilização de interfaces de comunicação, de conteúdos 
multimídia e de objetos de aprendizagem. (p4) 

A pesquisa interinstitucional FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA 

DOCÊNCIA ONLINE reúne diversos PPGs (programas de pós-
graduação – mestrado e/ou doutorado) em ambiente Moodle, 
com a finalidade de pesquisar a construção de um curso online 
(360 horas) e nele a docência e a aprendizagem. 
Cada programa participa da pesquisa com equipe de cinco 
integrantes (um ou mais docentes e um ou mais alunos), 

elaborando um ou dois módulos. Cada equipe fica responsável 
pela construção de seu(s) módulo(s) e pela docência do(s) 
mesmo(s). 
A produção e a execução do curso, tendo todos os integrantes 
como criadores, como docentes e como discentes resultarão na 
experiência da pesquisa propriamente dita. A produção de 
conhecimento efetuada na execução do curso (preparação, 

docência e aprendizagem) resultará em relatórios, em um livro 
coletivo e em um curso online de especialização. (p.5) 
A pesquisa em pauta adota a metodologia “pesquisa-formação” (NÓVOA, 2004; 
SANTOS, 2005). Esta modalidade contempla a possibilidade da mudança das 
práticas e dos sujeitos em formação. Cada pessoa, cada equipe é, 
simultaneamente, objeto e sujeito da formação. A coletividade de 
pesquisadores também é o sujeito de ocorrências. Todo o conjunto de 
conteúdos e estratégias da e na ação docente deve emergir a partir dos 
problemas, temas e necessidades de todos os sujeitos pesquisadores. 
A pesquisa-formação não dicotomiza a ação de conhecer da ação de atuar, 
própria das pesquisas ditas “aplicadas”. O pesquisador é coletivo, não se limita a 
aplicar saberes existentes. As estratégias de aprendizagem e os saberes 
emergem da troca e da partilha de sentidos de todos os envolvidos. Experiências 
de pesquisa-formação costumam criar ambiências e dispositivos de pesquisa 
que fazem emergir o registro e a expressão de narrativas. Os sujeitos são 
incentivados a expressar suas itinerâncias formativas, promovendo, muitas 
vezes, a troca e o compartilhamento com outros sujeitos envolvidos no 
processo. São exemplos de dispositivos: o diário de bordo ou itinerância, os 
memoriais de pesquisa, entrevistas abertas, entre outros. 
Assim definida, a pesquisa requer o registro rigoroso e metódico dos dados. 
Adotará o registro em “diário de bordo” ou fórum geral online aberto à atuação 
de todos os envolvidos como um instrumento necessário para consignar os 
dados recolhidos durante todo processo de pesquisa. Os registros deverão ser 
diários e cotidianos, de forma a objetivar o vivido e o compreendido. São 

Em relação a didática, 

destacam-se os processos 

colaborativos e interacionais 

que promovem a 

aprendizagem colaborativa. 

A didática clara e definida a 

priori orienta todo o trabalho 

da pesquisa interinstitucional, 

favorecendo a coerência entre 

os diferentes módulos. 

Entretanto,o excesso de 

grupos de pesquisa acarreta 

repetições de temas, o que 

num curso de especialização 

poderiam ser revisto e re-

estruturado, enxugando os 

módulos, buscando integrar 

os que possuem temas 

similares/próximos. 
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registros de dados e de fatos: 
a) referências dos acordos estabelecidos para o funcionamento dos grupos; 
b) dados referentes a compreensões, interpretações, sínteses das leituras de 
fundamentação teórica; 
c) descrição de atividades e práticas dos grupos; 
d) sínteses das reflexões e decisões grupais; 
e) caracterização das mudanças institucionais e administrativas que estão 
ocorrendo; 
f) descrição da participação dos elementos do grupo. Esses dados são discutidos 
e refletidos coletivamente e suas análises deverão ser igualmente registradas. O 
conjunto das ações e interações consolida-se como pesquisa e como formação. 
(p.8-9) 

• Agosto/2007 a 30/abril/2008. Construção do desenho de 
didático dos módulos em nosso ambiente Moodle. Obs.: O curso 
terá 360 horas para definir-se como "especialização". Cada 

módulo terá conteúdos e atividade para 30 horas de duração. 

Porém, em nossa pesquisa, a docência online de cada módulo 
deverá durar até um mês. Oportunamente teremos uma agenda 
específica para isto.  
 
• Maio/2008 a julho/2009. Docência do curso. Cada equipe de 
PPG realiza a docência do seu módulo enquanto as outras 
equipes serão discentes. No processo, todos podem questionar o 

desenho didático (forma de disposição dos conteúdos e 
utilização das interfaces em cada módulo), bem como a própria 
docência. Nossa pesquisa supõe participação interativa em todos 
processos (vejam a proposta geral da pesquisa em nosso Projeto 
no Item 2 em anexo). 
 
• Agosto a setembro/2009. Produção dos relatórios finais e de 

papers para publicação. Está prevista a organização de um livro 
coletivo com os papers produzidos por cada PPG. Nossa editora 
é a Loyola. O livro coletivo fechará a trilogia sobre educação 
online iniciada com os livros Educação online (2003) e Avaliação 
da aprendizagem em educação online (2006). (p.9) 
Ementa: Cartografia cognitiva e investigativa Equipe PPGE_PUC.Pr 
Uso de softwares e técnicas de cartografia na pesquisa e prática 
pedagógica. As técnicas dos mapas mentais , conceituais e 
webmapssoftwares com uso de gratuitos da internet (p.11) 
Ementa: Metodologia da Pesquisa Qualitativa Online Equipe 

PPGM_UNESP  Paradigmas de pesquisa. Pesquisa qualitativa. 
Consistência entre Visão de Conhecimento e Procedimentos 
Metodológicos. Mídia e produção do conhecimento. Internet e 
transformação de procedimentos: pergunta, coleta de dados, revisão de 
literatura, referencial teórico e análise.(p.13) 

No âmbito da pesquisa, o TCC será um relatório e um paper 
produzidos por cada equipe. O relatório versará sobre a atuação 
da equipe na pesquisa (1ª fase: desenho didático; e 2ª fase: 
docência). O paper consistirá em reflexão teórico-prática sobre o 
módulo específico e suas implicações na formação de professores para 

docência online. O conjunto dos papers será publicado em livro 

coletivo com o mesmo título do projeto e, em princípio, 
obedecendo a seqüência dos módulos disposta neste quadro de 

conteúdos de aprendizagem. No livro os blocos serão unidades e 
cada módulo será um capítulo assinado pela respectiva equipe. 
(p.13) 

8. Material Didático O locus da pesquisa é o ambiente online Moodle. Trata-se de software livre, 
gratuito, construído mundialmente por internautas habilidosos e dispostos à co-
criação contínua da sala de aula de qualidade para educação via internet. Muito 
fácil de operar, dispõe de diversos recursos para a atuação colaborativa e 
individual dos professores e cursistas. Nele o professor prepara suas aulas, 
exerce a docência, avalia a aprendizagem, reestrutura seus cursos. (p.5) 
Esta pesquisa se apresenta em sintonia com as “evidências de que se alastra a 
procura por ambientes de trabalho extremamente colaborativos e com 
responsabilidades coletivas que equilibrem trabalho e vida” (TAPSCOTT e 
WILLIAMS, 2007, p. 71). O ambiente Moodle é fruto desse contexto e, ao 
mesmo tempo, contribui para engendrar esse contexto. Nesse ambiente online 

Para que o AVA seja de fato 

um ambiente de 

aprendizagem colaborativa é 

necessário escolher 

adequadamente as interfaces 

que serão utilizadas, bem 

come elaborar com rigor o 

material didático, posto que, 

como vimos, ele é o professor 

feito texto e serve como 

mediador no processo de 

aprendizagem. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Moodle
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de docência e aprendizagem há disposições técnicas que potencializam a criação 
colaborativa em interfaces síncronas e assíncronas. Elas favorecem os encontros 
das faces dos interlocutores que se reúnem para pensar e experimentar 
soluções para a formação de professores em nosso tempo. (p.5) 

Ementa: A Internet e suas InterfacesEquipe PPGE_UFAL A iInternet 

como incubadora de mídias. Uso de blogs, fóruns, chats, webquests, 
webmaps pelas comunicades virtuais e pelas comunidades de 
aprendizagem. Uso de software livres para aprendizagem coletiva. 
Softwares sociais (Orkut, MSN, Google, YouTube, grupos de discussão). 

(p.10) 
Ementa: Ambientes Online de Aprendizagem Equipe PPGE_UFBA 
Conceito de ambientes online de aprendizagem. Exemplos de ambientes 
gratuitos. Exploração do ambiente Moodle como administrador, professor 
e estudante. Interfaces de conteúdo e de comunicação online.(p.11) 
Ementa: Multimídia e Educação Equipe PPGE_UNEB Multimídia na 
internet e em ambientes online de aprendizagem. Convergências de 
mídias na internet. Uso de som e imagens digitalizados. As múltiplas 
linguagens da cibercultura. O hipertexto . Cultura da imagem e pedagogia 
crítica. Mídia e mediação pedagógica. Exploração de objetos de 
aprendizagem para ambientes online.(p.11) 

Na perspectiva democrática 

que abordo, o uso de software 

livre é essencial. Seria 

completamente inadequado 

propor a análise de um curso 

online baseado em software 

proprietário. 

9. Docência Online O professor precisa preparar-se para professorar online. O peso histórico da 
pedagogia da transmissão exigirá em contrapartida a formação continuada e 
profunda capaz de levá-lo a redimensionar sua prática docente, tendo claro que 
não basta ter o computador conectado em alta velocidade de acesso e amplo 
fornecimento de conteúdos para assegurar qualidade em educação. Em lugar de 
transmitir meramente, ele precisará aprender a disponibilizar múltiplas 
experimentações e expressões, além de montar conexões em rede que 
permitam múltiplas ocorrências. Em lugar de meramente transmitir, ele será um 
formulador de problemas, provocador de situações, arquiteto de percursos, 
mobilizador da experiência do conhecimento. Para isso, contará com 
ferramentas ou interfaces que compõem o ambiente virtual de aprendizagem, 
onde ocorrem interatividade e aprendizagem (fórum, chat, blog, texto coletivo, 
portfolio, midiateca e videoconferência no modelo “todos-todos”) (SILVA, 2004, 
2005, 2006). 
O professor precisará, inicialmente, vencer o preconceito que já alimentava com 
a educação a distância em suportes analógicos, agora ampliado com a educação 
online. Há aquele que tem acesso ao computador conectado e desconfia da 
ausência do olho-no-olho, considerado essencial no ensino e na avaliação, ou 
sente-se ameaçado por qualquer tecnologia de informação e comunicação cuja 
performance de transmissão esteja acima da sua. E há aquele vitimado pela 
infoexclusão, arredio, desabilitado, resistente, conservador, preconceituoso 
diante das tecnologias digitais e da educação online. 
Todavia, há outras desconfianças por vezes procedentes. Há aquelas geradas em 
reação à febre mercadológica de empresas e instituições de ensino se lançando 
em busca do mercado garantido, fácil e barato, sem assegurar aos usuários 
qualidade das redes disponíveis e disponibilidade de serviços de apoio ou 
suporte. E há também a desconfiança gerada pela baixa qualidade dos cursos 
baseados na disponibilização de conteúdos fechados, à maneira de apostila 
eletrônica com monótonos exercícios de verificação. (p.7) 
Ementa: Desenho Didático Equipe PPG_TIDD_PUC.SP Estudo da 

relação caleidoscópica entre os fundamentos, a organização e a 
docência de cursos online. Nos fundamentos, as vertentes curriculares e 
seus reflexos nos desenhos didáticos. Na organização de cursos online, 

os limites e as possibilidades do meio. Na docência, as implicações dos 
desenhos didáticos nas ações de tutoria e avaliação.(p.12) 

A docência online exige, 

como já ressaltei, novas 

formas de atuação 

pedagógica. Fica claro a 

necessidade de transformação 

da prática comunicacional e 

também de conhecer as 

diferentes interfaces de 

interação e suas possíveis 

aplicações. Não basta 

conhecê-las, é preciso 

aprofundar o conhecimento 

sobre suas características e 

funções a fim de potencializar 

a docência online. 

10. Gestão da 

Aprendizagem em 

AVA 

Ementa: Experiências de Educação online: análise de casos da 
prática docente Equipe PPGEMTE_UFPE Estudo da prática docente 

online, através de estudos de casos, destacando: gestão do trabalho 
docente online (professor virtual, coordenação pedagógica e tutoria); 
produção de material didático (mediação pedagógica, design instrucional 
e interatividade); e avaliação online (possibilidades pedagógicas e 
técnicas das plataformas virtuais). Análise das diferentes relações entre 
os recursos humanos na educação online. (p.13) 
 

A questão da gestão quase 

não aparece claramente, mas 

perpassa todo o projeto de 

pesquisa quando aponta a 

aprendizagem colaborativa 

como caminho pedagógico 

necessário e desejável. Neste 

sentido, a gestão envolve 

tanto a atuação docente 

mediadora, quando a gestão 

individual e autonomia 

discente. 
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PPaarrttee  ddoo  CCuurrssoo::  FFóórruumm  BBooaass--VViinnddaass!!  

Categorias Conteúdos 

Manifesto Oculto 

1. Conceito de 

Educação Online 
Re: Boas-vindas! por Eloiza Oliveira - Thursday, 3 July 2008, 00:08 
Maristela, Lígia, Lina, Maria Teresa, 
Que bom perceber a disposição de vocês e a boa vontade em relação a 
este módulo. 
A aprendizagem é um tema intrigante e desafiador e acredito que é 
necessário atualizar e reeditar vários estudos sobre ela, já realizados em 
relação à Educação Presencial, para compreendermos a aprendizagem 
em ambiientes virtuais. 
Abraço grande. (p.27) 
 
Re: Boas-vindas! por Bento Silva - Friday, 4 July 2008, 15:01 
Olá 
Abertutura muito criativa do módulo, gostei. Parabéns!!!  
Na medida das minhas disponibilidades, pretendo participar ativamente 
no módulo, pois entendo que a Psicologia da Aprendizagem é das 
principais bases nutritivas para entendermos a integração das TIC na 
educação. Afinal ... não nos podemos esquecer que o que está em causa 
é a Aprendizagem! 
Abraços, Bento (p.32) 
 
Re: Boas-vindas! por Edmea Santos - Tuesday, 8 July 2008, 00:20 
Oi Graça! 
Bem-vinda! 
Sei bem do que falas...Nós na UERJ também estamos no maior corre, 
corre de final de semestre. Estamos fechando nossas atividades 
presenciais, a distância e ainda planejando o próximo período. Tudo isso 
e um pouco mais...  
O importante é que estamos online e nos divertindo muito. Aqui não 
temos e nem queremos colocar "ninguém na forca" como dizemos 
na BA. Na medida do possivel e no tempo de cada um vamos 
interagindo, trazendo nossas inquietações, dúvidas, certezas 
temporárias...O importante é participar para aprendermos um pouco 
mais! 

beijos e até ...Méa(p.34) 
 
Também para quem ainda não participou do módulo 3... por Edmea 
Santos - Wednesday, 9 July 2008, 11:57 

 Olá pessoal! 

Quem ainda não participou do módulo 3 não tem problema. O importante 
é chegar. Venham interagi conosco agregando valor ao nosso desenho 

didático que é "obra aberta". Não figuem tímidos.  Aqui todos nós 
ensinamos e aprendemos com nossos erros, acertos, tentativas de 
acertar, questionamentos, descobertas, experiências boas e não tão 
boas. A educação online colaborativa é uma modalidade muito nova. 
Esta pesquisa é, para nós da equipe UERJ, mais uma grande 
oportunidade para aprendermos. Aprendizagem é o nosso tema principal 
deste módulo. (p.37) 

O repensar sobre a 

aprendizagem em ambientes 

virtuais, proposto por Eloiza, 

envolve pensar o conceito de 

educação online. O que fica 

claro é a percepção da 

necessidade de novo um 

paradigma em educação 

(online). 

Bento, ao vislumbrar a 

aprendizagem como essencial, 

aproxima-se da posição desta 

pesquisa, na qual o 

aprendizado deve ser o foco 

do trabalho pedagógico. 

Edméa aponta algumas 

características do novo 

paradigma, como: 

flexibilidade do tempo, 

interatividade (prefiro 

interação) e colaboração. 

Depois, em outro momento, 

chama os participantes ainda 

ausentes ao debate, reiterando 

a necessidade de uma 

educação online com base na 

colaboração e na interação, 

deixando claro que o módulo 

era uma obra aberta que 

poderia ser (e foi) 

transformado ao longo do 

processo a partir das 

contribuições dos 

participantes. Também enfoca 

o papel do docente como um 

parceiro no processo. 

2. Cibercultura 

 
Também para quem ainda não participou do módulo 3... por Edmea 
Santos - Wednesday, 9 July 2008, 11:57 
Pessoal, o desenho didático é uma arquitetura para ser habitada. 
Vamos habitar este nosso primeiro ensaio de arquitetura na unidade 

1?  
Esperamos por todos e todas! 
Equipe UERJ (p.38) 

Mas do que um conteúdo 

sobre didática ou interfaces, 

este período nos relembra um 

ponto fundamental do 

ciberespaço, ambiente da 

cibercultura, que é: o 

ciberespaço necessita ser 

habitado! Ou seja, só existe se 

as pessoas o adentram e o 

transformam. 

3. Formação Docente  

 
Re: Boas-vindas! por Edmea Santos - Friday, 4 July 2008, 20:59 
Bento tem uma questão para você lá no fórum labirinto. Minto, para você 

só não. Para todos que consideram a Psicologia da Aprendizagem 
fundamental para a formação do docente online. 
[]s 
Méa (p.32) 

A formação docente não teve 

quase destaque neste fórum, 

entretanto, a colocação de 

Edméa, respondendo a Bento, 

evidenciam o quanto o 

conhecimento da psicologia 

da aprendizagem é 

fundamental na formação 

docente. 
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4. Mediação Re: Boas-vindas! por Edmea Santos - Thursday, 3 July 2008, 10:06 
Demais colegas... 
Neste fórum poste sua apresentação rápida, fale sobre suas expectativas 
para este módulo 3, apresente-se para os colegas. Quem ainda não 
participou do curso nos módulos anteriores terá oportunidade de se 
apresentar aqui. Não perca tempo. Quem já participou poderá demarcar 
um pouco mais a sua presença! 
A equipe UERJ deseja boas-vindas! 
beijos méa (p.29) 
 
Re: Boas-vindas! por Auxiliadora Padilha - Monday, 14 July 2008, 21:13 
Gostaria que vocês comentassem sobre o fato de que a colaboração não 
é algo que desde pequenininhos sabemos e exercitamos. É preciso 
aprender a colaborar? É preciso que sejamos incentivados a agir 
colaborativamente? Precisamos, então, da mediação de alguém que nos 
estimule a termos essa atitude. Além disso, para atuarmos 
colaborativamente também precisamos de um meio que favoreça essa 
colaboração, não é mesmo? Ao invés disso, somos estimulados a 
competir e a sermos individualistas. O próprio meio acadêmico é 
competitivo e incentiva a competição. Também gostaria de discutir, mais 
tarde, sobre autoria e construção coletiva. 
Abraços em tod@s  (p.39) 

Aqui, Edméa faz a mediação 

no sentido de esclarecer o 

fórum e encaminhar as 

discussões que viriam. 

Auxiliadora faz uma série de 

questionamentos, altamente 

relevantes, especialmente 

numa proposta como a que 

consideramos de educação 

com pesquisa. Entretanto, ela 

mesma as responde 

parcialmente: precisamos da 

mediação para aprender a 

colaborar. Extremamente 

pertinente a colocação feita 

sobre nossa sociedade 

capitalista, desigual, 

competitiva e meritocrática – 

mercado livre = competição!  

5. Interação Re: Boas-vindas! por Edmea Santos - Thursday, 3 July 2008, 10:06 
Lina, seja muito bem-vinda. Sua participação aqui é fundamental. Traga 

sua experiência formativa pra cá. 
Lígia, te conheço pela sua dissertação de mestrado. Tive oportunidade 

de fazer a leitura na ocasião da sua defesa. Me identifiquei demais com 
seu trabalho. Também estudo teoria da complexidade. Por favor nisso, 
dia 07 (segunda-feira) o Edgar Morin fará conferência aqui no RJ.  
Maria Teresa, chegue e nos brinde com sua energia e saberes sobre 

aprendizagem. Te espero no labirinto para brincarmos juntas.Traga o LIC 
pra cá! 
Maristela, saudades de você. Fico feliz com sua chegada. Já vi sua 

intervenção no fórum "brincando de labirinto". Em breve estarei lá com 
vc. 
Beth e Mônica, muito bom ter vocês aqui. Bem não acabaram o módulo 

2 já estão aqui com a agente querendo interação. Maravilha! (p.29) 
 
Re: Boas-vindas! por Edmea Santos - Friday, 4 July 2008, 20:59 

 Olá pessoal! 

A cada dia temos a chegada de gente nova e de gente não tão nova por 
aqui. Maravilha! Estou felizes com a chegada de vocês! 
Elizete, Ana Paula, Bento, Rosângela, Maria da Graça e Tatiana 

vocês são mais que bem-vindos. (p.32) 
 
Re: Boas-vindas! por Patricia Ribeiro Vasconcellos - Saturday, 5 July 
2008, 02:23 
Oi, pessoal! Faço parte desta equipe da UERJ e, assim como a Elô, a 
Méa, a Andrea e o Lázaro, dou-lhes boas-vindas! Que bom que 
gostaram da abertura! E vamos em frente! (p.33) 
 
Re: Boas-vindas! por Eloiza Oliveira - Saturday, 5 July 2008, 20:57 
Olá, todos que chegaram depois da minha resposta anterior!!! 
Raquel, tenha a certeza de que nós do grupo estamos crescendo e 
aprendendo junto com vocês. 
Elizete, Ana Paula, Rosângela, Maria da Graça, Tatiana, sejam bem-
vindas!!! 
Bento, que bom tê-lo conosco. Gostei muito do Módulo 1, embora tenha 
viajado muito e ficado fora deste espaço tão acolhedor. 
Patrícia, o pessoal vai ver agora como você é parecida mesmo com 
aquele avatar fofinho que criamos... 

Abraço muito fraterno e caloroso a todos.  (p.33) 
 
Re: Boas-vindas! por Eloiza Oliveira - Monday, 7 July 2008, 11:02 
Mary, Cleia, Nicia, 
Bem-vindas!!! Espero que gostem deste Módulo. 
Graça, que bom encontrá-la novamente, foi excelente a sua moderação 
no Módulo 2. 
Beijos para todas. (p.34) 
 

Neste item, foram incluídas as 

respostas dos participantes ao 

fórum que não trouxeram 

maiores informações, apenas 

mostraram que eles estavam 

presentes. Também estão 

alguns diálogos estabelecidos, 

mas a interação entre 

discentes foi muito reduzida. 

A interação ocorreu mais 

entre docentes e discentes.  

As docentes Eloiza, Edméa e 

Patricia procuraram acolher os 

alunos que chegavam, 

interagindo - mesmo que de 

maneira sucinta -, criando um 

ambiente agradável e 

amistoso. Além disso, Edméa 

e Eloiza quando conheciam 

algum participante ou grupo 

de pesquisa, ressaltavam a 

importância de seus estudos 

para o módulo. 

Edméa em suas interações 

aponta o caminho do fórum 

Labirinto, que era o de 

discussão dos conteúdos do 

módulo. 

Como não houve um 

bloqueio, nem o objetivo de 

impedir que alunos 

“atrasados” pudessem 

começar a interagir no módulo 

após o período inicial, na hora 

de encerrar o módulo 

postamos uma mensagem de 

encerramento. Patricia 

procurou “dar a deixa” para o 

próximo módulo (e equipe do 

módulo seguinte respondeu), 

o que foi bem positivo para o 

encadeamento dos módulos. 

Mas acarretou postagens no 

lugar errado. 
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Re: Boas-vindas! por Edmea Santos - Monday, 7 July 2008, 23:16 
Oi Cléia! 

A Maria Teresa me falou muito bem de você. Chegue mais e venha se 
divertir conosco. Soube que você é professora do Campi de Teixeira de 
freitas da UNEB. Fui professora nos Capi de Serrinha, Alogoinhas e 
Salvador. Em Salvador fui professora concursada da Didática. Tenho 
ótimas memórias...Aqui temos o grupo do PPGE da UNEB coordenadora 
pela professora Olívia.  
Olívia , cadê você? Troque figurinhas por aqui. Mary vi que você 

chegou. Seja bem-vinda também. A casa é toda sua. 
Beijos  Méa(p.35) 
 
Re: Boas-vindas! por Elzicleia Tavares - Wednesday, 9 July 2008, 18:23 
Oi Méa 
Pois é, sou professora de Educação e Tecnologias da Informação e 
Comunicação no departamento de educação - Campus X em Teixeira de 
Freitas e agora tô saindo de licença  para cursar o doutorado. Fico muito 

feliz de saber que a Maria Teresa está "empolgada" com a minha 
chegada ao LIC.  Como não pude participar do módulo I e II, tô  
chegando aos poucos para poder acompanhar as discussões calorosas 
sobre a docência online. 
Um grande abraço! (p.35) 
 
Re: Boas-vindas! por Edmea Santos - Tuesday, 8 July 2008, 00:22 
Oi Débora! Olá Kelly! 
Sejam bem-vindas! 
Vamos brincar de labirinto? 
Escolham algumas entradas já disponíveis ou se preferirem criem outras 
entradas. 
[]s  méa (p.36) 
 
Re: Boas-vindas! por Edmea Santos - Wednesday, 9 July 2008, 11:45 
Olá Dina! 
Chegue mais! Seja bem-vinda! 
[]s méa (p.36) 
 
Re: Boas-vindas! por Edmea Santos - Tuesday, 15 July 2008, 00:17 
Olá Olívia! Olá Kalil! 
Bem-vindos queridos! Estavam nas festas juninas hemmm. Ai que 
saudades do São João baiano. Brincadeirinha...!!!! 
Vi que vocês chegaram com ótimas discussões. Nos encontramos nos 
fóruns. 
[]s  méa (p.40) 
 
Re: Despedida com cara de boas-vindas! por Raquel Pasternak Glitz 
Kowalski - Tuesday, 29 July 2008, 19:39 
Olá Méa, colegas  
Eu estou voltando de férias e você está indo. Acompanhei lendo os e-
mails e vocês estão de parabéns pelo módulo. Desculpem se estive um 
pouco off, mas precisa retomar a energia para esse segundo semestre. 

Prometo estar mais participativa.  
Abçs Raquel (p.42) 
 
Re: Boas-vindas! por Patricia Ribeiro Vasconcellos - Thursday, 31 July 
2008, 23:01 
A todos, 
Obrigada pelas contribuições ao longo do nosso Módulo 3!  
Contamos agora com as avaliações de vcs no fórum aberto pelo 
Marco Silva. 
E vamos em frente no Curso!  
Olá equipe da UNESA! Vamos começar o módulo 4? 
Bjs! Equipe da UERJ 

 (p.42) 
 
VENHAM PARA O MÓDULO 4!!! por Marco Silva - Friday, 1 August 
2008, 04:40 
Ok equipe da UERJ! 
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Parabéns pelo trabalho realizado módulo 3.  
Todos estão convidados a fazer a avaliação do módulo 3 e, ao 
mesmo tempo, a fazer os primeiros contatos com o módulo 4. 
Forte abraço, Marco, Kelly, Tatiana, Sheilane e Mayrton (p.43) 

 
Re: VENHAM PARA O MÓDULO 4!!! por Lina Nunes - Saturday, 2 
August 2008, 06:50 
Primeiros contatos com o módulo 4 
Iniciei vendo o video, com o qual já tive acesso. Desperta questões 
instigantes sobre o processo comunicacional, permite variadíssimas 
interpretações diante do volume de cenas sucessivas, algumas 
assustadoras outras engraçadas... Em alguns momentos parece que 
pretende mostrar a própria ambiguidade dos estímulos que nos cercam 
todos os dias... 
Decidi ir adiante e li o texto sugerido pelo grupo sobre a Pedagogia da 
Transmissão... 
Algumas idéias trazidas pelo texto nos remetem à realidade dos 
resultados do SAEB 2000 - já estamos em 2008 - mas parece que este 
quadro e ainda o mesmo, prosseguindo o professor no modelo falar e 
ditar do mestre.  
Apresenta também o novo professor, que cria novas alternativas para 
seus alunos... 
Abre possilbidades para um professor autor e um aluno autor... 
É nisso que acreditamos, mas ainda surgem muitos desafios para 
superarmos a pedagogia da transmissão. 
Este módulo nos incita a buscar essas alternativas... 
Gostamos desse início que nos leva a desejar chegar lá, junto com os 
mestres do amanhã, Lina (p.43) 

6. Aprendizagem 

Colaborativa 
Re: Boas-vindas! por Ieda Carvalho Sande - Tuesday, 1 July 2008, 02:08 

Eloiza e equipe, 

Parabéns pela mensagem criativa de Boas Vindas. 

A aprendizagem colaborativa é um dos meus focos de estudo. 
Acredito na cooperação como apoio ao processo de 
aprendizagem pois enseja a participação ativa e a interação dos 
alunos e dos professores. A participação em ambientes que 
propiciem a interação possibilitam e proporcionam o 

desenvolvimento do grupo.  

Um grande abraço!  (p.25) 
 
Re: Boas-vindas! por Eloiza Oliveira - Thursday, 3 July 2008, 00:04 
Ieda, 
O sentimento que acompanha a mensagem é muito verdadeiro. 
É exatamente a aprendizagem colaborativaque pretendemos vivenciar, 
aproveitando a disposição deste grupo que é muito disposto para as 
trocas de conhecimento ricas e generosas. 
Abraços.(p.26) 
 
Re: Boas-vindas! por Edmea Santos - Thursday, 3 July 2008, 10:06 

Olá pessoal! 

Muito bom senti a energia de vocês por aqui. 
Ieda, a aprendizagem colaborativa é realmente um desafio. A práticas 

mais convencionais primam mais pela auto-aprendizagem. Será que 
mesmo na auto-aprendizagem não temos também uma interação com o 
outro de alguma forma? Vamos dicutir este tema no fórum labirinto? 
(p.28) 
 
Re: Boas-vindas! por Ieda Carvalho Sande - Tuesday, 8 July 2008, 02:22 

Meia... organizando minhas idéias:  
Na aprendizagem colaborativa há a participação ativa e a 
interação dos alunos e dos professores em ambientes que 

propiciem essa interação, a colaboração e a avaliação. 
Pressupõe-se que o grupo (a partir de dois alunos) seja 

responsável pela própria aprendizagem; que o trabalho em 
equipe seja aprimorado; que cada componente do grupo seja 
responsável na elaboração e socialização de suas tarefas e que, 
nenhum deles tente se sobrepor ao outro, pensando na 
colaboração, nunca na competição.  

Vejo o computador como um recurso para a aprendizagem 
colaborativa, pois facilita a comunicação e a colaboração entre 

Apesar de ser um fórum de 

boas-vindas, o conteúdo 

“aprendizagem colaborativa” 

apareceu com força. 

De um modo geral, as teorias 

trazidas estão em consonância 

com as desta pesquisa. Exceto 

Ieda, que trouxe um conceito 

um pouco mais restrito de 

colaboração, como sinônimo 

de cooperação. 

O referido vídeo sobre 

aprendizagem colaborativa foi 

colaboração de uma discente. 

Foi a única contribuição 

discente feita no glossário 

colaborativo. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=419&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=258&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=258&course=11


208 

 

os alunos, assim como a organização de atividades. Os grupos 
virtuais e a idéia de trabalho em ambiente colaborativo surgem 

a partir do desenvolvimento de tecnologias interativas que 
possibilitam o contato em tempo real e entre locais distantes 
geograficamente. O computador passa a ser utilizado, não 
somente como uma ferramenta individual, mas como um meio 
de comunicação e colaboração entre as pessoas. (P.30) 
 
Re: Boas-vindas! por Elizete Matos - Thursday, 3 July 2008, 15:05 
Olá, fiquei encantada com a criatividade e competência, o vídeo 
Aprendizagem Colaborativa é muito bom mesmo, 
Abços a todos, Elizete (p.31) 
 
Re: Boas-vindas! por Ana Paula Malheiros - Thursday, 3 July 2008, 19:50 
Olá Pessoal! 
 
Também gostei muito da recepção. E conforme destacou nossa amiga 
Elizete, o vídeo Aprendizagem Colaborativa é muito rico... ele retrata 
aquilo que realmente entendo por colaboração no cenário educacional.  
 
Acredito que irei aprender bastante por aqui! 
 
Um abraço, Paula  (p.32) 
 
Re: Boas-vindas! por Mary Sales - Sunday, 6 July 2008, 08:58 
Oi Pessoal, 
Já estou me sentindo em casa.  Que bom reiniciar a discussão sobre 
aprendizagem colaborativa.  Lembro-me que quando discutia essa 
questão escrevendo sobre o uso do wiki no moodle. 
O vídeo é muito bom... tem um vídeo do anima mundi que traz muito 
sobre isso também... 
Méa estou de volta...  ABraços e vamos a esse módulo. (p.33) 
 
Re: Também para quem ainda não participou do módulo 3... por Edilane 
Carvalho Teles - Saturday, 26 July 2008, 23:59 

Olá a todas/os, cheguei atrasada, mas tentarei compensar 
literalmente “correndo” atrás. Gostei muito da proposta. Sou mestranda do 
Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEDUC / 
UNEB (Bahia), e tenho um mestrado profissionalizante em Tecnologias e 
Comunicação Multimídia (Turim), me sinto lisonjeada por participar desse 
trabalho, tive alguns problemas para entrar, entretanto, gostaria de socializar 
que também acredito nas possibilidades da Aprendizagem Colaborativa e será 
um prazer ir ao encontro da polifonia e se possível, encontrar formas variadas 
de troca e interações sem fim.  
Um abraço,  Edilane Carvalho Teles (p.38) 

7. Didática em 

Educação Online 
Boas-vindas! por Eloiza Oliveira - Monday, 30 June 2008, 18:28 
Olá, Colegas, 
Estamos iniciando o módulo 3 do nosso curso, cujo foco é 
aprendizagem. 
Vamos estudar juntos e sempre que possível, nos divertirmos e 
trocarmos experiências. Afinal, não é à toa que falaremos tanto em 
aprendizagem colaborativa. 
Além de procurarmos conhecer melhor a aprendizagem dos nossos 
alunos, buscaremos nos debruçar também sobre as nossas próprias 
experiências de aprendizagem.  
Aí estão os nossos avatares, sorridentes e dispostos para interagir com 
vocês. 
Vamos à unidade 1 então?   

 
Eloiza         Andrea   Lázaro    Méa        Patricia 
 
Re: Boas-vindas! por Lina Nunes - Tuesday, 1 July 2008, 06:50 
Eloiza, estamos prontos para o início do módulo, Lina (p.26) 
 
Re: Boas-vindas! por Ligia Rubim - Tuesday, 1 July 2008, 17:56 
Olá colegas! Adorei a recepção! 

Analisando a atividade 

proposta: O fórum já começa 

chamando os participantes 

para o diálogo e a 

colaboração. A estratégia de 

usar avatares para caracterizar 

os participantes surtiu grande 

efeito, tornou a abertura do 

módulo amistosa, acolhedora 

e “quebrou” o formalismo de 

uma pesquisa que é de 

elevado nível acadêmico. 

A maior parte dos conteúdos 

aqui expressa o quanto a 

didática do módulo, 

especificamente na primeira 

atividade, surtiu efeito: 

acolheu, incentivou, motivou 

e trouxe as pessoas para o 

debate. Só faltou 

conseguirmos fazer os 

discentes dialogarem mais 

entre si. 

Os dois últimos conteúdos 

avaliam o módulo 
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Nada como ter uma idéia de como é o jeitinho de vcs  
Bjos, Ligia. (p.26) 
 
Re: Boas-vindas! por Maristela Midlej - Wednesday, 2 July 2008, 21:46 
Oi Eloisa, todos e todas, 
Gostei da recepção, já começa nos animando para o engajamento no 
Módulo. O tema aprendizagem na rede tem me interassado muito. 
Estou cheia de expectativas! (p.27) 
 
Re: Boas-vindas! por Maria Elizabeth Almeida - Wednesday, 2 July 2008, 
23:27 
Eloisa e equipe, parabéns pela criativa abertura do curso! Trata-se de um 
brilhante acolhimento p/ animar o período de recesso acadêmico em 
nossas universidades. 
Um abraço. Beth Almeida (p.28) 
 
Re: Boas-vindas! por M. Dolores Jimenez Peña - Thursday, 3 July 2008, 
06:39 
Adorei pessoal, o modulo jà começou descontraido e isso e muito bom.  
Abraço Dolores (p.28) 
 
Re: Boas-vindas! por Monica Mandaji - Thursday, 3 July 2008, 07:29 
Olá Eloiza e equipe amei o acolhimento inicial e fiquei até com vontade 
de ter um avatar assim tão fofo!!! 
Um abraço MÔnica Mandaji (p.28) 
 
Re: Boas-vindas! por Raquel Pasternak Glitz Kowalski - Thursday, 3 July 
2008, 15:01 
Olá pessoal,  

Adorei os personagens, parabéns! 

Os módulos estão cada vez mais criativos e inovadores. 

Estou adorando a experiência e crescendo com a ajuda de vocês. 

Raquel Glitz (p.31) 

 
Re: Boas-vindas! por Rosangela Agnoletto - Friday, 4 July 2008, 15:24 
Olá pessoal, 
 
adorei as carinhas! Um convite a  uma boa prosa... 
 
Tenho especial interesse no "casamento" da Psicologia da 
Aprendizagem e TIC! 
 
grande abraço, Rosangela (p.32) 
 
Re: Boas-vindas! por Maria da Graça Pereira - Friday, 4 July 2008, 16:24 
Olá a todos/as! 
Parabéns pela motivadora e contextualizadissima abertura deste módulo! 
Pretendo participar e sobretudo aprender muito neste módulo que 
acredito será um sucesso. 
Um abraço, Maria da Graça (p.31) 
 
Re: Boas-vindas! por Tatiana Claro - Friday, 4 July 2008, 16:47 
Adorei a criatividade na abertura do módulo! Vocês ficaram uma graça 
com carinha dos personagens de South Park. 
Desejo sucesso a todos! (p.31) 
 
Re: Boas-vindas! por Maria da Graça Silva - Sunday, 6 July 2008, 18:58 
Olá a todos, também um pouco atrasada no Módulo 3, adorei! 
Desde já peço desculpas pois estarei pouco "conectada" até dia 14 de 
junho, o que certamente limitará minha participação  nos fóruns.  
Grane abraço! Graça (p.34) 
 
Re: Boas-vindas! por Debora Regina do Nascimento de Freitas - 
Monday, 7 July 2008, 18:01 
Olá a todos!!! 
Fiquei encantada com a calorosa recepção! Parabéns!!! 
Um grande abraço, Débora (p.35) 
 
Re: Boas-vindas! por Kelly Fernandes - Monday, 7 July 2008, 22:48 
Olá Eloiza, 

positivamente, neste caso, já 

no final do mesmo. Isto revela 

que, como um todo, para 

alguns discentes, a didática 

adotada alcançou seus 

objetivos. 
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adorei a mensagem de acolhimento criativa, parabéns!! 
 

Abraços.  Kelly (p.36) 
 
Re: Boas-vindas! por Maria Olivia Matos Oliveira - Saturday, 12 July 
2008, 20:53 
Eloíza e grupo: 

Adorei a acolhida de vocês!  infelizmente nessa última semana não 
pude interagir no ambiente por estar me mudando..... 
Pretendo participar ativamente desse interessante módulo  (p.39) 
 
Re: Boas-vindas! por Fábio Kalil de Souza - Monday, 14 July 2008, 10:11 

Eloiza, 
         Simpática e criativa recepção. Sentir-me bem-vindo! 
Kalil (p.39) 
 
Re: Boas-vindas! por Elizete Matos - Wednesday, 30 July 2008, 13:56 
Olá, pessoal, quero parabenizar a excelência do encaminhamento deste 
módulo, como os demais, foi um sucesso, 
Abços virtuais, 
Elizete.... 

(p.42) 
 
Re: Boas-vindas! por Ieda Carvalho Sande - Friday, 1 August 2008, 
23:08 

Parabéns equipe da UERJ!   

O módulo 3 foi enriquecedor e os conceitos levantados muito 

bem trabalhados e discutidos. Muito me acrescentou. 

Um grande abraço a todos!  (p.44) 
8. Material Didático Re: Boas-vindas! por Maria Teresa Freitas - Tuesday, 1 July 2008, 21:18 

Eloisa e turma 
obrigada pelas boas vindas. Nos dois primeiros módulos naõ tive uma 
participação ativa.Cheguei atrasada e procurei compensar lendo todo o 
material que por sinal é muito interessante. 
 Estou muito animada com esse módulo e pretendo participar dele bem 
ativamante. O tema da aprendizagem me toca muito de perto pois é algo 
que tenho estudado e pesquisado. 
Com muita espectativa de novas aprendizagens  o meu abraço 
Maria Teresa (p.27) 
 
Re: Boas-vindas! por Edmea Santos - Thursday, 3 July 2008, 10:06 
Dolores, você tem toda razão quando destaca que o um ambiente 

descontraido pode potencializar a aprendizagem. Aqui teremos isso com 
certeza! (p.29) 
 
Re: Boas-vindas! por Elzicleia Tavares - Sunday, 6 July 2008, 14:47 
Eloisa e turma  
Sou a Cléia, orientanda  da Profª Maria Teresa no doutorado em 
educação da UFJF.  Portanto, estou vindo do LIC para aprender com 

todos vocês. Eu também estou chegando um pouquinho atrasada , 

mas tô chegando...  E estou lendo todo o material que já foi discutido 
para poder interagir no curso.  
Gostaria de compartilhar com todos a alegria de realizar um curso dessa 
natureza e estou com muitas expectativas diante dessa nova experiência 
de aprendizagem. 
Um abraço a todos e a todas!!!  Cléia (p.34) 
 
Re: Boas-vindas! por Maria Leopoldina Pereira - Tuesday, 8 July 2008, 
13:48 
Olá,sou mestranda do PPGE da FACED/UFJF,orientanda de Maria 
Teresa Freitas e particpante do grupo LIC.Me sinto muito honrada por 
participar desse trabalho e também tive problemas para entrar,mas agora 
estou lendo todo material para participar ativamente.Adorei os 
"personagens" das boas vindas e o vídeo é muito 
interessante.Abraços.... (p.36)  

Os primeiros conteúdos 

apontam para a riqueza do 

material didático (os livros) e 

das interações (os fóruns), os 

quais, juntos, conseguiam dar 

ao discente “atrasado” uma 

visão bem consistente sobre o 

módulo, o que demonstra que 

o material didático “se fez 

professor”, mediou 

adequadamente a 

aprendizagem. 

Também se destaca a 

importância do ambiente – e 

eu destaco a importância da 

escolha das interfaces. 

Disponibilizamos o livro em 

PDF para quem quisesse 

imprimir (apesar do livro 

permitir impressão), o que foi 

discutido em fórum 

apropriado (e retornaremos 

mais adiante). 
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Re: Boas-vindas! por Auxiliadora Padilha - Monday, 14 July 2008, 21:13 
Olá pessoal, 
também estou chegando um pouquinho mais tarde. Para quem ainda 
não me conhece, pois andei meio sumida no módulo anterior, sou 
professora para atividades de EAD da UFPE. Estou pesquisando sobre 
avaliação de cursos a distância. 
Obrigada pelo acolhimento. Também gostei do vídeo, e adorei o 
glossário de Psicologia da aprendizagem. Foi um ótimo revival! (p.39) 

9. Docência Online Sejam todos e todas muito bem-vindos.  

Decidimos concentrar a unidade 1 em 10 dias. Para todos poderem 
participar. Sabemos que quando este módulo for oferecido para outros 
professores em nossos contextos formativos, cada unidade terá duração 
de pelo menos 2 semanas. Aqui é só um ensaio para particarmos e 
avaliarmos nosso desenho didático e nossa atuação docente e discente. 
No próximo final de semana iniciaremos a unidade 2. Contamos com a 
presença de vocês (mestrandos, doutorandos, professores, 

coordenadores).  
A seguir vejam nossa proposta de atividades para unidade 1. Quem não 
viu o roteiro de unidade fique atento! Aqui não tem linearidade. Faça 
seu próprio percurso e boa viagem!  
[]s Equipe UERJ  (p.37) 

 
Re: Boas-vindas! por Edmea Santos - Tuesday, 15 July 2008, 00:15 
Olá Auxiliadora! 
Seja bem-vinda! Você chegou e já chegou trazendo ótimos 
questionamentos. Vou levá-los para o fórum da unidade 2. Nos 
encontramos lá para mais e mais debates. 
[]s  Méa (p.39) 
 
Nosso encontro síncrono - chat no domingão! por Edmea Santos - 
Friday, 18 July 2008, 11:21 
Olá pessoal! 
Na primeira unidade deixamos o grupo na ambientação do nosso 
desenho didático. Para tanto, preferimos atuar em atividades 
assíncronas. Agora na unidade 2 teremos o nosso primeiro chat. 
Vamos agendar nosso encontro para domingo dia 20/07? Neste 
momento, domingo é o único dia que a nossa equipe poderá fazer 
um encontro síncrono. Temos flexibilidade para dois horários. 
Vamos votar? Acesse o link em nossa unidade 2 
Nos encontraremos no horário mais votado. Na nossa sala de chat 
da unidade 3. 
Euipe UERJ (p.40) 

 
Despedida com cara de boas-vindas! por Edmea Santos - Sunday, 27 
July 2008, 22:54 
Oi pessoal! 
Nosso módulo 3 acaba, nesta fase da pesquisa, na próxima quarta-
feira. Pessoalmente, estou me despedindo do grupo hoje. Ficarei 
em off por mais ou menos uma semana. 
Aproveito para convidar todos e todas para avaliarem o nosso 
módulo 3 no fórum de avaliação aberto pelo Marco Silva. 
Comentem, critiquem, sugiram. Queremos aprender mais com 
vocês e a avaliação e uma bela oportunidade para aprendermos 
sempre. 
Até a próxima. Aqui em nosso módulo ou nos módulos que seguem. 
Beijos  Méa (p.41) 

Em relação à docência, Edméa 

preocupou-se em orientar os 

discentes sobre as etapas e 

atividades do módulo, sempre 

os chamando para o debate e 

encaminhando discussões para 

o lugar certo (o fórum correto, 

por exemplo). 

10. Gestão da 

Aprendizagem em 

AVA 

Re: Boas-vindas! por Ieda Carvalho Sande - Tuesday, 8 July 2008, 02:22 

Auto-aprendizagem pode ser vista como forma de adquirir 
saberes que nos são ensinados, descobrir novos saberes ou 
competências a partir desses saberes, buscando coisas novas 

ou diferentes, transformando-se, crescendo e desenvolvendo-

se. Supõe a capacidade para aprender e comprovar por si 
próprio essa aprendizagem.  
Na auto-aprendizagem é necessário planejar o tempo através 
de tarefas diárias e/ou semanais; selecionar as tarefas 
essenciais; buscar a auto motivação, assumindo a 
responsabilidade pela qualidade do aprendizado; estabelecer 

prioridades e sistematizar o conhecimento aprendido.  
Relaciono a auto-aprendizagem com a aprendizagem 

Em relação à gestão, será aqui 

avaliada sob dois ângulos: o 

primeiro, trazido por Ieda, diz 

respeito à auto-aprendizagem 

– o aluno em educação online 

tem (como qualquer outro) 

momentos de aprendizagem 

individual e necessita 

gerenciar esse processo com 

autonomia; o segundo, trazido 

por Edméa, aponta a 

importância dos roteiros para 

que os alunos possam se 
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colaborativa, quando essa auto-aprendizagem faz uso do 
computador em atividades tais como: o uso de simulações em 

experimentos; a criação e utilização de laboratórios e bibliotecas 
virtuais.  
Preciso pensar um pouco mais nessa “interação com o outro” 
que você questiona.  

Abs,  (p. 30) 

 
Re: Boas-vindas! por Raquel Pasternak Glitz Kowalski - Tuesday, 8 July 
2008, 20:38Olá Ieda,  
Ótimas colocações sobre a aprendizagem colaborativa, me deixou 
refletindo sobre a interação sujeito-sujeito que você e a Meia colocam.  
Abraços Raquel (p.31) 
 
Re: Boas-vindas! por Nicia Cristina Rocha Riccio - Sunday, 6 July 2008, 
17:21 
Eloiza, Méa e demais colegas 
 
Estou por aqui também.  
 
Meu foco de estudo é a autonomia na EAD e na educação online, e uma 
das questões com que me deparei foi a tensão entre colaboração e 
autonomia. Estou certa que encontrarei, no decorer deste módulo, 
diversos aspectos importantes para agregar a este questionamento. 
 
abs, Nicia (p.32) 
 
Re: Boas-vindas! por Edmea Santos - Monday, 7 July 2008, 23:13 
Oi querida!  
Seja mais que bem-vinda por aqui! 
Sobre autonomia e colaboração...te espero no labirinto com uma 
provocação. Hoje estive com o Edgar Morin aqui no RJ. Vou 
emocionante apesar da precariedade da infra-estrutura da 
UFRJ...Falo isso porque o Morin me ajudou a entender melhor o 
conceito de autonomia. Morin e Freire formam uma bela dupla para 
tratarmos desse conceito na EAD e na Educação em geral. 
Vamos brincar de labirinto? 
[]s Méa (p.32) 

 
Também para quem ainda não participou do módulo 3... por Edmea 
Santos - Wednesday, 9 July 2008, 11:57 
Para participar da unidade 1 do módulo 3 sugerimos o seguinte roteiro: 

 Participe do fórum boas-vindas. Neste fórum poste sua 
apresentação rápida, fale sobre suas expectativas para este módulo 
3, apresente-se para os colegas. Quem ainda não participou do 
curso nos módulos anteriores terá oportunidade de se apresentar 
aqui. Não perca tempo. Quem já participou poderá demarcar um 
pouco mais a sua presença! 

  

 Estude o texto base da unidade. Temos duas versões: 1) hipertexto 

com a interface livro do Moodle, 2) Documento em word para 
impressão e leitura básica da unidade. Nesta segunda versão não 
temos como acessar o palavras do glossário, nem os links. Para 
fazer uma leitura mais hipertextual acesso o primeiro formato. 

  

 Participe do fórum "co-criando o hipertexto". O objetivo deste fórum 
é colaborar com a hipertextualidade do texto base da unidade. 
Todos nós temos muitas referências para compartilhar sobre 
aprendizagem e aprendizagem na docência. Esta é uma ótima 
oportunidade de sugerirmos links e estratégias multirreferenciais de 
leituras e atividades. 

  

 Participe do fórum "brincando de labirinto". Este fórum é o nosso 
espaço de debates mais específico sobre os temas da unidade. O 
texto base da unidade é apenas um "pré-texto" como co-criarmos 
juntos os conteúdos e discussões da unidade 1. Neste fórum 
abrimos um tópico com uma provocação inicial. Se você não quiser 
"entrar no labirinto" por esta porta sugerida por nós, crie sua própria 
entrada. Basta criar e mediar um tópico de discussão. Qualquer 
cursista poderá criar um tópico desejado. Apenas preste atenção 

organizar e manter o foco, ou 

seja, como o docente pode 

atuar para partilhar a gestão 

do curso com os discentes. 

Só não tive clareza quanto à 

aprendizagem colaborativa em 

relação a objetos de 

aprendizagem e/ou interfaces 

digitais, pois acredito que 

sejam instrumentos 

mediadores e não sujeitos que 

colaboram no processo. 

Convém destacar que nossa 

configuração do moodle 

enviava para os e-mails dos 

participantes todas as 

discussões do fórum. Isso traz 

dois benefícios: o primeiro, o 

aluno retardatário consegue 

ler o fórum e seus e-mails, 

conhecendo o conteúdo do 

módulo; segundo, o aluno que 

acessa menos o ambiente tem 

oportunidade de acompanhar 

as discussões por e-mail. Por 

outro lado, alguns alunos 

ficam de expectadores, apenas 

lendo os e-mails e deixam de 

entrar no ambiente para 

dialogar. 
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para não criarmos tópicos repetidos.  
 Além disso tudo, temos ainda: fórum "vamos fuxicar?". Este fórum é 
para tomarmos café, comermos acarajé, falarmos amenidades, sugeri 
outros "nós". Enfim,  fuxicar. O glossário específico também é 
colaboratico. Contribua com novos verbetes ou comente os verbetes 
existentes. A interface bate-papo é para nossos encontros síncronos. 
Use e abuse! 
Unidade 3 vamos ao debate? Esperamos por todos e todas! 
por Edmea Santos - Thursday, 24 July 2008, 10:40 

 Olá pessoal! 

Ontem iniciamos a nossa unidade 3. Vamos em 
frente?  Nosso módulo encerra-se no dia 30/07/08, 
próxima quarta-feira. Vamos aproveitar este finalzinho 
co-criando com nossa unidade 3? Esta pergunta e um 

convite.  
-------------------  

Para participar da unidade 3 do módulo 3 sugerimos o seguinte 

roteiro: 
Participe do fórum boas-vindas. Neste fórum poste sua 
apresentação rápida, fale sobre suas expectativas para este 
módulo 3, apresente-se para os colegas. Quem ainda não 
participou do curso nos módulos anteriores e da primeira e 
segunda unidades do nosso módulo 3 terá oportunidade de se 
apresentar aqui. Não perca tempo. Quem já participou acolha o 

novo colega com suas boas-vindas!  
Estude o texto base da unidade. Temos duas versões: 1) 
hipertexto com a interface livro do Moodle, 2) Documento 
em .pdf para impressão e leitura básica da unidade. Nesta 

segunda versão não temos como acessar o palavras do 
glossário, nem os links. Para fazer uma leitura mais hipertextual 

acesso o primeiro formato. 
  
Participe do fórum "co-criando o hipertexto". O objetivo 
deste fórum é colaborar com a hipertextualidade do texto base 
da unidade. Todos nós temos muitas referências para 

compartilhar sobre os conteúdos da unidade, principalmente 
sobre as contribuições do Pierre Lévy. Esta é uma ótima 
oportunidade de sugerirmos links e estratégias multirreferenciais 

de leituras e atividades. 
  
Participe da produção coletiva do roteiro para docência 
online. Aqui tema uma Wiki para juntos desenvolvermos 
a atividade da unidade 3. Esta Wiki é o nosso espaço de 
debates mais específico sobre os temas da unidade. O texto 
base da unidade é apenas um "pré-texto" como co-criarmos 

juntos os conteúdos e discussões da unidade 3.  
Chat de avaliação do módulo 3 - no próximo domingo as 21h 
teremos um chat para avaliarmos nosso módulo e debatermos 
temas discutidos até aqui. Contamos com a presença de todos e 
todas em nosso bate-papo. 
Além disso tudo, temos ainda: fórum "vamos fuxicar?". Este 

fórum é para tomarmos café, comermos acarajé, falarmos 
amenidades, sugeri outros "nós". Enfim,  fuxicar. O glossário 
específico também é colaborativo. Contribua com novos 
verbetes ou comente os verbetes existentes. A interface bate-
papo é para nossos encontros síncronos. Use e abuse! 
Pessoal, o desenho didático é uma arquitetura para ser 
habitada. Vamos habitar este nosso primeiro ensaio de 

arquitetura na unidade 3?  
Esperamos todos e todas! Equipe UERJ (p.40) 

 

PPaarrttee  ddoo  CCuurrssoo::  FFóórruumm  ––  VVaammooss  FFuuxxiiccaarr??  

Categorias Conteúdos 

Manifesto Oculto 
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4. Conceito de 

Educação Online 
Re: Fuxicando sobre EAD... por Maria Leopoldina Pereira - Tuesday, 8 
July 2008, 14:44 
Méa,tenho pouca experiência em EAD,participei apenas de um curso do 
MEC.Mas a partir de algumas experiências de companheiras do LIC e de 
nossas discussões no grupo,bem como a sua resposta sobre currículos e 
formação de professores e tutores para EAD,percebo qe o ensino à 
distância ainda repete o modelo presencial,marcadamente calcado em 
"currículos  bancários",que como você bem apresenta,não levam em 
conta a construção do conhecimento,mas o que poderíamos chamar 
talvez,de "emissão e recepção" de conteúdos.Creio,como você,que a 
utilização dos recursos da tecnologia aliada à visão de currículo 
fundamentado na diferença pode representar uma nova forma de 
aprender e ensinar não só na EAD,como também nos cursos 
presenciais. (p.64) 
Re: Fuxicando sobre EAD... por Edmea Santos - Wednesday, 9 July 
2008, 12:15 
Olá Dina! 
Concordo plenamente com você. O currículo pela diferença e na 
diferença. Muitas vezes a "diferença" é vista como problema nas 
organizações bancárias baseados no discurso único que é geralmente 
branco, macho e cristão presentes na herança clássica da Ciência 
Moderna. Neste caso, as diferenças são neutralizadas ou mesmo 
excluídas. Seja na educação  presencial, online ou a distância, temos 
como realmente mudar isso. Para tanto precisamos ir fundo no tema da 
diferença e garantir novas formas de enunciação baseadas na dialógica, 
na interativa, na polifonia de sentidos. Assim, os "diferentes" serão 
sujeitos autores que com suas vozes co-criam o currículo e a 
aprendizagem. Neste sentido, temos que aproveitar o potencial 
comunicacional e pedagógica das tecnologias digitais que como já 
falamos aqui são mediadoras e não meras extensões de nossos 
músculos. 
Dina fale um pouco da sua pesquisa... 
[]s   Méa (p.64) 
Re: Fuxicando sobre EAD... por Socorro Cabral - Friday, 11 July 2008, 
19:42 
Oi Méa, oi pessoal... 
Essa discussão sobre currículo é de fundamental importância nas 
discussões sobre educação, e de modo mais específico sobre educação 
online. A própria especificidade do contexto digital (plástico e não linear), 
pede currículos com perspectivas mais abertas e em sintonia com as 
particularidades dos sujeitos envolvidos. Não dá para pensar em 
propostas engessadas com tudo já programado nos mínimos detalhes. 
Daí a importância de aproveitarmos o potencial do hipertexto e da 
interatividade para criarmos processos formativos em co-autoria.   
Socorro (p.65) 

Maria Leopoldina levanta 

uma questão fundamental na 

visão de educação online – o 

currículo. Assim, como 

analisado no referencial 

teórico, é necessário mudar o 

formato da educação. Deixar 

para trás os currículos 

fragmentados e cartesianos, 

para investir em outros 

interdisciplinares e voltados à 

interação e à colaboração. 

 

Neste sentido, Edméa aponta 

para a necessidade de 

valorizar e considerar as 

diferenças na elaboração dos 

currículos, buscando 

estruturas mais democráticas. 

 

Socorro traz o fato de que o 

paradigma do hipertexto pode 

ser um caminho interessante 

para repensar a linearidade da 

educação. Também destaca a 

importância do ambiente 

virtual ser plástico e não-

linear indicando que essas 

características podem ser 

fundamentais para 

redimensionar a prática 

educativa. 

5. Cibercultura 

 
Re: Fuxicando sobre EAD... por Edmea Santos - Sunday, 27 July 2008, 
22:25 
Olá Elzicléia! 
Seu relato é mais uma demostração de que cultura não se faz com uma 
experiência apenas. É preciso que as pessoas vivenciem, construindo 
sentidos. Esta construção precisa de tempo, tempo físico e existência 
para vivenciar a cibercultura. 
Você tem toda razão. Temos que ficar atentos com o "mercadológico". 
temos que investir em políticas de formação mesmo. 
Elzicléia, espero você e seu grupo de pesquisa nas atividades de nosso 
módulo. 
Beijão Méa (p.66) 
Re: Fuxicando sobre EAD... por Elzicleia Tavares - Monday, 28 July 
2008, 21:39 
Ola Dina 
Realmente Dina, penso que esse desinteresse não é algo exclusivo da 
sala de aula virtual e também fico a me perguntar como seduzir esse 
aluno??? Observando a nossa dificuldade em participar ativamente 
nesse curso, no qual os professores nos convida a interagir a todo 
momento, e mesmo assim, ainda não conseguimos co-criar com todos. E 
como nos lembra a Méa "essa construção precisa de tempo, tempo físico 
e existência para vivênciar a cibercultura". Vejo que temos ainda muito o 
que aprender nessa nova sala de aula...Beijos 

Tb to com saudades de vc e do grupo....  (p.67) 

Edméa destaca que se 

apropriar dos processos 

ciberculturais exige 

experimentação e construção 

de sentido. Que os cursos 

puramente mercadológicos 

reproduzem a educação 

industrial. Mais uma vez 

destaca a necessidade de 

formação docente para superar 

o quadro. 

 

Em consonância, Elzicleia 

relata a necessidade de 

realmente fazer parte da 

cibercultura e dela poder 

aprender em vários sentidos, 

inclusive o mais sistemático 

(como cursos, etc.). Ela 

destaca o fato do módulo ser 

altamente interativo e buscar a 

colaboração na construção de 

sentidos, mas, mesmo assim, 

os participantes têm 

dificuldades de atuar e 

dialogar. 
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6. Formação Docente  

 
Re: Fuxicando sobre EAD... por Nicia Cristina Rocha Riccio - Sunday, 6 
July 2008, 18:37 
Comentando um pouco sobre a entrevista, um dos itens que Méa 
destacou da portaria foi a formação e capacitação permanente dos 
docentes e tutores.  
Mais na frente, Méa fala de currículo na EAD: 
Infelizmente, a grande maioria dos Programas de EAD ainda trabalha 
com o paradigma produtivo da sociedade industrial, que instituiu o 
modelo de currículo inspirado pelas idéias de Bobbitt e Taylor, o currículo 
tradicional, que separa o processo de seus produtos e produtores. O 
currículo tradicional se preocupa, sobretudo, com a transmissão de 
conteúdos, em que uns produzem para outros consumirem e executarem 
seus processos. 
Ao ser questionado pela relação das idéias de Paulo Freire com a 
perspectiva da interatividade na educação, Marco responde: 
(...)ele [Paulo Freire] critica o ensino que não estimula a expressão 
criativa e transforma o estudante no receptor passivo, que perdeu a 
capacidade de ousar.(...) Os professores, mesmo tendo lido este mestre, 
continuam guardiões e transmissores da cultura, transmissores de 
pacotes fechados de informações em sala de aula presencial e a 
distância. Educam para arquivar o que depositam nas mentes dos seus 
alunos. É curioso notar que, mesmo havendo uma percepção crescente 
de que os professores precisam investir em relações de reciprocidade 
para construir conhecimento, poucas modificações efetivas podem ser 
verificadas em sua prática docente. Isto ocorre porque não 
desenvolveram uma atitude comunicacional que favoreça as 
participações e a dialógica como condições sine qua non da 
aprendizagem. Observo que falta uma atitude comunicacional que não 
apenas atente idealmente para a participação e para a dialógica, mas 
que, também, as promova concretamente no cotidiano da sala de aula 
presencial e a distância. 
Neste sentido, acredito que mais que formar docentes e tutores para a 
educação a distância, deve-se pensar numa formação continuada que 
invista em aspectos relativos a concepções de currículo e que busque 
um despertar docente com relação a essa necessária ruptura com o 
paradigma reprodutivo. Desta forma, estaríamos contribuindo para uma 
transformação no processo educativo de forma geral, “aproveitando” (no 
bom sentido) este momento de explosão da EAD na educação formal.  
Será que a preocupação dos avaliadores do INEP caminhará neste 
sentido? Ou se limitará aos aspectos metodológicos e técnicos da 
formação de docentes e tutores? 
abs, Nicia (p. 62) 
Re: Fuxicando sobre EAD... por Lina Nunes - Monday, 7 July 2008, 06:33 
Nícia, apreciei sua intervenção, pois você lembrou um ponto relevante 
sobre a avaliação do INEP e creio que sua segunda hipótese é 
verdadeira. Parece-me que a avaliação do INEP caminhará apenas pelos 
aspectos metodológicos e técnicos, passando ao largo pelas questões 
mais significativas, ligadas à concepção do currículo e à necessária e 
indispensável ruptura com o paradigma reprodutivo...Abraços, Lina (p.63) 

Nicia traz a importância da 

formação e profissionalização 

docente. A necessidade de 

formação continuada. E 

destaca a possibilidade de 

transformação social que a 

mudança de paradigma 

educacional pode trazer. 

Aponta ainda que a expansão 

da EAD pode ser um bom 

caminho para realizar 

mudanças importantes nesse 

trajeto. 

 

Lina responde, preocupada 

com a possibilidade real de 

que a avaliação nacional dos 

cursos seja feita com base em 

indicadores de 

“produtividade” e não em 

indicadores que realmente 

importem a uma formação 

docente comprometida com a 

superação da hegemonia 

neoliberal. 

7. Mediação Re: Fuxicando sobre EAD... por Elizete Matos - Monday, 28 July 2008, 
21:07 
Olá, lendo sua colocação me reportei a um projeto que coordeno com 
apoio CNpQ, que é a criação de um AVA, a partir de uma ambiente que 
já temos na PUCPR, o Eureka, mas este, o Eureka Kids, atenderá cças e 
adolerscentes hospitalizados, fazendo a mediação entre a escola dos 
mesmos e o hospital. Já estamos com 6 dissertações no mestrado da 
PUCPR, das quais, 3 sob minha orientação. Temos bastante desafios 
pela frente, mas as validações nos apontam que o caminho tá dando 
bons resultados,  
Abços, Elizete (p.68) 

A mediação apareceu de 

maneira mais discreta neste 

fórum. E neste caso é a 

mediação feita pelo AVA. Ou 

seja, por instrumento. 

8. Interação Re: Fuxicando sobre EAD... por Edmea Santos - Sunday, 27 July 2008, 
22:28 
Oi Socorro! 

Já voltou para sua casinha? Aproveitou bem Salvador com a família?  
Pessoal, Socorro defendeu uma bela dissertação sobre "Saberes 

docentes em ambientes virtuais de aprendizagem". Tive a honra de fazer 
parte da banca examinadora. O trabalho é muito rico.  
Socorro, assim que tiver na Biblioteca Digital da UFBA, compartilhe com 

os colegas o link do seu trabalho. Vale a pena conferir pessoal. 
[]s Méa (p.65) 
Re: Livro 1. Hipertexto ou livro eletrônico? por Edmea Santos - Sunday, 

Apesar de aqui haver 

mensagens que demonstram a 

interação entre participantes, 

inclusive cobrando respostas, 

não foi só assim que o tema 

apareceu. Na realidade a 

interação (e mais forte: a 

interatividade) perpassou toda 

a primeira parte do fórum 

(“fuxicando sobre EAD”). Em 

todos os momentos, o que 
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27 July 2008, 22:44 
Kely, vc perguntou eu respondi. Fiquei com gostinho de quero mais. O 
que vc achou da minha argumentação. Quero muito saber o seu ponto 
de vista. É bom dialogar com pesquisadores. Espero continuar 
dialogando e trocando idéias com você que pesquisa desenho didático 
para cursos online. 
Convido, também, para os demais colegas. 
[]s Méa (p.71) 
Re: Fuxicando sobre EAD... por Maria Leopoldina Pereira - Monday, 28 
July 2008, 18:51 
Cleia,esse fato observado por você está mais presente do que 
imaginamos,nestes dias de "quase" férias tenho estado em contato direto 
com um grupo de tutoras da UAB/FACED/UFJF,e várias delas me 
relatam exatamente o que vocêcolocou.Alunas que passam sua senha 
para adolescentes permanecerem nos fóruns das disciplinas ou que 
simplesmente entra para somente postarem pequenos 
comentários.Acredito que a verdadeira interação acontece quando o 
aluno percebe o grande potencial que as tecnologias podem lhe 
oferecer,encarando as salas virtuais como ambientes ricos de 
possibilidades,apossando-se do verdadeiro conceito d 
interatividade.Creio porém,que esse desinteresse acontece também nas 
salas presenciais.Mas minha maior dúvida é:como seduzir esses 
alunos?Como possibilitar esse interesse? Beijocas e saudades de você.. 
(p.66) 

ficou claro foi a necessidade 

de transformar o paradigma 

educacional apoiando-nos no 

paradigma educacional da 

interatividade. 

 

Maria Leopoldina chama 

atenção para o 

estabelecimento de uma 

verdadeira interatividade, que 

exige que os alunos conheçam 

e saibam usar o potencial 

comunicacional das TICs. 

Destaca que também é 

necessário transformar a 

educação como um todo, pois 

na educação presencial o 

desinteresse também aparece. 

Ou seja, o desinteresse parece 

passar pela falta de 

significação das propostas 

pedagógicas para os alunos. 

9. Aprendizagem 

Colaborativa 
Re: Fuxicando sobre EAD... por Raquel Pasternak Glitz Kowalski - 
Tuesday, 29 July 2008, 19:35 
Olá pessoal,  
Fiquei pensando sobre os assuntos motivação/participação/interação e 
realmente é algo que eu também me questiono. Participar só por 
participar? Tenho muito alunos no presencial que nunca colaboraram ou 
cooperaram em sala. Quando falamos em ambiente virtual colaborativo é 
outra realidade, mas fica a mesma pergunta, participar só por 
participar? Sei com certeza que esses alunos perdem a fase de 
construção em colaboração com os colegas e professores, mas será que 
eles não aprendem?  
Abraços Raquel (p.67) 

Neste fórum, ao contrário do 

anterior, o tema aprendizagem 

colaborativa apareceu de 

forma mais contida.  

 

No entanto, Raquel traz um 

questionamento importante: 

será que interagir e colaborar 

é realmente fundamental em 

EAD? Será que os alunos em 

cursos instrucionais ou que só 

fazem as atividades que serão 

avaliadas não aprendem? São 

perguntas que, pelo estudado 

nesta pesquisa, podem ser 

respondidas da seguinte 

forma: sim eles aprendem, 

mas até que ponto eles 

conseguem aplicar esses 

conhecimentos à vida? Até 

que ponto eles aproveitam os 

saberes construídos em outros 

contextos? É neste sentido que 

se torna fundamental instituir 

uma educação online 

preocupada com a 

colaboração e a construção em 

interação, pois é um caminho 

real de transformação de uma 

educação que teima em 

reproduzir a sociedade que 

temos.  

10. Didática em 

Educação Online 
Fuxicando sobre EAD... por Edmea Santos - Saturday, 5 July 2008, 
21:32 

 Olá pessoal! 
Vamos fuxicar um pouco?  Nesta semana tivemos uma entrevista 
publicada numa revista online. Comportilho com vocês o link 
http://revistapaideia.unimesvirtual.com.br/index.php/paideia/article/view/3
1/22 
Se você fosse o entrevistado como responderia as questões? Escolha 
pelo menos uma questão para responder. Traga para nosso fórum fuxico 
a sua opinião. Apresente aspectos convergêntes e principalmente 
divergêntes as nossas respostas. Vamos co-criar também por aqui? 
Espero por vocês! []s Méa (p.62) 

Re: Fuxicando sobre EAD... por Elzicleia Tavares - Thursday, 24 July 
2008, 20:03 

Para começar, segue a análise 

da atividade em si: não se 

trata de uma atividade relativa 

ao conteúdo do módulo, mas 

uma forma de criar espaço de 

discussão, dentro do tópico de 

concentração de interesse dos 

participantes, objetivando 

manter discussões paralelas e 

contínuas, que enriquecem o 

próprio módulo.  

Isso tem um aspecto positivo 

e outro negativo. Do ponto de 

vista negativo, abre demais o 

leque de possibilidades e 
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Oiiii Méa, Dina e demais 
Gostaria de comentar sobre a sua fala da necessidade de aproveitarmos 
o potencial comunicacional e pedagógica das tecnologias digitais tanto 
na educação presencial ou a distância. Estou em fase final de orientação 
de uma monografia no curso de Pedagogia no Campus X em Teixeira de 
Freitas sobre a interação dos alunos de um curso de pedagogia a 
distância com as tecnologias digitais.  O que nos chamou a atenção foi o 
fato das alunas (100% mulheres) utilizarem o  ambiente virtual do curso 
somente por obrigação, ou seja, para a realização das atividades 
avaliativas e muitas vezes entregam suas senhas para outras pessoas 
realizarem as atividades online. Percebemos que as mesmas ainda 
concentram seus estudos no material impresso, não utilizando o 
ambiente e demais potencialidades da internet em seus processos de 
aprendizagem.  Dessa maneira, apesar de estarem realizando um curso 
de educação a distância mediado pelas tecnologias, não há interação de 
fato com essas tecnologias. Seria a sala de aula rica em tecnologia, 
mas pobre em interação como critica o Marco Silva.   
Acredito que essa realidade possa estar presente em outros cursos na 
modalidade a distãncia promovidos por muitas instituições particulares 
que vêem a educação a distância somente com o olhar mercadológico. 
Elas elaboram cursos padronizados através de pacotes em massa e não 
levam em consideração o contexto no qual estão inseridos os alunos.  
Acho que fuxiquei demais!!!1 Beijos a todos. Cleia (p.66) 
Re: Fuxicando sobre EAD... por Maria Leopoldina Pereira - Monday, 28 
July 2008, 18:59 
Méa,após longo tempo venho te responder...Minha pesquisa inicialmente 
trata dos blogs literários na formação do leitor/autor.Digo inicialmente 
pois ainda estou delineando meu objeto.De qualquer forma me interessa 
trabalhar os blogs literários na escola com professores de 
português,discutindo com eles como esse trabalho pode contribuir para a 
formação não só de leitores como também de escritores.Bom por 
enquanto as certezas que tenho são que desejo trabalhar com formação 
de professores e literatura na internet.Caso você conheça trabalhos 
nessa área fico grata pela força.Abraços... (p.67) 

perde o foco no assunto do 

módulo – aprendizagem. 

Neste sentido, o fórum de 

boas-vindas obteve melhor 

resultado. 

O ponto positivo é que tira 

dos fóruns específicos sobre 

os temas do módulo outras 

discussões, pertinentes à 

pesquisa interinstitucional, 

mas que não são diretamente 

relacionados aos objetivos do 

módulo. Assim, não se perde 

a riqueza das experiências e 

contribuições dos 

participantes. 

 

Edméa traz uma entrevista 

que entra em discussão. Uma 

forma interessante de abrir o 

foco das discussões. 

 

Elzicleia aponta como, muitas 

vezes, a EAD mediada pelas 

TIC pode ser mal utilizada 

pelos alunos, que inclusive só 

participam quando são 

obrigados. Será que é só 

desinteresse? Será que a 

didática aplicada a esses 

cursos não favorece essas 

atitudes quando não valorizam 

(e se for preciso, avaliam) as 

interações? Será que os 

tutores dão exemplos de 

interação para além da 

resposta única e direta para o 

professor? Enfim, até que 

ponto o formato dos cursos 

não favorecem o desinteresse? 

 

Já a Maria Leopoldina, indica 

outra possibilidade de atuação 

didática, utilizando blogs.  

11. Material Didático Livro 1 por Tatiana Claro - Thursday, 10 July 2008, 09:52 
Elô e Méa, 
Conversando com a Kelly, ela me chamou a atenção para o conteúdo do 
livro 1 e do material impresso. Como li o livro, e não a versão para a 
impressão, não tinha percebido, mas está faltando um tópico no livro, 
chamado "Aprendizagem em Ambiente Virtuais". 
Bjs, Tatiana (p.68) 
Re: Livro 1 por Kelly Fernandes - Monday, 14 July 2008, 22:24 
Oi Méa, 
realmente observei o fato relatado pela Tatiana no recurso Livro, 
referente a unidade 1.  
 
A propóstio, tenho um questionamento referente a disponibilização dos 
conteúdo. Na unidade 1 e 2 do módulo 3, a equipe apresentou um "pré-
texto", conforme descrito no fórum "Co-criando o hipertexto da unidade", 
utilizando o recurso livro chamado "Hipertexto" e logo em seguida 
apresenta este conteúdo em um documento word, justificando como 
texto fácil para impressão. O meu questionamento é em relação ao 
documento word para impressão, visto que o livro proporciona este 
mesmo recurso. Qual o motivo disso? 
 
Abraços. Kelly (p.68) 
Re: Livro 1. Hipertexto ou livro eletrônico? por Edmea Santos - Monday, 
14 July 2008, 23:55 
Oi pessoal! 
Oi Tati! Oi Kelly! 
Meninas, obrigada pelas observações atentas. O problema da unidade 1 

Percebemos que as discentes 

envolvidas se preocuparam 

em olhar ambas as versões do 

material didático. Talvez por 

não ter ficado claro que era a 

mesma coisa, ou por causa do 

questionamento que se seguiu. 

 

Kelly questiona a necessidade 

de uso de um arquivo DOC 

para impressão. Edméa e 

Patricia colocaram as 

discussões anteriores do grupo 

de docentes onde se pensou 

em favorecer o máximo de 

formas de aprendizagem, o 

que foi muito bem explicitado 

por Edméa em sua resposta. 

 

Nicia destaca a criatividade do 

co-criando o hipertexto da 

unidade, forma encontrada 

pelos docentes para 

hipertextualizar a interface 

Livro e explorar a colaboração 

e a cooperação dos 

participantes. Também 
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já foi resolvido. Esqueci mesmo de colar o último tópico do texto base no 
livro da unidade. O esquecimento foi porque iria acrescentar mais 
informações e acabei esquecendo. Na rede é assim um nó te leva a 
outro nó e acabamos nos enrrolando na teia. Teia ou rede? . Desculpa 
esfarrapada? Até pode ser ...Na pesquisa aprendente não temos medo 
de errar. Contudo, temos que cuidar do desenho didático com rigor 
científico. Obrigada pelo alerta! 
Kelly, sua questão é ótima. Parabéns!  

Bem o que chamamos de hipertexto em nosso desenho didático ainda é 
VIRTUAL. Virtual é o que existe em potência e não em ato como nos 
ensina Pierre Lévy inspirado pela Filosofia. O que temos em ato , neste 

momento do nosso curso, não é o hipertexto é um livro eletrônico. O 
Moodle tem uma interface chamada livro que permite criarmos livros 
eletrônicos em princípio. Contudo, este livro pode vir a ser um 
hipertexto. O nosso objetivo é transformar ao logo da pesquisa o nosso 

livro eletrônico num hipertexto com intratextualidade, intertextualidade, 
multivocalidade, multilinearidade. Enfim agregar valor no sentido do 
hipertexto.  
Por este motivo abrimos o fórum "co-criando o hipertexto". O objetivo 
deste fórum é ter a contribuição dos colegas para fazermos o nosso 
hipertexto. Quando o nosso módulo for ministrado para outros sujeitos 
em nossos contextos já teremos outro material didático para habitar. 
Mesmo assim ainda queremos que outros interagentes continuem 
contribuindo...Acreditamos que o material didático é "pré-texto", ou seja, 
serve como ponta pé para co-criarmos o conteúdo juntos. 
Sobre a opção de termos um arquivo (word, que pode ser pdf ou outro 
formato qualquer de editor de texto...) é porque não queremos 
contemplar apenas os leitores moventes e imersivos. Muitos docentes, 
imigrantes digitais, são leitores contemplativos e querem ainda a 
linearidade do suporte para fazer a leitura básica. Isso sem contar com a 
falta de conhecimentos técnicos. Nossa experiência mostra que muitos 
docentes se alfabetizam no digital e na cibercultura a partir de suas 
primeiras experiências com cursos online. Temos que garantir o acesso 
à informação para todos e todas. 
 Muitos cursistas ainda preferem fazer a leitura do texto base para só 
depois começar a participar dos debates online. Temos que oferecer 
diversidade e respeitar a pluralidade de estilos de aprendizagem. A idéia 
de ter dois formatos é intencional mesmo. É um jeito de mostrarmos que 
um mesmo texto base pode apresentar diferenças virtuais de provocação 
de novos e diferentes sentidos e significados. Assim, os leitores terão 
bases para refletir sobre os diferentes suportes e estilos de leitura. 
Kelly, sebemos que a interface livro permite imprimir. Contudo, a 

impressão é mais lenta e fragmentada. Gásta-se mais papel...Fica ai 
como opção. Melhor garantir a diversidade de opções. Será melhor pecar 
por diversidade ou única possibilidade? Este é um tema para refletirmos 
junt@s.  

 Colegas o que acham disso tudo? Vamos ao debate? Afinal, o 
desenho didático aqui é o nosso conceito comum. 

Kelly, esperamos mais questionamentos seus que estuda o tema mais 

diretamente, bem como, os questionamentos dos demais colegas 
interessados direta ou indiretamente pelo tema. 
Obrigada pelas dicas e observações construtivas. 

[]s Méa (p.69) 
Re: Livro 1. Hipertexto ou livro eletrônico? por Patricia Ribeiro 
Vasconcellos - Tuesday, 15 July 2008, 03:05 
Kelly e Tatiana, 
Eu concordo com a Méa sobre a disponibilização do ".doc". Aliás, 
discutimos  sobre isso no nosso grupo, antes de postar.  
Em relação à hipertextualidade, destaco na fala da Méa, o trecho: "Por 
este motivo abrimos o fórum "co-criando o hipertexto". O objetivo deste 
fórum é ter a contribuição dos colegas para fazermos o nosso hipertexto. 
Quando o nosso módulo for ministrado para outros sujeitos em nossos 
contextos já teremos outro material didático para habitar. Mesmo assim 
ainda queremos que outros interagentes continuem 
contribuindo...Acreditamos que o material didático é "pré-texto", ou seja, 
serve como ponta pé para co-criarmos o conteúdo juntos". 

Obrigada pelas contribuições! É mto legal contar com a turma na 
construção do desenho didático! 

Bjs, Patricia  (p.70) 
Re: Livro 1. Hipertexto ou livro eletrônico?por Nicia Cristina Rocha Riccio 

destaca como positiva a 

colocação do texto em DOC, 

mas ressalta a necessidade de 

não usar formato de arquivo 

proprietário, indicando o uso 

de PDF ou RTF. 

 

Por isso, Edméa destacou a 

sua posição a favor do 

software livre, destacando a 

importância dessa ideologia 

na expansão e democratização 

da rede. E compartilha com o 

grupo não só os conteúdos 

discutidos, mas os formatos 

usados, deixando clara a 

possibilidade de outros 

participantes usarem os 

formatos propostos. 

Ela também anexa novos 

materiais didáticos ao fórum, 

objetivando atender à 

demanda de alguns discentes 

que lhe questionaram por e-

mail sobre portfólios (modo 

como foi organizada a 

avaliação de cada unidade do 

módulo). 
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- Tuesday, 15 July 2008, 08:35 
Méa, Patrícia e demais, 
 
Achei fantástica a idéia do fórum co-criando o hipertexto! Perfeita para 
um projeto de pesquisa como o nosso e boa também para um curso 
online onde queremos possibilitar a co-criação. Posso "co-piar" a idéia 

? 
 
Também acho interessante a proposta de disponibilizar diversas opções 
de acesso ao texto base. Atento apenas para a utilização do formato doc, 
que é um formato proprietário... Em tempos de cultura livre, seria 
interessante começarmos a nos policiar com relação a isso e optar por 
disponilibilizar conteúdos em formatos como o RTF que pode ser gerado 
por softwares livres ou proprietários, ou mesmo o PDF que já ganhou um 
espaço muito grande na comunidade online. 
 
abs, Nicia (p.70) 
Re: Livro 1. Hipertexto ou livro eletrônico? por Edmea Santos - Sunday, 
27 July 2008, 22:31 

Oi Pessoal! Oi Nícia! 
Ah,ah,ah....como boa militante da UFBA sabia que vc ia comentar sobre 
o word (proprietário). Você acredita que senti a voz de Nelson Pretto nos 
meus ouvidos falando "não acredito nisso!!!!" . Compartilho dessa 
bandeira do software livre. Num primeiro momento colocamos o word 
mesmo porque sabemos que é um formato que "todos" acessam ainda. 
De todo modo, para instituir novas culturas e práticas mais livres e 
plurais temos mesmo que começar a fazer diferente em nossas 

pequenas ações. Assim, aos poucos, vamos garantindo a diferença. Sou 
a favor da diferença e não da "hegemonia" seja lá do que for. Nícia valeu 

o toque . 
Acho que o formato RTF é uma boa opção. O pdf ainda não um formato 
dominado por todos, principalmente para os  iniciantes. Se 
disponibilizamos pdf temos também que orientar o usuário na utilização 
de softwares leitores de pdf. Temos que criar uma instrução orientando o 
uso disso.  
Sobre o copiar o desenho didático ou parte dele...AQUI É TUDO 
NOSSO ! PODEM COPIAR A VONTADE. Pelo que entendi nosso 

curso é totalmente copy left e free!  

beijos,beijos méa (p.71) 
Portfólios e avaliação da aprendizagem online por Edmea Santos - 
Tuesday, 15 July 2008, 00:00 

edmea-livro-avaliacao.pdf 
Oi pessoal! 
Tenho recebido mensagens particulares de colegas que querem saber 
mais sobre os portfólios e a avaliação da aprendizagem online. 
Compartilho com os interessados meu capítulo publicado no livro que 
organizei com Marco Silva sobre o tema da "Avaliação da aprendizagem 
em educação online". O texto é fruto de pesquisa-formação.  
Vamos fuxicar sobre ? 
Nos encontramos aqui para o debate! 
Vejam artigo em anexo. []s Méa (p.71) 

12. Docência Online Re: Fuxicando sobre EAD... por Edmea Santos - Tuesday, 8 July 2008, 
00:50 
Oi Lina! Oi nícia! 
Olá pessoal! 
Meninas, temos que analisar os indicadores. Que tal buscarmos no site 
do INEP para analisarmos aqui? Além disso, temos que em nossas 
instituições criarmos políticas de formação para além da racionalidade 
técnica dos  indicadores dos documentos oficiais. Juntamente com as 
políticas de formação temos que lutar por direitos trabalhistas e 
profissionalização docente da tutoria. Os tutores/professores-tutores na 
maioria das instituições são "bolsistas", "horistas" , sem nenhum direito 
trabalhista. Esta relação dificulta sobremaneira a implantação de mais 
qualidade.  
Outro dia ouvi de uma tutora minha a seguinte frase: "sou paga para 
atender o aluno no pólo. Não sou paga para ficar respondendo e-
mail " (grifo meu). Depois de convidá-la para a co-autoria e para a 

prática do planejamento participativo, incentivando sua produção 
intelectual  mostrando as possibilidades de campo de pesquisa e 

Edméa denuncia as precárias 

condições trabalhistas dos 

docentes online. Além de 

salários menores e 

insuficientes, aponta a questão 

da “secundarização” da tutoria 

como atividade profissional. 

Ou seja, os docentes online 

costumam ter outros 

empregos presenciais que, via 

de regra, são os que de fato 

lhes sustentam. O trabalho na 

rede é exercido muito mais 

por interesse pessoal, gosto 

em explorar um campo novo 

ou falta de opção, do que por 

profissionalismo. 

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/file.php/11/moddata/forum/517/3260/edmea-livro-avaliacao.pdf
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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desenvolvimento via prática da tutoria, esta tutora atualmente cria 
lindamente outras estratégias de comunicação com seu alunos. Contudo, 
temos que reconhecer que ganhando um salário mínimo, as vezes 
menos ainda,  sem nenhum direito trabalhista fica dificil tirar o carimbo de 
"tutor tira-dúvidas".   

 O que fazer? Como a UAB vem discutindo isso? 

 Como as universidades estão se posicionando frente aos 
desafios da formação/profissionalização? 

Vamos continuar fuxicando! 
[]s méa  (p.63) 
Re: Fuxicando sobre EAD... por Auxiliadora Padilha - Saturday, 19 July 
2008, 19:51 
Oi pessoal, 
Concurso público para professor efetivo (Dedicação exclusiva) para 
Educação a Distância da Universidade Federal de Pernambuco (área 
Língua Portuguesa). 
Vejam link para edital: 
http://www.proacad.ufpe.br/dde/edital_prof_magisterio_superior_2008/ 
edital_52_25062008_recife_ead.html   abraços, (p.65) 

Auxiliadora traz alento à 

discussão ao mostrar um 

concurso público de 

universidade pública, 

exclusivo para docência em 

EAD. 

13. Gestão da 

Aprendizagem em 

AVA 

xxxx A gestão não apareceu com 

clareza neste fórum, mas se 

considerarmos as discussões 

sobre formação docente, 

interação e docência online, 

verificamos que a função 

docente e a prática pedagógica 

carecem de novas formas de 

gestão de aprendizagem. Os 

professores não têm obtido 

muito sucesso em “seduzir” os 

alunos através das práticas 

tradicionais, precisam criar 

novas formas de trabalho, 

buscando inclusive a 

aprendizagem autônoma e a 

aprendizagem colaborativa 

como alternativas.  

 
PPaarrttee  ddoo  CCuurrssoo::  UUnniiddaaddee  II  ((RRootteeiirroo;;  LLiivvrroo))  ee  FFóórruumm  CCoo--ccrriiaannddoo  oo  hhiippeerrtteexxttoo  

Categorias Conteúdo 

Manifesto Oculto 

1. Conceito de Educação 

Online 
1.2. Aprendizagem: variados conceitos e enfoques. 
São vários os conceitos de aprendizagem, de acordo com as 
idéias que os fundamentam e as abordagens teóricas que lhes 
dão suporte. Todos têm em comum alguns aspectos: o interesse 
pelos processos que compõem a aprendizagem humana, pelos 

fatores que interferem neste processo, pelas diferenças de ritmo 

que o caracterizam, pela motivação e pelas causas das 
dificuldades de aprendizagem. 
Hilgard (1966) apresentou um conceito clássico, que é citado 
até hoje. 
Aprendizagem é o processo pelo qual uma atividade tem origem 
ou é modificada pela reação a uma situação encontrada, desde 
que as características da mudança de atividade não possam ser 
explicadas por tendências inatas de respostas, maturação ou 
estados temporários do organismo (por exemplo, fadiga, drogas 
etc.) (p. 3).10 
Podemos extrair desta definição duas conclusões importantes: 
. Toda aprendizagem implica mudança. Embora seja um 

processo interno, ela se apresenta de forma observável 
através do comportamento. 

. Não são aprendidos apenas conhecimentos e habilidades, 
mas conteúdos afetivos e atitudes. 

Alguns outros conceitos de aprendizagem, bastante conhecidos, 
podem ser citados: 
 Aquisição ou mudança relativamente estável de 

Ao tratar da aprendizagem, 

indiretamente pensamos em 

educação, e no caso desta 

pesquisa, em educação online. 

 

Verificamos no texto que, de 

acordo com a teoria de 

aprendizagem que a embasa, a 

educação assume 

características diferentes. 

 

O conceito claro de 

aprendizagem do texto 

favorece pensar sobre a 

educação online e se 

realmente ela promove 

aprendizagem, de acordo com 

as características / conceitos 

elencados.  

Na minha análise, se bem 

conduzida (como ocorre em 

qualquer modalidade) e se 

promove zona de 

desenvolvimento proximal, a 

educação online pode resultar 

em aprendizagens 

                                                           
10 HILGARD, Ernest Ropiequet. Teorias da aprendizagem. São Paulo: Herder, 1966. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=389&course=11
http://www.proacad.ufpe.br/dde/edital_prof_magisterio_superior_2008/
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comportamentos ou de processos mentais, devida à 
interação com o meio, experiência ou exercício.  

 Processo de aquisição e assimilação, mais ou menos 
consciente, de novos padrões e novas formas de perceber, 
ser, pensar e agir.11 

 Mudança do comportamento observável, mensurada através 
de instrumentos e procedimentos específicos, sob a ação de 
contingências do meio externo. 

 Auto-atualização de potencialidades do self, respondendo à 

tendência natural de aprimoramento do ser humano. 
 Construção de estruturas cognitivas progressivamente mais 

sofisticadas, como decorrência de adaptações suscitadas 
pelo ambiente. (p.83) 

1.7. Aprendizagem em ambientes virtuais 
Segundo Barajas (2003)12 ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) é “um espaço ou uma comunidade organizada com o 
propósito de aprender”, o que cria a necessidade da articulação 
de três fatores essenciais – o aparato tecnológico que lhe dê 
suporte, o desenvolvimento de uma metodologia adequada e 
uma concepção clara de aprendizagem, de construção do 
conhecimento. 
Neste Módulo pretendemos em diversos momentos, pela 

especificidade do curso, abordar esta modalidade de 
aprendizagem. 
É claro que ela mantém características e especificidades da 
aprendizagem como a estudávamos há alguns anos, mas tem 
sutilezas e nuances que são ainda pouco familiares para nós, 
professores, e fortes impactos na nossa formação, ainda muito 
tradicional. 

Como dizem Medeiros et alii (2001)13, com propriedade, esta 

formação não pode ser do tipo “"o professor entra por uma 
porta tradicional e sai por um portal virtual.". 
Moran (2007)14, ao falar sobre Educação a Distância em uma 
entrevista, afirma que ela traz mudanças profundas nos 
processo de ensino e aprendizagem e até mesmo na maneira 

radical como se pensa o conhecimento. E conclui: 
Alteram-se dimensões já dominadas no campo da prática 
docente, como a distribuição de tempos e espaços especiais, 
agora associados ao uso de estratégias educativas com suporte 
em ferramentas tecnológicas que alteram e amplificam as 
dimensões de eficiência e de qualidade nos processos 
educativos; todavia, temos presente que essas mediações, se 
entendidas em seus fins, não são suficientes à instauração de 
transformações de fundo, assim como do “dar  conta” das 
possibilidades de aprendizagem (Moran, 2007). (p.89) 
Re: Vamos co-criar o hipertexto da unidade 1 por Tatiana Claro - 
Thursday, 10 July 2008, 02:05 
Olá, Marco, Méa e pessoAll 

Gostei bastante desse compartilhamento de PPT. Ainda não conhecia. 
Maravilha!!! Aliás, a apresentação sobre imigrantes e nativos vai 
colaborar mais um pouquinho para meu quadro teórico da dissertação, 
pois estou discutindo tal questão, ainda que brevemente.  
Assim como Marco, também tenho especial interesse pelos processos de 
aprendizagem em ambientes virtuais, pois pesquiso exatamente sobre o 
outro lado, a docência em ambientes online, e sinto tamanha 
necessidade em perceber como ocorre a aprendizagem nos AVAs.  

significativas. 

 

No final do texto a 

aprendizagem online é 

abordada. Destacam-se 

aproximações e 

especificidades em relação à 

aprendizagem presencial. 

Reforça a necessidade de 

formação docente e de um 

cuidado especial em relação 

ao AVA e as concepções de 

aprendizagem por trás da 

estrutura de um curso. 

 

Tatiana expõe seu interesse 

pelo tema da aprendizagem 

online e reconhece o valor dos 

conteúdos anexados por 

Marco. 

 

 

                                                           
11  SCHMITZ, E. Fundamentos da Didática. São Leopoldo: UNISINOS, 1993. 
12  BARAJAS, M. Entornos Virtuales de Aprendizaje en la enseñanza superior: fuentes para una revisión del campo”. In: 

Barajas, M. (Coord.): La tecnologia educativa en la enseñanza superior. Madrid, McGraw-Hill, 2003, p. 3-29. 
13

  Medeiros, M. et alii. Teacher's Capacitation for the  Organization  of  the  Learning Environment. Conference Proceedings / CD-

ROM of 20th ICDE World Conference, Düsseldorf, April, 2001. Session Posters. 
14

  MORAN, J. M. A Internet nos ajuda, mas ela sozinha não dá conta da complexidade do aprender. Disponível em 

http://www.educacional.com.br/entrevistas/entrevista0025.asp. 

 Acessado em 12/12/2007. 

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=98&course=11
http://www.educacional.com.br/entrevistas/entrevista0025.asp
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Méa, gostei da dica do livro. Você o tem? Poderia me emprestar?  

Bjs (p.93) 

2. Cibercultura 

 
A vertiginosa expansão da tecnologia de informação e 
comunicação criou a demanda de pesquisas sobre uma forma de 
aprendizagem há poucos anos não conhecida: a aprendizagem 

em ambientes virtuais ou aprendizagem online. (p.89) 
Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Marco Silva - Saturday, 5 
July 2008, 23:42 
Estou refletindo sobre o texto da Eloíza. Antes de tratar especificamente 
dele, trago esta postagem atendendo à orientação feita neste fórum que 
diz: Sugiram sinalizações e provocações para reflexões, novas 
leituras,... 

Aqui vai:   
Tenho crescentes inquietações teóricas sobre as noções "geração 2.0" e 
"nativos digitais". Minhas leituras estão muito voltadas para os campos 
da sociologia, antropologia, educação e comunicação. Faz tempo 
que venho querendo fazer incursões pela área da psicologia para olhar 
essas noções tb com as lentes dessa importante ciência.  
Uma vez que a Equipe PPGE UERJ trabalha seu Módulo 
3 principalmente com o viés da psicologia, compartilho duas 
apresentações que considero elucidativas sobre a noções que me 
inquietam, peço orientações bibliográficas e alguma síntese sobre 
suas reflexões a respeito.  

| View | Upload your own [slides sobre geração 2.0, 
enfocando as trasformações, mais informações, novos processamentos 
de informação – em que pode afetar a aprendizagem, a educação e a 
sociedade como um todo?] 

 | View | Upload your own [slides sobre nativos digitais 

X migrantes. Comparação entre os estilos de acesso e tratamento de 

informações. Leva a pensar nas repercussões disso sobre a educação] 
Abraço, (p.92) 
Vamos co-criar o hipertexto da unidade 1 por Edmea Santos - 
Wednesday, 9 July 2008, 12:07 
Oi Marco! 
Suas dicas são ótimas. O "youtube" de ppt é mais um recurso da Web 
2.0 muito bacana para socializarmos e compartilharmos nossas sínteses 
de apresentações. Marco temos um livro chamado "cabeças digitais" que 
foi organizado pelo grupo de Pasicologia da PUC-RJ. Neste livro os 
autores trazem dados de pesquisas sobre esta geração net a luz do 
referencial da Psicologia. Vale a pena conferi! 
Olá pessoal! 

O objetivo aqui é construirmos juntos a rede hipertextual para 
transformarmos o livro do moodle num hipertexto com mais 
intertextualidade, multivocalidade, polifonia de sentidos.  
Precisamos de multurreferencialidade de links. Vamos colaborar. Tragam 
para cá sugestões de objetos de aprendizagem já publicados na internet. 
Se vc tem alguma produção de seja copy free pode postar aqui.  
[]s Méa (p.92) 

Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Monica Mandaji - Thursday, 
10 July 2008, 21:25 
Marcos 
Gostei muito do ppts e também venho analisando esta geração pela ótica 
da comunicação uma vez que na Universidade onde trabalho estamos 
sendo levados a desenvolver projetos de comunicação na WEB 2,0. 
Um abraço Mônica (p.93) 
Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Maria Leopoldina Pereira - 
Friday, 11 July 2008, 16:14 
Oi,Marco...      Gostei muito dos ppts.Aqui no LIC não utilizamos 
"imigrante",mas "estrangeiro" digital.É um termo que Maria Teresa nos 
trouxe e que está presente não só em nossas atas do grupo,como 
também em textos construídos por nossos membros e que consideramos 
retratar perfeitamente aqueles que não cresceram com a presença da 
internet. (p.93) 

A educação online é uma 

demanda da cibercultura. 

Quanto mais o ciberespaço se 

torna um ambiente público de 

relações, mais necessário se 

faz utilizá-lo para educar. Os 

seus usuários necessitam de 

muito mais conhecimento 

para o utilizarem de forma 

mais complexa e rica do que o 

simples entretenimento e a 

busca e “saque” de 

informações insignificantes 

(de massa, que pouco 

acrescentam). 

 

Marco contribui no co-criando 

com duas apresentações de 

slides muito interessantes: a 

primeira falando da geração 

2.0, fazendo referência à 

WEB 2.0, que promove 

aplicações de Internet 

altamente interativas (como 

WIKI, etc.). Enfoca o 

aumento exponencial das 

informações, novos 

processamentos de 

informação – em que pode 

afetar a aprendizagem, a 

educação e a sociedade como 

um todo? A segunda, fala de 

“nativos digitais” X 

“migrantes”. Comparação 

entre os estilos de acesso e 

tratamento de informações das 

gerações anteriores com a que 

está chegando a idade adulta. 

Leva a pensar nas 

repercussões disso sobre a 

educação. 

 

Edméa relembra o objetivo do 

fórum, altamente associado à 

cibercultura: a construção 

hipertextual do conteúdo do 

módulo. 

  

Mônica se identifica com as 

apresentações anexadas por 

Marco, assim como 

Leopoldina. 

 

 

3. Formação Docente  

 
1.1. A Psicologia e a Educação 
Uma polêmica bem conhecida, relativa à interseção entre os 
estudos da Psicologia e da Educação é a da própria existência 
de uma área chamada Psicologia da Educação. Muitos 

Como o trecho bem afirma, a 

psicologia da educação é 

essencial à formação de 

docentes, presenciais ou 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11
http://www.slideshare.net/cristobalcobo/generacin-y-ciudadanos-20-de-la-era-digital?src=embed
http://www.slideshare.net/upload?src=embed
http://www.slideshare.net/erionline/nativos-digitais-versao-compativel
http://www.slideshare.net/upload
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=382&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=397&course=11
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questionam a sua existência, afirmando que esta área nada 
mais é que uma seleção de conteúdos, estudos e explicações de 

diferentes áreas da Psicologia, não constituindo um corpo 
organizado de conhecimentos. 
Outros entendem que a Psicologia da Educação traz 
contribuições e estudos originais, agrega conteúdos novos à 
Educação, constituindo-se em uma área de conhecimento com 
todos os atributos necessários – desenvolvimento de pesquisas, 
enunciação de conteúdos e objetivos próprios. 

Ela não constitui uma série de recomendações, cuidados e 
“dicas” que garantem um bom ensino. Não tem como meta 
prescrever princípios para ensinar bem, mas sim desenvolver a 
capacidade explicativa do fenômeno educacional que lhe 
garanta o lugar de ciência fundamental para a Educação. 
Coll et alii (2004)15 destacam alguns fatores que esclarecem o 

porquê de tantas divergências internas da Psicologia, quando se 
trata da abordagem da Educação: 
 A existência de diferentes marcos teóricos adotados ao 

estudar os processos educacionais; 
 a variedade de conceitos de Educação e de ensino 

existentes, tomados como ponto de partida para os estudos 
psicológicos; 

 a atribuição de variados graus de importância aos 
componentes psicológicos e aos educacionais no estudo dos 
processos de ensino e de aprendizagem; 

 as dificuldades de realização de pesquisas em Psicologia, 
mesmo quando têm objetos de estudo mais concretos, 
como no caso da Educação; 

 dificuldade no estabelecimento da relação teoria-prática em 

Psicologia associada à “cobrança” de intervenções como 

ocorre, por exemplo, nas dificuldades de aprendizagem. 
A relação entre a Psicologia e a Educação, em sua evolução 
histórica, avançou em três áreas: o desenvolvimento infantil, a 
psicometria (disciplina inserida na Metodologia das Ciências do 
Comportamento e que estuda a medida psicológica) e a 

aprendizagem. 
Mesmo com as alterações desta relação no correr da história, os 
estudos sobre a aprendizagem se mantiveram foco privilegiado 
da Psicologia da Educação e merecem destaque na formação 
docente. 
Consideremos, portanto, que a Psicologia da Educação tem três 
dimensões – teórico-conceitual, tecnológico-projetiva e técnico-

prática, sendo essencial à formação docente para ambientes 
presenciais ou online. 
Concluímos com Chakur (2001)16 que a psicologia da educação 

pode facilitar ao docente em formação condições para conhecer 
melhor o aluno e suas condições de aprendizagem, para buscar 
com maior eficácia as causas do insucesso na aprendizagem, 
para fundamentar uma prática pedagógica de excelência. (p.82) 
 

online. 

 

Conhecer e aplicar as teorias 

de aprendizagem possibilita 

práticas pedagógicas mais 

coerentes e fundamentadas, o 

que transforma 

substancialmente a educação. 

4. Mediação A quarta instância, a realidade, não é atingida ou aprendida 
diretamente, mas através de um processo do qual vocês ouvirão 
falar muito no nosso Módulo: a MEDIAÇÃO. 
Aprendemos a realidade ou o mundo  externo através da 

mediação do outro, da cultura, da ciência, de um sistema de 
valores, de uma rede de significados e representações. 
Todo este processo requer do indivíduo que aprende a ação, 
pois a aprendizagem não ocorre de forma passiva por parte do 
sujeito. 
Finalmente a linguagem, estudada no próximo Módulo, é 

posicionada no esquema como veículo da aprendizagem. Não 
falamos aqui apenas da linguagem oral ou escrita, mas do 

O trecho deixa clara a visão 

de mediação, visão coerente 

com a desta pesquisa. O 

homem é um ser social. 

Aprende com a mediação de 

outro homens e de 

instrumentos e signos. 

                                                           
15  COLL, C. et al (orgs.). Desenvolvimento Psicológico e Educação. V.2, Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2004. 
16  CHAKUR, Cilene Ribeiro de Sá Leite (org.). Problemas da Educação sob o olhar da Psicologia. Araraquara: FCL/Laboratório - 

Editorial/UNESP, 2001. 
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variado repertório de linguagens de que o ser humano dispõe. 
(p.85) 

5. Interação 1.3. Instâncias da aprendizagem 
Grossi (1990)17 criou um esquema das instâncias da 
aprendizagem, que pode ser útil para aclarar este conceito: 

INSTÂNCIAS DA APRENDIZAGEM 

 
Segundo o esquema há quatro esferas que envolvem o 

organismo (indivíduo): o outro, a cultura, a Ciência e a 
realidade. 

Este organismo é assim definido pela autora:  
(...) conjunto de órgãos que nos constituem, à nossa bagagem 
genética, ao que nos faz fisicamente distintos dos demais. O 
organismo é a instância onde memorizamos o que aprendemos, 
onde criamos automatismos. Por que escrevemos rapidamente? 
Porque criamos esquemas automáticos que nos permitem fazer 
isto; e isto está no organismo. (Grossi, 1990, p. 49). 
Vocês acham que o termo “organismo” pode se confundir com 
“corpo”? Pois a autora se preocupa em distinguir os dois, com 
um exemplo bem apropriado: 
Uma mão é organismo enquanto estiver simplesmente sendo 
vista como um pedaço de alguém. No momento em que fizer 
um gesto de adeus ou um gesto de OK, já não é mais 
organismo; trata-se de uma manifestação do corpo. O corpo é a 
forma como o organismo atua. Pode-se comparar o organismo a 
uma tela e o corpo, à imagem que a inteligência e o desejo 
projetam sobre essa tela. (Grossi, op.cit., p. 49). 
O sujeito que aprende (organismo) compreende portanto 
inteligência, desejo (motivação) e corpo. Ele é enriquecido com 
uma outra dimensão: a social, composta das quatro esferas 

citadas anteriormente (o outro, a cultura, a Ciência e a 
realidade). (p.85) 

O trecho aborda a interação. 

Sozinho o homem não é 

homem. Faz-se homem na 

interação com outros homens. 

6. Aprendizagem 

Colaborativa 
Aprendizagem colaborativa 
O gente, 
O vídeo disponibilizado no link abaixo traduz bem o conceito de 
Aprendizagem Colaborativa. 
http://www.youtube.com/watch?v=NjJGSMJQ91U 
abs, Maristela (p.47) – este item veio do glossário (única postagem de 
discente no glossário, com referências feitas por outros discentes)) 

1.5. Características da aprendizagem 
 Processo dinâmico – não é absorção passiva, exige atividade 

externa (física) e interna, participação integral do indivíduo 
em todos os seus aspectos. 

 Processo contínuo – está presente do início ao fim da vida 
humana. 

 Processo global (compósito) – todos os aspectos que 
constituem a personalidade são ativados no processo de 
aprendizagem. 

 Processo pessoal – a aprendizagem é intransferível. Tem 
maneira, ritmo, preferências, métodos pessoais. 

 Processo gradativo – ocorre através de processos 
gradativamente mais complexos. Um efeito disso é a 
gradação de conteúdos, dos mais fáceis para os mais 

difíceis, na organização curricular. 
 Processo cumulativo – as experiências anteriores, os 

conceitos construídos anteriormente servem de base para a 

aquisição de novos conteúdos. 
 

Como relatado em fóruns 

anteriores, Maristela postou 

no “glossário colaborativo” 

este vídeo e conceito. 

Entretanto, o referido 

glossário não funcionou como 

o esperado. Na verdade ele foi 

feito pela docente Patricia, a 

partir dos conceitos mais 

importantes dos textos-base. 

Mesmo assim, o glossário no 

Moodle é uma ferramenta 

bem interessante, pois 

hipertextualiza os textos. 

 

Considerando as 

características da 

aprendizagem apontadas no 

texto-base, cabe refletir: não 

seria a aprendizagem 

colaborativa o melhor 

caminho para uma 

aprendizagem realmente 

significativa, real. 

 

O texto também traz à 

discussão o fato de que o 

                                                           
17 GROSSI, Esther Pillar. A contribuição da psicologia na educação. Em Aberto. Brasília, v.9, n. 48, p.45-50, out/dez. 1990.  

http://www.youtube.com/watch?v=NjJGSMJQ91U
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1.6. Fatores determinantes da aprendizagem 
Em uma abordagem inicial podemos dizer que a aprendizagem 

está sustentada por três fatores: família, escola e aluno, que se 
complementam. 
Temos que considerar, no entanto, que a aprendizagem não é 
apenas formal, que é promovida por instituições de ensino e 
formação e conduz ao recebimento de diplomas, certificados e 
qualificações.  
Temos também aprendizagens não-formais, que ocorrem em 

ambientes não escolares como locais de trabalho, organizações 
da sociedade civil (associações, sindicatos e partidos políticos, 
por exemplo) e aprendizagens informais, que acontecem no 
cotidiano, não intencionalmente. 
Desta forma, olhando o processo pela ótica da Psicologia, 
podemos destacar como fatores interferentes na aprendizagem: 

 Inteligência, incluindo a atenção, a percepção, a memória.  
 Motivação.  
 Experiência anterior.  
 Fatores socioculturais. (p.88) 
 

Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Edmea Santos - Tuesday, 15 
July 2008, 00:34 
Oi Beth! 
Muito bom tê-la entre nós. Nunca é tarde para colaborar, ensinar a 
aprender. Você já chegou colaborando. Vou adentrar no link sugerido! 
[]s  Méa (p.94) 

contexto social influi na 

aprendizagem. Ora, se o 

contexto está mudando, as 

influências na aprendizagem, 

mais cedo o mais tarde, serão 

percebidas. O mercado de 

trabalho já exige profissionais 

que saibam trabalhar 

cooperativamente. Mas 

quando pensamos em 

colaboração, vai além da 

simples busca em equipe de 

um objetivo. Passa pela 

transformação das relações 

competitivas capitalistas para 

novas relações solidárias e 

democráticas. 

 

Edméa responde à Maria 

Elizabeth, destacando que a 

qualquer o momento o 

importante é colaborar, 

ensinar e aprender, ou seja, ela 

coloca em evidência sua 

forma de ver a educação. 

7. Didática em Educação 

Online 
1.4. Paradigmas teóricos do estudo da aprendizagem 
Ferreira (1986)18 afirma que a Psicologia da Educação se ocupa 
das questões relativas a três áreas de estudo: aprendizagem, 
desenvolvimento humano e ensino. Suas pesquisas buscam, em 

última instância, o aprimoramento dos processos de ensino e 
aprendizagem. 
A autora descreve três paradigmas teóricos dominantes na 
Psicologia. Cada um deles representa uma visão das relações 
indivíduo – sociedade e repercute na Psicologia da Educação, 
nas concepções de desenvolvimento humano e de 
aprendizagem: 

- Objetivista 

- Subjetivista 

- Histórico-crítico 
1.4.1. Paradigma Objetivista 

Fundamenta-se na Psicologia experimental e na visão do 
homem como um “fato” observável a partir dos 
comportamentos que manifesta. O meio o controla e condiciona. 

Com isto a Educação fica reduzida à manipulação de estímulos 
externos que possam conduzir a respostas consideradas 
desejadas e a aprendizagem à verificação dos efeitos objetivos 
deste processo, uma adaptação passiva ao ambiente. 

Destacam-se nesta corrente: 
. Pavlov (1849-1936) – realizou o condicionamento de cães, 

formulando o conceito de condicionamento clássico ou 
respondente (transferência de uma resposta associada a um 
estímulo para outro, que inicialmente não a provocava). 

. Thorndike (1874-1949) – formulou a Lei do Efeito (todo e 
qualquer ato que produz satisfação fica indissociavelmente 

ligado à situação em que ocorreu e, quando ela se reproduz, 
a probabilidade de repetição do ato é maior do que antes, 
havendo a fixação do acerto inicialmente acidental). 

. Watson (1878-1958) – criador do termo Behaviorismo e do 

conceito de generalização de estímulos, condicionou bebês a 
sentirem medo de ratos de brinquedo, provando assim a 

possibilidade de controle do comportamento através de 
estímulos externos. 

. Skinner (1904-1990) – enunciou o conceito de 

Dependendo do paradigma 

teórico de estudo da 

aprendizagem, delineiam-se 

didáticas diferentes. 

 

Dentre elas, a que me 

interessa abordar são as 

histórico-críticas, 

especialmente a vygotskyana, 

na qual o aluno é um sujeito 

ativo que constrói seu 

conhecimento em interação 

com os outros homens e com 

seu meio. 

 

Edméa abre o fórum co-

criando, numa inusitada, 

criativa e enriquecedora forma 

de construção cooperativa.  

                                                           
18  FERREIRA, M.G. Psicologia Educacional: análise crítica. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1986. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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condicionamento operante, trabalhando experimentalmente 
com ratos provou que o comportamento pode ser modelado 

através da utilização de reforços positivos e negativos. 
1.4.2. Paradigma Subjetivista 
Fundamenta-se na Psicologia de cunho filosófico e preconiza a 
centralização do processo educacional na satisfação das 
necessidades dos educandos, segundo a sua natureza e 
desenvolvimento, vistos de forma “natural”. Sua expressão 
principal são os modelos não-diretivistas de Educação. 

Em oposição à abordagem anterior, vê o homem como um ser 
autônomo, criado para a liberdade e não determinado pelo 
meio. A Educação deve, então, criar situações favoráveis ao 
desenvolvimento pleno das suas potencialidades, tendências e 
predisposições naturais. 
Destacam-se nesta corrente: 

.  Dewey (1859-1952) – valoriza a iniciativa e a 
independência, que levam à autonomia e ao autogoverno, 
propõe a “educação progressiva”, que amplia a experiência 
da criança e lhe permite o domínio sobre a própria vida. A 
aprendizagem se dá através da pesquisa individual e 
coletiva. 

. Maslow (1908-1970) – focaliza os seus estudos na 

motivação humana através de um ciclo e da hierarquização 
em uma pirâmide.  

. Rogers (1902 -1987) – principal nome da corrente 
humanista em Psicologia, enuncia uma crença inabalável na 
natureza positiva do ser humano. O homem precisa, 
segundo ele, desenvolver plenamente as potencialidades 
pessoais. Entre elas destaca a tendência natural da evolução 

humana à busca da harmonia consigo mesmo e com os 

demais. Confiança nos próprios desejos e intuições, 
liberdade e responsabilidade para agir e disponibilidade para 
criar compõem essas qualidades positivas do self. Criou o 
termo “nao-diretivo”, aplicado à Psicoterapia e à Educação, 
definindo o respeito à liberdade essencial ao homem. Para o 

professor – chamado de “facilitador da aprendizagem” – 
algumas qualidades são essenciais: autenticidade, empatia, 
congruência e respeito incondicional ao ser que aprende. 

1.4.3. Paradigma Histórico-crítico 
Tem como questão central o indivíduo como ser histórico, sendo 
a relação homem-sociedade vista como interação recíproca em 
que ambos se afetam e se transformam.  

A Educação pode simplesmente “reproduzir” as relações sociais 
existentes, “adaptando” o homem ao meio. Pode, no entanto, 
contribuir para a transformação da realidade e para a 

emancipação do homem formando indivíduos críticos e 
reflexivos, prontos para interferir ativamente na prática social. 
São valorizados o diálogo, a interação, o processo de mediação. 
A aprendizagem é, encarada desta forma, construção humana 

permanente, efetiva e contínua, que resulta de trocas dialéticas 
como o meio histórico e social. 
Destacam-se nesta corrente: 
. Piaget (1896-1980) – Faz um estudo psicogenético do 

desenvolvimento humano (estudo das formas mais 
primitivas de conhecimento até as mais complexas). Para 

ele o sujeito estabelece troca com o meio, através de duas 
dimensões: a assimilação e a acomodação. Nos dois casos é 
ativo no processo de aprendizagem, agindo sobre o meio 
inicialmente através de esquemas de ação e mais tarde 
através dos esquemas de representação.  

. Vygotsky (1896-1934) – Autor da Teoria sociointeracionista 
do desenvolvimento humano e da aprendizagem. Enfatiza a 

construção do conhecimento como uma interação mediada 
por várias mediações. Desta forma os conceitos 
espontâneos, trazidos pela criança, transformam-se em 
conceitos científicos. (p.86) 

Co-criando o hipertexto da unidade por Edmea Santos - Thursday, 3 July 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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2008, 00:15 

 Olá pessoal! 
Este fórum de discussão "co-criando o hipertexto da unidade 1 " é um 

espaço de criação coletiva para agregarmos valor ao conteúdo inicial da 
nossa unidade. Nós da UERJ optamos pela produção de um texto base 
para cada unidade do nosso módulo. Na unidade 1 contamos com a 
autoria da professora Eloiza Oliveira. 
A idéia de termos um texto base garantirá para nossos cursistas o 
acesso a um "pré-texto" que apresenta o conteúdo básico dos temas da 
unidade. Este texto base encontra-se em dois formatos: 

 1) livro hipertexto - Interface do moodle 

 2) documento em Word (Texto para fácil impressão. Muitos de nós 

preferimos fazer a leitura geral de forma mais contemplativa)  
No primeiro formato temos tela a tela para co-criamos juntos o hipertexto. 
Este fórum é o nosso espaço de co-criação. Como poderemos 

participar?  

 Sugiram links para objetos digitais (textos jornalisticos, cases, 
artigos científicos, vídeos, imagens, sons). 

 Sugiram sinalizações e provocações para reflexões, novas 
leituras, questões para o fórum "brincando de labirinto" que é o 
fórum da unidade. 

Esperamos por vocês aqui! []s Equipe UERJ  (p.91) 

8. Material Didático Aparência da interface Livro: 
 

 
 

Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Marco Silva - Saturday, 12 
July 2008, 18:07 
Leopoldina, Méa, Tatiana e Mônica 
Este SLIDESHARE < http://www.slideshare.net/ > é de fato o Youtube 
dos power points. Méa chamou assim e concordo. Entrem no site e 
busquem power points sobre temas do seu interesse. Veja na parte 
superior direita o local de escrever o tema do seu interesse e o botão 
SEARCH. 
Fiz pesquisa sobre diversos temas e localizei ppts muito interessantes. 
Vcs tb podem postar lá seus ppts. É um grande respositório de ppts. 
De fato é mais um recurso da web 2.0. Vamos lançar mão dele e 
divulgar.  
Para postar um ppt aqui no Moodle é muito fácil. Basta pegar o endereço 
Embed e colar aqui. O mesmo procedimento para postar vídos do 

Youtube aqui. Que quiser saber como faz, faça contato comigo pelo 
skype no endereço prof_marcosilva . Explico com prazer. 

Abração, (94) 

Quanto ao material didático, 

os alunos comentaram mais 

sobre ele nos fóruns 

anteriores.  

 

Mas, por outro lado, os alunos 

que participaram do co-

criando enriqueceram o 

material didático da unidade, 

como no exemplo em que 

Marco indica apresentações de 

slides e depois relata como 

utilizar recursos da Internet no 

Moodle. 

9. Docência Online O que mais decisivamente influencia a enunciação de um 

conceito de aprendizagem é o arcabouço teórico a que está 
relacionado. Ele define o conceito de homem que norteia os 
estudos realizados, o recorte da problemática a ser abordada, o 
tratamento metodológico e até mesmo a utilização dos 
resultados obtidos. 
Alguns autores como Lapp et al (1975)19, por exemplo, falam de 
modelos de aprendizagem que determinam modelos de ensino: 

a) Modelo clássico ou tradicional – o indivíduo que aprende é 
visto como passivo ou depositário do conhecimento, 
tomando como foco o professor, transmissor do 

conhecimento, e os métodos de ensino. 
b) Modelo tecnológico (tecnicista) – enfatiza as técnicas e o 

No texto-base as teorias de 

aprendizagem apontam para 

modelos de ensino bem 

diferenciados, os quais são 

abordados sucintamente. 

 

Maria Elizabeth contribuiu 

com um texto falando sobre a 

atuação docente em EAD. 

                                                           
19

  LAPP, D., BENDER, H., ELLENWOOD, S. & JOHN, M. Teaching and Learning: Philosophical, Psychological, Curricular 

Applications. NY: Macmillan, 1975. 
 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/book/view.php?id=1670
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/book/view.php?id=1670
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=1674
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11
http://www.slideshare.net/
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domínio do conteúdo, a transmissão de informações e o 
desenvolvimento de competências orientadas para o futuro, 

visualizáveis através de comportamentos observáveis e 
mensuráveis. 

c) Modelo personalizado – destaca o indivíduo como centro do 
processo, seus interesses, experiências, necessidades e 
aspectos emocionais, considerando-o de forma dissociada 
do envoltório social. 

d) Modelo interacional – dá relevo à dialética da interação 

entre professor e aluno e importância à interação, à 
comunicação, ao diálogo. Volta-se para a análise crítica de 
problemas sócio-culturais. (p.86) 

 

Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Maria Elizabeth Almeida - 
Monday, 14 July 2008, 22:18 
Caros 
A Revista PUC Viva da associação do professores da PUC/SP - 
APROPUC, adotou o tema Educação a Distância no número 24, do ano 
2005, com a intenção de confrontar posições pós e contra. Alguns artigos 
vêm ao encontro das discussões em desenvolvimento neste fórum. A 
contribuição que eu trouxe p/ essa revista tem foco na atuação docente 
on-line: http://www.apropucsp.org.br/revista/r24_r07.htm 
Abç e me desculpem pela pequena participação neste início de módulo, 
mas estive fora por alguns dias p/ que pudesse me afastar um pouco do 
dia a dia da universidade. 
Abç Beth (p.94) 

10. Gestão da 

Aprendizagem em 

AVA 

 Olá pessoal! 

 Para participar da unidade 1 do módulo 3 sugerimos o seguinte roteiro: 

 Participe do fórum boas-vindas. Neste fórum poste sua 
apresentação rápida, fale sobre suas expectativas para este módulo 
3, apresente-se para os colegas. Quem ainda não participou do 
curso nos módulos anteriores terá oportunidade de se apresentar 
aqui. Não perca tempo. Quem já participou poderá demarcar um 
pouco mais a sua presença! 

 Estude o texto base da unidade. Temos duas versões: 1) hipertexto com 

a interface livro do Moodle, 2) Documento em word para impressão e 
leitura básica da unidade. Nesta segunda versão não temos como 
acessar o palavras do glossário, nem os links. Para fazer uma leitura 
mais hipertextual acesso o primeiro formato. 
 Participe do fórum "co-criando o hipertexto". O objetivo deste fórum é 
colaborar com a hipertextualidade do texto base da unidade. Todos nós 
temos muitas referências para compartilhar sobre aprendizagem e 
aprendizagem na docência. Esta é uma ótima oportunidade de 
sugerirmos links e estratégias multirreferenciais de leituras e atividades. 
 Participe do fórum "brincando de labirinto". Este fórum é o nosso espaço 
de debates mais específico sobre os temas da unidade. O texto base da 
unidade é apenas um "pré-texto" como co-criarmos juntos os conteúdos 
e discussões da unidade 1. Neste fórum abrimos um tópico com uma 
provocação inicial. Se você não quiser "entrar no labirinto" por esta porta 
sugerida por nós, crie sua própria entrada. Basta criar e mediar um 
tópico de discussão. Qualquer cursista poderá criar um tópico desejado. 
Apenas preste atenção para não criarmos tópicos repetidos.  
 Além disso tudo, temos ainda: fórum "vamos fuxicar?". Este fórum é 
para tomarmos café, comermos acarajé, falarmos amenidades, sugeri 
outros "nós". Enfim,  fuxicar. O glossário específico também é 
colaboratico. Contribua com novos verbetes ou comente os verbetes 
existentes. A interface bate-papo é para nossos encontros síncronos. 
Use e abuse! 
Pessoal, o desenho didático é uma arquitetura para ser habitada. 
Vamos habitar este nosso primeiro ensaio de arquitetura na unidade 

1?  
Esperamos por todos e todas! Equipe UERJ  Última atualização: 

Thursday, 3 July 2008, 11:02 (p.74) 

Mas uma vez, em relação à 

gestão da aprendizagem, o 

roteiro surge como forma de 

favorecer a auto-organização 

dos discentes e a organização 

do curso como um todo. Além 

disso, serve para relembrar as 

atividades que ficaram ativas 

ao longo de todo o módulo / 

unidade (fuxico / Co-criando) 

 
PPaarrttee  ddoo  CCuurrssoo::  FFóórruumm  BBrriinnccaannddoo  ddee  LLaabbiirriinnttoo  ––  PPaarrttee  11  ––  GGlloossssáárriioo  ddee  EExxppeerriiêênncciiaass  

Categorias  Conteúdo 

Manifesto Oculto 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=190&course=11
http://www.apropucsp.org.br/revista/r24_r07.htm
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=2161
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/book/view.php?id=1670
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=2168
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=1674
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=1674
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1. Conceito de Educação 

Online 
Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só aprendizagem? 
por Edmea Santos - Saturday, 5 July 2008, 21:46 

Oi pessoal! 
Patrícia você resgata da fala da Maristela um trecho bem interessante. 
Maristela nos convoca a repensarmos a prática de ensino baseada na 

pedagogia da transmissão. A fala da Maristela destada o ensino 
diretamente, seja para denunciar experiências ruins ou anunciar 
experiâncias interessantes. Em nossa unidade 1 a aprendizagem é o 
nosso principal conceito. Para propor novas entradas para este 
labirinto elencamos as seguintes questões: 

 Será que podemos separar aprendizagem de ensino na 
educação online?  

 Será que não estamos muito centrados no ensino quando 
arquitetamos desenhos didáticos?  

 Todo ensino leva à aprendizagem?  

  Podemos aprender sem ensinar?  

 Quando falamos de aprendizagem online temos 
necessariamente que nos preocupar com o ensino online? 

Como a Psicologia da Aprendizagem se relaciona com estas 
questões? Será que a Psicologia da Educação se relaciona com as 
questões da prática pedagógica? O que muda na educação online? 
Bento Silva, Maria Teresa, Adriana Bruno, Eloiza e demais colegas, 

que atuam diretamente com o campo da Psicologia da Aprendizagem,  o 
que vocês acham disso tudo?  
[]s Méa (p.98) 
Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 
aprendizagem? por Adriana Bruno - Sunday, 6 July 2008, 15:03 
Queridos colegas, querida Mea, 
E tentador (estou sem acento no teclado) ler as mesgns trocadas aqui e, 
mesmo viajando, abrir meu email e nao dar uns pitacos seria 
impossivel... Infelizmente nao estou conseguindo interagir como gostaria 
e assim, deixo aqui algumas questoes sobre a provocacao da Mea... 
Percebo, em diversas ocasioes, que temos uma tendencia a separar 
pontos de um lado (ou presencial ou virtual, ou isso ou aquilo etc...) e 
noutras juntamos tudo... bem, no caso dos processos de ensino e de 
aprendizagem eu, mesmo sabendo que sao interdependentes, sinto que 
sao distintos... desse modo, um nao garantiria o outro... 
Ha um autor, se nao me engano foi o Saturnino de La Torre quem 
escreveu num de seus livros sobre didatica, que concebemos a auto-
aprendizagem, mas nao a auto-ensinagem, uma vez que o processo de 
ensino esta diretamente implicado no outro, necessariamente nas 
relacoes interpessoais... esses elementos tem me intrigado um bocado... 
acho que podemos pensar nisso e aos poucos vamos ampliando mais 
nossas reflexoes... 
tenho que liberar e internet daqui... snif... 
Bjs Dri 
Ps.: tentarei acompanhar... ai ai... que delicia esta esta 
provocacao...(p.99) 
Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 
aprendizagem? por Maria Teresa Freitas - Tuesday, 8 July 2008, 21:40 
Méa 
 Vc traz questões importantes. 

Será que podemos separar aprendizagem de ensino na educação 
online?  
R- Vejo uma relação dialética entre ensino e aprendizagem tanto no 
presencial quanto na educação online.Acredito que só há ensino se 
este resulta em aprendizagem. Pasolini tem uma frase que gosto 
muito em seu livro "Jovens Infelizes" : "...não se pode pode ensinar 
se também não se aprende". A relação ensino-aprendizagem é uma 
só . Os espaços onde ela acontece :sala de aula presencial, 
encontros presenciais ou espaço virtual, online, é que são 
diferentes e usam de recursos diferentes. 
Respondendo sua outra pergunta digo que quando arquitetamos 
um desenho didático deveríamos estar centrados na aprendizagem 
que eles poderão proporcinar. 
Todo ensino deveria levar à aprendizagem, mas infelizmente naõ é 
isso que sempre acontece. 
A Psicologia da Educação está imbrincada com a prática 
pedagógica.Defendo no livro :" Psicologia e Educação: um 
intertexto" a idéia de que a psicologia da educação não é uma mera 

Edméa aponta coisas 

importantes sobre o conceito 

de educação online: a) precisa 

superar a pedagogia da 

transmissão; b) questiona a 

relação entre ensino e 

aprendizagem na educação 

online; c) lembra que o 

conceito de aprendizagem é 

fundamental para a educação; 

d) questiona se a preocupação 

com o ensino não é mais forte 

na educação online; e) e, por 

fim, questiona como a 

Psicologia da Aprendizagem 

se relaciona com estas 

questões. 

Segundo meus estudos, 

realmente há uma linha de 

ensino a distância 

(instrucional) que se preocupa 

com o ensino (inclusive = 

ensino a distância).  

Segundo alguns estudos  

 (Moore, Peters), ao pensar a 

educação a distância três 

aspectos são fundamentais: 

diálogo, estrutura e autonomia 

(MOORE, apud Peters, 2007). 

Nos cursos instrucionais a 

estrutura é rígida, pensada 

passo-a-passo, o diálogo é 

reduzido às repostas das 

atividades e encaminhamentos 

do professor e a autonomia é 

fundamental, pois o aluno fica 

“por sua conta”. 

Na educação online, conforme 

o conceito que venho 

abordando, pensando em 

formas colaborativas e 

interacionais de 

aprendizagem, o material 

didático sofre mudanças no 

decorrer do curso, de acordo 

com as demandas e 

necessidades dos alunos, o 

diálogo torna-se fundamental 

e a autonomia continua muito 

importante, mas o aluno não 

se sente isolado, pois pode 

interagir com seus pares. 

A Psicologia da Educação, os 

estudos sobre a aprendizagem, 

é fundamental à educação 

online, pois são esses 

conhecimentos que 

fundamentarão a prática 

docente. 

Adriana destaca o 

entrelaçamento entre ensino e 

aprendizagem. 

 

Teresa fala em uma dialética 

ensino-aprendizagem. Destaca 

a importância de ao pensar o 

ensino, pensar como a 

estrutura do curso poderá 

provocar/gerar aprendizagem. 

 

Como afirmado por Teresa, 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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230 

 

aplicação da psicologia à educação mas que ambas estão 
mutuamente relacionadas. 
Bernadete Gatti diz algo semelhante  e traz uma reflexão muito 
importante sobre o papel da Psicologia da educação em um texto 
que apresentou em uma Reunião da ANPED.Vou dividir com todos 
que estaõ neste labirinto suas palavras na minha próxima fala.   
Maria Teresa (p.99) 

Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 
aprendizagem? por Lázaro Santos - Wednesday, 9 July 2008, 14:14 
Olá Pessoal, 
Em determinado momento de seu livro (Fomos maus alunos), Gilberto 
Dimeinstein e Rubens Alves questionam como é possível planejarmos a 
aprendizagem dos outros. Isso tem relação com as mensagens tanto de 
Edméa, quanto de Maria Teresa.  
Sei que é uma situação limite, mas em um desses atentados nos EUA no 
qual os sujeitos após promoverem uma chacina cometeram suicídio, 
foram perguntar ao Marylyn Manson o que ele achava das pessoas 
estarem dizendo que foi uma das músicas dele que inspirou aquele 
episódio. Daí, indagaram: 
"O que você diria a estes jovens?" 
Embora o Marylyn Manson não seja um ícone de "bons costumes", sua 
resposta foi interessante. Ele disse: 
"Eu não diria nada, faria as perguntas a eles" 
Será que estamos falando mais sobre o que os outros devem aprender 
ou tentamos em alguns momento perguntar como pode acontecer esse 
processo? 
Lázaro Santos (p.100) 
Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 
aprendizagem? por Maria Teresa Freitas - Tuesday, 8 July 2008, 21:59 
Meá 
 continuando minha resposta à sua provocação coloco aqui as palavras 
de Bernadete Gatti: 
"Penso que o campo do conhecimento que chamamos Psicologia da 
Educação situa-se entre as formas de tratar fenômenos com 
características mas abrangentes, e só pode encontrar significado se 
construído com um "olhar complexo", com uma perspectiva nova, 
diferente da praticada em geral e observada nos estudos, cujas origens 
podem estar na psicologia e na educação como campos de 
conhecimento, mas que na integração mostra-se como uma nova 
síntese. Não se trata do olhar da psicologia para os fenômenos 
educacionais, ou dos fenômenos educacionais vistos em sua base 
psicológica, mas da tentativa de construção de uma perspectiva 
característica cujo eixo são as subjetividades em desenvovlvimento, em 
e para uma dada cultura, a partir das ações, intencionais ou ritualizadas, 
de outras subjetivdades." 
No decorrer do texto Bernadete Gatti aponta que Psicologia da Educação 
tem dois pontos fundamentais : as questões da aprendizagem e da 
construção de subjetividades. 
Maria Teresa (p.102) 
Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 
aprendizagem? por Maria Elizabeth Almeida - Monday, 14 July 2008, 
22:34 
Edmea 
Vc está provocando questões que abrangem um largo horizonte da 
Psicologia da Educação e da Educação, mas p/ cada uma poderíamos 
responder sim e não. Por exemplo, na primeira questão, se falo da EAD 
online o ensino se encontra separado da aprendizagem em relação ao 
tempo, espaço e contexto. Porém, p/ planejar um ensino 
que potencialize a aprendizagem preciso me antecipar e procurar 
identificar como meu aluno aprende, não um aluno etéreo, mas um aluno 
concreto situado em determinado contexto. Trata-se de um movimento 
de contextualizar p/ entender como o aluno aprende e descontextualizar 
para ajudá-lo a olhar o global a partir de determinado local.  
Um autor maravilhoso p/ ajudar a pensar sobre suas questões é Daniels. 
Veja em: DANIELS, Harry. Vygotsky e a Pedagogia. São Paulo: Ed. 

Loyola, 2003.  
Um bj e parabéns pelas excelentes provocações. (p.104) 
Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 
aprendizagem? por Lina Nunes - Tuesday, 15 July 2008, 07:08 
Beth, ratifico a indicação do livro de Daniels, que já consultei e considerei 
muito bom para esclarecer dúvidas relativas às idéias de Vigotski, Lina 

nem sempre o ensino gera 

aprendizagem e é papel da 

educação rever isso. 

 

Acredito, como ambas, que a 

aprendizagem e o ensino são 

profundamente 

interdependentes. Entretanto, 

percebo-os como processos 

diferenciados. 

 

Lázaro questiona se é possível 

planejar a aprendizagem dos 

outros, indicando a 

necessidade de perguntar mais 

aos discentes o que eles 

precisam, saber ouvi-los. 

Neste sentido, realmente não 

há como prever ou planejar a 

aprendizagem. O que se pode 

estruturar é o ensino, usando 

hipóteses de como os alunos 

poderão aprender com 

determinada estrutura 

(Elizabeth aponta algo 

semelhante). Ao longo do 

processo, o professor que se 

pauta numa pedagogia como a 

que aqui exponho, se 

preocupará em rever e mudar 

aquilo que for necessário para 

alcançar os resultados 

esperados em relação à 

aprendizagem. Ele não vai 

seguir o curso linearmente, ele 

vai ouvir seus alunos. O 

módulo 3 trabalhou desta 

maneira. 

 

É interessante como, nesse 

fórum, a estratégia de fazer os 

alunos dialogar entre si surte 

efeito e vemos as pessoas 

sugerindo, questionando, 

concordando, discordando, 

enfim, interagindo umas com 

as outras. 

 

Assim como Harassim et al, 

Teresa aponta que ao se 

comunicar por escrito o aluno 

age reflexivamente. Além 

disso, teoricamente, até os 

mais tímidos terão 

oportunidades iguais de 

participação. Segundo Teresa, 

esse esforço reflexivo gera 

aprendizagem.  

 

Concordo com ambas, mas 

também percebo que alguns 

alunos só se expõem nos 

fóruns se se tratar de atividade 

obrigatória, seja por 

insegurança ou por só se 

preocupar com o que vale 

nota (quando é o caso). 
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(p.105) 
Re: Glossário de Experiências por Maria Teresa Freitas - Saturday, 5 
July 2008, 17:03 
Na educação online ampliamos o tempo de contato entre as pessoas, 
entre professores e alunos. Todos têm tempo e espaço para se 
expressarem. E essa expressão se faz via escrita. Escrita que 
inseparável de uma leitura se torna reflexiva, argumentativa. Quando 
temos que responder uma pergunta, discutir uma afirmação do outro via 
escrita isso elva a um esforço reflexivo que gera aprendizagem. (p.114) 

2. Cibercultura 

 
Re: Glossário de Experiências por Eloiza Oliveira - Thursday, 3 July 
2008, 20:30 

Teia_da_Aprendizagem.doc 
Méa, 
Entrando no labirinto através dessa provocação quero enriquecer o 
glossário com a imagem que anexo a esta mensagem e com este breve 
relato. 
Entre as memórias de aprendizagem que carrego com carinho destaco 
uma, ainda relativamente recente: a da aprendizagem no ciberespaço.  
A escolha da imagem dessa teia luminosa, brilhante, atraente, significa 
para mim a primeira sensação de insegurança pelo excesso de 
amplitude.  
Afinal, estava tão acostumada a aprendizagens acadêmicas de formato 
tradicional... 
Logo percebi que aquele espaço "sem fim" me permitia navegar, 
avançar, descobrir, crescer. Em vez de um emaranhado confuso tinha 
uma lógica, uma tessitura organizada e bela.  
Esse grande hipertexto que se oferecia à minha aprendizagem não era, 
no entanto, o produto solitário do trabalho de uma aranha. Era, na 
verdade, o produto do trabalho de muitos homens, do conhecimento 
acumulado por muitas gerações. 
Tinha mais o sentido analógico atribuído pelo grande poeta inglês 
William Blake, gênio rebelde do verso branco e do desenho: "A ave 
constrói o ninho; a aranha, a teia; o homem, a amizade." 
Beijo para todos. (p.106) 
Re: Glossário de Experiências por Marco Silva - Friday, 4 July 2008, 
07:42 
Olá Eloíza.  
Gostei dessa teia de aranha que vc anexou ao seu post.  

 
Podemos reparar que tanto a teia quanto o hipertexto são metáforas 
cada vez mais eloquentes como expressão do nosso tempo e nos 
ajudam oportunamente em nossas aulas. Eloísa lança mão dessa bela 
imagem da teia no fórum Brincando de Labirinto como expressão da sua 
docência do módulo. Parece que elas, em sua visualidade, ajudam a 
abrir os canais da nossa percepção para o entendimento do espírito do 
nosso tempo. Parece que elas ajudam a preparar nosso aparelho 
cognitivo para a estética da não-linearidade potencializada pelo 
computador. Afortunadamente, temos estas metáforas para a tarefa de 
educar na cibercultura.  

 
Entretando há quem diga que a teia não tem a mesma eloquência do 
hipertexto para expressar a ambiência tridimencional da web, do game 
ou mesmo de um ambiente virtual de aprendizagem. A teia não teria o 
mesmo potencial do hipertexto para exprimir o paradigma digital. Isto 
porque o hipertexto é tridimencional como a tela do computador, 
enquanto a teia seria chapada como a tela da tv.  
A idéia de hipertexto foi enunciada pela primeira vez por Vannevar Bush 
em 1945.  

Eloiza traz para o fórum a 

amplitude do ciberespaço, 

comparando a teia da aranha 

com a teia da rede, 

demonstrando que esta não é 

feita só por um, mas pelo 

conjunto da humanidade. 

Deixa clara a visão do 

ciberespaço como construção 

humana, carregada de história, 

de conquistas e derrotas 

vividas pelos homens.  

 

Marco, então, aprofunda o 

tema cibercultura. Ele começa 

pela metáfora da teia de 

Eloiza, destaca que a metáfora 

do hipertexto é ainda mais 

apropriada, para mostrar como 

deve ser o educar na 

cibercultura. 

Entretanto, ele critica a teia no 

sentido de que não é uma 

metáfora tão ampla quanto a 

do hipertexto. Segue com um 

breve relato sobre a história 

do hipertexto. 

Eloiza responde que as 

metáforas nunca são 

plenamente satisfatórias. Lévy 

aponta a estrutura do 

hipertexto como similar ao 

processamento cerebral 

humano, ou seja, “uma 

linguagem associativa e não-

linear” (Eloiza). E destaca as 

características do hipertexto: 

1) Metamorfose; 2) 
Heterogeneidade; 3) 
Multiplicidade e encaixe 
das escalas; 4) 
Exterioridade; 5) Topologia; 
6) Mobilidade dos centros. 
Para mim a discussão entre 

teia ou hipertexto é 

secundária. O importante aqui 

é destacar o fundamental: as 

transformações na forma de 

pensar e organizar o 

pensamento que estamos 

construindo desde o século 

XX. Assim como a escrita 

provocou transformações 

profundas na cognição 

humana, a cibercultura e seu 

aparato comunicacional, 

diferente da pura escrita, estão 

transformando as mentes e as 

formas de expressão dos seres 

humanos (Patricia). 

 

Lázaro destaca outro aspecto 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=237&course=11
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Este matemático imaginava um sistema de organização de informações 
(Memex) que funcionasse de modo semelhante ao sistema de raciocínio 
humano: associativo, não-linear, intuitivo, muito imediato.  

             
Nos anos 1960 é que Theodore Nelson criou o termo “hipertexto” para 
exprimir o funcionamento da memória do computador. Veja os rabiscos 
do próprio Ted:  

 
Arlindo Machado elucida bem o conceito de hipertexto e sua metáfora:  
“O que é um hipertexto? Em termos bastante simplificados, podemos 
explicá-lo da seguinte maneira: 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 
holopoema 

 
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, Arlindo. Máquina e imaginário: o 

desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo: EDUSP, 1993, p. 186 e 
188.)  

    
A expressão hipertextual não é privilégio do compatador e da web, 
entretando é o fundamento deles.  
E voltando à distinção de hipertexto e teixa, podemos dizer que ambos 
estão manifestos eternamente na natureza, muitíssimo antes da chegada 
do computador e da internet online. Vejam o exemplo: com as 
informações obtidas junto aos pescadores, Thé & Nordi construíram a 
teia alimentar dos peixes do Rio São Francisco apresentada a seguir. 
Diante dela pergunto: é teia ou hipetexto?  

 
Podemos dizer que esse mapa da cadeia alimentar dos peixes se 
apresenta de fato como hipertexto. Algo mais intricando do que uma 
teia, mesmo que tridimencional assim: 

 
Uma teia de aranha tridimensional nos convida a relativizar a distinção 

fundamental da cibercultura: o 

redimensionamento do tempo 

e do espaço e suas 

conseqüências para a 

humanidade. Ele relata como 

hoje depende/precisa da rede 

para encontrar informações e 

realizar tarefas, e como 

consegue fazer várias coisas 

ao mesmo tempo por poder 

contar com o PC. 

Teresa destaca que são 

justamente esses 

redimensionamentos de tempo 

e espaço que geram novas 

formas de aprender. 

 

 

Teresa destaca que a 

cibercultura geram novos 

letramentos, ou seja, são 

necessários novos 

conhecimentos específicos da 

rede.  

Ieda destaca que esse 

letramento envolve novas 

formas de aprender e um novo 

perfil de aluno.  

Destaco letramento como 

aprendizagem dos códigos + 

funções sociais dos mesmos. 

Aproveitando a discussão 

sobre letramento digital, 

Lázaro fala da exclusão 

digital. 

 

De fato, referendada pelos 

estudos feitos, uma das 

maiores dificuldades atuais 

em relação à cibercultura é o 

acesso democrático e 

igualitário à rede. Existe um 

mercado capitalista que força 

a rede a reproduzir as 

desigualdades de classes, com 

a finalidade de manter a 

hegemonia neoliberal e criar 

mercados consumidores. 

A exclusão digital é parte da 

exclusão social.  

Cabem aqui políticas públicas 

que favorecem o livre acesso e 

a educação necessária para 

que todos possam fazer parte 

da rede. 

 

O contraponto ao aspecto 

positivo de novas 

aprendizagens discutido a 

partir do Lázaro foi feito por 

Tatiana e Marco, que 

apontaram os problemas da 

“aprendizagem” ou do 

“trabalho” “multitarefa”: fazer 

muitas coisas ao mesmo 

tempo faz com que nosso 

envolvimento em cada uma 

seja reduzido, prejudicando o 

desempenho em cada uma. 

Tatiana aponta, entretanto, 

que para os nativos digitais 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Link
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ortodoxa das mestáforas, todavia não nos faz perder de vista que a tela 
do computador não se reduz à bidimensionalidade ou 
tridimensionalidade da teia de aranha.. (p.107) 
Re: Glossário de Experiências por Lázaro Santos - Friday, 4 July 2008, 
11:00 
Olá Pessoal, 
Dentre as várias questões interessantes em Manuel Castells, o 
redimensionamento do tempo e do espaço teorizado por este autor, é o 
que mais me interessa. 
Enquanto lia as colaborações postadas neste fórum, e 
simultaneamente baixava algumas músicas, conversava com minha 
esposa sobre as músicas que ela queria, assistia televisão etc., td no 
mesmo espaço/tempo, percebi que um italiano/a fazia um upload de 
Águas de Março, por Tom, Caetano e Chico. Interessante ver o 
quanto esse hiperespaço nos proporciona interações que antes seriam 
praticamente impensáveis.  
É engraçado que, pelo menos para mim, quando tenho algum tipo de 
dificuldade (por exemplo, me perder em um lugar) a primeira coisa que 
penso é: se tivesse um aparelho conectado à rede... 
Ontem, parte de nossos amigos paulistas ficaram boa parte do dia sem 
rede. Certamente, não sei o que deve ter sido pior, ficar engarrafados 
alguns quilômetros nos espaços físicos ou fora dos espaços virtuais... 
Isso me lembra um pouco "Náufrago", onde uma série de aprendizagens 
são postas em jogo diante de uma situação limite...  Impressionante 
como somos dependentes da rede, na atualidade... 
Isso tudo nos afeta nos nossos diversos espaços, cria ou redimensiona 
nossos tempos, muito embora, existam barreiras convencionadas, por 
exemplo, o fato do dia ter 24h. Desta maneira, de que forma as 
tecnologias digitais têm criado espaços / tempos de ruptura 
desses litimes e quais são as aprendizagens que temos lançado mão 
para driblar-los? 
Abraços, Lázaro (p.112) 
Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - 
Saturday, 5 July 2008, 01:54 
Méa, eu não tenho respostas para suas questões, mas acredito que as tecnologias 

digitais estão transformando o desenvolvimento do ser humano na medida em 

que muda a realidade sócio-histórica. Como aprendizagem e desenvolvimento 

são processos entrelaçados, creio que estamos aprendendo mtas coisas novas e de 

novas maneiras, de forma semelhante ao que ocorreu com a escrita. Os signos e 

regras foram construídos em contextos sócio-históricos específicos e 

transformaram a cognição humana. (p.114) 

Re: Glossário de Experiências por Maria Teresa Freitas - Saturday, 5 
July 2008, 17:03 
Méa 
 este labirinto está muito interessante. São idéias que vão se 
entrelaçando e criando outras.os depoimentos de cada um trazem várias 
questões para nossa reflexão. Acredito que a cibercultura possibilita 
nova formas de aprendizagem. Justamente por subverter tempo/espaço, 
criar novas formas de interação, novas formas de letramento. (p. 114) 
Re: Letramento e aprendizagem! por Lázaro Santos - Wednesday, 9 July 
2008, 14:22 
Para colaborar, no que se refere a inclusão digital, Warshauer afirma 
que, 
abrange muito mais do que meramente fornecer computadores e 
conexões à internet. Pelo contrário, insere-se num complexo conjunto de 
fatores, abrangendo recursos e relacionamentos físicos, digitais, 
humanos e sociais. (...) Nesse sentido, a exclusão digital caracteriza-se 
não apenas pelo acesso físico a computadores e conectividade, mas 
também a recursos adicionais, que permitem que as pessoas utilizem 
tecnologia de modo satisfatório. (Warshauer, 2006, p.21)  
O livro desse autor é bem interessante, quem quiser o "link", segue 
abaixo: 
WARSHAUER, M. Tecnologia e inclusão social: a exclusão digital 
em debate. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006.     
Abraços, Lázaro (p.116) 
Re: Letramento e aprendizagem! por Ieda Carvalho Sande - Thursday, 
17 July 2008, 23:54 
Olá, pessoal! 
Tentando colaborar: 
Na verdade o letramento digital põe “em cheque” a forma tradicional de 
aprender. Ao buscar outras fontes de informação, fora dos limites do 

possivelmente o recurso 

multitarefa funcione diferente, 

com processamento cerebral 

diferente, devido à exposição 

desde o nascimento às TIC e à 

cibercultura. Ela também 

relembra o módulo um, que 

discutia a diferença entre 

informação e conhecimento, 

pois possivelmente o 

“multtitarefeiro” acumula 

informações, mas não 

estrutura adequadamente o 

conhecimento. 

 

Do meu ponto de vista, 

apoiada no referencial teórico, 

percebo que os nativos 

digitais apresentam formas 

diferentes de lidar com as 

informações e os 

conhecimentos, que nem 

sempre são melhores. Eles 

têm maiores dificuldades com 

análise e maior facilidade com 

sínteses, por exemplo. Mas, 

independente dessa 

diferenciação nativos X 

migrantes, a cibercultura 

apresenta-se como um dilúvio 

de signos (Lévy, 1999). Todos 

estamos expostos ao excesso 

de informações e isso 

transforma em maior ou 

menor grau a todos. 

 

Eloiza destaca que existem 

novos princípios para uma 

verdadeira revolução 

cognitiva (Morin), para uma 

reorganização do saber: 1) o 

princípio sistêmico ou 
organizacional; 2) o 
princípio hologrâmico; 3) o 
princípio do circuito 
retroativo; 4) o princípio do 
circuito recursivo; 5) o 
princípio da 
autonomia/dependência 
(auto-organização); 6) o 
princípio dialógico;7) o 
princípio da reintrodução 
do conhecimento em todo 
conhecimento. 
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http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=275&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=237&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=278&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=258&course=11
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professor ou do livro didático, os alunos mostram um perfil novo, não se 
limitando mais à idéia de um depósito de informações. Ao criar a 
expressão “educação” bancária o mestre Paulo Freire se posiciona 
contra a idéia de ensino-aprendizagem como preenchimento das mentes 
vazias do aluno.  
Abs, (p.117) 
Re: Glossário de Experiências por Tatiana Claro - Sunday, 6 July 2008, 
22:37 
Marco, Lázaro e demais colegas, 
Destaco um trecho da fala do Marco no que tange às multitarefas: 

... é o primeiro passo para reduzir a produtividade do trabalho. Isto 
acontece pq sempre que você muda sua atenção de uma atividade para 
outra, sua mente demora alguns instantes para se adaptar à nova tarefa. 
Isso varia de uma pessoa para outra, mas somente computadores 
conseguem fazer a migração entre tarefas em centésimos de segundos. 
Em outras palavras, quanto mais você pula de uma tarefa para outra, 
mais tempo de adaptação precisará ao longo do dia. 
Acredito que há duas questões importantes a serem apontadas: 
1. Nativos digitais X migrantes – Há efetivamente diferenças, como a 
própria pesquisa tratada na reportagem aponta. Cada grupo tem uma 
determinada atitude perante as multitarefas. 
2. No módulo 1 discutíamos acerca da diferença entre informação e 
conhecimento, então pergunto: ao realizarmos multitarefas estamos 
realmente construindo conhecimento ou estamos meramente captando 
informações isoladas??? (p.117) 
Re: Glossário de Experiências por Eloiza Oliveira - Sunday, 13 July 2008, 
21:15 
Rosângela, 
Que bom você ter inserido o Morin aqui na nossa discussão!!! 
Gosto muito da obra toda, mas tenho uma simpatia especial por "A 
cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento". 
Nela Morin aponta sete princípios para a verdadeira revolução cognitiva 
que preconiza:  
1) o princípio sistêmico ou organizacional, que se opõe à concepção 

reducionista através da visão sistêmica;  
2) o princípio hologrâmico, que focaliza a posição global de que a parte 
se inscreve no todo e o inverso também se verifica;  
3) o princípio do circuito retroativo, oposto ao princípio da causalidade 
linear em face da existência de processos auto-reguladores através dos 
quais os efeitos também atuam sobre as causas;  
4) o princípio do circuito recursivo, que afirma que produtos e efeitos 
devem ser percebidos simultaneamente como produtores e causadores 
daquilo que os produz;  
5) o princípio da autonomia/dependência (auto-organização), que vê os 
seres vivos como seres inerentemente auto-organizadores que 
desprendem e demandam energia, inseparáveis do meio em que vivem;  
6) o princípio dialógico, que pressupõe uma relação dialética na relação 

constante e indissociável entre ordem, desordem e organização;  
7) o princípio da reintrodução do conhecimento em todo conhecimento, 
que concebe todo conhecimento como sendo uma reconstrução de 
outros conhecimentos, diferenciando de acordo com a cultura e a época 
em que é produzido.  
Segundo Morin, na obra que citei,  
O desenvolvimento de uma democracia cognitiva só é possível com a 
reorganização do saber; e esta pede uma reforma do pensamento que 
permita não apenas isolar para conhecer, mas também ligar o que está 
isolado, e nela renasceriam, de uma nova maneira, as noções 
pulverizadas pelo esmagamento disciplinar: o ser humano, a natureza, o 
cosmo, a realidade. (Morin, 2004, p. 104).  (p.120) 

Re: Glossário de Experiências por Marco Silva - Sunday, 6 July 2008, 
05:34 
2ª Questão: Marco que aprendizagens você tem lançado mão para 
driblar os limites trazidos na questão levantada pelo Lázaro?  
Lázaro, quantas coisas vc faz “ao mesmo tempo”!  

1. vc lê as colaborações postadas neste fórum  
2. baixa algumas músicas,  
3. conversava com sua esposa sobre as músicas que ela quer  
4. assiste televisão  
5. percebe que um italiano/a fazia um upload de Águas de Março, por 

Tom, Caetano e Chico  
Fico imaginando vc e esposa em meio a tudo isso atendendo telefone, 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=98&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11
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brincando com as crianças e preparando suas teses, dissertações, além 
de fazer as contas domésticas e ligar para o provedor de banda larga 
que caiu deixando vcs com o pc off-line. Tudo no mesmo espaço/tempo. 
Algo assim, veja!:  

 
Como bem notou Patrícia, vc diz: “interessante ver o quanto esse 
hiperespaço nos proporciona interações que antes seriam praticamente 
impensáveis”.  
De fato, o ciberespaço e o computador estão muito associados à 
demanda implacável de um tempo que nos obriga a ser multitarefas. Eles 
nos ajudam a sobreviver nesse contexto e ao mesmo tempo nos 
introduzem ainda mais nele com suas disposições e facilitações 
multifuncionais. 

 
Repare, os adjetivos “multitarefa” e “multifuncional” estão de 
fato vinculados à tecnologias como computador, celular, game, 
impressora, software. A wikipedia confirma isso. Veja aqui. Refere-se à 
capacidade de um sistema operacional de "rodar"(executar) mais de um 
programa ao mesmo tempo.  
Entretanto, mesmo muito vinculados às tic digitais, há tb a referência às 
pessoas tb agraciadas com uma disposição que traz consigo um elogio 
que emerge com o espírito do nosso tempo. São aquelas que 
conseguem “chupar cana e assobiar ao mesmo tempo”. Há o executivo 
muito valorizado nas empresas pos-modernas assim:  

 
Mas, muito antes dele, há a dona de casa muitarefa e multifuncional há 
muito tempo. Assim: 

 
Mas cuidado todos e todas que são multitarefa. Há uma pesquisa 
revelando que realizar multitarefas derruba eficiência. 
Ou seja, realizar ao mesmo tempo: 

 Várias atividades simultâneas em cada projeto  

 Mudança constante de prioridades  

 Mudança constante no ambiente do projeto  

 Imprevisibilidade das atividades diárias  

 Pressões externas para concluir certas atividades  
... é o primeiro passo para reduzir a produtividade do trabalho. Isto 
acontece pq sempre que você muda sua atenção de uma atividade para 
outra, sua mente demora alguns instantes para se adaptar à nova tarefa. 
Isso varia de uma pessoa para outra, mas somente computadores 
conseguem fazer a migração entre tarefas em centésimos de segundos. 
Em outras palavras, quanto mais você pula de uma tarefa para outra, 
mais tempo de adaptação precisará ao longo do dia.  
Veja esse depoimento: 
Há algum tempo - não muito - eu me considerava esperto por conseguir 
fazer mil coisas ao mesmo tempo. Podia codificar um site enquanto 
falava com meu sócio no instant messenger e enquanto ouvia música e 
enquanto olhava se chegava e-mail novo e enquanto comia. 
O programa da Oprah Winfrey nos Estados Unidos colocou no ar a 
matéria : Ser multitarefa é um novo vício americano? Veja alguns dados 
apresentados na reportagem: O americano médio gasta 9 horas por dia 
para assistir tv, surfar na web, verificar e ler e-mails e a falar no celular e 
em torno de 3 horas fazendo as duas coisas simultaneamente! 
Multitarefa, todavia pode ser perigoso. Pesquisadores concluíram que 
falar ao celular enquanto se dirige um veiculo é tão perigoso quanto 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Multitarefa
http://www.insanus.org/mondoestudo/2007/03/realizar_multitarefas_derruba.html
http://fatorw.com/2008/02/15/abandonando-de-vez-o-modo-multitarefa/
http://www.itcentral.com.br/default.asp?id=41&ACT=5&content=351&mnu=41


236 

 

dirigir alcoolizado e equivalente a 0,08 por cento de álcool no sangue,o 
limite em vários Estados americanos. Estudos mostram também que as 
mulheres multitarefas são mais afetadas do que os homens. Os experts 
dizem que ser multitarefa torna as pessoas menos produtivas. Um 
estudo com profissionais da Microsoft descobriu que após responder um 
e-mail recém chegado, o profissional leva 15 minutos para retornar ao 
ponto em que estava em seu trabalho anterior.  
Então Lázaro, vc concorda com essa pesquisa? Ou seja, vc não faz 

bem sua multitarefa cotidiana? (P.121) 
Re: Glossário de Experiências por Eloiza Oliveira - Sunday, 6 July 2008, 
11:16 
Marco, 
Você, como sempre enriquece muito o nosso glossário. 
Vamos ver se também ajudo um pouco... 
O uso das metáforas nos remete ao escorregadio do imaginário e a 
certas "armadilhas" conceituais. 
Concordo com você quanto à insuficiência da "teia" - e para mim de 
qualquer modelo ou matáfora - para exemplificar o hipertexto, mas os 
modelos nunca são suficientes para explicar o que queremos, 
principalmente quando o objeto é muito complexo. São, como diz Pierre 
Lévy, "pequenas totalidades, mas sem nenhuma pretensão ao 
universal.". 
Para Lévy o hipertexto faz parte da própria lógica humana do 
pensamento, funcionando caoticamente (no bom sentido) e construindo 
cognições que surgem por conexões.  
Gosto do exemplo que ele usa, da frase “a maçã contém vitaminas”,e 
das múltiplas associações que dela derivam. 
Podemos considerar, assim, o hipertexto como uma linguagem 
associativa não-linear. 
Resgato, ainda, as caracerísticas que Lévy atribui ao hipertexto em As 
tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 
informática, e que o tornam dinâmico, em permanente movimento: 
1) Metamorfose - uma rede hipertextual está em constante construção e 
renegociação, sua extensão, composição e desenho estão sempre 
abertos.  
2) Heterogeneidade – o hipertexto comporta e associa de todas as 
formas imagináveis uma gama de elementos (imagens, sons, palavras, 
sensações, modelos, conexões lógicas, pessoas, grupos, artefatos, 
mensagens muiltimídias, multimodais, analógicas, digitais).  
3) Multiplicidade e encaixe das escalas – o hipertexto se organiza de 
modo “fractal”, qualquer nó ou conexão pode revelar-se como sendo 
composto por toda uma rede, indefinidamente.  
4) Exterioridade - a rede não possui unidade orgânica nem motor interno, 

sua composição e recomposição permanente dependem de um exterior 
indeterminado.  
5) Topologia – no hipertexto tudo funciona por proximidade, por 
vizinhança; o curso dos acontecimentos é definido pelos múltiplos 
caminhos trilhados.  
6) Mobilidade dos centros – a rede não tem um centro, mas diversos 
centros, móveis, que saltam de um nó a outro, num constante configurar 
e reconfigurar de mapas. (p.125) 

3. Formação Docente  

 
Re: Glossário de Experiências por Maristela Midlej - Wednesday, 2 July 
2008, 23:21 

 
Olá gente, 
Essa provocação me levou a buscar os registros do Curso Online Sala 
de Aula Interativa que fiz com Marco Silva, onde ele nos convocou, a 
partir de um Fórum intitulado “Eu aprendiz”, para uma reflexão em torno 
da deformação política do aprendiz em sala de aula onde prevalece a 
pedagogia da transmissão. Sugeriu que refletíssemos sobre as 
produções que considerássemos valiosas para o tratamento político da 
participação em sala de aula presencial, em particular, na perspectiva da 
educação cidadã. Ao mesmo tempo, que levássemos em consideração a 
mídia de massa e a formação dos receptores. 
 
O trecho abaixo foi usado para incitar para o debate: 
”Vem do Iluminismo a crença na escola como lugar destinado a formar 
cidadãos esclarecidos , senhores do seu próprio destino, da sua história. 

Maristela (com reforço de 

Patricia), ao tratar da 

formação humana, assim 

como no referencial teórico 

desta pesquisa, aponta a 

necessidade de transformar a 

formação docente.  

A escola que temos não está 

favorecendo as 

transformações que se 

esperam, nem propiciando 

emancipação humana. Logo, é 

necessário repensá-la a partir 

de sua base – a formação 

docente. Não só a formação 

inicial, mas a contínua 

especialmente, procurando 

levar os professores a 

experimentar as mudanças e 

não apenas decorar teorias. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=88&course=11
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Entretanto a sala de aula convive tradicionalmente com um impedimento 
de base ao seu propósito primordial. Ela não contempla a participação do 
aluno na construção do conhecimento e da própria comunicação. O 
grande discurso moderno centrado na educação escolar sempre 
conviveu esse impedimento: o peso de uma tradição formulada pela 
tradição moderna assenta-se no modelo penso, logo existo.” 
Gostaria de compartilhar aqui minhas inquietações e convidar os colegas 
para o debate: 
Somos sabedores que a forma como fomos educados na família, na 
escola, na universidade, nos diversos ambientes sociais, como igreja por 
exemplo influenciam diretamente na nossa forma de ensinar, nas nossas 
práticas de sala de aula. 
Sei que muitos que estão por aqui, assim como eu, somos frutos de uma 
geração que aprendeu a aceitar tudo em silencio, sem levantar a voz 
para expor as suas idéias. Fui criada numa família de extrema direita, a 
esquerda sempre foi vista como "baderneira". Nesse contexto, cresci, 
sem me envolver em movimentos sociais. Alem disso, fui fruto de uma 
escola altamente tradicional, transmissora, baseada na lógica da mídia 
de massa, onde nunca fui estimulada a questionar.  
E muitos de nós ainda praticamos essa lei do silêncio nas nossas salas 
de aula, e continuamos com nossas aulas expositivas, acreditando que 
ao passar a informação, o sujeito aprende. 
Acredito que precisamos realmente de uma transformação nas praticas 
educativas que mude esse modelo unidirecional de ensino e 
aprendizagem. Para começar, penso que precisa investir em formação 
de professores, para além da aprendizagem de conteúdos, precisa 

investir em práticas mais dialógicas, onde eles possam vivenciar tais 
dinâmicas, que busquem entender como os sujeitos aprendem a 
sociedade em rede. Pois, como já foi dito e discutido, somos todos frutos 
do paradigma "tradicional" pautado na visão da ciência clássica, no 
instrucionismo. A mudança na educação que a torne mais sintonizada 
com um pensamento complexo, fundamentado na física quântica e 
biológica, como tem sido proposto por teóricos como Edgar Morin e 
outros educadores como Maria Cândida Moraes e Marco Silva, precisa 
ser incorporado no cotidiano dos educadores.Segundo esses autores, 
por traz dessas teorias há fundamentos, como dialogicidade, 
interatividade, autonomia, entre outros que trazem contribuições 
importantes para ressignificação da educação, tornando-a mais aberta e 
mais interativa, e assim formar cidadãos mais participativos, mais 
sintonizados com as demandas da sociedade atual. (p.96) 

Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - 
Saturday, 5 July 2008, 01:47 
Concordo com a Maristela especialmente quanto a acreditar “que precisamos 

realmente de uma transformação nas praticas educativas que mude esse 
modelo unidirecional de ensino e aprendizagem. Para começar, penso 
que precisa investir em formação de professores”  (p.98) 
Letramento e aprendizagem! por Edmea Santos - Saturday, 5 July 2008, 
21:58 

 Olá pessoal! 

Olá Maria Teresa! Muito bom ter você aqui!  

Gostaria de destacar um fecundo conceito trazido em sua fala: "o 
letramento".  Maria Teresa que tipo de letramentos podem ser 

conquistados com a aprendizagem online? Qual a relação entre 
letramento digital de aprendizagem online? Seria correto falar em 
aprendizagem online?  
Tod@s estão convidados para o debate? 
Beijos Méa (p.115) 
Re: Letramento e aprendizagem! por Maristela Midlej - Monday, 7 July 
2008, 20:54 
Vou trazer aqui o conceito de Magda Soares e o qual eu considero: Para 
ela: "Letramento é considerado como estado ou condição de quem não 
apenas sabe ler e escrever, mas cultiva as práticas sociais que usam a 
escrita. É um certo estado ou condição que adquirem os que se 
apropriam da nova tecnologia digital e excercem práticas de leitura e 
escrita na tela, dierente do estado ou condição - do letramento - dos que 
exercem práticas de elitura e de escrita no papel." 
 Acredito que há vários niveis de letramento a depender do grau de 
apropriação dessas tecnologias. Por exemplo, quem aproveita as 
potencialidades das interfaces de informação e comunicação não só para 
se comunicar e consumir informações, mas para produzir e publicar 

 

O letramento digital aparece 

nas falas de Edméa, Maristela 

e Teresa. Como Maristela 

afirma, existem níveis 

diferentes de letramento 

digital, que devem extrapolar 

o consumo de informações e a 

comunicação. 

E por que colocar o 

letramento digital neste item 

de formação docente? Porque 

é fundamental para os 

professores terem um bom 

nível de conhecimento das 

TIC. Não basta saber usar o 

MSN ou ler seu jornal online, 

eles precisam saber usar as 

interfaces para aprender. 

Sabendo fazer isso, com mais 

facilidade poderão empregar 

as TIC para ensinar/levar seus 

alunos a aprender.   

 

Adriana também fala do 

letramento digital, mas sob 

outro ângulo: a necessidade de 

coerência ao tratar o assunto. 

Sob este aspecto, concordo 

com ela, é necessário discutir 

as interfaces e trazer a cultura 

hacker (Castells, 2003), ou 

seja, o software livre, para o 

usuário comum, aquele que 

não é tecnólogo. Dito de outra 

forma, é preciso democratizar 

os recursos da rede e da 

computação. 

 

Eloiza destaca a importância 

da pesquisa interinstitucional 

e das pesquisas dos programas 

envolvidos, pois somos 

“docentes online formando 

docentes para o ciberespaço”.  

Segundo seus estudos, as 

aprendizagens necessárias ao 

docente online são de três 

tipos: tecnológicas, 

pedagógicas e pessoais. Ela 

também reforça a necessidade 

de saber criticar, refletir e 

questionar, sempre com 

consideração ao outro, com 

respeito.  

 

A fala de Eloiza lembra os 

meus estudos sobre Tardif e 

Nóvoa, que ao apontarem a 

profissionalização docente, 

destacam saberes 

diferenciados necessários para 

que o professor exerça sua 

função da melhor forma. 

Dentre estes saberes, os 

experienciais (Tardif, 2007) 

envolvem, entre outras coisas, 

as relações humanas, o saber 

comunicar-se e estabelecer 

parcerias com os alunos, por 

exemplo. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=275&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
mailto:Tod@s
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=88&course=11
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conteúdo já se encontra em um grau de letramento mais avançado. 
Gostaria de me aprofundar mais essas questões. 
Além disso, Mea traz também outra questão que me despertou uma 
inquietação: "Seria correto falar em aprendizagem online?" (p.115) 
Re: Letramento e aprendizagem! por Maria Teresa Freitas - Tuesday, 8 
July 2008, 22:05 
Méa 
 A Maristela já respondeu essa pergunta da mesma forma que eu lhe 
responderia. 
Maria Teresa (p.115) 
Re: Letramento e aprendizagem! por Edmea Santos - Wednesday, 9 July 
2008, 12:39 
Oi pessoal! 
Pessoal, alguém poderia trazer mais elementos sobre o tema do 

letramento digital e da aprendizagem online trazidos até agora pela Maria 
Teresa e a Maristela? 
Andréa Castro, sei que você trabalhou o tema do letramento em sua 

tese de doutorado. Compartilhe conosco seus sentidos.  
Beth Alemeida, você também tem ótimas discussões sobre o tema. Li 

um artigo seu num livro sobre inclusão digital super interessante. 
Compartilhe conosco suas idéias e práticas de letramento digital. 
Beijos méa (p.116) 
Re: Letramento e aprendizagem! por Adriana Bruno - Wednesday, 9 July 
2008, 18:27 
Queridos(as), tentando colaborar, em minha tese pude destacar alguns 
pontos que convergem com o tema em questao e poderao contribuir com 
as discussoes propostas (www.brunopecanha.com.br) ... pra adiantar 
quero destacar a necessidade de buscarmos integrar letramento digital 
para alem das discussoes teoricas. Me explico: em minha tese ficou 
evidente que nao é incomum debatermos e desenvolvermos atividades 
sobre (e para) o letramento digital sem nos darmos conta de que nossa 
pratica nem sempre é coerente... exemplo: cursos cujo tema central é 
letramento digital que nao contemplam uma discussao sobre software 
livre ou sobre os ambiente de aprendizagem utilizados no proprio curso... 
Tenho percebido que as discussoes, em algumas situacoes, sao 
endogenas... Me entendem? 
Bjs Dri (p.116) 
Re: Glossário de Experiências por Eloiza Oliveira - Sunday, 6 July 2008, 
12:23 
Lázaro, 
Exceelente a idéia de remeter-se oa "náufrago", a metáfora é perfeita. A 
minha geração, que nasceu antes do boom da TIC, sentiu-se muitas 
vezes assim diante desse universo de possibilidades e recursos. 
Quanto à questão "de que forma as tecnologias digitais têm criado 
espaços / tempos de ruptura desses limites e quais são as 
aprendizagens que temos lançado mão para driblá-los?, que 

destacar a importância da Educação e a nossa responsabilidade, como 
docentes on linee formadores de docentes para o ciberespaço,para a 
criação desses espaços / tempos. 
Quanto às aprendizagens necessárias destaco as tecnológicas (de uso 
das ferramentas), as pedagógicas (leitura, problematização e releitura 
dos conecitos da pedagogia presencial) e as pessoais (aprendizagens de 
colaboração, de trocas de conhecimentos, de construção colaborativa, 
de multiplicidade de autorias, entre outros). 
Junto a esta "resposta" o comentário da bela intervenção feita pela Nicia, 
com destaque especial para: 
 "Acho que liberdade de expressão e respeito à opinião do outro são 
pontos de partida para a ruptura com este paradigma transmissivo ainda 
hegemônico nos dias atuais. Por isso, e acreditando que essa ruptura é 
essencial para a construção de um mundo melhor e mais justo, busquei, 
aqui em Salvador, uma escola não tradicional para meus filhos, uma 
escola que mais que exigir regras (colocadas como dogmas) discute as 
regras, modifica-as e ouve a opinião dos alunos sobre elas. Em casa, 
buscamos seguir esse modelo evitando os "nãos" sem explicações e as 
opiniões fechadas e imutáveis. Mas isso tem um preço, e não é pequeno. 
Antes de mais nada as inúmeras críticas com relação à "falta de 
respeito"dos filhos quando questionam as coisas que são postas e com 
as quais eles não concordam; além disso, nosso próprio movimento com 
relação a educar é muito mais trabalhoso - claro, é muito mais fácil 
"conduzir" pessoas que não questionam e aceitam calados tudo que é 
posto." 

 

Patricia em seu relato traz as 

incoerências as escolas de 

formação docente, nas quais 

os alunos estudam as teorias 

sem conseguirem relacioná-

las à prática. Um dos motivos 

para que isso ocorra é que as 

próprias universidades, 

produtoras de pesquisas de 

alto nível em educação, 

muitas vezes não superam o 

modelo da transmissão e não 

avançam em suas práticas 

pedagógicas. Ela destaca que 

trabalhar com as TIC 

auxiliou-a a transformar sua 

prática pedagógica. 

De acordo com a minha 

pesquisa, o uso das TIC 

realmente pode favorecer uma 

mudança nas práticas 

docentes, se, como vimos até 

aqui, os saberes da 

cibercultura forem utilizados e 

democratizados. As TIC por si 

só não transformam as 

práticas educativas, mas ao 

usá-las das formas mais ricas 

como Lévy (1999) e outros 

nos apontam, como a 

inteligência coletiva, podem 

de fato mudar o quadro 

reprodutivo atual da educação. 

 

Elizete posta uma imagem 

significando o desafio da 

complexidade e diversidade 

na formação de pessoas. Ao 

que Marco responde com uma 

colocação interessante: não é 

possível fechar os olhos para 

as transformações 

tecnológicas. 

Aprofundando apoiada em 

meus estudos, elas são 

construções históricas da 

humanidade, fazem parte de 

um processo que não pode ser 

evitado (ainda que não esteja 

determinado, pois pode ser 

transformado pelos homens). 

Ter essa consciência é 

fundamental para que o 

docente em formação 

compreenda a necessidade de 

compreender e se apropriar 

dos instrumentos tecnológicos 

de seu tempo para educar. 
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Criticar, refletir, questionar (a famosa "suspeita dialética") as verdades 
apresentadas pela sociedade através das suas instituições, são 
competências preciosas - na educação presencial e a distância. 
Às vezes as pessoas esquecem, no entanto, que isto precisa vir 
acompanhado de capacidade de argumentação sobre as próprias 
opiniões, de capacidade de consideração e respeito à opinião do outro, 
de urbanidade e civilizade no momento fecundo da anteposição das 
idéias. 
Beijos para todos. (p.124) 
Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - 
Saturday, 5 July 2008, 02:00 
Eu comecei cedo na educação, pois fiz curso Normal. Lá tudo parecia mto 
simples: era só ter uma boa técnica de ensino e tudo funcionava bem, com 
aprendizagem máxima dos alunos! E era fácil planejar as atividades, pq todos 
aprendiam do mesmo jeito e ao mesmo tempo... Uma doce ilusão...  
Comecei a cursar pedagogia no mesmo ano em que entrei para o magistério 
público. Aí, "o bicho pegou"! As teorias estudadas pareciam infinitamente 
distantes da minha realidade de sala de aula. Foi a época em que comecei a 
compreender que aprendizagem não é uma receita, mas um caminho (ou mtos 
caminhos - processos). Eu tinha um "laboratório" mto rico e experimentei 
muitos caminhos de ensino que geraram aprendizagens e desaprendizagens. 
Mas eu ainda sentia que precisava pôr a teoria em prática (ou fazer uma prática 
consciente, embasada em teorias de aprendizagem).  
A virada, o momento em que as leituras e aprendizagens da minha formação 
vieram a fazer sentido na prática, ocorreu quando eu, por acaso, fui lotada no 

laboratório de Informática do meu atual emprego. Lá era 
mais fácil compreender o processo de aprendizagem, pq o 
monitor me mostrava alguns caminhos que os alunos 
estavam percorrendo. (p.127) 
Re: Glossário de Experiências por Elizete Matos - 
Tuesday, 8 July 2008, 23:06 

Prezada Edmea, você aguça nossas lembranças, mas prefiro que as 
imagens neste momento façam o tom, ai vai...muito boa a sua 
provocação...agora vai mesmo...em anexo... 
  
Até... Elizete (p.128) 
Re: Glossário de Experiências por Edmea Santos - Wednesday, 9 July 
2008, 12:36 
Maravilha! Elizete! 
Pessoal, vamos compartilhar nossa leitura sobre a imagem postada pela 
colega Elizete. Elizete depois compartilhe conosco a sua leitura sobre a 
imagem que compartilhou conosco. 
Vamos nessa pessoal? 
[]s  Méa  (p.128) 
Re: Glossário de Experiências por Elizete Matos - Monday, 14 July 2008, 
18:36 

OOii  MMééaa  ee  aa  ttooddooss  nnaavveeggaanntteess  ddeessttee  ccuurrssoo  eessppeettaaccuullaarr......  

AA  aarrttee  ddee  ppooddeerr  eessttaarr  eexxpplloorraannddoo  oo  ddeessaaffiioo  ddaa  

ccoommpplleexxiiddaaddee  ee  ddaa  ddiivveerrssiiddaaddee  nnaa  ffoorrmmaaççããoo  ddee  

ppeessssooaass......EEssttee  éé  oo  ssééccuulloo  XXXXII......AA  iimmaaggeemm  qquuee  ppoosstteeii  nnaa  

mmiinnhhaa  ooppiinniiããoo  aappoonnttaa  iissssoo,,  ee  vvooccêêss  oo  qquuee  aacchhaamm!!!!!!  
 AAttéé,,  EElliizzeettee  ((pp..112299))  
Re: Glossário de Experiências por Marco Silva - Monday, 14 July 2008, 
23:51 
Elizete e colegas 
A arte, a fotografia, a literatura nos abrem a imaginação. Esta 
imagem fez vir à minha mente um trecho que li há 18 anos. Curiosa a 
nossa memória, não é? Tenho esse trecho guardado comigo até hoje e 
compartilho aqui:  
“Torno a repetir: nada de censura, código de ética e estética. 
Mistura tudo, a tela é uma janela. E quem vai para a janela não vê 
apenas uma cidade. Vê toda uma realidade. E realidade não tem 
código de ética. Se tapa a tela, tem que tapar a janela. Tapa a janela, 
tem que tapar o mundo. E com uma peneira!  
E não adianta os nostálgicos naturebas afastarem as crianças das 
telas. As crianças jamais trocarão a TV [e o computador] por um pé 
de manacá. Um dia perguntei a um menino se ele já tinha visto um 
pato, respondeu: “Já, na televisão”. E eu vou chorar por isso? E 
criança precisa de pé de pato, isso sim.”  

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=275&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=288&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=288&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11


240 

 

José Simão – Folha de S. Paulo, 22/08/90  

Para mim este garoto da imagem postada por Elizete está dizendo que 
não adianta tapar o sol com a peneira. Como a arte e a fotografia, essa 
literatura de José Simão tb me abre a imaginação, a memória... infinitos 
hipertextos nos labirintos da nossa mente.  
Abraços, P.129) 

4. Mediação Re: Glossário de Experiências por Maristela Midlej - Monday, 7 July 
2008, 20:32 
Oi Marco, 
Também sinto saudades daquele curso. Lá pude vivenciar a discência 
colaborativa e interativa, aprender muito com os colegas e, 
principalmente, ter a experiência impar de desfrutar a sua mediação 
como docente online. Aprendi muito! (p.98) 
Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 
aprendizagem? por Edmea Santos - Wednesday, 9 July 2008, 12:30 
Olá pessoal! 
Olá Maria Teresa! 
Compartilho da sua síntese que diz " quando arquitetamos um 
desenho didático deveríamos estar centrados na aprendizagem que 
ele pode proporcianar". Este pensamento Maria Teresa é de alguém 

que entende o ensino como mediação, ato dialógico e dialético, como 
zona de desenvolvimento proximal. Aqui temos um conceito de ensino 
que não se limita ao ato mecânico de transmitir conteúdo. Paulo Freire, 
também histórico-cultural, vai dizer que "ensinar é ser 
epistemologicamente curioso".  
Para aqueles que entendem o ensino como ato descomprometido com a 
aprendizagem dos sujeitos envolvidos, realmente temos aqui a dijunção 
entre ensino e aprendizagem. Por outro lado, concordo com a Adriana 
Bruna que chama nossa atenção para as especificidades de cada ação 
"ensinar e aprender". Mesmo tendo especificidades estas duas ações 
são implicadas e imbricadas quando pensadas e articuladas com um 
projeto político que autoriza homens e mulheres a trasnformarem, via 
trabalho, seus contextos historico-culturais. 
[]s Méa (p.100) 
Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 
aprendizagem? por Eloiza Oliveira - Sunday, 13 July 2008, 21:39 
Maria Teresa, 
A sua participação sempre me agrada muito e me instiga reflexões 
complementares. 
Também vejo como dialética a relação entre ensino e aprendizagem. 
Vygotsky foi mesmo muito feliz ao propor o conceito de Zona Proximal de 
Desenvolvimento, que também traz esta idéia aplicada oa 
desenvolvimento e à aprendizagem. 
A educação online nos oferece grandes progressos nas estratégias de 
ensino e de aprendizagem. Todavia, a fixação e a fetichização da 
tecnologia podem dificultar muito este processo. 
O que acha? (p.102) 
Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 
aprendizagem? por Fábio Kalil de Souza - Sunday, 13 July 2008, 11:21 
Entendo que é um erro/equívoco muito comum entre nós educadores -
com devidas exceções- conceber ensino e aprendizagem como processos 
distintos, separados. A interdependência entre tais processos é tão 
sólida, a meu ver, que não podemos conceber um sem o outro. Explico: 
o docente não pode ensinar sem que antes aprenda a como ensinar, e, à 
medida que ensina, aprende (mesmo que seja uma aprendizagem 
alinhada à pedagogia da trasmissão. Quantos de nós, vale lembrar, nos 
tornamos (estamos a caminho) mestres e doutores pela pedagogia da 
transmissão? Se não todos, a maioria, pois ela é histórica. Felizmente 
estamos mudando, estamos aprimorando a concepção de ensino com as 
contribuições teóricas de Piaget e Vygotsky); ao passo que os educandos 
aprendem com o ensino (do professor) ou pela 
autoaprendizagem ("ensino" pelo autor de um livro/artigo/matéria 
etc.), como também aprendem a como ensinar (quando bem ensinado) 
ou a como não ensinar (observando a  incompetência docente). Logo 
conceber o ensino e a aprendizagem como dissociados é fragmentar um 
processo (trans) formativo, comprometendo seus efeitos.  
Finalmente destaco que, como processo de implicações recíprocas, 
ensinar-aprender envolve, claro, escuta e diálogo (FREIRE, 1997). Nesse 
sentido o processo de ensino-aprendizagem se dá por meio do diálogo 
[mediado pelas linguagens escrita, corporal e/ou verbal], no qual os 

Maristela aborda um tópico de 

grande interesse para mim: a 

mediação docente online. Essa 

mediação ocorre através do 

diálogo/intervenção do 

docente ao longo das 

atividades de interação, mas 

também do próprio material 

didático e do AVA. 

 

A fala de Edméa vem ao 

encontro de meus comentários 

anteriores, e destaca que o 

bom docente é aquele capar de 

propiciar zona de 

desenvolvimento proximal, 

que leve o aluno a ir mais 

longe, no princípio com ajuda, 

mas no futuro com autonomia. 

Patricia caminha no mesmo 

sentido e aponta a 

possibilidade do uso das TIC 

potencializar a mediação. 

 

Eloiza também defende uma 

dialética entre ensino e 

aprendizagem, e destaca o 

estabelecimento de zonas de 

desenvolvimento proximais 

para propiciar aprendizagem. 

Mas ela chama atenção para a 

fetichização da tecnologia 

como um possível problema 

para o desenvolvimento da 

educação online, conforme 

apontamos.  

 

Realmente, conforme o 

referencial teórico, as 

estratégias capitalistas de uso 

e dominação da cibercultura, 

ao enaltecerem a tecnologia 

em si, acabam alienando seus 

usuários sobre suas 

finalidades e seus usos. Isso 

contribui para a manutenção 

da hegemonia neoliberal e 

dificulta novas formas de 

educação. 

 

Fábio também destaca a 

interdependência entre ensino 

e aprendizagem e aponta para 

a mediação do AVA que deve 

priorizar o diálogo e a 

interação. 

 

Como estudado, Vygotsky ao 

falar da mediação envolve o 

outro, os instrumentos e os 

signos. Instrumentos e signos, 

de certa forma, também são o 

outro “feito coisa” ou “feito 

texto”. A mediação exercida 

pela interface do AVA não é 
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envolvidos compartilham sentidos e significados, independente da 
modalidade de ensino. na EaD Online esse diálogo/troca simbólica é 
ricamente potencializada pelos instrumentos/meios de comunicação 
interativa do ciberespaço, ancorados numa prática docente anti-
pedagogia da transmissão. 
 FK (p.103) 

Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 
aprendizagem? por Fábio Kalil de Souza - Monday, 14 July 2008, 22:25 
Olá Lazáro e colegas, 
                 Só um esclarecimento: quando afirmei que considero o 
processo ensino-aprendizagem uno, não quis defender que quando o 
docente ensina, o discente aprende, de modo algum! Mas que no ato de 
ensinar o docente, mesmo atuando numa perspectiva bancária, aprende 
a ensinar (ele usa métodos, instrumentos e técnicas específicas)...um 
ensino, claro, unidirecional, transmissivo, acrítico etc.. Se o educando 
aprende ou não, aí é outra história. Nesse horizonte a aprendizagem se 
processa/acontece ao ensinar, sim, mesmo que o sujeito aprendente não 
seja o discente. E note que estamos tratando de ensino e aprendizagem 
sistemáticos, e não da aprendizagem informal (a vida é uma escola), pois 
bem sabemos que se aprende em espaços e situações diversos ao longo 
da vida, independente de um mediador (sujeito que ensina). Esses 
processos estão tão imbricados que, em termos de aprendizagem formal 
e sistemática (reitero), é impossível o ensino sem aprendizagem e vice-
versa.  
 Abraços, Fábio (p.104) 
Re: Glossário de Experiências por Edmea Santos - Friday, 4 July 2008, 
20:37 

 Olá pessoal! 
Lázaro, sua reflexão sobre os novos arranjos espaço/temporais é muito 

bem-vinda! As tecnologias digitais conectadas nos permitem vivenciar 
novas relações com o acesso, a produção e a socialização de 
informações e conhecimentos. Isso acontece porque estas tecnologias 
são tecnologias mediadoras. A mediação não é própria das tecnologias 
em si, mas das dinâmicas de linguagens que fazem emergir. Onde tem 
signo, tem mediação como diz Santaella. Ao relatar o seu cotidiano em 
casa com sua esposa e sua relação com a rede já temos ai um exemplo 
bem concreto. A rede não é extensão do seu músculo. É mediadora de 
sentidos e significados. 
Lázaro sua questão é muito instigante. Parece até problema de 

pesquisa. Parece não. É um problema de pesquisa para todos nós que 
educamos e mediamos a aprendizagem de tantos professores e alunos 
em nosso tempo.  
Destaco aqui a questão: "(...) de que forma as tecnologias digitais têm 
criado espaços / tempos de ruptura desses litimes e quais são as 
aprendizagens que temos lançado mão para driblar-los?" 
Maristela com seu relato nos apresenta respostas ou pistas para esta 

questão. Ao trazer em  seu relato dados da sua história de vida, nos 
mostrou claramente os limites das "instituições modernas" (escola, 
família, partido, escola) estruturados com tempos e espaços físicos 
bastante demarcados. Contudo, será que nestes espaços e tempos não 
podemos aprender em também em rede? 
Marco, você diz que em 20 anos de carreira no presencial você nunca 

teve tantas emoções e aprendizagens como teve/tem nas suas 
experiências online. Por que será? O que muda ? O que mudou? Marco 
que aprendizagens você tem lançado mão para driblar os limites trazidos 
na questão levantada pelo Lázaro? 
Será que estratégias de comunicação interativas são aprendizagens?  

Maristela fale um mais se inspirando na questão do Lázaro! 
Lina você diz "É nessa troca que emerge a docência online que nos faz 

melhor alunos do que professores. É essa  modalidade de aprendizagem 
que estamos tentando aprender em nosso curso...". Lina de que 
"modalidade de aprendizagem" com fala? Você poderia explicar um 
pouco mais? Como você tem aprendido online? 
Tatiana e Socorro, como vocês que estudam os saberes na docência 

online lidam com estas questões? 
Pessoal, tragam para cá suas questões e experiências para o glossário. 

A equipe UERJ espera por tod@s 
[]s Méa (p.112) 
Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - 
Saturday, 5 July 2008, 02:00 

de menor importância, ao 

contrário: um ambiente 

intuitivo, simples de usar, mas 

rico em possibilidades que são 

potencializadas por práticas 

educativas renovadas 

(Beherens, 2000) é 

fundamental para que o 

discente online sinta-se em 

casa – acolhido e seguro.  

 

Em consonância com meus 

estudos, Edméa cita Santaella 

e afirma: onde há signos, há 

mediação.  
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A mediação constante com os alunos e destes com seus pares tornava a 
construção ainda mais rica e dinâmica, ainda que eu por vezes ficasse 
desesperada com a ginástica mental que eu era (sou) obrigada a realizar.  
Fui para a especialização em informática educativa buscando conhecimentos e 
ferramentas para exercer minha atividade de forma que meus alunos 
aprendessem mais e melhor. Mudei mto: a prática, a mente, o espírito... A cada 
passo as coisas começavam a fazer mais sentido e meus alunos respondiam 
bem às mudanças me mostrando que o pior defeito de um professor é 
menosprezar a capacidade de aprendizagem dos alunos. O próprio Vygotsky já 
enfatizava que não adianta ensinar aquilo que o guri já domina com autonomia, 
precisamos nos embrenhar na zona de desenvolvimento proximal, buscando e 
oferecendo possibilidades maiores, favorecendo a aprendizagem colaborativa e 
a interação. Dessa constatação surgiu a vontade de conhecer mais sobre a 
aprendizagem e as suas dificuldades. Fui cursar psicopedagogia. (p.127) 

5. Interação Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 
aprendizagem? por Lázaro Santos - Monday, 14 July 2008, 09:31 
Olá Fábio e colegas, 
Entendo que há sim uma reciprocidade entre ensino e aprendizagem, 
mas acredito que são processos distintos e não dissociados, afinal, se 
assim não fossem, nossas escolas, que em sua grande maioria 
trabalham o aperfeiçoamento do ensino e não as concepções de 
aprendizagem seriam um grande sucesso, teriam um êxito esplêndido 
etc. 
Daí, a necessidade de compreendê-los sim, como processos 
diferenciados, que, no entanto são intimamente implicados.  
Será que tudo aquilo que nos foi ensinado conseguimos aprender? 
Talvez não... 
Se, por outro lado fizermos o contrário dessa indagação, ou seja, será 
que tudo que aprendemos nos foi ensinado por alguém, é provável que 
nossa resposat seja sim, porém não por um processo que sempre foi e é 
institucionalizado, mas tendo em vista as múltiplas mediações que 
temos, estar em interação com o outro nos leva a aprendizagens 
constantes e ilimitadas. 
Nesse sentido vejo a necessidade de diferenciar esses dois processos, 
ressaltando a interação que deveríamos proprocionar entre eles. 
Abraços, Lázaro. (p.103) 
Re: Glossário de Experiências por Nicia Cristina Rocha Riccio - Sunday, 
6 July 2008, 08:58 
Oi Pessoal, 
 
Quando Maristela fala dos nossos modelos tradicionais vividos em 
escolas, família, igrejas e outros espaços sociais, lembrei do que eu 
tento viver hoje na educação dos meus filhos. Acho que liberdade de 
expressão e respeito à opinião do outro são pontos de partida para a 
ruptura com este paradigma transmissivo ainda hegemônico nos dias 
atuais. Por isso, e acreditando que essa ruptura é essencial para a 
construção de um mundo melhor e mais justo, busquei, aqui em 
Salvador, uma escola não tradicional para meus filhos, uma escola que 
mais que exigir regras (colocadas como dogmas) discute as regras, 
modifica-as e ouve a opinião dos alunos sobre elas. Em casa, buscamos 
seguir esse modelo evitando os "nãos" sem explicações e as opiniões 
fechadas e imutáveis. Mas isso tem um preço, e não é pequeno. Antes 
de mais nada as inúmeras críticas com relação à "falta de respeito"dos 
filhos quando questionam as coisas que são postas e com as quais eles 
não concordam; além disso, nosso próprio movimento com relação a 
educar é muito mais trabalhoso - claro, é muito mais fácil "conduzir" 
pessoas que não questionam e aceitam calados tudo que é posto. 
 
Como educadores, acho que vivemos um pouco estas questões, temos 
que abrir mão da nossa postura de centro das atenções e de dono do 
saber e respeitar os saberes que os alunos trazem. Temos que abrir 
espaço para a interação na sala de aula (presencial ou não) e estar 
prontos a ouvir críticas sobre nossos modelos educacionais. 
 
Mas uma questão me inquieta: até que ponto os alunos estão 
preparados para essa mudança? Até que ponto  esta postura mais 
aberta do professor não é (ainda) compreendida de forma errônea como 
incompetência e e negligência com o "ensino"? 
 
abs, Nicia (p.105) 

Aproveitando a fala de 

Lázaro, eu diria que ensino e 

aprendizagem precisam ser 

encarados como os dois lados 

de uma moeda. Não se pode 

separá-los, mas são distintos. 

Não se pode priorizar um lado 

e desprezar o outro.  

Neste processo, ele destaca a 

necessidade de interagir com 

o outro para avançar no 

conhecimento, para aprender. 

 

De fato, a interação é 

fundamental para a 

aprendizagem, inclusive a 

informal ou não-

institucionalizada. Também é 

fundamental para a 

transformação na prática 

docente, pois ao tê-la como 

princípio básico de ação 

mudam-se as posturas docente 

e discente. A ação didática 

passa a ser compartilhada e a 

colaboração surge como 

caminho propício à 

aprendizagem.  

 

Nícia caminha no mesmo 

sentido, destacando que a 

mudança do paradigma 

transmissivo para o interativo 

em educação pode favorecer a 

mudança para uma sociedade 

mais justa e melhor. Ela 

questiona se os alunos estão 

preparados para essa 

mudança. 

 

Eu acredito que sim, mas não 

será fácil pois eles ainda 

vivem experiências didáticas 

transmissivas e aprender a 

trabalhar em novos padrões 

exige tempo e oportunidades 

de experimentação. 

 

A mudança do paradigma 

transmissivo é um avanço na 

quebra da educação liberal, 

uma nova possibilidade de 

transformar a sociedade via 

educação. 

 

Patricia destaca na fala de 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=278&course=11
http://www.cbpf.br/~eduhq/html/publicacoes/links_publicacoes/monografia/monografia_links/cap02_imagens/image002.jpg
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Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - 
Saturday, 5 July 2008, 01:52 
Lázaro, me identifiquei mto com sua forma de fazer várias coisas ao mesmo 

tempo. Destaco: “Interessante ver o quanto esse hiperespaço nos proporciona 

interações que antes seriam praticamente impensáveis.” Acho esse um dos 

grandes ganhos da rede. (P.124) 

Re: Glossário de Experiências por Fábio Kalil de Souza - Sunday, 13 July 
2008, 09:56 
Marco, 
          Fantástica, criativa, magnetizante e inteligentíssima explicação. 
Parabéns! 

Fábio Kalil (p.127) 

Lázaro a possibilidade antes 

inimaginável de interação que 

o ciberespaço permite. 

 

Este aspecto também aponta 

para transformações sociais 

importantes, as quais podem 

ser um caminho para uma 

nova democracia, mais 

igualitária e menos formal 

(eleitoral) 

6. Aprendizagem 

Colaborativa 
Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - 
Saturday, 5 July 2008, 02:00 

Posteriormente, participei da elaboração, tutoria e administração de um curso a 
distância, chamado “Tecnologia e Sala de Aula: uma idéia possível”. Eu havia 
feito a capacitação do MEC em 2004, mas a prática foi uma das experiências 
mais legais da minha carreira docente. Surgiram questões: Como fazer os meus 
pares professores aprenderem a distância? Como trabalhar de forma 
colaborativa online? Trabalhar numa perspectiva colaborativa favorece a 
aprendizagem de fato? Fiz vários cursos como aluna para compreender melhor 
o processo de aprendizagem online. Constatei o que eu já supunha, que o 
trabalho com ferramentas interativas é mto mais interessante, pois a linguagem 
é um fator essencial no desenvolvimento. Trocar idéias, comunicar, interagir... E 
porque não, sentir. 
No ano passado, comecei minha pesquisa na área, no mestrado, e entrei para 
esta pesquisa interinstitucional. Aqui estou repensando mtas coisas, 
aprendendo outras novas e confirmando velhas idéias.  (p.128) 

A aprendizagem colaborativa 

aparece na fala de Patricia 

como uma forma renovada de 

educação. Por isso sua 

preocupação em estudar esse 

campo. 

 

Como vimos até aqui, a 

aprendizagem colaborativa é 

uma caminho para 

redimensionar a prática 

educativa, visando processos 

de aprendizagem interativos e 

cooperativos, colocando os 

atores do processo em 

constante diálogo. 

7. Didática em Educação 

Online 
Glossário de Experiências por Edmea Santos - Tuesday, 1 July 2008, 
17:35 
Glossário de experiências  

 Vamos enriquecer o glossário de Psicologia da Aprendizagem com 
suas experiências?!  
Trabalhando com suas memórias, mais o vocabulário próprio deste 
módulo, ou mesmo com palavras que já estejam no glossário, conte-nos 
um caso, uma experiência vivida, em que você tenha percebido estas 
palavras acontecendo “ao vivo”. 
Nosso objetivo é construir “significados vivos” para os processos de 
aprendizagem. 
Utilize um editor de texto e sua capacidade de síntese para que seu 
relato caiba em uma página. Se preferir revele-nos sua experiência com 
uma imagem. 
Vamos comentar e interagir com as experiências dos colegas! 
Esperamos por tod@s! Equipe UERJ (p.95) 

Re: Glossário de Experiências por Rosangela Agnoletto - Sunday, 6 July 
2008, 19:32 
Maria Tereza e Eloiza , fazendo uma conexão entre a fala de vocês:  

 “Nesse espaço virtual, no qual gastamos muito mais tempo na tarefa educativa 

,encontramos de fato com nossos alunos, eles dizem muito mais e  nos 

conhecemos melhor”   e, 

 (...)”Elas são de certa forma independentes, embora se inter-relacionem, assim 

não é necessário esperar a terceira para buscar as respostas.Não há segredos 

escondidos no labirinto, todo o conteúdo está dentro de nós, nas nossas 

experiências e conhecimentos.” 

Lembrei-me de uma outra fala, a de Morin, (2008.p25)quando afirma que “a 

psicologia cognitiva demonstra que o conhecimento progride menos pela 

sofisticação, formalização e abstração dos conhecimentos particulares do que 

sobretudo pela aptidão a integrar esses conhecimentos no seu contexto global” 

Mais do que construção social do saber, o AVA pode nos proporcionar a ligação 

entre eles, dentro do aparentemente caótico, um princípio organizador! 

 Abraço,  Rosangela (p.117) 

Re: Glossário de Experiências por Marco Silva - Sunday, 6 July 2008, 
05:34 
Estou achando interessante essa postura docente no módulo 3 que 

articula postagens dos discentes mobilizando-os como interlocutores 
entre si. Vejo que não só provoca com a proposição do desenho didático 
do seu módulo (trama de conteúdos de aprendizagem + trama de 
atividades vinculadas a eles), mas aciona discente personalizado para 
dialogar com discente, promovendo interações a partir das postagens 

A didática do módulo é 

sempre muito interessante. Na 

unidade 1, o fórum labirinto 

surge como uma rica metáfora 

para favorecer múltiplas 

entradas de discussão. Os 

discentes são convidados a 

lançar novas entradas e não 

apenas a responder as entradas 

propostas pelos docentes. O 

único problema dessa 

atividade é o excesso de dados 

que pode gerar, dificultando o 

acompanhamento e a 

participação. 

 

Marco destaca essa didática 

interativa e aprova as 

interlocuções feitas pelos 

próprios discentes. 

 

Assim também, eu mesma 

gostei bastante do desenho 

didático de todo o módulo. 

Creio que além de muito 

criativo e instigante, propiciou 

um percurso de aprendizagens 

significativas, pautadas em 

experiências e na correlação 

entre saberes experenciais e 

teóricos. 

 

A primeira parte pediu que os 

discentes montassem um 

verdadeiro glossário de 

experiências, relatando fatos a 

partir do material didático (o 

livro). O objetivo foi 

“materializar” os conceitos 

sobre aprendizagem presentes 

no Livro. 

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=275&course=11
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http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=275&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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deles.  
Vamos por partes.  

Rosângela destaca das falas de 

Teresa e Eloiza o fato do 

AVA propiciar maior 

conhecimento sobre o que 

cada discente pensa (desde 

que eles se exponham). 

 

Neste sentido, a organização 

do AVA, como já colocado 

antes, torna-se fundamental.  

8. Material Didático Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - 
Saturday, 5 July 2008, 01:56 
Elô e Marco, gostei das colocações de vcs. Principalmente, das imagens! 
"Concretizaram" as falas. (p.125) 

Patricia aponta como as 

imagens postadas nas falas de 

Eloiza e Marco ampliaram as 

significações dos textos.  

Neste sentido, estas imagens 

enriqueceram o material 

didático da unidade. 

9. Docência Online Re: Glossário de Experiências por Marco Silva - Thursday, 3 July 2008, 
02:15 
Querida Maristela 
Sua reflexão desperta em mim forte saudade daquele curso que vc cita. 
Fui rever o conteúdo, as participações, inclusive as suas que guardo com 
carinho, e me sinto quase afogado no jorro de fortes lembranças que 
tomam meu coração neste momento. 
Até hoje recebo emails e carinho daquela turma. O maior aprendizado 
que eu trouxe de lá foi o quanto podem ser profundas e ricas a docência 
a aprendizagem online. Eu sentia a vibração de cada participante. Sentia 
a respiração, a taquicardia criativa de cada participação nas interfaces 
fórum e chat principalmente. 
Volto confirmar que raramente experimentei tamanha intensidade em 
minha experiência de mais de 20 anos em docência presencial. Inclusive, 
tenho certeza de que melhorei a minha docência presencial a partir 
daquela experiência online. Passei a trazer para o presencial as 
dinâmicas das interfaces. Apostando nessa transposição aprendi mais 
sobre interatividade, sobre educação, sobre meu papel nessa história. 
Obrigado por me fazer voltar no tempo, reencontrar vínculos e confirmar 
convicções. 
Forte abraço, (p.97) 
Re: Glossário de Experiências por Lina Nunes - Thursday, 3 July 2008, 
06:55 
Prezado Marco, cada um de nós tem experiências significativas que  
mostram a força da mediação tecnológica, quando nós professores a 
aplicamos em nossas  classes. Cada professor tem oportunidades  
extraordinárias de ser interativo, embora nem sempre aproveitemos 
essas  oportunidades. São essas experiências que nos fazem sentir a 
força que emana do processo que vivenciamos em nossas convivências 
com nossos alunos, especialmente ao nos colocarmos no lugar do aluno, 
que frequentemente tem fragilidades e precisa de nossa compreensão e 
ajuda. 
Assim como nós precisamos também. É nessa troca que emerge a 
docência online que nos faz melhor alunos do que professores. É essa  
modalidade de aprendizagem que estamos tentando aprender em nosso 
curso... 
Nossas experiências mais significativas como professores são também 
aquelas em que aprendemos as lições que não esquecemos sobre ser 
alunos... 
Abraços, Lina (p.97) 
Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - 
Saturday, 5 July 2008, 01:50 
Lina é poética quando afirma “Nossas experiências mais significativas 
como professores são também aquelas em que aprendemos as lições 
que não esquecemos sobre ser alunos...”(p.97) 

Re: Glossário de Experiências por Patricia Ribeiro Vasconcellos - 
Saturday, 5 July 2008, 01:49 
Fiquei mto sensibilizada com a fala do Marco: “Volto confirmar 

que raramente experimentei tamanha intensidade em minha experiência de mais 

de 20 anos em docência presencial. Inclusive, tenho certeza de que melhorei a 

minha docência presencial a partir daquela experiência online”. E compartilho 

dessa influência bem-vinda das tecnologias online sobre as minhas práticas 

presenciais.(p.98) 

Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 

Marco narra como a 

experiência da docência 

online enriqueceu sua 

experiência pedagógica, 

fazendo-o, inclusive, repensar 

seu papel de educador.  

 

Patricia afirma que o mesmo 

ocorreu com ela: o uso das 

interfaces online enriqueceu 

suas práticas didáticas em 

geral. 

 

Lina destaca como as 

experiências de educação com 

mediação tecnológica podem 

ser enriquecedoras, inclusive 

por colocar os educadores em 

posição de aprendentes.  

 

Patricia reforça a necessária 

percepção das fragilidades 

discentes, pois isso favorece a 

compreensão dos processos de 

aprendizagem e a elaboração 

de estratégias didáticas 

melhores. 

 

Edméa destaca a necessidade 

da pesquisa que articule teoria 

e prática, procurando um novo 

fazer docente que não dissocie 

ensino de aprendizagem. Ao 

contrário, que os perceba num 

processo dialético. 

 

Teresa afirma que em AVA 

gasta-se mais tempo com a 

tarefa educativa, mas  isso é 

recompensador, pois se 

conhece mais e melhor os 

alunos. 

 

De acordo com o referencial 

teórico, a educação online 

necessita de um docente cuja 

prática seja interativa e 

colaborativa e as falar citadas 

apontam nessa mesma 

direção. 

 

Tatiana destaca a qualidade de 

vida do professor e sua 

profissionalização como 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=275&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=419&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=275&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=275&course=11
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aprendizagem? por Edmea Santos - Sunday, 13 July 2008, 19:43 
Oi pessoal! Olá Lázaro! Olá Lígia! 
Lázaro, com os mortos não podemos mais falar. Apenas interagir com 

seus produtos culturais. De todo modo, você trouxe, a importância da 
pesquisa que ouve e criar disposições de valorização e emergência das 
vozes dos sujeitos. Nós que pesquisamos construimos nossa autoria na 
triangulação que fazemos entre os nossos parceiros intelectuais(atores), 
os sujeitos da pesquisa empírica e a nossa análise que não é neutra.  
Lígia, na relação ensino/aprendizagem penso que não podemos separar 

os conceitos da ação docente. Contudo, sabemos que é possível 
aprender sem intencionalidade pedagógica (ensino). Aprendemos com 
os signos e estes se apresentam no mundo físico e simbólico. 
Aprendemos com a vida, com os outros, com os objetos técnicos e 
culturais.  
[]s  Méa (p.101) 
Re: Glossário de Experiências por Maria Teresa Freitas - Saturday, 5 
July 2008, 17:03 
Fico encantanda,  no exercício de minha docência com alunos da pós 
graduação e da graduação, com as possibilitadas abertas pelos AVA, 
pelo moodle. Nesse espaço virtual, no qual gastamos muito mais tempo 
na tarefa educativa ,encontramos de fato com nossos alunos, eles dizem 
muito mais e  nos conhecemos melhor. Através das diferentes práticas 
discursivas, em um coletivo construimos conhecimentos, exercendo uma 
aprendizagem compartilhada. Nesse espaço concretiza-se muito mais 
aquilo que Vygotsky propôs em sua teoria  histórico-cultural : todo 
conhecimento começa a se construir primeiro no plano interpessoal, 
entre pessoas, para depois se construir no plano intrapessoal. 
Maria Teresa (p.114) 
Re: Glossário de Experiências por Tatiana Claro - Sunday, 6 July 2008, 
22:37 
3. Isso tudo remete à questão de qualidade de vida do professor. Um 
assunto tão relevante não é tratado em cursos de formação de 
professores, mas deveria ser. Por exemplo, não sabemos como utilizar 
adequadamente nossa voz, um de nossos instrumentos de trabalho. Vá 
à biometria (serviços de inspeção médica) dos estados e dos municípios 
e descobrirá que a maior parte dos professores que encontra-se em 
licença médica tem problemas referentes à voz. Alguns outros estão de 
licença devido a questões psiquiátricas (burnout, depressão, ansiedade). 
Será que isso tudo não é conseqüência das multitarefas??? 
Li a entrevista sugerida por Marco (pessoal, vale a pena dar uma clicada 
no link, leiam!) e destaco um trecho que traz algumas sugestões: 
(...) alguns conselhos: veja os e-mails uma vez a cada hora, no máximo; 
escutar música, mesmo que em baixo volume, durante uma leitura tira a 
concentração. Outras distrações - como músicas altas, mensagens 
instantâneas e a TV - derrubam a performance. 
A resposta para a sobrecarga de funções, então, está em como 
gerenciar a tecnologia, e não em como aprender a usar tudo de uma só 
vez. 
Existe um movimento conhecido por Slow Atitude.  Vocês conhecem? 
Vejam: 
Essa chamada "slow atitude" está chamando a atenção até dos 
americanos, apologistas do "Fast" (rápido) e do "Do it now" (faça já). 
Portanto, essa "atitude sem-pressa" não significa fazer menos, nem ter 
menor produtividade. Significa, sim, fazer as coisas e trabalhar com mais 
"qualidade" e "produtividade" com maior perfeição, atenção aos detalhes 
e com menos "stress". Significa retomar os valores da família, dos 
amigos, do tempo livre, do lazer, das pequenas comunidades, do "local", 
presente e concreto em contraposição ao "global" - indefinido e anônimo. 
Significa a retomada dos valores essenciais do ser humano, dos 
pequenos prazeres do cotidiano, da simplicidade de viver e conviver e 
até da religião e da fé. 
Será que os velhos ditados "Devagar se vai ao longe" ou ainda "A pressa 
é inimiga da perfeição" não merecem novamente nossa atenção nestes 
tempos de desenfreada loucura? 
Saiba mais um pouco clicando aqui. A partir do movimento Slow Atitude, 
surgem outros, as Slow Cidades, o Slow Food... 
Realmente fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Sempre fui 
conhecida como a menina 220 v, que não parava nunca. Mas de alguns 
meses para cá venho me permitindo fazer menos, e percebo que já colho 
alguns bons frutos. Ao invés do Do it Now, das multitarefas e do Just In 
Time, quero ter meu próprio tempo. Não é fácil, mas tem valido à pena.  

fundamentais para melhora r a 

educação. Chama especial 

atenção para os excessos que a 

aceleração temporal da 

cibercultura podem gerar. 

Vislumbra a necessidade de 

fazer as coisas com mais 

calma e dedicação evitando o 

estresse excessivo. 

 

Edméa aprova o destaque de 

Tatiana, e aponta até que 

ponto a questão da multitarefa 

não é uma nova forma de 

alienação capitalista. Enfatiza 

os problemas da 

profissionalização (ou falta 

dela) dos tutores. Fala em 

precarização do trabalho 

docente e da necessidade de 

lutar por direitos trabalhistas 

que possibilitem ao professor 

online viver de sua profissão. 

 

Ligia concorda com a 

precarização profissional da 

tutoria e demonstra como isso 

mascara questões 

mercadológicas (ex. contrato 

de tutor é mais barato do que 

de um professor). 

 

Como visto no referencial, as 

falas anteriores comprovam os 

problemas da profissão 

docente online. 

 

Edméa relata o quanto gosta 

da docência online e descreve 

como é um processo que lhe 

dá liberdade pedagógica e 

profissional. Permite que ela 

ultrapasse amarras do tempo e 

do espaço e extrapole a 

linearidade agregando links e 

outros conteúdos aos seus 

programas didáticos. 

 

Marco afirma que na 

educação online um desenho 

didático complexo pode 

potencializar a docência: 

ampliando experimentações, 

questionando, provocando 

debate, mobilizando 

experiências, criando 

conexões com outros saberes 

e materiais, propiciando 

interação, mobilizando 

diferentes saberes, 

promovendo autoria 

cooperativa e avaliação 

contínua. 

 

Socorro concorda com Marco 

e aponta a necessidade de 

constante reflexão e pesquisa 

na educação. E essa reflexão 

precisa ser partilhada 

coletivamente com os pares e 

com os alunos. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=237&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=98&course=11
http://somostodosum.ig.com.br/clube/artigos.asp?id=5095
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Nesse momento, meu MP3 está desligado. 

Bjs a todos!!!  
Re: Glossário de Experiências por Edmea Santos - Tuesday, 8 July 
2008, 01:23 
Oi Tati! Oi pessoal! 
Tati, Você trouxe um destaque fundamental sobre a multitarefa, 
simultaneidade... 
Em tempos de novos arranjos espaço/temporias temos que 
problematizar e questionar o tempo todo o seguinte: 

 Quais as potencialidades do trabalho multitarefa para a nossa 
liberdade autoral, existencial em tempo de cibercultura? Por 
outro lado, como o mercado capitalista lança mão disso para 
obter mais lucro explorando mais e mais o trabalhador? 

Eu adoro o docência online. Posso trabalhar atuando com autoria no 
meu tempo (cronológico, existencial) em qualquer espaço por conta da 
mobilidade e conectividade. Na rede aprendo demais porque acesso 
informação com fartura de significados e significantes. Ao acessar 
informações e conhecimentos variados, posso problematizá-los, 
contextualizá-los. Enfim, crio vínculos, faço amigos. É maravilhoso poder 
atuar assim para além do tempo da fábrica. Não tem coisa melhor do que 
poder sai pela cidade vagabundando a moda do Maffesoli. Hoje por 
exemplo, fui num palestra, depois caminhei pelo centro, vi uns livros. 
Cheguei vi um filme e agora trabalho online as 01:08 da madrugada feliz 
da vida. Amanhã terei minha rotina na UERJ e num intervalo qualquer 
quando quiser e puder estarei na docência online. Este exemplo é o 
potencial. Contudo, como anda o profissional? 
Atuei no campo do corporativo e vi a precarização do trabalho docente 
na tutoria. As empresas fazem bancos de tutores quase descartáveis. 
Sem vínculos e  direitos trabalhistas...se o chefe não gosta, exclusão! 
Chama outro. Na universidade pública, meus colegas são bolsistas. 
Cadê o salário? A formação? Tudo isso legitimado pelo Estado. fala 
sério... 
 Com tudo isso, nós professores aceitamos estes trabalhos precários 
porque o mercado é saturado , o exercíto de reserva é grande, não tem 
concurso público para todo mundo. Enfim, muitos colegas tutores atuam 
realmente em vários empregos e quase não sobra tempo para estudar, 
pesquisar, ser uma pessoa livre que possa ir ao cinema, caminhar pela 
rua, ir numa palestra no meio da semana... 
O trabalho intelectual não pode ficar preso ao tempo da fábrica. Contudo, 
precisamos do direito trabalhista conquistado pelos trabalhadores que 
vieram dela. Aqui temos uma tensão na categoria do trabalho "moderno" 
e do "pós-moderno" que avança na forma e perde no conteúdo de 
conquistas históricas.  

 O que acham disso tudo?  

 Como os colegas sentem estas potencialidades e limites da 
profissão docente na cibercultura?  

 Precisamos instituir novas políticas? 

Espero vocês para este debate político! 
[]s Méa (p.119) 
Re: Glossário de Experiências por Ligia Rubim - Wednesday, 9 July 
2008, 20:09 
Olá Méa e colegas! 
Há uns três meses atrás os responsáveis pelo Cadastro Brasileiro de 
Ocupações procuraram várias instituições que trabalham com EAD para 
atualizar as 'novas profissões' que surgiram com a EAD. Acredito que 
alguns de nossos colegas aqui tenham participado dessas reuniões... eu 
participei pela instituição q trabalho. 
Os técnicos que fizeram este levantamento ficaram 'horrorizados' com as 
barbaridades que se tem feito na área de EAD, principalmente com a 
docência... instituições educativas contratando 'tutores' para fugirem das 
obrigações trabalhistas que estão previstas na regulamentação da 
profissão professor... esta foi só uma das que eles ficaram chocados. 
O embrolho foi tão grande, q eles levaram sim uma proposta de 
atualização da CBO, mas também disseram que encaminhariam 
ao Ministério do Trabalho as sérias questões trabalhistas que estão 
'escondidas' atrás da cortina da 'tutoria'. Enfim, espero q estas pequenas 
ações ajudem a abrir caminhos para a regulamentação profissional na 
nossa área. 
Bjos! (p.119) 
Re: Glossário de Experiências por Edmea Santos - Sunday, 13 July 

 

Edméa pede à Eloiza que 

relacione aprendizagem e 

competência.  Eloiza afirma 

que são essenciais à prática 

pedagógica, sendo pano de 

fundo do planejamento e da 

avaliação. 
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2008, 19:47 
Lígia, vamos acompanhar este debate e socializar com os colegas as 
novidades das legislações! 
Você trouxe uma imformação muito importante. 
[]s Méa (p.120) 
Re: Glossário de Experiências por Marco Silva - Sunday, 6 July 2008, 
05:34 
Primeira questão: Marco, você diz que em 20 anos de carreira no 
presencial você nunca teve tantas emoções e aprendizagens como 
teve/tem nas suas experiências online. Por que será? O que muda ? 
O que mudou?  
No ambiente online tenho uma diversidade de interfaces e ferramentas 

que me possibilitam lançar o parangolé. Ou seja, o desenho didático 
conplexo potecializa a docência e vice-versa. São na verdade a 
materialidade que faz operar a comunicação e registro publico de toda a 
produção individual e coletiva.  
Quando eu digo lançar o parangolé, quero dizer: 

- Disponibilizar múltiplas experimentações e expressões; 
- Formular problemas; 
- Provocar situações 
- Arquitetar percursos 
- Mobilizar experiência do conhecimento 
- Criar intertextualidade (conexões com outros sites ou documentos), 
intratextualidade (conexões no mesmo documento), multivocalidade 
(multiplicidade de pontos de vista), usabilidade (ambiente de fácil 
navegabilidade intuitiva), integração de várias linguagens (sons, texto, 
imagens dinâmicas e estáticas, gráficos mapas), hipermídia (integração 
de vários suportes midiáticos abertos a novos links e agregações); 
- Viabilizar a interatividade síncrona (comunicação em tempo real) e 
assíncrona (comunicação a qualquer tempo, quando emissor e receptor 
não precisam estar no mesmo tempo comunicativo - caso do e-mail); 
- Mobilizar articulação entre os diversos campos de conhecimento, 
estimular a participação criativa dos aprendizes; 
- Promover autoria cooperativa de formas, instrumentos e critérios de 
avaliação; 
- Promover a avaliação contínua: a auto-avaliação, a avaliação do grupo 
e a avaliação do professor (descrever e cuidar do processo de 
aprendizagem individual e coletiva). 
O ambiente virtual de aprendizagem contempla tudo isso facilmente e 

com prazer. (P.121) 
Re: Glossário de Experiências por Socorro Cabral - Friday, 11 July 2008, 
20:47 
Oi colegas, 
As questões de Méa são realmente desafiadoras...  
Quando Marco coloca "que em 20 anos de carreira no presencial nunca 
teve tantas emoções e aprendizagens como teve/tem nas suas 
experiências online". Vou destacar aqui a fala da Josso (2004) sobre a 
questão da experiência. A autora destaca três modalidades de 
elaboração. A primeira –“ter experiência” – diz respeito às vivências de 
situações e acontecimentos que se tornaram significativos, porém sem 
termos provocado. O “fazer experiência” relaciona-se às vivências de 
situações e acontecimentos que nós próprios provocamos. E o “pensar 
sobre as experiências” diz respeito a um conjunto de vivências que 
foram sucessivamente trabalhadas para se tornarem experiências. Além 
disso, para a autora, [...] aprender pela experiência é ser capaz de 
resolver problemas dos quais se pode ignorar que tenham formulação e 
soluções teóricas. A aprendizagem experiencial é utilizada, 
evidentemente, no sentido de capacidade para resolver problemas, mas 
acompanhada de uma formulação teórica e/ou de uma simbolização 
(JOSSO, 2004, p. 39). 

Acredito que as aprendizagens que Marco destaca, estão intimamente 
relacionadas as reflexões que ele vem fazendo sobre sua prática 
pedagógica online, diante dos desafios colocados pela mesma. É nesse 
sentido, que os saberes docentes vão sendo construídos: num constante 
processo de reflexão e pesquisa sobre as experiências que vivenciamos 
na nossa prática. E não se trata de uma reflexão de caráter individual, e 
sim uma reflexão conjunta com os pares, os alunos etc.  
Socorro (P.124) 
Re: Glossário de Experiências por Edmea Santos - Wednesday, 9 July 
2008, 12:45 
OLá pessoal! 
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Eloiza você diz em relação a aprendizagem em ambiente online: 
 "Quanto às aprendizagens necessárias destaco as tecnológicas (de 
uso das ferramentas), as pedagógicas (leitura, problematização e 
releitura dos conecitos da pedagogia presencial) e as pessoais 
(aprendizagens de colaboração, de trocas de conhecimentos, de 
construção colaborativa, de multiplicidade de autorias, entre 
outros)." 
Lembrei de uma discussão que temos sobre competências na tutoria. 
ELô, existe relação entre competências e aprendizagens? Onde 
começa e termino cada coisa? 
Todos estão convidados ao debate. Pessoal, aqui dialogamos com 
todos, muitas vezes a partir dos mensagens dos colegas que já 
participaram com suas postagens. Contudo, os debates aqui não 
são de um/para um e nem de um para todos. Vamos debater em 

rede na lógica do todos/todos?  

Esperamos por você! 
[]s Méa (p.130) 
Re: Glossário de Experiências por Eloiza Oliveira - Sunday, 13 July 2008, 
21:43 
Méa, 
Excelente a sua pergunta: "Existe relação entre competências e 
aprendizagens?" 

Na minha opinião as competências precisam ser definidas quando se 
está planejando formalmente situações que promovam a aprendizagem. 
Elas funcionam como um "pano de fundo", uma bússola para esse 
planejamento. 
Também são essenciais para a definição das estratégias de avalição da 
aprendizagem que serão utilizadas. 
Eloiza (p.130) 

10. Gestão da 

Aprendizagem em 

AVA 

Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 
aprendizagem? por Ligia Rubim - Wednesday, 9 July 2008, 19:51 
OLá colegas, 
Lendo a discussão, fiquei pensando... 
E o papel da auto-aprendizagem? Como considerá-la nos contextos 
educativos, sejam presenciais ou a distância? Ela necessariamente 
ocorre via ensino? 
Gostaria de 'ouvir' os colegas especialistas em processos de 
aprendizagem. 

Estas questões realmente me inquietam  
Bjos! (p.101) 
Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 
aprendizagem? por Eloiza Oliveira - Sunday, 13 July 2008, 21:50 
Lígia, 
Para mim a auto-aprendizagem é "fato consumado", ou seja, acontece 
independentemente das situações formais de ensino. 
Ela é uma capacidade que pode, no entanto, ser desenvolvida atarvés do 
processo da metacognição. 
Acredito que deva ser um grande objetivo de toda a Educação, seja ela 
presencial ou online. 
Beijos. (p.101) 
 
Re: Ensino? Aprendizagem? Ensino e Aprendizagem? Só 
aprendizagem? por Ieda Carvalho Sande - Thursday, 17 July 2008, 23:04 

Edméa, 

Li todas as respostas e acho que tenho muito pouco a 
acrescentar. Também não tenho respostas para seus 
questionamentos. Numa questão, porém,  eu acho que tenho 
uma idéia formada; não sei se a certa, mas aí vai: 
Pode haver ensino sem aprendizagem como também pode 
haver aprendizagem sem ensino. Um professor pode ensinar um 
conceito e nenhum de seus alunos aprender o que ele ensina, 

assim como um aluno pode aprender sem que ninguém tenha 

ensinado, pegando um livro e estudando por conta própria.  
O que importa é que os alunos aprendam, não que os 
professores ensinem. Nessa perspectiva, o bom professor não é 
o que ensina muitas coisas, mas sim aquele que consegue que 
seus alunos aprendam efetivamente aquilo que ensina.  
Bjs, (p.105) 

 

Em relação à gestão da 

aprendizagem surge um 

questionamento sobre auto-

aprendizagem, conceito 

presente em EAD, trazido por 

Ligia. 

 

Eloiza afirma que o 

importante é desenvolver 

processos metacognitivos, 

pois a auto-aprendizagem 

acontece independente das 

ações didáticas. A 

metacognição é um objetivo 

importante da educação. 

 

Ieda aponta que o 

fundamental é que os alunos 

aprendam.  

 

Daí a gestão da aprendizagem 

deve ser pensada a fim de 

levar o aluno a aprender. Não 

basta estruturar o ensino em 

passos engessados que não 

permitam mudanças, mas é 

preciso favorecer 

transformações e novos 

caminhos sempre que isso se 

mostrar necessário. 

 

Maristela aponta os 

fundamentos interativos de 

Marco como caminhos para 

gestar situações didáticas na 

cibercultura. 

 

Eloiza concorda com 

Maristela e aponta que são 

princípios que valorizam o 

diálogo, a autoria, a simetria 
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Re: Glossário de Experiências por Maristela Midlej - Monday, 7 July 
2008, 20:42 
Oi Eloiza, 
Tenho exercitado os fundamentos da interatividade propostos por 
Marco (participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e 
eprmutabilidade) e esses princípios do hipertexto nas minhas práticas 
pedagógicas, pois acredito que eles são indicadores para criarmos e 
gestarmos situações didáticas na cibercultura. (p.126) 
Re: Glossário de Experiências por Eloiza Oliveira - Sunday, 13 July 2008, 
21:22 
Maristela,  
Gosto sempre muito das posições teóricas assumidas pelo Marco.  
Neste caso, os três fundamentos da interatividade que ele propõe têm 
em comum o respeito à autoria do sujeito, o diálogo, o incentivo à 
autonomia, a simetria nas relações estabelecidas entre professor e 
aluno...  
Enfim, coisas que eu defendo ardentemente.  (p.126) 

de relações.  

 

Tudo isso favorece uma nova 

gestão em educação: não só a 

autonomia, nem a condução 

do aluno, mas a colaboração 

entre docentes e discentes na 

busca por aprendizagem 

significativa. 

 

 
PPaarrttee  ddoo  CCuurrssoo::  FFóórruumm  BBrriinnccaannddoo  ddee  LLaabbiirriinnttoo  ––  PPaarrttee  22  ––  QQuueessttõõeess  ppaarraa  aanniimmaarr  oo  ddeebbaattee  

Categorias Conteúdo 

Manifesto Oculto 

1. Conceito de Educação 

Online 
Re: Questões para "animar" ainda mais o labirinto por Lázaro Santos - 
Monday, 7 July 2008, 10:13 
Olá Professora Eloiza e colegas de curso, 
Há uma coisa nessa sua questão que precisa ficar mais clara: O que 
está sendo chamado de "observado"?  
Há em determinadas correntes do pós-modernismo uma certa 
implicância com essa hegemonia daquilo que está submetido ao olhar, e 
não também aos outros sentidos... Em outras palavras, há mais que o 
observável, afinal, somos mais sensíveis do que aquilo que nossos olhos 
nos mostram. 
Creio que, mesmo em outros espaços/tempos, longe da observação 
mais direta, a educação on line nos desafia a termos um relacionamento 
mais próximo, mais sensível mesmo, de forma que, na falta daquilo que 
esta no nosso campo de visão, possamos entender as posições dos 
outros e suas aprendizagens. 
Abraços ! Lázaro   (p.132) 
Re: Questões para "animar" ainda mais o labirinto por Marco Silva - 
Monday, 7 July 2008, 11:23 
Colegas  
Eloíza faz uma síntese elucidativa com seu texto "Psicologogia da 

aprendizagem. Após a leitura trago duas inquietações a partir do 
seguinte trecho:  
“o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é „um espaço ou uma 
comunidade organizada com o propósito de aprender”, o que cria a 
necessidade da articulação de três fatores essenciais – o aparato 
tecnológico que lhe dê suporte, o desenvolvimento de uma metodologia 
adequada e uma concepção clara de aprendizagem, de construção do 
conhecimento.‟”  
Inquietação 1 . Sobre os “três fatores essenciais” citados:  

 Sobre o aparato tecnológico ou "ambiente virtual de 

aprendizagem" (AVA), de fato, ele precisa ser bom. Aliás, considero 
o Moodle muito bom. O grande problema aqui é que a exclusão 
digital e cibercultural do professor irá subutilizar as potencialidades 
desse AVA e consequentemente a docência.  

 Sobre o desenvolvimento de uma metodologia adequada , de 

fato é necessário. Entretanto a metodologia para a educação online 
ainda está pouco sistematizada. As práticas são apresentadas em 
poucos eventos específicos. Raramente discutidas e testadas nos 
cursos de formação de professores.  

 Sobre uma concepção clara de aprendizagem, de construção do 
conhecimento , faltam pesquisas sobre a transposição das teorias 

dos clássicos autores da pedagogia (citados no texto da Eloíza) para 
o ambiente online de aprendizagem. São teorias e práticas forjadas 
no presencial. Falta avançar na sistematização de terias para a 
aprendizagem online.  

Aproveito a oportunidade para perguntar à Equipe PPGE UERJ:  

1. Quais as metodologias vcs consideram mais adequadas ao trabalho 
docente e discente neste módulo 3?  

2. Quais as concepções claras de aprendizagem vcs adotam ou 

Lázaro aponta a necessidade 

de uma maior sensibilidade e 

disposição ao diálogo para 

favorecer a aprendizagem 

online. 

 

Marco analisa o material 

didático da unidade (o Livro) 

e destaca alguns pontos 

importantes na educação 

online: a necessidade de um 

AVA de boa qualidade, 

afirma que o MOODLE é 

muito bom; a necessidade de 

formular, testar, aplicar, 

refletir e rever metodologias 

online; o aprofundamento nos 

estudos dos autores das teorias 

de aprendizagem, visando a 

levantar indicativos para uma 

melhor educação online. E 

questiona sobre Piaget 

pertencer ao paradigma 

histórico-crítico. 

 

Eloiza responde a Marco que 

se considerarmos o início da 

carreira de Piaget ele é um 

cognitivista clássico, mas que 

na maturidade atribui tamanha 

importância ao trabalho em 

grupo e ao desenvolvimento 

da linguagem de maneira que 

pode ser colocado no grupo 

dos autores histórico-críticos. 

 

Teresa aponta uma 

conciliação, afirmando que os 

autores devem ser vistos 

contextualizadamente, e que 

Piaget e Vygotsky podem ser 

classificados como 

construtivistas interacionistas. 

Além disso, ela destaca a 

preocupação com a 

reprodução dos fazeres 

presenciais na educação 

online. 
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valorizam nesse módulo 3? 
Inquietação 2. Sobre o paradigma Histórico-crítico. 

 Em seu texto Eloíza considera Piaget pertencente ao paradigma 
Histórico-crítico. Tenho dúvidas. Maria Teresa, da Equipe do PPGE 
da UFJF, parece não incluir Piaget neste paradigma. Conto com a 
ajuda duas professoras e dos(as) colegas para esclarecimento 
dessa dúvida que trago comigo faz tempo. (p.134) 

Re: Questões para "animar" ainda mais o labirinto por Eloiza Oliveira - 
Tuesday, 8 July 2008, 12:00 
Caro Marco, 
Suas questões são muito pertinentes e pretendemos discutí-las na 
equipe para postar uma resposta-síntese do nosso grupo. 
Quanto a Piaget, ele foi realmente um inovador... 
O início de sua obra - principalmente a descrição universalizante de 
fases do desenvolvimento - não pode ser considerada expressão do 
paradigma histórico-crítico. 
Na continuidade da obra ele dá fortes indícios de bases cognitivistas, 
mas a importância que atribui à aprendizagem em grupo, a abordagem 
dos possíveis e do necessário e do desenvolvimento da linguagem 
permitem que falemos do pertencimento ao paradigma histórico-crítico. 
(p.134) 
DÚVIDA - Piaget pertence ao paradigma histórico-crítico? por Marco 
Silva - Wednesday, 9 July 2008, 10:27 
Ok Eloíza, de fato Piaget foi inovador.  
Entretanto, gostaria contar com a opinião da Maria Tereza e de outros 
colegas dos PPGs. A pergunta é: Piaget pertence ao paradigma 
histórico-crítico? 

Como eu disse, trata-se de uma dúvida que trago comigo e gostaria de 
aproveitar esta oportunidade para esclarecer mais a questão. 
Forte abaço, (p.134) 
Re: Questões para "animar" ainda mais o labirinto por Maria Olivia Matos 
Oliveira - Saturday, 12 July 2008, 23:41 
Olá Profa. Eloisa, Marco e equipe  maravilhosa da UERJ:  
Acompanho com atenção as falas de vocês e a reflexão da profa Eloísa 
de que Piaget, ainda que inicialmente cognitivista dá posteriormente 
indícios de pertencer ao paradigma histórico - crítico. Isso me faz pensar 
que algumas teorias não são mutuamente excludentes e que devem ser 
vistas no contexto histórico em que foram gestadas/geradas. Piaget e 
Vygotsky, por exemplo, com concepções de certa forma, antagônicas a 
respeito de desenvolvimento e aprendizagem ( o primeiro colocando que 
é o desenvolvimento que gera a aprendizagem e Vygotsky enfatizando o 
papel da aprendizagem no desenvolvimento) em alguns momentos suas 
concepções se assemelham e podemos dizer que ambos são 
construtivistas interacionistas...  
Concordo com a  3a grande preocupação do Marco quando fala á 
 respeito da transferência dos referenciais teóricos cunhados na 
aprendizagem presencial para a aprendizagem on line....  (p.135) 
Re: Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na 
educação online por Lázaro Santos - Tuesday, 8 July 2008, 18:31 
Olá Profª. Eloiza e colegas... 
Para pôr umas pulguinhas em quem às colocou no jogo, perguntaria à 
Eloiza e aos demais colegas se nesta pergunta não está implícito: que 
projeto de educação on line estamos falando?, tomando como ponto de 
partida que, uma vez mediadora de práticas sociais, a docência on line 
ou não, a EAD ou os modelos mais tecnicistas se inserem em um 
conjunto de práticas... 
A questão não seria: de que forma ao nos apropriarmos da docência on 
line podemos contribuir para enfrentar essas críticas? 
São apenas pequenas implicâncias um pouco além da semântica... 
Beijos e abraços, Lázaro (p.136) 
Sobre pulgas e macacos por Tatiana Claro - Thursday, 10 July 2008, 
00:35 
Elô e gente querida, estou adorando esses desafios. Nossos 

macaquinhos estão a mil, ainda mais com as pulgas deixadas pelo 
Lázaro.  
Lázaro, compreendi perfeitamente seu questionamento em relação à 

pergunta colocada pela professora Eloiza, que procede, mas percebo 
isso dependerá do conceito que se tem de Educação Online.  
Em minha dissertação (veja um trecho abaixo) faço uma breve 
diferenciação entre EAD e Educação Online, apoiada em Santos (mais 
conhecida por aqui com Méa...), que considera a Educação Online não 

Lázaro destaca que a 

concepção que temos de 

educação online é definidora 

do tipo de curso que iremos 

realizar. E que é sobre este 

aspecto que podemos rebater 

as críticas sobre uma volta ao 

tecnicismo. 

 

 

Tatiana concorda com Lázaro 

sobre a importância do 

conceito de educação online 

(EO) que temos. Ela define a 

educação online (a partir de 

SANTOS), não como uma 

terceira ou quarta geração de 

EAD, mas como um novo 

movimento nascido da 

cibercultura. 

Segundo ela, segundo este 

conceito de EO, a docência 

online já envolve um conjunto 

de práticas educativas 

renovadas, como basear-se na 

colaboração, participação e 

co-autoria, ou seja, em 

processos interativos. 

 

Em meus estudos pude 

verificar que, de fato, a visão 

que temos de educação 

“determina” nossa ação 

pedagógica. Assim acontece 

tanto presencialmente quanto 

online. Isso é um ponto 

fundamental (senão o 

princípio fundador) do 

trabalho pedagógico. 

A questão do AVA, das novas 

metodologias e do 

aprofundamento nas teorias de 

aprendizagem também 

aparecem no um referencial 

teórico, em consonância com 

o que Marco levantou.  

Outro aspecto altamente 

relevante que Tatiana levantou 

e que eu estudei foi a 

diferenciação entre EAD e 

EO. Apesar de eu considerar a 

EO como uma forma de EAD, 

comungo com a idéia de que 

apresenta características 

fundamentalmente diferentes, 

como possibilitar a “presença 

virtual”, reduz as distâncias, 

transforma as formas de lidar 

com o tempo acadêmico, 

ensina uma nova gestão de 

aprendizagem e cria novas 

habilidades comunicativas. 
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como a terceira ou quarta geração da EAD, mas sim um movimento 
nascido de um novo paradigma: a cibercultura.  
Se a Educação Online nasce da cibercultura, quando digo docência 
online já está imbricado a forma como nos apropriamos dessa docência, 

ou seja, um “professorar” baseado na colaboração, participação, co-
autoria ou, em síntese, em processos interativos. Acredito que na 
questão lançada pela Eloíza seja esse o conceito de educação online 
presente. 
Faço questão de fazer essa diferenciação em minha dissertação, pois 
pretendo mostrar que não pesquiso saberes docentes baseados na 
mídia de massa e no modelo mecanicista um-todos, mas busco saberes 
que emergem da permutabilidade, da dialogicidade e da 
bidirecionalidade.  
Veja o trecho: 

" A literatura especializada em TICs e processos educacionais 
geralmente caracteriza a educação online como uma evolução da 
educação a distância (EaD), ou seja, a terceira, a quarta ou, até mesmo, 
a quinta geração da EaD. Contudo, na presente pesquisa adotaremos o 
conceito em educação online como proposto por Santos (2005) e Silva 
(2006), que a caracterizam como fenômeno da cibercultura [1] e não 
simples desenvolvimento das práticas convencionais de EaD. Não 
descartaremos o progresso da EaD, mas buscamos superar visões mais 
simplistas de educação online.  
A EaD representa uma estratégia desenvolvida por sistemas educativos 
para oferecer educação a setores ou grupos da população que, por 
diferentes razões, têm dificuldade de acesso a serviços educativos 
presenciais. C onfigura-se como uma organização educacional utilizada 
há muitos séculos em todo o mundo e uma alternativa para atender às 
demandas sociais diversas. Peters (2002) destaca três períodos 
significativos na EAD, cada um superando o anterior: (a) a instrução por 
correspondência, que serviu ao treinamento profissional no período de 
industrialização do trabalho, a partir de meados do século XIX; (b) a EaD 
nos anos 70, 80 e 90 do século passado, que ajudou países em 
desenvolvimento a oferecer o segundo grau àqueles que não o 
concluíram ou ainda estudos universitários para trabalhadores de países 
já desenvolvidos e (c) a EaD informatizada.  
 [...]E quanto a você, Lázaro, qual seu conceito de EAD? E de Educação 

Online? Há diferenças? Semelhanças?  Acredita que ambas se apóiam 
no mesmo pardigma ou não? Trabalhamos juntos na mesma instituição, 
e lá, qual modelo você acredita predominar? Devolvo-lhe as pulgas e 
aguardo outras. 

Bjs a todos  (p.137) 

2. Cibercultura 

 
Sobre pulgas e macacos por Tatiana Claro - Thursday, 10 July 2008, 
00:35 
A análise desse novo contexto sociotécnico da cibercultura leva-nos a 
refletir sobre a maneira pela qual essa nova realidade impacta as formas 
de aprender e ensinar, pois a web traz uma multiplicidade de pontos de 
vista, de agentes de seleção de conteúdos, de forma horizontal, sem 
controle central e possibilita a formação de uma inteligência coletiva 
através de comunidades virtuais que se ajudam mutuamente. Hoje é 
impossível pensar a web como um local para totalizar os saberes. Nela o 
saber flui, é provisório, e perpetuamente reconstruído (LÉVY, 1999)." 
[1] A cibercultura é definida por Lévy como “conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 
pensamento e de valores, que se desenvolve juntamente com o 
crescimento do ciberespaço” (1999, p. 32), isto é, o espaço por onde 
transita a tecnologia digital, onde ocorrem todas as ligações que a rede 
permite e influencia os contextos culturais, políticos econômicos e 
educativos. Esse conceito será tratado com maiores detalhes no quadro 
teórico. (p.138) 

Tatiana traz alguns trechos 

sobre Lévy (1999) que 

esclarecem sobre a 

cibercultura, conforme 

estudado no referencial 

teórico.  

 

Das falas destaco a 

formação/evolução do que 

Lévy chama de inteligência 

coletiva, nova forma de 

interação humana visando a 

construção de saberes válidos 

e significativos. 

3. Formação Docente  

 
Sobre macacos, pulgas e lenha por Tatiana Claro - Thursday, 10 July 
2008, 01:37 
Em minha formação na graduação, no início da década de 90, ainda 
senti os respingos dessa associação entre técnica e tecnicismo. Tive 
uma excelente formação política, mas até em disciplinas mais “técnicas”, 
só tive formação política. Ninguém podia falar em “técnica” na 
universidade, existia um verdadeiro tabu, qualquer “técnica” era 
considerada “receita de bolo”, e universidade não era lugar para 
senhoras trocarem receitas, mas sim para pensar criticamente a respeito 
delas (vá entender...). No meio da graduação fui aprovada para o 
magistério nas prefeituras do Rio e de Duque de Caxias e adivinhem... 

Tatiana afirma a importância 

de uma formação docente que 

agregue técnicas e teorias.   

 

Ligia faz um relato de 

experiência sobre um curso de 

formação docente do qual 

participa, destacando a 

necessidade do letramento 

digital. 
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tive que correr muito atrás da técnica, e descobri que apesar de seu 
caráter instrumental, ela tem sua razão de ser dentro da dimensão 
didática da educação. Mas também descobri que a técnica não era 
minha senhora, eu tinha autonomia e ela simplesmente estava ao meu 
favor. Em nenhum momento acreditei que o método A ou B seria a 
salvação para meus alunos que pouco avançavam; nesse momento o 
meu entendimento sobre processos de aprendizagem foi muito mais 
relevante, mas sem as técnicas não teria tanto sucesso. (p.139) 
Re: Sobre macacos, pulgas e lenha por Ligia Rubim - Thursday, 10 July 
2008, 18:02 
Olá Eloiza e colegas! 
Esta pergunta me estimulou a compartilhar com vcs a experiência de 
formação docente q é feita na instituição q trabalho... e tem dado 
retornos muito positivos. 
Desde o ano passado, o ensino superior começou a usar carga horária a 
distância (via ambiente virtual) nos cursos presenciais de graduação e 
pós-graduação. Decidimos então ir pelo caminho de que o professor da 
turma fosse o docente de fato de suas aulas, desde o planejamento, a 
definição de conteúdo, as propostas de atividades, a mediação, até 
a avaliação. 
No nosso caso, a primeira barreira já era superada entre os professores: 
a familiaridade com o ambiente virtual. Desde 2004 eram oferecidos 
cursos de formação continuada para esta ambientação, de forma 
contextualizada no ensino-aprendizagem... portanto não era apenas 
instrumentalização. 
Entretanto, todo o resto ainda era muito nebuloso na prática para os 
professores. Eles tinham muitas dúvidas sobre como planejar, mediar, 
avaliar as propostas on-line. Fizemos então reuniões coletivas de 
planejamento, onde a base para a orientação dos professores estava na 
consideração a sua experiência no presencial, a articulação com as 
características do mundo on-line e a proposta pedagógica da 
instituição. Tudo isto num ambiente onde o professor era o 
protagonista de sua proposta... A cada pergunta feita pelo professor, 

adotamos a postura de devolver a pergunta... 'mas como vc resolveria 
isto neste novo ambiente?'... em cima da resposta dele (q as vezes 
custava a sair), fazíamos um trabalho de orientação no qual ele era 
desafiado o tempo todo a dar as respostas. 
Os resultados tem sido muito animadores. Se no início eles se sentiam 
amedontrados, agora eles estão se dispondo a fazer trocas com os 
colegas que iniciarão também este desafio. Claro que alguns ainda 
sentem dificuldades, afinal a mudança não é pequena (como todos 
sabemos), mas fico feliz em saber que estamos contribuindo para estes 
professores se sentirem autônomos em seus ambientes virtuais. 
Ah, escrevi tudo no passado pq a partir de agosto estas orientações se 

tornarão um curso oficial para todos os professores  
Bjos! (p.140) 

 

Como eu já coloquei 

anteriormente, é preciso 

formar docentes que integrem 

os diferentes saberes 

elencados por Tardif (2207), e 

que aprendam a lidar com a 

incerteza e a possibilidade de 

mudar. Um professor que 

segue “uma receita de bolo” 

de fato não alcança sucesso 

em relação à aprendizagem de 

seus alunos. No entanto, se ele 

conhece boas técnicas e as usa 

reflexivamente e disposto a 

reorganizar sua ação no caso 

de insucesso, terá grande 

chance de ser bem-sucedido 

em sua função. 

 

 

 

4. Mediação (...)Sobre pulgas e macacos por Tatiana Claro - Thursday, 10 July 2008, 
00:35 
Santos (2005), no entanto, discorda da conceituação da educação online 
como mera evolução da EaD (...), considerando-a como um dos 
fenômenos ou movimentos da cibercultura pois esta:  
[...] vem promovendo novas formas de socialização e aprendizagem 
mediadas pelo ciberespaço e, no caso específico da Educação, pelos 
ambientes virtuais de aprendizagem. A cibercultura é a cultura 
contemporânea estruturada pelas tecnologias digitais. Não é utopia, é o 
presente, vivemos a cibercultura [...]. (SANTOS, 2005, p. 105).  (p.137) 
 

Novamente aparece a 

mediação do AVA, verdadeiro 

instrumento de aprendizagem.  

Mas o AVA não é só 

instrumento, porque  media a 

aprendizagem através de 

diferentes linguagens, signos. 

Ou seja, o AVA faz uma 

mediação aproximada do que 

um outro sujeito faria.  

Havendo interação real entre 

os participantes, podemos 

mesmo afirmar que o AVA 

“finda” com a distância. 

Inaugura uma nova forma de 

EAD, nunca antes 

materializada. 

5. Interação Re: Questões para "animar" ainda mais o labirinto por Lina Nunes - 
Monday, 7 July 2008, 07:03 
Eloiza, a resposta à sua questão é bem difícil, mesmo considerando que 
podemos saber alguma coisa por meio dos comportamentos 
observáveis, é difícil definir que determinados comportamentos 
significam que as pessoas aprenderam...Como você sinalizou muito bem 
a aprendizagem é um processo interno. 

Analisando as respostas de 

Lina e Eloiza sobre o que é 

observável na aprendizagem 

em EO, verifico que se 

resume a uma questão: a 

interação.  

Se não há participação ativa e 
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Se na aprendizagem face a face é complicado saber se a pessoa 
aprendeu ou não, encontramo-nos em um labirinto de idéias e conceitos 
que demandam, me parece maior complexidade para responder.  
Na aprendizagem online também podemos lançar mão de alguns 
comportamentos observáveis se analisarmos passo a passo as 
respostas dos participantes...Suas ausências podem ser significativas, 
suas respostas evasivas também, suas respostas fundamentadas em 
teóricos podem mostrar que já conseguem elaborar aspectos 
importantes dos temas tratados... 
No entanto afirmar que aprenderam é mais complicado...Confesso ficar 
atrapalhada para responder a esse questionamento. Pode ser que outras 
respostas me ajudem a compreender ...abraços, Lina (p.132) 
Re: Questões para "animar" ainda mais o labirinto por Eloiza Oliveira - 
Monday, 7 July 2008, 11:26 
Lina e Lázaro, 
As respostas de vocês suscitam ricas reflexões: 
Lina, eu também não tenho respostas muito fechadas, mas acredito que 
se pode, no ambiente virtual de aprendizagem, observar bem o 
desempenho (comportamento dos alunos). 
Depois de uma experiência um pouco dispersa no início aquele "nomes", 
textos, carinhas, vão ganhando identidade, vamos aprendendo a 
conhecê-los pelo estilo, pela forma de participar... 
Podemos também observar o crescimnto deles, como vão se tornando 
mais desinibidos, participantes, vão mostrando o que sabiam e estão 
aprendendo. 
Lázaro, o conceito de comportamento observado admite mesmo diversas 
concepções. A que eu adoto certamente não é a de observar como 
mensurar. 
O grande desafio nessa questão talvez seja um fator que você estuda 
bastante: a polêmica dicotomia / unicidade / continuidade / 
descontinuidade entre real e virtual. 
Beijinhos para ambos. (p.133) 

interativa dos participantes 

não há como o docente online 

saber se e como os alunos 

estão aprendendo, ainda que 

ele possa inferir que o 

discente esteja com 

dificuldades ou esteja 

desinteressado pelo curso. 

6. Aprendizagem 

Colaborativa 
Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na 
educação online por Edmea Santos - Monday, 7 July 2008, 23:35 
Olá pessoal! 
Mais uma entrada para brincarmos de labirinto. Uma nova entrada não 
fecha as já abertas e também não exclui a abertura de outras... 
Aproveito que estamos discutindo aqui aprendizagem, metodologias, 
tecnologias, comportamentos...para problematizar a relação entre 
autonomia e colaboração trazida pela Nícia no fórum de boas-vindas. 
Na época do mestrado li "Ciência com consciência" do Edgar Morin. Foi 
leitura obrigatória da disciplina Currículo e Etnopesquisa com Roberto 
Sidney. Inesquecível. Neste livro na página 184 tem um desdobramento 
incrível sobre autonomia. Recorto um pouco para você ficar instigada: 
" (...) o conceito de autonomia só pode ser concebido a partir de uma 
teoria dos sistemas ao mesmo tempo aberta e fechada; um sistema que 
funciona como precisa de energia nova para sobreviver e, portanto , 
deve captar esta energia do meio ambiente. Consequentemente, a 
autonomia se fundamenta na dependência do meio ambiente e o 
conceito de autonomia passa a ser um conceito complementar ao da 
dependência, embora lhe seja, também antagônico. (...) (Morin, 
1999:184) (grifos meus). 
Interessante a tensão encontrada por você, Nícia,  entre colaboração e 
autonomia...Acho que esta tensão te renderá muitas articulações 
fecundas. Será que autonomia e colaboração são conceitos 
distintos? Será que podemos ser autônomos sem colaborar ou 
colaboorar sem ter autonomia? Qual a linha que distingue 
autonomia de colaboração? O que há de antagônico entre 
autonomia e colaboração? 

Nícia se você pensar a "energia" como a materialidade da ação própria 
da relação dialógica e dialética entre docência e discência, como separar 
autonomia de colaboração?  Pensemos também o conceito de meio 
ambiente relacionando-o com o ambiente online de aprendizagem 
habitado pelos sujeitos envolvidos na co-autoria de um desenho didático 
vivo que se auto-organiza.  
Vamos tensionar um pouco mais? 
Entre no labirinto para continuarmos este papo. Todos estão 
convidados! 
beijo grande Méa (p.135) 

Edméa traz uma discussão já 

levantada em outro momento, 

com a finalidade de discutir a 

aprendizagem colaborativa 

versus aprendizagem 

autônoma. 

 

De acordo com meus estudos, 

ambas são formas necessárias 

de aprendizagem e se 

complementam, se 

enriquecem. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11


254 

 

7. Didática em Educação 

Online 
Questões para "animar" ainda mais o labirinto por Eloiza Oliveira - 
Sunday, 6 July 2008, 09:40 
Olá, pessoal que está se aventurando pelo labirinto,  
Venho acompanhando atentamente a bela troca que estamos 
desenvolvendo nos corredores.  
Acrescento agora uma nova entrada, ou melhor uma tríplice entrada, 
através de questões.  
Elas afloraram logo na entrada e vêm sendo cada vez mais aparentes 
nas falas de todos nós.  
Vou postar uma a cada dia, incentivando um pouco a curiosidade de 
vocês.  
Parece até aquela história que a Sherazade, dos contos das Mil e Uma 
Noites contava para o sultão, deixando sempre um pedacinho para o dia 
seguinte. 
Eis a história, bem resumida: 
"Conta-se que o poderoso sultão fora vítima de infidelidade da sua 
primeira esposa e assim jurou nunca mais acreditar no amor de uma 
mulher. Ele decidiu, então, que se casaria com uma mulher a cada dia e 
após a noite de núpcias mandaria executá-la, ao nascer do sol. As 
famílias sofriam com o amor fugaz e a morte eminente de suas filhas. 
Mustafá, que era o encarregado de escolher futuras esposas, não 
encontrava mais nenhuma jovem. Sua filha mais velha, Sherazade, 
percebendo o nervosismo do pai, resolveu oferecer-se para salvar o 
povo de Bagdá. Ela tinha o poder da sedução de narrar histórias. 
Consumia seus dias em leituras e lidava muito bem com as palavras. Na 
noite de núpcias a irmã de Sherazade, conforme o combinado entre elas, 
entra chorando nos aposentos do casal e pede a ela que lhe conte uma 
história. Shariman ouve-a atentamente, encantado e ansioso até ao 
amanhecer. . O sultão decide poupar sua vida para ela possa dar 
continuidade à história na noite seguinte. Emendando uma história na 
outra ela vai sobrevivendo, encantando e despertando a curiosidade do 
sultão. Passam-se mil e uma noites. O sultão já apaixonado liberta-se da 
dor da vingança e da traição e resolve abolir o cruel destino das 
esposas." 

Elas são de certa forma independentes, embora se inter-relacionem, 
assim não é necessário esperar a terceira para buscar as respostas. 
Não há segredos escondidos no labirinto, todo o conteúdo está dentro de 
nós, nas nossas experiências e conhecimentos. 
Assim é a aprendizagem... 
Vamos à primeira pergunta, então: 
?1.Embora a aprendizagem seja um processo interno, ela se apresenta 
de forma observável através do comportamento. Na aprendizagem em 
ambientes virtuais como esses comportamentos podem ser observados?  
(p.131) 
Re: Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na 
educação online por Eloiza Oliveira - Tuesday, 8 July 2008, 12:30 
Tatiana e demais participantes queridos deste projeto, 
Para mais "macaquinhos" nos nossos sótãos, aí vai a segunda pergunta 
da Sherazade labirintal... 
?2. Muitos criticam a utilização da tecnologia de informação e 
comunicação nos processos de ensino e aprendizagem como um retorno 
à tendência tecnicista de educação. De que forma a docência online 
pode contribuir para enfrentar essas críticas?  
Beijos para todos. (p.136) 
Sobre macacos, pulgas e lenha por Tatiana Claro - Thursday, 10 July 
2008, 01:37 
Eloiza, Lázaro, Ana Paula e pessoAll,  
Ana Paula foi muito feliz ao colocar lenha na foqueira e optar por esse 

vídeo. Já o conhecia, mas foi muito bom assistir novamente. 
Para responder à provocação deixada pela Elô, é preciso, inicialmente, 

entendermos em que exatamente se encontra a crítica ao tecnicismo.  
Durante a década de 70 assistiu-se à utilização maciça dos recursos 

tecnológicos no ensino, com a crença de que esses seriam a solução 
para todas as questões relacionadas aos processos de ensino e 
aprendizagem. Aos recursos técnicos e às técnicas de ensino, foi 
concedida tamanha autonomia, em detrimento da autonomia do 
professor, que foi “destituído” de seu cargo. Na década de 80, com a 

entrada do pensamento histórico-social, o tecnicismo foi duramente 
criticado por seu caráter alienante. Contudo, parece-me que qualquer um 
que apresentasse certa preocupação com questões técnicas ou recursos 
técnicos, acabava sendo tachado de “tecnicista” no sentido mais 

Coerentemente com o 

desenho didático do módulo, 

esta nova “entrada” do 

labirinto traz novas 

provocações para despertar o 

debate. Aqui as questões 

buscam resgatar o conteúdo 

do Livro, lançando perguntas 

diretamente a ele relacionadas 

e buscando sintetizar as 

discussões. 

 

Tatiana traz mais uma vez a 

importância das técnicas para 

a educação, destacando que 

não são um fim em si 

mesmas, mas formas de 

alcançar objetivos.  

 

Ao falar em vencer o 

tecnicismo estamos pensando 

uma nova didática apoiada nas 

TIC, mas pensadas de forma 

renovada. 
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pejorativo que a palavra pudesse trazer. Enfim, o tecnicismo e a questão 
técnica do ensino se constituíram associados, como se técnicas e 
recursos técnicos não fizessem parte da dimensão teórica e prática da 
educação.  
[...]Enfim, quero dizer que as técnicas e os recursos tecnológicos podem, 

sim, estar a favor de processos mecanicistas e do próprio tecnicismo, 
mas não é a técnica que irá definir meu ideal educativo, é exatamente o 
contrário!!! E se meu ideal educativo está pautado numa visão interativa 
e colaborativa de aprendizagem, utilizarei o computador, a rede, um 
software para alcançá-lo (vejam: os recursos técnicos estão a meu favor, 
e não o contrário), ou poderei trabalhar nesse mesmo ideal educativo 
embaixo da amendoeira do pátio da minha escola. Não é o computador 
conectado que me faz interativa e colaborativa em minha prática 
docente, o vídeo postado pela Ana Paula ilustra muiiito bem isso, mas o 

computador conectado apresenta potencial para tal. Por que não utilizá-
lo??? 
Bem, paro por aqui, já “aluguei” demais da conta todos vocês. 

Bjs  (p.139) 
Re: Sobre macacos, pulgas e lenha por Eloiza Oliveira - Thursday, 10 
July 2008, 07:18 
Tatiana, 
Concordo com você, era exatamente o viés ideológico que sustentava a 
técnica e seus usos que dava a tônica da questão nos anos 70. 
Parece-me, no entanto, que isto deixou uma espécie de "ranço" que 
assola o cenário educacional até hoje. 
Vou aproveitar este espaço para postar a última questão desta Unidade: 
?3. O texto fala da necessidade da formação do professor para a 
mediação das aprendizagens online, já que o docente não "entra por 
uma porta tradicional e sai por um portal virtual". Quais as características 
mais importantes desta formação? 
Sei que já andamos tocando neste assunto, mas a equipe achou por 
bem sistematizar os assuntos em três perguntas. 
Elas nos ajudarão a fazer a síntese da unidade. 

Beijos para todos.  (p.140) 

8. Material Didático Conteúdos (pré-textos) e debates online. Como aprender com eles? por 
Edmea Santos - Thursday, 10 July 2008, 12:56 
Olá pessoal! 

Tati, destaco em sua fala algo que me inguieta em minha docência 
online. Você diz: " Também busco perceber se há uma relação entre 
o conteúdo lido e as reflexões apresentadas, a fim de analisar o 
quanto determinada leitura colaborou na reconstrução do 
conhecimento prévio." (grifos meus). 
Percebo que os alunos online, na sua grande maioria,  muitas vezes 
participam das discussões a partir do que já sabem sobre os temas e 
conceitos propostos. Isso é muito bom porque podemos contextualizar a 
partir da realidade como nos ensinou Paulo Freire. Botar pra fora os 
saberes tácitos é fundamental. Assim, com a mediação pedagógica 
podemos trasformar saberes tácitos em saberes explícitos no coletivo 
inteligente. Contudo, percebo que nem todos, ou uma grande maioria, 
nem fazem a leitura dos "pré-textos" sugeridos no desenho didático. Isso 
me inquieta muito. Esta minha inquietação vem de uma longa itinerância 
de quase 10 anos atuando com educação online. 
Em nossa pesquisa aqui também diagnosticamos este problema. Nícia, 
no módulo 1, fez um mapa das pessoas que acessaram os livros 
sugeridos pela equipe do Minho-PT e diagnosticu que muitos de nós não 
tinha acessado o conteúdo proposto pela equipe 1. 
No moodle e em alguns outros ambientes temos como constatar isso. 
Temos que atendar para o uso do diagnóstico para fazer itervenções 
pedagógicos e nunca controladoras.  
 Num curso corporativo que coordenei e que o "cliente" controlava o 
acesso do aluno aos materiais tive o seguinte relato de uma cursista 
(Média executiva em processo de formação continuada) : "professora 
eu odeio essas telinhas com boneguinhos pulando e as letrinhas 
miudas do conteúdo online. Sabe o que eu faço? Estudo pela 
apostila e peço para meu filho acessar o ambiente online para ir 
passando as telas. Assim a professora não pega no meu pé e meu 
supervisor não me aluga".  
Como vocês lidam com esta questão da falta de estudo do aluno online? 
No exemplo acima a aluna pelo menos lia a apostila. O que fazer com os 
alunos que não fazem as leituras básicas? Como mediar a aprendizagem 

Edméa destaca um problema 

sério em EO, também 

verificado neste módulo: os 

alunos interagem mais e 

melhor a partir de seus 

conhecimentos prévios, sem 

muitas vezes explorar os 

conhecimentos contidos nos 

materiais didáticos do curso. 

 

Uma das possibilidades para 

superar o problema pode ser a 

forma de apresentar os 

conteúdos. Quanto mais 

agradável a interface, mais 

facilmente atrairá os 

estudantes. Assim também, 

dividir textos longos em 

partes, usar links para os 

aprofundamentos, usar 

múltiplas linguagens e não 

apenas o texto escrito, podem 

ser estratégias interessantes.  

O que deve ser evitado é a 

simplificação do conteúdo. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Conhecimento
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apenas a partir do que sabem os alunos? Será que o conteudo "pré-
textos" disponibilizados no desenho didático não são úteis? Como fica a 
relação conteúdo X situações de aprendizagem? 
Pessoal, vamos compartilhar nossas experiências? O que acham disso 
tudo como sujeitos aprendentes seja na docência ou na discência? 
Beijos méa (p.141) 

9. Docência Online Re: Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na 
educação online por Tatiana Claro - Tuesday, 8 July 2008, 01:31 
Eloíza e pessoAll, 
Sua pergunta, Elô (posso chamá-la assim?) me deixou com 

macaquinhos no sótão, me senti realmente instigada pelo desafio... 
Concordo com Lina que diz ser uma resposta bastante difícil. Mas vou 
tentar contribuir... 

Quando atuo em ambientes virtuais de aprendizagem, busco analisar 
diversos fatores de cada aluno, seja em suas participações no fórum, em 
salas de tutoria ou chats: considero as hipóteses de meus alunos e suas 
reações diante de certas situações, suas perguntas, sua participação nos 
debates, seu incentivo a outros colegas, sua interlocução, seus 
comentários, suas explicações e suas ilustrações. Também busco 
perceber se há uma relação entre o conteúdo lido e as reflexões 
apresentadas, a fim de analisar o quanto determinada leitura colaborou 
na reconstrução do conhecimento prévio. 
Sabe que ainda não tinha parado para refletir sobre isso... Poxa, acabo 
de descobrir tantas coisas “observáveis” em relação à aprendizagem de 
nossos alunos! Mas quanto ao observável... 
Lázaro, você traz uma excelente indagação: só realmente observamos o 

que nossos olhos nos mostram? Acredito que os saberes da experiência, 
conforme nos aponta Tardif, nos possibilitam ver em nossos alunos algo 
que encontra-se além do que nossos olhos podem nos mostrar. A prática 
possibilita “sentir” a teclada do aluno, por exemplo. Atuo há quase quatro 
anos em um AVA e os diferentes “estilos” de aprendizagem dos alunos 
tornam-se cada vez mais claros para mim. Como? Ainda estou 
descobrindo isso... (parece até aquela história “Não sei, só sei que foi 
assim”... rs). Quem já descobriu como isso ocorre, conte-me também! 
Bjs simiescos!  (p.136) 
Re: Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na 
educação online por Ana Paula Malheiros - Wednesday, 9 July 2008, 
11:03 
Cara Eloiza. 
 
suas perguntas realmente me instigaram muito! 
 
Aproveito para lançar um pouco mais de lenha na fogueira... há um vídeo 
no Youtube que, penso eu, traduz um pouco essa idéia de que as TIC 
podem contribur para essa tendência tecnicista... 
 
Penso que devemos explorar os recursos tecnológicos e compreender as 
transforamções que diferentes mídias podem proporcionar no ensino e 
aprendizagem. Para isso, na docência online o professor deve, 
primeiramente, conhecer as potencialidaes do AVA que vai utilizar, para 
explorá-las ao longo de odo o processo. Uma mídia não substitui a outra 
e os meios para utiliza-las devem ser repensados a cada instante... mas 
sabemos que só isso não basta... 
Um abraço a todos! (p.137) 
 
Re: Sobre macacos, pulgas e lenha por Edmea Santos - Thursday, 10 
July 2008, 12:57 
Tati vc diz "Não é o computador conectado que me faz interativa e 
colaborativa em minha prática docente". Será? Será que vivenciar a 
conexão em rede não mobiliza saberes? Será que apenas ter a "teoria" 
conseguimos vivenciar a docência online? 
Acho muito complicado ser um docente online sem vivenciar as tramas 
comunicacionais, pedagógicas e tecnológicas do ciberespaço. Contudo, 
se o docente no presencial já é construtivista e interativo ele geralmente 
consegue fazer a "transposição didática" para a educação online quando 
tem a oportunidade de conhecer e vivenciar a interface digital. Por outro 
lado, já vi docente tecnicista no presencial se transformar em docente 
interativo após a vivencia em ambientes online, modificando incluisive, 
sua atuação presencial.  

 Como vocês percebem isso em seus contextos ? Vamos relatar 
nossas experiências? 

Tatiana aponta sua prática 

docente online: analisa as 

participações dos alunos, 

considera suas hipóteses, 

estimula do debate, analisa a 

relação das respostas com o 

conteúdo proposto. Ou seja, o 

docente online pode, de fato, 

perceber mais “de perto” a 

atuação discente. Como vimos 

em Harasim et al, muitos 

discentes online são 

beneficiados pela expressão 

por escrito, pois vencem a 

timidez e têm tempo 

suficiente de elaborar suas 

repostas sem que isso seja 

percebido pelos demais. 

 

Para Ana Paula, o docente 

pode obter bons resultados 

integrando os recursos 

tecnológicos à sua prática 

docente.  

 

Edméa destaca que a 

experiência na cibercultura 

pode sim transformar as 

formas de fazer educação, se o 

docente conseguir trazer os 

saberes por ela mobilizados 

para a sala de aula. 

Ambas as falas são coerentes 

com o que abordo neste 

trabalho: a possibilidade de 

usar a tecnologia para 

transformar a prática docente 

e democratizar a educação. 

 

Socorro traz o que Nóvoa e 

Tardif apontam sob a 

fragmentação docente. 

Professores que executam e 

especialistas que pensam a 

educação. 

 

Como estudado, é necessário 

integrar os saberes docentes. 

Ou seja, o docente precisa 

assumir-se como autor e como 

sujeito do processo educativo. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=98&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=240&course=11
http://br.youtube.com/watch?v=IJY-NIhdw_4
http://br.youtube.com/watch?v=IJY-NIhdw_4
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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[]s Méa (p.141) 
Re: Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na 
educação online por Socorro Cabral - Sunday, 13 July 2008, 18:15 
Olá Eloisa, olá pessoal, 
Acredito que a grande crítica que é feita em relação a abordagem 
tecnicita, está pautada na idéia de que o docente é um executor e 
consumidor de saberes produzidos por especialistas. Essa abordagem 
está sendo muito utilizada em propostas de educação a distância, 
quando o docente não é convidado a participar das discussões sobre o 
desenho didático dos cursos, facutando-lhe apenas a tarefa de executar 
ações planejadas por outros profissionais. Para rompermos com essa 
visão tecnicista, precisamos investir em propostas de formação onde o 
docente seja produtor de conheciemento e de cultura, discutindo de 
forma coletiva com os pares a proposta pedagógica na qual está 
inserido. Acredito que a docência online pode contribuir muito com a 
superação dessa perspectiva, pois o potencial do digital nos possibilita 
um trabalho mais colaborativo e autonomo.  
Socorro Cabral (p.141) 

10. Gestão da 

Aprendizagem em 

AVA 

Re: Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na 
educação online por Nicia Cristina Rocha Riccio - Tuesday, 8 July 2008, 
08:46 

Méa, 
 

Uma provocação e tanto, não é?  
Eu trouxe Morin pra minha discussão de autonomia exatamente 
quando ele define o princípio da auto-eco-organização, ou, 
como ele mesmo diz, autonomia/dependência, que, em 
essência, é a mesma coisa que vc trouxe antes: 

 
(...) os seres vivos são auto-organizadores que se 
autoproduzem incessantemente, e através disso despendem 

energia para salvaguardar a própria autonomia. Como têm 
necessidade de extrair energia, informação e organização no 
próprio meio ambiente, a autonomia deles é inseparável dessa 
dependência, e torna-se imperativo concebê-los como auto-eco-

organizadores. O princípio de auto-eco-organização vale 
evidentemente de maneira específica para os humanos, que 
desenvolvem a sua autonomia na dependência da cultura, e 
para as sociedades que dependem do meio geo-ecológico.  
No meu entender, a tensão entre colaboração e autonomia 
aparece quando pensamos na autonomia de forma individual. E 

essa tensão tende a se dissolver justamente quando 
entendemos que autonomia não pode se dar apenas no 
individual pois, neste caso, ela se depara com as barreiras da 
heteronomia social. 
O outro autor, além de Freire e Morin, que tenho buscado para 

discutir autonomia é Cornelius Castoriadis. Para ele, 
autonomizar-se é sair do domínio de um discurso que traz a 

definição de uma realidade - imaginária - que não me pertence. 
Além disso, Castoriadis traz, explicitamente, o que os outros 
dois autores falam nas entrelinhas: a discussão da autonomia 
coletiva. Segundo o autor, a alienação social se manifesta como 
“massa de condições de privação e de opressão, como estrutura 
solidificada global, material e institucional, de economia, de 
poder e de ideologia, como indução, mistificação, manipulação e 

violência”, e neutraliza qualquer autonomia individual; daí a 
necessidade da busca coletiva da autonomia.  
  
Na educação, muitas vezes a autonomia é vinculada ao conceito 
de auto-aprendizagem. Mas será que “auto-aprendizagem” dá 
conta desta concepção de autonomia coletiva que não pode ser 

pensada desvinculada do meio (como diz Morin) e que está 
impregnada do outro (como traz Castoriadis) ? 
abs, Nicia  (p.142) 
Re: Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na 
educação online por Edmea Santos - Thursday, 10 July 2008, 12:26 
Nícia, você tem toda razão quando diz:  

"Na educação, muitas vezes a autonomia é vinculada ao 

Voltamos à questão 

autonomia versus 

colaboração, que também é 

importante para a gestão da 

aprendizagem em AVA. 

 

 

Nicia destaca que essa 

distinção ocorre quando 

cremos na autonomia como 

uma característica individual, 

sinônimo de auto-

aprendizagem. 

 Mas a autonomia deveria ser 

vista como um processo 

construído coletivamente, 

inclusive considerando-se a 

superação da alienação e a 

organização coletiva voltada 

para a transformação social. 

 

Esta fala está em consonância 

com o presente estudo. 

 

Edméa destaca que na auto-

aprendizagem o papel do tutor 

é de tirador de dúvidas e não 

de docente. 

 

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=366&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=196&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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conceito de auto-aprendizagem. Mas será que “auto-
aprendizagem” dá conta desta concepção de autonomia coletiva 

que não pode ser pensada desvinculada do meio (como diz 
Morin) e que está impregnada do outro (como traz Castoriadis) 
?" 
Costumo escutar de alguns gestores de EAD o seguinte:" A 
partir do meio do curso de EAD o aluno já desenvolveu 
sua autonomia e não precisa mais do tutor. O tutor é 
aquele que  ajuda o aluno a migrar do modleo presencial 

(escola básico) para a metodologia EAD (graduação). No 
inicio o aluno precisa saber aprender a aprender. Uma 
vez que tem domínio da metodologia não precisa mais do 
tutor." 
Esta fala ilustra Nícia a sua questão/observação. Aqui destaco a 
confusão entre autonomia e auto-estudo e a redução do papel 

do docente/tutor ao "tirador de dúvidas e administrador da nova 
metodologia do auto-estudo". Como fica a docência?  
Nícia você já entrevistou seus sujeitos para saber o que 
entendem por autonomia? Será que no seu contexto autonomia 
e auto-estudo são sinônimos?  
Penso que seu trabalho de pesquisa-formação contribuirá e 
muito com a emergência de novos processos instituintes para 

trazer o Castoriadis na prática. 
Pessoal, como vocês lidam com a questão da autonomia em 
sua práticas de EAd e Educação Online? 
Beijos Méa (p.143) 
Re: Nícia e demais interessandos sobre autonomia e colaboração na 
educação online por Fábio Kalil de Souza - Sunday, 13 July 2008, 14:46 
Nicia, 
         Como vc explicaria, em poucas palavras, o entendimento de 
autonomia para Castoriadis? Noutros termos: como parafrasearia a 
citação que vc trouxe? E como podemos entender a distinção entre 
autonomia para ele em relação a Freire? 
Grato pela atenção, Fábio Kalil (p.144) 

 
PPaarrttee  ddoo  CCuurrssoo::  UUnniiddaaddee  22  ((RRootteeiirroo  ddee  AAttiivviiddaaddeess;;  LLiivvrroo))  ee  CCoo--ccrriiaannddoo  oo  HHiippeerrtteexxttoo  ddaa  UUnniiddaaddee  

Categorias Conteúdo 

Manifesto Oculto 

1. Conceito de Educação 

Online 
1. Introdução - O que é cognitivismo? 

Em oposição às abordagens teóricas do Behaviorismo e da 
Psicanálise surgiu o Cognitivismo, cujo principal objetivo é o 
estudo da consciência e da mente. 
Nasce com a marca da interdisciplinaridade por agregar estudos 
de variadas áreas do conhecimento, além da Psicologia. 
Atualmente os avanços científicos, principalmente aqueles 

ligados à Tecnologia de Informação e Comunicação, à chegada 
do computador, à compreensão da cognição de forma 
mentalista, à inteligência artificial, emprestaram novas ênfases 
ao Cognitivismo. 
Em 1967 Ulric Neisser publicou o texto Psicologia Cognitiva 
(Cognitive Psychology). Sua definição é que a "Psicologia 
Cognitiva se refere a todo processo pelo qual o input sensório é 

transformado, reduzido, elaborado, armazenado, recuperado e 
usado". 
Para ele o associacionismo não dava mais conta das 
necessidades científicas e era necessária uma série de avanços 
que considerassem concomitantemente a estrutura e o 
funcionamento do aparelho cognitivo dos indivíduos. 
Para Sternberg (2000, p. 38) o Cognitivismo é "uma perspectiva 

psicológica sugerindo que o estudo da maneira como as pessoas 
pensam levará a um amplo insight sobre grande parte do 
comportamento humano". 
Penna (1984) descreve cinco características principais do 
cognitivismo: 
 a centralidade do conceito de regra para explicar o 

processamento cognitivo e o comportamento; 
 o comprometimento com uma visão construtivista dos 

Aqui não há destaque direto à 

EO, mas posso inferir que o 

conhecimento sobre a 

aprendizagem determina o 

conceito de educação, 

inclusive em AVA. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=364&course=11
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processos cognitivos;  
 a concepção do comportamento humano como 

orientado para metas; 
 a imagem de um sujeito ativo e não reativo, como o 

definia a tradição positivista; 
 e a recuperação do conceito de consciência na 

Psicologia. 
De base epistemológica realista, o Cognitivismo descreve a 
aprendizagem como um processo em que as novas informações 

recebidas são relacionadas com informações já existentes, 
sendo depois registradas na memória. Assim, o que for gravado 
na memória será influenciado por aquilo que já havia sido 
aprendido. 
Neste Módulo estudaremos dois precursores da visão 
cognitivista da aprendizagem: Piaget e Vygotsky. 

Embora os dois autores não tenham se ocupado em abarcar em 
suas abordagens teóricas todos os traços característicos do 
cognitivismo, ambos valorizam, sobremaneira, os processos de 
cognição na aprendizagem. (p.156) 
 

2. Cibercultura 

 
Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Marco Silva - Saturday, 19 
July 2008, 17:04 
A essa altura do texto sobre a posição cognitivista de Piaget parece 

prevalecer relação “sujeito – objeto” como base da dinâmica do 
conhecimento. Mas vejamos no final do texto, onde Eloíza trata da 
colaboração em Piaget e Vygotsky, se aparece o Piaget dando 
importância para o caráter social da construção do conhecimento.  

 
Lamento ainda que haja somente o “lógico-matemática” para exprimir a 

experiência que pode atribuir sentido às coisas ou conhecer e modificar o 
mundo a partir da assimilação diante da interação sujeito-objeto.  
Mas valorizo especialmente um trecho que diz: “para Piaget, conhecer 
não é simplesmente contemplar, imaginar ou representar o objeto para 

transformá-lo e para descobrir as leis que regem sua transformação.”  
Estou impressionado com este trecho porque em Oiticica, 
o "parangolé" é exatamente a busca de fazer da experiência artística 

não uma contemplação, mas interação física participativa. Oiticica dizia: 
“o parangolé não é para contemplar, mas para completar.” Foi a partir 
dessa posição é que adotei o parangolé como metáfora/metodologia e 
quadro teórico para minhas pesquisas sobre educação na cibercultura. 
(p.169) 

Marco ao comparar Oiticica e 

Piaget – “Conhecer não é 

contemplar”- expõe 

sucintamente porque escolheu 

o parangolé como metáfora 

para seus estudos de educação 

e cibercultura. 

 

De fato, Piaget percebe o 

desenvolvimento do sujeito 

que aprende como uma 

reconstrução interna dos 

objetos com os quais opera, 

aprende. E o sujeito aprende 

ativamente (o que Marco 

poderia chamar de imersão).  

3. Formação Docente  

 
Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Marco Silva - Saturday, 19 
July 2008, 17:04 
Olá colegas. Aqui vai minha reflexão sobre o texto da Eloíza. 

Compartilho neste espaço minha leitura e minhas inquietações sobre o 
tema. Espero contribuir para a co-criação do hipertexto da unidade 3 do 
módulo 3 da Equipe UERJ. 
O texto é: O cognitivismo clássico: o interacionismo construtivista de 
Piaget e o sócio-interacionismo de Vygotsky. Aprendizagem 
interativa e colaborativa em ambientes virtuais.  
Parabenizo a Eloíza pelo esforço da síntese que vem nos ajudar na 

discussão de um dos temas acadêmicos mais fascinantes para mim: a 
teoria do conhecimento... o tratamento teórico sobre a experiência do 
conhecimento.  
Essa discussão é relevantíssima e instigantíssima porque busca 

responder a seguinte pergunta básica: Como se dá construção do 
conhecimento na estrutura e o funcionamento do aparelho cognitivo dos 
indivíduos? Como funciona esse aparelho? Em particular, a discussão 
sobre o conhecimento tb pergunta: Será que as teconolgias digitais 
potencializam os recursos do aparelho cognitivo ou imprimem uma nova 
lógica em seu funcionamento?  
Em seu texto Eloíza centra-se a abordagem do cognitivismo que 
descreve a aprendizagem como:   

 “um processo em que as novas informações recebidas são 
relacionadas com informações já existentes, sendo depois 

Este conteúdo poderia ter sido 

colocado no item 1, ou no 

item  9, mas sua presença aqui 

na formação docente é para 

reafirmar a necessidade de 

estudos das teorias de 

aprendizagem desde a 

formação inicial e com base 

em experiências reais. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Conhecimento
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Colaboração
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Conhecimento
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Assimilação
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interação
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interação
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Cognitivismo
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Aprendizagem
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Conhecimento
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Conhecimento
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Conhecimento
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Conhecimento
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Cognitivismo
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Aprendizagem
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registradas na memória. Assim, o que for gravado na memória será 
influenciado por aquilo que já havia sido aprendido."  

Ela situa “dois precursores da visão cognitivista da aprendizagem: 

Piaget e Vygotsky.” Dois autores essenciais no tratamento do tema 
construção do conhecimento em educação presencial e online.  
Sobre Piaget, ela cita fragmentos valiosos (1973, p. 114):  

 “ (...) o conhecimento elementar nunca é o resultado de uma simples 
impressão deposta pelos objetos nos órgãos sensoriais, mas é 
devida a uma assimilação ativa do sujeito que incorpora os objetos 
nos seus esquemas sensório-motores, quer dizer, aquelas das suas 
ações que são suscetíveis de se reproduzirem e combinarem entre 
si.  

 A aprendizagem em função da experiência não é pois devida a 
pressões passivamente sofridas pelo sujeito, mas sim a 
acomodação dos seus esquemas de assimilação. Um determinado 
equilíbrio entre a assimilação do objeto à atividade do sujeito e a 
acomodação desta atividade aos objetos constitui assim o ponto de 
partida de qualquer conhecimento e apresenta-se desde o início, 
sob a forma de uma relação complexa entre e os objetos.”  

Essa abordagem ganha força com a distinção de duas espécies de 
experiências distintas que ocorrem no ato de conhecer: a experiência 

física e a experiência lógico-matemática  

 A experiência física corresponde à concepção clássica de 

experiência: consiste em agir sobre os objetos propriamente ditos. 
Por exemplo: levantando corpos sólidos, a criança perceberá, por 
experiência física, a diversidade dos pesos, sua relação com o 
volume, densidade, etc.  

 A experiência lógico-matemática, ao contrário, consiste na ação 

sobre os objetos fazendo-se, porém, abstração dos conhecimentos 
adquiridos através dela. Nesse caso, a ação passa a conferir 
atributos aos objetos que não possuíam por si mesmos, e a 
experiência diz respeito a relação entre tais atributos. Nesse sentido 
o conhecimento é abstraído da ação como tal e não das 
propriedades físicas do objeto.  

Bem, pelo que entendi, a experiência que nos distingue dos bebês e 
dos macacos é a lógico-matemática. Em que pese o forte ranço 

positivista, até porque a esperiência mais profunda do conhecimento não 
atende somente pelas esferas da lógica e da matemática, é sem dúvida 
a experiência mais fascinante. Aqui o sujeito significa, dá sentido, cria 
conhedimento. Aqui se manifesta o pensamento crítico e a possibilidade 
da reinvenção e modificação no mundo.  
Nesse contexto Eloíza sintetiza um desdobramento da experiência 

lógico-matemática assim:  

 “O virtual e o possível são uma contínua criação possibilitada pela 
ação atual e real; cada ação nova, realizando uma das 
possibilidades criadas pelas ações precedentes, abre um conjunto 
de possibilidades até então inconcebíveis”.  

 “nos diz Piaget, que as ações lógico-matemáticas do sujeito podem, 
num dado momento, dispensar aplicação aos objetos físicos, 
interiorizando-se em operações simbolicamente manipuláveis.” 
(p.167) 

4. Mediação Em relação a Vygotsky é grande a polêmica quanto ao fato de 
ser ele ou não cognitivista. 
O grande teórico russo tinha como preocupação central a 
investigação da gênese do conhecimento na humanidade. 
Segundo Oliveira (1999, p. 75) ele voltou sua atenção para o 
estudo dos processos internos “relacionados à aquisição, à 

organização e ao uso do conhecimento e, especificamente, com 
sua dimensão simbólica”. 

Vygotsky desenvolveu estudos que levaram ao desenvolvimento 
de uma Psicologia que contemplasse a especificidade do 

comportamento humano, da consciência, mas sem recair no 

idealismo não-científico e no Behaviorismo, que ele considerava 
reducionista. Procurou desenvolver um enfoque não mentalista 
enfatizando o papel da linguagem na constituição do cognitivo, 
através do processo de internalização. 
A bem da verdade, as idéias de Vygotsky configuram um 
projeto ambicioso de estruturação de uma psicologia capaz de 

abordar, de maneira objetiva e científica, o estudo da 

A mediação é um dos 

conceitos mais importantes de 

Vygotsky, porque esclarece 

sobre a necessidade de outro 

na aprendizagem. Via de 

regra, aprendemos com a 

mediação de outro mais 

experiente. 

 

Neste sentido, aparece a ZDP 

como possibilidade de 

favorecer a aprendizagem. 
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consciência e os traços mais específicos do comportamento 
humano. E ao enveredar por esse caminho faz uma análise das 

relações entre desenvolvimento, aprendizagem, aprendizagem 
escolar e ensino partindo da realidade postulada do caráter 
mediado dos processos psicológicos superiores. 
Por isso nos remete ao meio social e cultural, que dispõe dos 
signos e dos sistemas de signos necessários para formação dos 
processos psicológicos superiores, pois o desenvolvimento 
individual consiste, em boa parte, no acesso progressivo a esses 

signos e sistemas de signos, ou seja, na aprendizagem 
progressiva dos signos e sua utilização. (p.160) 
A noção de “zona de desenvolvimento proximal” (ZDP), 
provavelmente o conceito mais conhecido e citado da teoria de 
Vygotsky, reflete e também detalha esse caráter bidirecional 
das relações entre desenvolvimento e aprendizagem. A ZDP 

implica na distinção de dois níveis de desenvolvimento: por um 
lado, o que concentra as capacidades que a pessoa já adquiriu e 
que, portanto, pode manejar de maneira autônoma – Vygostsky 
o denominou de “nível de desenvolvimento real” −; e, por outro 
lado, o que é delimitado por aquelas capacidades que a pessoa 
coloca em jogo com a colaboração e ajuda de outras pessoas 
experientes com que interage – Vygotsky chama de “nível de 

desenvolvimento potencial.”. O primeiro desses níveis indica o 
desenvolvimento já realizado; o segundo, aponta a futura 
direção do desenvolvimento, a sua possibilidade e a expansão 
potencial.  
Salvador (1997) afirma que é preciso insistir no caráter 
dinâmico e complexo da ZDP e dos níveis de desenvolvimento 
implicados. É preciso entender que as pessoas não possuem um 

único nível geral de desenvolvimento potencial, mas diferentes 

níveis – e, portanto, diferentes ZDP possíveis – em relação a 
diferentes âmbitos de desenvolvimento, tarefas e conteúdos. Ao 
mesmo tempo, a ZDP e o nível de desenvolvimento potencial 
não são propriedades intrínsecas da criança ou da pessoa em 
desenvolvimento, nem preexistem à interação com outras 

pessoas, mas se criam e aparecem no próprio decorrer dessa 
interação. Assim sendo, uma determinada pessoa pode mostrar 
diferentes níveis de desenvolvimento potencial e entrar em 
diferentes ZDPs, de acordo com que interatua e como se realiza 
essa interação. 
Como acabamos de perceber a relação entre esses dois níveis 
de desenvolvimento é complexa e dialética: o nível de 

desenvolvimento real condiciona o nível de desenvolvimento 
potencial em um dado momento; por sua vez, o 
desenvolvimento potencial, que depende das formas de ajuda e 

suporte oferecidos por outras pessoas na interação, irá tornar-
se eventualmente – em conformidade com a lei da dupla 
formação – desenvolvimento real. 
De acordo com os argumentos teóricos vigotskianos o ensino 

deve ser dirigido para criar zonas de desenvolvimento proximal 
e assim agir como um motor de desenvolvimento, ou, o único 
bom ensino é o que avança o desenvolvimento (Vygotsky, 
1986, p.35-36). (p.161) 
Ambientes virtuais não garantem, por si só, que as interações 
com os objetos de conhecimento e os componentes do grupo 

irão acontecer. A presença de mediadores que promovam 
desafios e debates interpessoais acerca dos conhecimentos em 
jogo e suas múltiplas significações é um imperativo. (p.164) 
Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Marco Silva - Saturday, 19 
July 2008, 17:04 
Em sequida Eloíza destaca o aspecto mais famoso da teoria de Vygotsky 
que é a noção de “zona de desenvolvimento proximal” (ZDP) e “seu 

caráter bidirecional das relações entre desenvolvimento e prendizagem”.  
Essa associação imediata com bidirecionalidade me empolga ainda 

mais no texto da Eloíza. Ele explica a ZDP:  

 por um lado, o que concentra as capacidades que a pessoa já 

adquiriu e que, portanto, pode manejar de maneira autônoma – 
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Vygostsky o denominou de “nível de desenvolvimento real” ? Indica 
o desenvolvimento já realizado;  

 e, por outro lado, o que é delimitado por aquelas capacidades que 

a pessoa coloca em jogo com a colaboração e ajuda de outras 
pessoas experientes com que interage – Vygotsky chama de “nível 
de desenvolvimento potencial.”. Aponta a futura direção do 
desenvolvimento, a sua possibilidade e a expansão potencial.  

Como se processa a construção do conhecimento em Vygotsky? 
Responde Eloíza:  

 "Como acabamos de perceber a relação entre esses dois níveis de 
desenvolvimento é complexa e dialética: o nível de desenvolvimento 
real condiciona o nível de desenvolvimento potencial em um dado 
momento; por sua vez, o desenvolvimento potencial, que depende 
das formas de ajuda e suporte oferecidos por outras pessoas na 
interação, irá tornar-se eventualmente – em conformidade com a lei 
da dupla formação – desenvolvimento real." (p.169) 

5. Interação Piaget pode ser relacionado à corrente cognitivista do 

enativismo que defende que o sujeito e o objeto emergem em 
simultâneo construindo o conhecimento. 
O processo da cognição é de responsabilidade tanto do sujeito 
cognoscente como do sujeito cognoscível, a ação precede o 
aparecimento da própria representação. 
Segundo Piaget (1973, p. 114), 
 

 (...) o conhecimento elementar nunca é o resultado de uma 
simples impressão deposta pelos objetos nos órgãos sensoriais, 
mas é devida a uma assimilação ativa do sujeito que incorpora 
os objetos nos seus esquemas sensório-motores, quer dizer, 
aquelas das suas ações que são suscetíveis de se reproduzirem 
e combinarem entre si. A aprendizagem em função da 
experiência não é pois devida a pressões passivamente sofridas 
pelo sujeito, mas sim a acomodação dos seus esquemas de 
assimilação.  
Um determinado equilíbrio entre a assimilação do objeto à 
atividade do sujeito e a acomodação desta atividade aos objetos 
constitui assim o ponto de partida de qualquer conhecimento e 
apresenta-se desde o início, sob a forma de uma relação 
complexa entre e os objetos. 
 
A ação, na concepção de Piaget, só pode ser entendida como 
parte do funcionamento de toda organização viva, ou seja, no 
processo de adaptação com seus pólos complementares: 
assimilação e acomodação. Foi o problema das relações entre 
genótipo e fenótipo na adaptação das espécies animais ao seu 

meio (diz o próprio Piaget) que o levou a refletir sobre questões 

epistemológicas. Assim, a ação é considerada como forma de 
adaptação de um organismo ao meio por intermédio dos 
esquemas motores, condição de estruturação do mundo pela 
criança. Essa adaptação comporta uma fase de acomodação, 
que modifica a estrutura do organismo, e uma fase de 

assimilação, em que os objetos são integrados a essa estrutura. 
O virtual e o possível são uma contínua criação possibilitada 
pela ação atual e real; cada ação nova, realizando uma das 
possibilidades criadas pelas ações precedentes, abre um 
conjunto de possibilidades até então inconcebíveis 
Na constante troca do organismo com o meio, a cada 
transformação ocorrida no nível exógeno corresponderia uma 

transformação interna. Assim, à medida que, do ponto de vista 
externo, observável, se dá a formação de esquemas, 
internamente se construiriam as estruturas mentais. A criança 

assimila o mundo através de seus esquemas numa espécie de 
classificação dos objetos, e age sobre eles, impondo-lhes uma 
ordenação no espaço e no tempo. Daí surgem, segundo Piaget, 
as noções de espaço, tempo, causalidade, velocidade, etc., ou 

seja, daí deriva a construção do real pela criança, por 
intermédio dos esquemas. Há, portanto, duas espécies de 
experiências, sempre unidas no comportamento da criança, mas 
facilmente dissociáveis pelo epistemólogo: a experiência física e 

Piaget e Vygotsky destacam a 

importância da interação 

social para a aprendizagem. 

 

Entretanto, em Vygotsky o 

conceito é ainda mais forte, 

pois a aprendizagem favorece 

o desenvolvimento, e não o 

desenvolvimento que permite 

a aprendizagem. Como 

aprendemos em processos 

mediados, a interação com o 

outro é fundamental. 
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a experiência lógico-matemática.  
A experiência física corresponde à concepção clássica de 

experiência: consiste em agir sobre os objetos propriamente 
ditos. Por exemplo: levantando corpos sólidos, a criança 
perceberá, por experiência física, a diversidade dos pesos, sua 
relação com o volume, densidade, etc. A experiência lógico-
matemática, ao contrário, consiste na ação sobre os objetos 
fazendo-se, porém, abstração dos conhecimentos adquiridos 
através dela. Nesse caso, a ação passa a conferir atributos aos 

objetos que não possuíam por si mesmos, e a experiência diz 
respeito a relação entre tais atributos. Nesse sentido o 
conhecimento é abstraído da ação como tal e não das 
propriedades físicas do objeto. 
É por esse fato, nos diz Piaget, que as ações lógico-matemáticas 
do sujeito podem, num dado momento, dispensar aplicação aos 

objetos físicos, interiorizando-se em operações simbolicamente 
manipuláveis. 
Por ser a ação humana a ação de um organismo que faz parte 
de um universo físico explica-se porque as combinações e 
operações ilimitadas antecipam freqüentemente a própria 
experiência e por que há acordo, quando ambas se encontram, 
entre as propriedades dos objetos e as operações do sujeito. 

A essa altura temos um sujeito que age, representa, opera não 
só com relações reais, mas também com relações possíveis, que 
ultrapassam o real. Ou seja, esse é o famoso momento ao qual 
Piaget sempre se refere, aquele em que a inteligência humana 
ultrapassa o real para se projetar no mundo do possível, do 
desconhecido, do ainda não vivido. 
Em sua forma mais geral, as estruturas operatórias da 

inteligência são sistemas de transformações que conservam o 

sistema a título de totalidade invariante. Ora, essa definição, 
nos diz Piaget, poderia ser a de todo organismo vivo, pois suas 
duas propriedades fundamentais são a de ser sede de 
interações múltiplas (transformações), mas que não alteram a 
forma do conjunto (conservação) mantendo um certo número 

de relações invariantes. 
Essa conservação do todo através de transformações pressupõe 
uma regularização que envolve um jogo de compensações ou de 
correções reguladoras. Esse mecanismo regulador corresponde, 
então, à reversibilidade das operações, na forma de inversões 
ou de reciprocidades que permitem ao sujeito refazer o percurso 
das transformações sem ser arrastado no fluxo irreversível da 

entropia crescente em duplo sentido: da termodinâmica para a 
vida e dos sistemas de informação para o conhecimento. 
Assim, para Piaget, conhecer não é simplesmente contemplar, 

imaginar ou representar o objeto para transformá-lo e para 
descobrir as leis que regem sua transformação. 
  Quanto à famosa teoria dos períodos e dos estádios da 
inteligência, ela concerne a inteligência, ou ainda o que Piaget 

designa como sujeito epistêmico (o ser humano considerado em 
sua conquista progressiva e inacabada do conhecimento e da 
razão) mas não em todo rigor e em toda sutileza, aos sujeitos 
particulares tais como progridem no decorrer de sua infância e 
sua adolescência.  
Os trabalhos de Piaget e de seus seguidores nos mostram que 

um mesmo sujeito pode situar-se na mesma idade em níveis 
cognitivos sensivelmente diferentes segundo a natureza da 
tarefa que desempenha. A teoria dos estádios (que costumo 
chamar de estadismo) tal como é ensinada ainda hoje em 
nossas universidades foi ultrapassada e superada por Piaget, 

pelo menos dez anos antes de seu falecimento, e a questão da 
equilibração das estruturas cognitivas e a abertura para o 

campo dos possíveis passou a ocupar suas últimas 
investigações. Como afirma o autor: 
  ...todo indivíduo encontra-se na posse de dois grandes 
sistemas cognitivos, aliás complementares: o sistema 
presentativo fechado, de esquemas e estruturas estáveis, que 
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serve essencialmente para “compreender” o real, e o sistema de 
procedimento, em mobilidade contínua, que serve para “ter 
êxito”, para satisfazer necessidades portanto, através de 
invenções ou transferências de processos. É preciso observar 
então que o primeiro desses sistemas caracteriza o sujeito 
“epistêmico”, o segundo é relativo ao sujeito psicológico, sendo 
as “necessidades” característica de sujeitos individuais e das 
lacunas que eles podem experimentar momentaneamente, 
diferindo da incompletude descoberta em uma estrutura quando 
de sua tematização. Em contrapartida, a atualização de todo 
possível conduz a um esquema presentativo, uma vez concluída 
a utilização dos esquemas de procedimento que a ele 
conduziram, daí a complementaridade dos dois sistemas. (1985, 
p. 9) 
Passar do mundo real para o mundo do possível significa se 

aventurar no mundo da poesia, da música, do mito e do 
conhecimento científico. Um possível torna-se possível na 
medida em que é concebido como tal pelo sujeito, além de ser 
“entendido” em suas condições de atualização. Cada possível é 
o resultado de um acontecimento que gerou uma nova abertura, 
no sentido de um novo possível , com sua atualização dando 
passagem, em seguida, a novas aberturas, a outras 

possibilidades, etc.  (p.157) 
A partir dessa perspectiva as práticas educativas – entendidas 
como situações de interação em que os membros mais 
competentes do grupo social e cultural ajudam outros membros 
do grupo a usar convenientemente esses sistemas de signos em 
relação a tarefas diversas em contextos também diversos – são 
os que possibilitam, em essência, essa aprendizagem. 

De modo diverso ao que acontece em outras teorias e modelos 

psicológicos, o esquema explicativo vigotskiano, a relação entre 
desenvolvimento e aprendizagem assume um caráter 
bidirecional, de influência e interconexão mútuas: é necessário 
um certo grau de desenvolvimento para realizar determinadas 
aprendizagens, porém, igualmente importante, o acesso a níveis 

mais complexos de desenvolvimento requer a realização de 
certas aprendizagens. 
É inegável a importância que Vygotsky atribui a interação social 
no processo de desenvolvimento das capacidades humana 
superiores e que se reflete em uma de suas teses principais – a 
“lei da dupla formação das funções psicológicas superiores”. 
“Qualquer função que exista no desenvolvimento cultural 

da criança aparece duas vezes em dois planos diferentes. 
Em primeiro lugar, aparece entre as pessoas como uma 
categoria interpsicológica e, depois, na criança, como 

uma categoria intrapsicológica. Isso é certo para a 
atenção voluntária, para a memória lógica, para a 
formação de conceitos e para o desenvolvimento da 
volição. Podemos considerar essa argumentação como 

uma lei no sentido estreito do termo (...). As relações 
sociais ou as relações entre as pessoas são subjacentes 
geneticamente a todas as funções 
superiores.”Vygostky(1981; citado por Wertsch, 1988, p. 
77-78) (p.160) 
Piaget, por sua vez, trata a cooperação entre sujeitos como a 

atividade por Excelência que gera as equilibrações e 
reequilibrações necessárias para a produção de um 
conhecimento novo. Como vimos anteriormente o possível não é 
algo observável, mas o produto da construção do sujeito, em 
interação com o objeto de conhecimento e suas múltiplas 

propriedades. Quando essa interação conta com vários 
participantes, uma diversidade de interpretações sobre os 

objetos de conhecimento será engendrada, assim como a 
abertura de possíveis cada vez mais numerosos, cujas 
interpretações deverão ser cada vez mais ricas e complexas. 
(p.164) 
Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Marco Silva - Saturday, 19 
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July 2008, 17:04 
Ao iniciar o segmento sobre Vygotsky Eloíza me surpreende quando traz 
um dado muito revelador:  

 Vygotsky procurou desenvolver um enfoque não mentalista 

enfatizando o papel da linguagem na constituição do cognitivo, 
através do processo de internalização.  

Volto logo à minha suspeita de que Piaget centra-se na relação 
“sujeito – objeto” e no enfoque “mentalista”.  

 doutrina segundo a qual a mente é a realidade fundamental  

 teoria que considera os processos conscientes oriundos da 
introspecção como os verdadeiros dados da psique  

 a centralidade no eu sopsista cartesiano como base da construção 
do conhecimento  

Se a Eloíza traz esse termo para dizer que Vygotsky não é 
"mentalista" , e faz isso logo depois de falar de Piaget, fico tentado a 

concluir que este é mentalista. Seria isso Eloíza?  
Para Vygotsky não um mentalista baseado na relação sujeito-objeto, 

mas na “Linguagem”  

 
Eloíza sintetiza assim:  

 “as práticas educativas – entendidas como situações de interação 
em que os membros mais competentes do grupo social e cultural 
ajudam outros membros do grupo a usar convenientemente esses 
sistemas de signos em relação a tarefas diversas em contextos 
também diversos – são os que possibilitam, em essência, essa 
aprendizagem.  

Eloíza enfatiza o tema da interação social como centralidade em 

Vygotsky:  

 É inegável a importância que Vygotsky atribui a interação social 

no processo de desenvolvimento das capacidades humana de 
conhecer : As relações sociais ou as relações entre as pessoas são 
subjacentes geneticamente a todas as funções 
superiores.”Vygostky(1981; citado por Wertsch, 1988, p. 77-78)  
(p.169) 

6. Aprendizagem 

Colaborativa 
Da postulação de Piaget e Vygotsky sobre o processo de 
conhecer como uma permanente construção realizado em 
interação com os objetos de conhecimentos (sociais, históricos, 
culturais etc), podemos inferir em através de outros textos dos 

autores que ambos se posicionavam a favor de atividades 
educativas em grupo. Pode-se deduzir também que tais 
atividades não fossem concebidas como simples tarefas 
repetitivas e iguais com o intuito de  preencher o tempo escolar 

e/ou como sistematização das informações transmitidas 
oralmente pelo professor ou compiladas dos livros didáticos. O 
cognitivismo supõe que a aventura de conhecer pressupõe 

desafios e problemas a serem solucionados para que a 
aprendizagem aconteça de forma significativa. Quanto a forma 
de resolver tais desafios os autores evidenciam em seus escritos 
a colaboração entre sujeitos. Piaget entendia que era necessário 
que os alunos (co)operassem, ou seja, compartilhassem a 
resolução da tarefa através de operações intelectuais. Vygotsky, 

por sua vez, indicava a ZDP − zona de desenvolvimento 
proximal − como o lugar de atuação de professores e colegas 
mais experientes como suporte para realização das tarefas 
escolares. O processo de construção, modificação, 
enriquecimento e diversificação dos esquemas de conhecimento 
desencadeados pela participação na ZDP pode dar margem a 

uma reestruturação duradoura e a um nível superior desses 

esquemas. Deve-se compreender, no entanto, que a ZDP não é 
uma propriedade deste ou daquele participante na interação ou 
de alguma de suas atuações, consideradas individual e 
isoladamente, mas é criada na própria interação em função 
tanto das características dos esquemas de conhecimento sobre 
a tarefa ou conteúdo trazido pelo participante mais competente.  

A aprendizagem colaborativa 

tanto é valorizada por Piaget 

quanto por Vygotsky, 

demonstrando que não se trata 

de um aspecto novo para a 

aprendizagem, advindo da 

cibercultura. 

 

A colaboração entre os 

sujeitos é fundamental para a 

construção do conhecimento. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Conhecimento
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interação
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Signos
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Aprendizagem
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interação
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interação
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Desenvolvimento
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(p.163) 
As engrenagens das interações são delicadas e convém não 

esquecer que as situações criadas em ambientes virtuais de 
aprendizagem são também sociais, portanto incluem outros 
significativos para alunos e professores. Dentre tais 
significativos a motivação desempenha um papel importante e o 
fato de o aluno estar ou não motivado não é uma 
responsabilidade unicamente sua. A contribuição que cada aluno 
traz a cada situação de interação está somente identificada com 

os instrumentos intelectuais que dispõe, mas também está 
carregada de aspectos emocionais, relacionados com sua 
capacidade de equilíbrio pessoal. Assim, a representação que 
faz da situação, as expectativas que esta gera, seu próprio 
auto-conceito e, enfim, tudo o que lhe permite encontrar 
sentido – ou não – em uma situação desafiadora como é a de 

aprender. Em tais situações de interação são construídos 
significados sobre os conteúdos da aprendizagem e 
representações sobre as situações didáticas, que podem ser 
percebidas como estimulantes e desafiadoras ou, pelo contrário, 
como tediosas e desprovidas de interesse, ou ainda, inatingíveis 
para as possibilidades dos alunos. Em outras palavras, não 
aprendemos só conteúdos, aprendemos que podemos aprender 

e que os participantes das interações sociais de aprendizagem 
em ambientes virtuais são cooperadores e colaboradores na 
jornada do conhecimento. (p.164) 
Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Marco Silva - Saturday, 19 
July 2008, 17:04 
Finalmente o texto da Eloíza desenboca no tratamento da aprendizagem 
colaborativa. Minha pergunta inicial é: o sentido do termo colaborativo” é 
mesmo para Piaget e Vygotsky? Se há diferença, qual é?  
Ela responde assim:  

 “Da postulação de Piaget e Vygotsky sobre o processo de conhecer 
como uma permanente construção realizado em interação com os 
objetos de conhecimentos (sociais, históricos, culturais etc), 
podemos inferir em através de outros textos dos autores que ambos 
se posicionavam a favor de atividades educativas em grupo.”  

 Piaget entendia que “era necessário que os alunos (co)operassem, 
ou seja, compartilhassem a resolução da tarefa através de 
operações intelectuais.” [...] “a cooperação entre sujeitos como a 

atividade por excelência que gera as equilibrações e reequilibrações 
necessárias para a produção de um conhecimento novo.”  

 Vygotsky entendia que “a ZDP não é uma propriedade deste ou 
daquele participante na interação ou de alguma de suas atuações, 
consideradas individual e isoladamente, mas é criada na própria 
interação em função tanto das características dos esquemas de 
conhecimento sobre a tarefa ou conteúdo trazido pelo participante 
mais competente.”  

Ao estabelecer comparações entre os dois, estou certo de que Vygotsky 
é mais contundente sobre o papel essencial da colaboração, de modo 
que posso desenhar assim a diferença entre os dois autores:  

 Piaget = “sujeito – objeto – sujeito – objeto...”  

 Vygotsky = “sujeito – objeto – outrem – sujeito – objeto – 
outrem...” (p.170) 

7. Didática em Educação 

Online 
A íntima relação existente entre desenvolvimento, 
aprendizagem e aprendizagem escolar é mostrada de maneira 

clara nas idéias de Vygotsky sobre o desenvolvimento e a 
aprendizagem de conceitos, que o autor caracteriza como um 
processo de interação entre dois grandes tipos de conceitos: 
conceitos espontâneos e conceitos científicos. 
Conceitos espontâneos – adquiridos através de um processo de 
abstração ou generalização a partir dos objetos aos quais se 

referem. 

Conceitos científicos – adquiridos a partir de uma 
conscientização do seu significado em relação a uma estrutura 
ou sistema conceitual de conjunto nos quais ganham sentido. 
 
A apropriação dos conceitos espontâneos se dá nos contextos 
cotidianos de atividade do sujeito, a partir dos referentes 

Em relação à didática, 

Vygotsky contribui ao tratar 

dos conceitos espontâneos e 

científicos. Ambos se 

articulam constituindo o 

conhecimento do sujeito.  

 

A atuação da escola deveria 

propiciar aos alunos 

transformar alguns dos seus 

conceitos espontâneos em 

conceitos científicos, 

contribuindo para o avanço de 

sua aprendizagem. 

 

Para Vygotsky a 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Aprendizagem+colaborativa
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Aprendizagem+colaborativa
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interação
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Operações
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Reequilibrações
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Conhecimento
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interação
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interação
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Conhecimento
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Colaboração
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concretos a que remetem e de uma forma, como nos diz 
Vygotsky, de “baixo para cima”. Já os conceitos científicos 

necessitam do ensino e são adquiridos em um processo de 
“cima para baixo”, que necessita de esclarecimentos e 
explicação acerca das relações que mantém com outros 
conceitos e do lugar que ocupam na estrutura mais ampla em 
que se inserem. 
Para Vygotsky o desenvolvimento conceitual exige a ação dos 
dois processos – sem os processos de explicitação e de 

conscientização das relações entre os conceitos que são 
possibilitadas pelo ensino, os conceitos espontâneos nunca se 
estruturariam como conceitos científicos; por outro lado, e ao 
mesmo tempo, sem o suporte dos conceitos espontâneos, os 
conceitos científicos correm o risco de não terem significado 
para o aluno, o que teria como conseqüência uma aprendizagem 

mecânica e irrelevante, do ponto de vista do desenvolvimento  
Embora Vygotsky não tenha concluído seu projeto teórico 
devido a seu falecimento aos 37 anos, nos deixa como legado 
um esboço de uma teoria integrada que oferece uma explicação 
bem articulada sobre as relações existentes entre 
desenvolvimento, aprendizagem, aprendizagem escolar e 
ensino. No entanto, as muitas questões abertas e sugeridas 

pelos seus próprios princípios e conceitos gerais encontram 
continuadores e colaboradores tanto na Rússia quanto no 
Ocidente, que confluíram sua idéias com outras tradições 
teóricas e de pesquisa no afã de estender as proposições 
vigotskianas a uma variedade cada vez mais abrangente de 
problemas específicos e de reunir, em cada caso, em diferentes 
matizes, uns e outros elementos dispersos no esboço do autor, 

o que ocasionou a diversificação de núcleos de interesse e de 

respostas que atualmente configura a perspectiva sociocultural. 
Segundo Salvador (2000), os trabalhos que mais se vinculam à 
aprendizagem escolar e ao ensino podem ser agrupados em três 
grandes linhas de pesquisa teórica e aplicada. 

 Autores que se dedicam ao aprofundamento do 

esquema explicativo de Vygotsky acerca das relações entre 
desenvolvimento, aprendizagem, aprendizagem escolar e 
instrução que podem ser englobados no título “Psicologia 
Cultural”, uma vez que a contribuem no aprofundamento da 
noção de cultura. Por exemplo: Cole e Scribner, 1977; Cole, 
1984; Laboratory of Comparative Human Cognition, 1988. Esses 
autores tentam especificar as formas em que as diferentes 

culturas organizam e modulam o processo e as práticas 
educativas assim como as formas em que essas práticas, por 
sua vez, configuram o desenvolvimento individual. 

 A segunda linha de desenvolvimento da perspectiva 
sociocultural parte das idéias de Vygotsky relativas à mediação 
social e instrumental da aprendizagem buscando investigar a 
qualidade dessa aprendizagem e o grau de participação do 

aluno quando tem um guia adulto ou um companheiro mais 
competente como seu colaborador. O eixo central é delinear 
contextos mais ricos e significativos de aprendizagem escolar e 
transformar os processos de ensino e de aprendizagem na 
escola em autênticos sistemas globais de aprendizagem. Nessa 
linha também se inserem, de maneira complementar, pesquisas 

centradas na noção de atividade na psicologia Soviética, os 
enfoques ecológicos do desenvolvimento, as análises 
etnográficas, ou ainda, algumas posições teóricas mais recentes 
que versam sobre o caráter pragmático e situado da cognição 
humana. Podemos citar o modelo de “ensino a partir de 

ancoragens” e o “projeto Earth lab”, assim como os trabalhos de 
Bronfenbrenner (1985); Rogoff (1993); Moll, Vélez Ibáñez e 

Greenberg, 1989. 
A terceira e última linha concentre o foco da pesquisa na análise 
na análise de processos mais microscópicos vinculados aos 
mecanismos que atuam em situações interativas de ensino e de 
aprendizagem. Inclui uma variedade de trabalhos que estão 

aprendizagem promove 

desenvolvimento. 

 

Mais uma vez, Edméa abre o 

fórum co-criando, numa 

inusitada, criativa e 

enriquecedora forma de 

construção cooperativa. 
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voltados para as especificidades dos processos e mecanismos 
envolvidos na produção da assistência e o avanço nas zonas de 

desenvolvimento proximal – processos e mecanismos estes que 
podem ser criados nas situações de interação professor/alunos. 
Podemos encontrar um bom exemplo dessa terceira linha de 
trabalho a partir da perspectiva sociocultural nas pesquisas de 
Brown e Palincsar sobre o “ensino recíproco”, Palincsar e Brown, 
1984; Brown e Palincsar, 1989. (p.162) 
 
Co-criando o hipertexto da unidade por Edmea Santos - Sunday, 13 July 
2008, 17:49 

 Olá pessoal! 
Este fórum de discussão "co-criando o hipertexto da unidade 2 " é um 

espaço de criação coletiva para agregarmos valor ao conteúdo inicial da 
nossa unidade. Nós da UERJ optamos pela produção de um texto base 
para cada unidade do nosso módulo. Na unidade 2, assim como foi na 
unidade 1, contamos com a autoria da professora Eloiza Oliveira. 
A idéia de termos um texto base garantirá para nossos cursistas o 
acesso a um "pré-texto" que apresenta o conteúdo básico dos temas da 
unidade. Este texto base encontra-se em dois formatos: 

 1) livro hipertexto - Interface do moodle 

 2) documento em Word (Texto para fácil impressão. Muitos de nós 

preferimos fazer a leitura geral de forma mais contemplativa)  
No primeiro formato temos tela a tela para co-criamos juntos o hipertexto. 
Este fórum é o nosso espaço de co-criação. Como poderemos 

participar?  

 Sugiram links para objetos digitais (textos jornalisticos, cases, 
artigos científicos, vídeos, imagens, sons). 

 Sugiram sinalizações e provocações para reflexões, novas 
leituras, questões para o fórum "Entrevista com Piaget e 
Vygotsky" que é o fórum da unidade. 

Esperamos por vocês aqui! []s  Equipe UERJ (p.166) 

Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Edmea Santos - Friday, 18 
July 2008, 11:24 
Olá pessoal! 
Esperamos vocês aqui também! 
Tragam suas sugestões. Vamos co-criar o hipertexto da unidade 2. 
[]s Méa (p.167) 

Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Marco Silva - Saturday, 19 
July 2008, 17:04 
E vcs? Como vcs vêem a construção do conhecimento a partir 
destes dois gigantes do tema?  
Outras perguntas que não querem calar:  
1. Como transpor as teorias da aprendizagem de Piaget e 

Wygotsky  para o embiende de aprendizagem online?  
2. Concretamente, como trazer ambos para fundamentar nossa 

experiência de conhecimento aqui no módulo 3?  
3. Quais os desafíos para a docência online inspirada em Piaget e 

Vygotsky?  
4.  As teorias da aprendizagem de Piaget e Vygotsky dão conta 

dos aparelho cognitivos dos nativos digitais?  Abrs, (p.179) 

8. Material Didático Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Marco Silva - Saturday, 19 
July 2008, 19:48 
Mea, vc pede contribuições e links para ajudar na construção do 
hipertexto. Aqui vai uma referência muito boa ao tema interacionismo em 
educação.  
Trata-se de Marianne Hardy e co-autores no livro Naissance d’une 
pédagogie interactive . Paris: ESF/INRP, 1991. Os autores se propõem a 
definir as idéias fundamentais sobre as quais repousa sua pedagogia de 
inspiração construtivista e caracterizar as práticas educativas que a 
acompanham. E o fazem enfatizando sua posição contrária à 
transmissão de conhecimentos onde o professor se limita ao discurso 
pré-construído sem troca verdadeira com os estudantes.  
Neste livro os autores criticam o professor que expõe, explica e interroga, 
enquanto os estudantes devem escutar, compreender e responder. Em 
oposição a esse perfil de professor, os autores dão atenção às 
interações e evocam a autoria do professor na promoção de mais e 
melhores interações.  

A crítica dos autores é valiosa, mas em certa passagem revela algo 

Marco contribui com o 

material didático, trazendo 

para o fórum elementos que 

não estavam presentes no 

Livro. 

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/book/view.php?id=2194
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/book/view.php?id=2194
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/book/view.php?id=2194
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Link
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=2196
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=2196
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11
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tipicamente construtivista, algo inaceitável. Eles dizem que não são 

mais os estudantes que têm que seguir o mestre, mas este último que 
tem que seguir os estudantes para poder inserir-se no urdir do seu 
pensamento e trazer no momento propício elementos de conhecimento 
ajustados às questões que se colocam os estudantes.  
Sabemos que colocar o aluno no centro do processo é fazer a mudança 

de um pólo a outro e recair em simplificação: antes o professor, agora o 
aluno. Ainda assim, suas contribuições são valiosas. Elas podem ser 
resumidas em cinco princípios. Cliquem pq são links:  
1. Aprender é construir o saber em interação com outrem.  
2. Suscitar a expressão e a confrontação .  
3. Interpretar as atitudes dos estudantes .  
4. Trabalhar em pequenos grupos interativos .  
5. Trabalhar com outros professores, atores e gestores da instituição e 

da comunidade (p.171) 

9. Docência Online Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Edmea Santos - Tuesday, 22 
July 2008, 01:43 
Marco parabéns por ter sacado o espírito do fórum "co-criando o 
hipertexto". Além de contribuir com links interessantes você nos convoca 
ao debate. Você realmente bem fazendo pesquisa-formação. Aqui o 
pesquisador forma e se forma. Pessoal, vamos exercitar esta dinâmica 
um pouco mais? 
Pessoal, vamos co-criar com Marco? Como vocês responderiam às 
questões levantadas pelo colega?  
Bento Silva, Maria Teresa, Adriana, Eloiza e demais colegas 
especialistas em Psicologia da Educação, como vocês responderiam as 
questões do Marco? 
[]s Méa (p.171) 

A docência não apareceu com 

força neste item. Entretanto, 

como vimos até aqui, o 

conhecimento sobre as teorias 

de aprendizagem é 

fundamental para atuação 

docente. Podemos afirmar que 

ele determina a práxis 

docente. 

 

Edméa, como sempre, chama 

os participantes ao diálogo, 

exercendo sua docência de 

forma democrática e 

renovada. 

10. Gestão da 

Aprendizagem em 

AVA 

Olá pessoal! 

Para participar da unidade 2 do módulo 3 sugerimos o seguinte 
roteiro: 
Participe do fórum boas-vindas. Neste fórum poste sua 
apresentação rápida, fale sobre suas expectativas para este 

módulo 3, apresente-se para os colegas. Quem ainda não 
participou do curso nos módulos anteriores e da primeira 
unidade do nosso módulo 3 terá oportunidade de se apresentar 
aqui. Não perca tempo. Quem já participou acolha o novo 
colega com suas boas-vindas!  
Estude o texto base da unidade. Temos duas versões: 1) 

hipertexto com a interface livro do Moodle, 2) Documento em 
word para impressão e leitura básica da unidade. Nesta segunda 
versão não temos como acessar o palavras do glossário, nem os 
links. Para fazer uma leitura mais hipertextual acesso o primeiro 
formato. 

 Participe do fórum "co-criando o hipertexto". O objetivo 
deste fórum é colaborar com a hipertextualidade do texto base 

da unidade. Todos nós temos muitas referências para 
compartilhar sobre interacionismo na docência. Esta é uma 
ótima oportunidade de sugerirmos links e estratégias 
multirreferenciais de leituras e atividades. 
 Participe do fórum "Entrevista com Piaget e Vygotsky". 
Este fórum é o nosso espaço de debates mais específico sobre 
os temas da unidade. O texto base da unidade é apenas um 

"pré-texto" como co-criarmos juntos os conteúdos e discussões 
da unidade 2.  
 Além disso tudo, temos ainda: fórum "vamos fuxicar?". Este 
fórum é para tomarmos café, comermos acarajé, falarmos 
amenidades, sugeri outros "nós". Enfim,  fuxicar. O glossário 
específico também é colaborativo. Contribua com novos 

verbetes ou comente os verbetes existentes. A interface bate-
papo é para nossos encontros síncronos. Use e abuse! 
Pessoal, o desenho didático é uma arquitetura para ser 
habitada. Vamos habitar este nosso primeiro ensaio de 

arquitetura na unidade 2?  
Esperamos todos e todas! Equipe UERJ (p.148) 

Mas uma vez, em relação à 

gestão da aprendizagem, o 

roteiro surge como forma de 

favorecer a auto-organização 

dos discentes e a organização 

do curso como um todo. Além 

disso, serve para relembrar as 

atividades que ficaram ativas 

ao longo de todo o módulo / 

unidade (fuxico / Co-criando) 

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Conhecimento
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/file.php/11/imagens_UNESA/html/unidade2.2_principio1.html
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/file.php/11/imagens_UNESA/html/unidade2.2_principio2.html
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PPaarrttee  ddoo  CCuurrssoo::  FFóórruumm  EEnnttrreevviissttaa  ccoomm  PPiiaaggeett  ee  VVyyggoottsskkyy  

Categorias Conteúdo 

Manifesto Oculto 

1. Conceito de Educação 

Online 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Andrea Castro - Thursday, 17 
July 2008, 14:07 
Eloísa e todos mais,  
Vou responder algumas provocações me juntando às reflexões de outros 
participantes.  
Conforme disse a Lina, “Cada professor, pode ter seus propósitos 
conscientemente definidos ou pode caminhar sem refletir 
aprofundamente sobre suas ações...”.  
Entendo que tal perspectiva se aplica tanto à educação presencial 
quanto aos ambientes virtuais. Portanto, Méa, nossa professora não 
parece estar sendo interacionista.  
Sobre sua segunda interrogação Eloisa, as atuações docentes baseadas 
na educação tradicional limitam (será que já podemos dizer limitavam?) 
imensamente a autonomia dos alunos. No entanto, nos ambientes 
virtuais em que sejam utilizados múltiplos recursos de mídia, os 
horizontes dos alunos se ampliam, a meu ver, um pouco à revelia das 
práticas pedagógicas. E talvez seja este um dos motivos pelos quais 
muitos professores ainda se recusam a utilizar qualquer recurso de 
tecnologia diferentes do livro didático.  
Sobre a diretividade e o desejável, penso que a Auxiliadora nos ajuda a 
refletir quando afirma “que o 'objetivo' diz tudo. Há cursos on line que 
voltados ao treinamento deixam pouco, ou nenhum, espaço à práticas 
interacionistas sendo, muitas vezes, ideais aos seus propósitos.  
Por hora, isso.  Abç a todos. Andrea Castro (p.179) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Maria Olivia Matos Oliveira - 
Tuesday, 22 July 2008, 01:09 
Uma outra questão provocativa foi a seguinte: E se a insrução dada pela 
professora estivesse em um ambiente online? Como seria?  
As teorias da aprendizagem de Piaget e Vygotsky dão conta dos 
aparelhos cognitivos dos nativos digitais?  
Na minha opinião o ambiente virtual não é capaz por si só de dar conta 
da novas subjetividades desses nativos digitais cujas cognições estão 
marcadas pelas tecnologias intelectuais. Creio que Lévy dá um pouco 
conta dessa questão quando diz que : “ As TI situam- se fora dos sujeitos 
cognitivos mas estão entre os sujeitos como códigos compartilhados, 
textos que circulam programas, imagens que transmitimos...” (LÉVY, 
1993).  
Com a ajuda de LÉVY, quem sabe, possamos entender melhor esses 
nativos digitais atores que povoam um sistema ecológico aberto em 
constante reorganização... A ecologia cognitiva de Pierre Lévy aborda as 
dimensões técnicas e coletivas da cognição...  
São palavras de Lévy: “ Os dispositivos técnicos são portanto atores por 
completo em uma coletividade que já não podemos dizer puramente 
humana, mas cuja fronteira está em constante definição” (Lévy, 1993, 
p.135)  
Se olharmos a professora da charge vemos que está “perdeu o bonde da 

história” Talvez seja necessária uma revolução conceitual na cabeça 
dessa professora para acompanhar os desafios propostos.....  
O texto apresentado deixa claro que nas situações de interações são 
construídas representações que podem ser estimulantes ou tediosas a 
depender da qualidade das interações e da capacidade de colaboração 
dos sujeitos envolvidos .... (p.183) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Tatiana Claro - Thursday, 24 
July 2008, 09:40 
Olívia, Elô e pessoAll,  
Também gostei muito das questões colocadas pela Olívia, é muito 

pertinente ter esse olhar mais atento para a aprendizagem online à luz 
de teóricos interacionistas ou sócio-interacionistas.  
Sobre isso, recomendo a leitura de um interessante artigo da Cristina 
Dávila (que está conosco aqui no curso), chamado “Por uma didática 
colaborativa no contexto das comunidades virtuais de aprendizagem”. 
Nele, Cristina demonstra que as teorias de Piaget e Vygotsky oferecem 
subsídios fundamentais para a construção e reconstrução do 
conhecimento nas comunidades, pois os sujeitos são participantes o 

tempo todo, além de tal modelo responder um pouco mais à demanda da 
sociedade contemporânea.  
Olívia pergunta: (1) Como transpor as teorias da aprendizagem de Piaget 

Aqui trago o conceito de EO 

partindo de uma análise sobre 

a possibilidade do AVA. 

Andrea, ao tratar de AVA 

com múltiplos recursos de 

mídia, afirma que eles 

favorecem a aprendizagem 

independente das práticas, 

porque ultrapassam a simples 

exposição-verificação de um 

curso EAD tradicional. 

 

Concordo parcialmente, pois 

pode haver vídeos com aulas 

convencionais, ou um livro 

rico em múltiplas linguagens, 

mas falhar nas interfaces de 

interação. É bem verdade que 

por esses recursos os alunos já 

terão outras formas de 

mediação do conteúdo, o que 

poderá ser positivo em relação 

ao texto escrito. 

 

Olivia aponta que não as TIC, 

mas o ciberespaço 

(considerando técnica e 

pessoas interconectadas) 

criam uma nova ecologia 

cognitiva, habitada por 

nativos digitais e migrantes. A 

partir disso, deve ser pensado 

o conceito de EO. 

 

Tatiana questiona pontos 

importantes para clarear o 

próprio conceito de EO:  

 A EO atual 

principalmente com 

adultos – como usar as 

teorias de Piaget e 

Vygotsky aplicada a 

adultos?  

 Aprendizagem online é 

igual a presencial? 

 Como atuar na ZDP 

online? 

 

Piaget e Vygotsky trataram do 

desenvolvimento e da 

aprendizagem infantil. 

Entretanto isso de deve ao 

fato de que no adulto as 

estruturas mentais estão tão 

consolidadas que não é 

possível perceber como foram 

formadas.  

Os conceitos básicos desses 

autores valem para qualquer 

ser humano, e podem trazer 

luz sobre qualquer processo 

de aprendizagem. 

No caso específico de 

Vygotsky, a mediação, a 

formação de conceitos 

científicos, a internalização de 

conceitos e a necessidade de 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=387&course=11
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e Vygotsky para o ambiente de aprendizagem online? (2) Quais os 
desafios para a docência online inspirada em Piaget e Vygotsky? (3) As 
teorias da aprendizagem de Piaget e Vygotsky dão conta dos aparelhos 
cognitivos dos nativos digitais?  
Gostaria de complementar essas perguntas, pois Como bem disse Elô, 
carecemos ainda de pesquisas sobre processos psicológicos dos nativos 
digitais:  
* A educação online atua principalmente com adultos. As próprias 
diretrizes do MEC são para que ela ocorra após o ensino fundamental. 
Então, quais as especificidades da aprendizagem dos adultos à luz 

desses autores?  
* Os processos de aprendizagem pelos quais passam os alunos online 
são os mesmos do aluno presencial?  
* Como atuar na ZDP do meu aluno online? Como isso foi e está sendo 
feito nos três módulos desse curso pelos quais já passamos?  
Compreender o processo pelo qual caminha nosso aluno leva nos a 
refletir sobre a docência. Vejo que durante muito tempo nós, educadores, 
ficamos preocupados em definir qual a melhor forma de ensinar, 
desconsiderando totalmente o aprender de nosso aluno, como se fosse 
um processo único para todos... 
Beijos a todos, Tatiana (p.185) 

aprender para se desenvolver 

são os pontos que considero 

mais importantes para pensar 

a EO. 

 

 

 

 

 

 

2. Cibercultura 

 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Patricia Ribeiro Vasconcellos - 
Sunday, 20 July 2008, 21:04 
Lázaro, 
Acredito que Vygotsky gostaria, especialmente, dos conceitos de 
inteligência coletiva e de tecnologias da inteligência do Lévy. Como 
teórico preocupado com o aspecto sócio-histórico, não deixaria passar a 
oportunidade de estudar as mediações na cibercultura, nem de explorar 
os aspectos sociais abrangentes da sociedade em rede. 
Em relação a ZDP, acredito que nos AVA, através da mediação e 
interação entre seus habitantes (como diz a Méa) possamos criar 
espaços de aprendizagem vedadeiros, síncronos ou assíncronos, posto 
que potencializam a comunicação entre os sujeitos. 
Alguém pensa diferente?  
E Piaget? O que pensaria sobre essas questões? Quem nos ajuda? 

Bjs!  (p.174 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Edmea Santos - Tuesday, 22 
July 2008, 01:34 
Olá pessoal! Olá Olívia! 
Você fez uma bela síntese Olívia.  
Sobre o nativos digitais... 
Bem, os nativos digitais são os principais sujeitos/autores do 
ciberespaço. Logo não podemos separar as tics dos sujeitos que a 
constituem. A relação é dialogica e dialégica como nos propoe McLuhan 
" o homem faz a ferramenta a ferramenta faz o homem". Esta frase foi 
dita no contexto da mídia de massa. 
Hoje diria "o homem faz a interface a interface faz o homem". Qual a 

relação com o hibrido pensamento e linguagem proposto por Vygotsky?  
Aproveito e convido todos e todas para a estudo da unidade 3 que ficará 
pronta na próxima quarta-feira. Nesta unidade falaremos sobre o 
conceito de ecologia cognitiva de Levy. De todo modo, já podemos tratar 
deste conceito aqui, ainda mas se relacionarmos com a dupla Piaget e 
Vygotsky.  
[]s Méa (p.184) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Eloiza Oliveira - Wednesday, 
23 July 2008, 23:06 
Olívia, 
Gostei muito da sua intervenção. 
Lévy foi feliz ao conceituar o ciberespaço e a cibercultura, além de tratar 
das novas sociabilidades e subjetividades deles decorrentes. 
No entanto, o estudo dos aspectos psicológicos (não só cognitivos, mas 
também emocionais) dos nativos digitais constitui um desafio que a 
Psicologia ainda não dá conta por ser muito recente e rapidamente 
mutável. 
Por isso as trocas que realizamos em um espaço como este são tão 
importantes. 
Abraços!!!  (p.185) 

Patricia aponta dois conceitos 

de Lévy que tem relação com 

a teoria vygotskyana: 

inteligência coletiva e 

tecnologias da inteligência. 

Ambos indicam as tecnologias 

como construções humanas 

coletivas. 

 

Edméa, no mesmo sentido, 

destaca que “o homem faz a 

interface e a interface faz o 

homem”. 

 

Eloiza destaca a importância 

de estudos mais aprofundados 

sobre as teorias de 

aprendizagem no contexto da 

cibercultura. 

 

Resumindo, apoiada em meus 

estudos, a cibercultura é um 

fenômeno humano e como tal 

tanto pode levar à reprodução 

social quanto a novas formas 

de organização mais 

democráticas. Ampliar o 

conhecimento sobre as 

subjetividades online pode 

ajudar a compreender não só a 

educação em AVA, mas 

também a constituição e 

evolução do ciberespaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formação Docente  

 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky - v amos participar pessoal!!! por 
Marco Silva - Saturday, 19 July 2008, 18:13 
Concordo com Eloíza.  

Marco ao falar da 

subutilização das tecnologias 

em educação apoiado na 
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A charge expressa o que há de mais tradicional na Educação: a 

aprendizagem acionada pela voz de comando do professor que manda 
fazer.  
Esta charge é muito boa pq exprime com ironia requintada enorme 

desafio da educação na cibercultura, ou se preferir, desafio para a 
informática educativa. A professora subutiliza as potencialidades do 
computador e da internet e a possibilidade da aprendizagem 
colaborativa. Como?:  
1. Subutiliza as potencialidades do computador e da internet 

quando diz: “Agora vão a www.pensamentocritico.com e cliquem em 
respostas.” Ou seja, não convida o aluno a explorar mas a executar 
um comando, movimento típico da lógica fabril. Situo esta postura no 
modelo industrial/positivista que engendrou o sistema educacional 
de massa e sua escola-fábrica, na qual o professor educa 
disparando lições-padrão, para simular o futuro da indústria. A 
educação sintonizada com o nosso tempo pode engendrar a 
recursão complexa da comunicação e do conhecimento para simular 
o presente e o futuro interativos. Antes, a escola contava com a 
predisposição do sujeito forjada também pela mídia de massa, e 
simulava, em sala de aula, a vida real dos alunos no futuro: o mundo 
das fábricas e da distribuição em massa. Hoje, quando as novas 
tecnologias interativas libertam o sujeito da massificação imposta 
pelos media clássicos, a escola se depara com a autonomia do 
sujeito que faz por si mesmo e o convida à comunicação e ao 
conhecimento no confronto coletivo, para simular, em sala de aula, a 
vida real que os alunos podem ter.  

2. Subutiliza possibilidade da aprendizagem colaborativa. Piaget e 

Vygotsky em debate certamente concordariam que a profa está 
equivocada pq o sujeito conhece na interação com outrem 
(computador, colegas) e não na recepção passiva submetida ao 
falar-ditar do mestre. Na sala de aula, as estratégias do professor 
podem ser:  

o Fornecer material para análise e pesquisa que implique em 
posicionamentos compartilhados, tomada de decisões em grupo.  

o Estimular os estudantes a resolverem coletivamente com autonomia 
os problemas apresentados  

o Reagir às colocações dos grupos, dialogar, esclarecer, dar a sua 
opinião, agregar.  

o Interferir nas diferentes etapas de elaboração do trabalho. Estimular 
participação, as opiniões dos alunos o assunto e a co-criação.  

Os leptops estão chegando as escolas. O governo feral que 

informaticas com computador e banda larga. Porém não se fala na 
formação adequada do professor. Os professores estão recusando os 
laptops. Ou... estão mandando alunos abrir um site e clicar em 
respostas... Cadê a formação do professor? Sofistico a 

pergunta:  Cadê a formação do professor sintonizada com os desafios da 
cibercultura Abrs, (p.177) 

charge da atividade, esclarece 

como é necessário que os 

professores tenham formação 

em informática educativa. 

Não adianta chegarem os 

computadores se os 

professores não fazem idéia 

do que fazer com eles. 

Concordo com a fala de 

Marco. 

4. Mediação Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky - v amos participar pessoal!!! por 
Auxiliadora Padilha - Wednesday, 16 July 2008, 10:17 
Entretanto, mesmo considerando a interação como ponto chave para a 
construção do conhecimento, a atividade indivivual também é muito 
importante (também dependendo da forma como é orientada), para a 
sistematização dos conhecimentos construídos. Será que a professora já 
não realizou todos os passos da interação com discussão, refexão, 
levantamento de hipóteses em grupo, etc. e depois pediu que cada um 
fizesse sua sistematização dos conhecimentos aprendidos numa 
atividade metacognitiva??? É preciso compreender bem o que aprendi 
de toda aquela discussão e reflexão coletiva. 
 

Auxiliadora ao tratar da ação 

docente junto aos seus alunos, 

dá bons exemplos de 

mediação. Ao discutir, refletir, 

tirar hipóteses do grupo a 

professora faz o papel de 

outro mais experiente, ao 

mesmo tempo que permite aos 

próprios alunos exercerem 

este papel colaborativamente. 

Está em consonância com 

meu trabalho. 

5. Interação Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Lázaro Santos - Monday, 14 
July 2008, 09:40 
Olá Pessoal, 
Méa, provocando um pouco...  
"Seria esta prática docente interacionista? Justifique sua resposta."  

Abraços... Lázaro (p.173) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Edmea Santos - Tuesday, 15 
July 2008, 00:23 

 pois,pois...se a justificativa for diversa, plural e para além da 
resposta única copiada do livro texto, por que não? Sua provocação é 
bem-vinda porque as expressões carregam políticas de sentidos e o 

Lázaro e Edméa discutem a 

questão do “justifique sua 

resposta”, demonstrando 

como a interação entre os 

participantes online pode 

gerar transformações no 

conteúdo do fórum. 

 

Auxiliadora ao analisar a 

charge teve o cuidado de ir 

além do conteúdo aparente e 

pensar que outras atividades 
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"justifique sua resposta" realmente nos remete à práticas nada 

interacionistas.  Contudo, aqui em nosso fórum o que vale é a 
polifonia de sentidos, significados e significantes! 
Vamos entrevistar Piaget e Vygostky? Esperamos por vocês! 
[]s Méa (p.173) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky - v amos participar pessoal!!! por 
Auxiliadora Padilha - Wednesday, 16 July 2008, 10:17 
Oi pessoal, oi Méa, 
Procurei observar bem a figura (como num jogo dos sete erros) e fiquei 
procurando achar os 'erros'! Isso, entretanto, pode ser uma análise 
superficial. Procurei, pois, ampliar a lente e olhar mais profundamente. 
Logo de cara, suas questões pareceram muito óbvias (como no jogo 
citado), mas depois... 
Eis alguns pensamentos: 
Como estimular um pensamento crítico apenas respondendo questões, 
que parecem ser 'escolha de opções'? 
O fato das crianças estarem sozinhas, uma em cada computador, 
também me incomodou. Gosto de trabalhar em grupo, mesmo no 
computador. 
Mesmo num AVA a prática pode ser behaviorista, dependendo das 
atividades sugeridas e da forma como o professor estabelece as 
estratégias de aprendizagem de seus alunos. Se formos pensar na 
opção de 'questionário' que o Moodle proporciona, com opções fechadas 
de respostas, vemos que, mesmo num ambiente considerado 
'construcionista' podemos ter opções de atividades, mais ou menos, 
behavioristas. 
"Se procurar bem, você acaba encontrando não a explicação (duvidosa) 
da vida, mas a poesia (inexplicável) da vida." 
(Lembrete, de Carlos Drummond de Andrade)  
Abraços (p.176) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Eloiza Oliveira - Thursday, 17 
July 2008, 11:53 
Méa e demais queridos, 
Eu perguntaria aos dois o que achavam da interação estabelecida na 
charge. 
Piaget talvez dissesse que o ambiente de aprendizagem visualizado na 
charge carece do estímulo à atividade de quem aprende, assim como de 
situações de aprendizagem em grupo, que para ele são essenciais. 
Também sentiria falta dos problemas, dos desafios que provocam 
desequilibrações cognitivas e demandam assimilações e acomodações 
reequilibradoras. 
Para Vygotsky a presença do adulto é importante para o estímulo à ZDP, 
mas a interação estabelecida é pobre, apenas através de uma ordem 
verbal. 
O que poderia internalizar cada uma daquelas crianças??? É pequena a 
riqueza do processo interpsíquico, o que é visível pelo silêncio e pela 
linguagem não verbal das crianças. 
Para mim esta charge expressa um dos problemas sérios de algumas 
práticas de educação online:  o excesso de pragmatismo e a 
supersimplificação representada pelas respostas prontas e 
"pasteurizadas". 
Abraço carinhoso!!! (p.178) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Marco Silva - Sunday, 20 July 
2008, 17:19 
Vamos à provocação da Méa. Tento responder a cada pergunta:  
Méa pergunta: Colegas, de que interatividade estamos falando?  

Gente, há muita escola que se divulga como interativa somente porque 
tem laboratório de informática. Como já sabem, interatividade é um 
conceito curiosamente muito mercadológico (basta dizer que algo é 
interativo para que já crio imediatamente adesão fácil do consumidor), 
embora seja, ao mesmo tempo, um dos fundamentos mais interessantes 
da cibercultura (novo paradigma comunicacional capaz de tomar o centro 
da cena até então ocupado pela transmissão própria dos meios de 
massa.) É com este entendimento do conceito de interatividade que eu 
trabalho e pesquiso. É de fato revolucionário no cenário comunicacional 
das mídias e, igualmente, no cenário da docência e da aprendizagem, 
independentemente da informática. Afinal, interatividade não é um 
conceito de informática, mas de teórica da comunicação.  
Méa pergunta: A interatividade não seria uma estratégia 

comunicacional?  

poderiam ter sido 

encaminhadas antes daquela 

proposta simplista da imagem. 

Também chama atenção para 

o fato dos alunos trabalharem 

sozinhos nos computadores. 

 

Concordo com ela que a 

imagem poderia refletir o final 

de uma proposta, mas se fosse 

o caso, as crianças da imagem 

não estariam com cara de 

espanto. Elas compreenderiam 

porque chegaram até ali e já 

teriam suas próprias respostas 

para comparar com o site. 

Também concordo com o 

trabalho coletivo (pelo menos 

em dupla) na sala de aula, 

especialmente na sala de 

informática, pois o professor 

precisa compartilhar a 

mediação. 

 

Eloiza caminha no mesmo 

sentido que eu, e aponta que a 

interação com o adulto na 

imagem é pobre. Também 

ressalta a falta de diálogo 

entre as crianças. E aponta a 

necessidade de em EO não 

trabalhar com formas 

simplificadoras, com 

respostas prontas, mas 

permitir e explorar o diálogo, 

a interação. 

 

Marco aborda o conceito de 

interatividade, em 

consonância com o que foi 

estudado. 
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Conforme falaremos no módulo 4, interatividade é a ação da emissão e 
da recepção que se articulam para a produção da mensagem. Ou seja, a 
mensagem não é necessariamente uma produção exclusiva da emissão 
conforme se entende historicamente. A rigor, no sentido profundo do 
conceito de comunicação, os dois pólos emissão e recepção devem ser 
co-autores da mensagem e da própria comunicação. Em sala de aula o 
hábito de tomar a mensagem normalmente como conhecimento 
transmitido pelo professor tem sido um grande equivoco. É aqui que se 
encontra o grande problema que mais me inquieta em educação: a 
“pedagogia da transmissão” que avalio extremamente nociva frente à 
função social da educação que é formar cidadãos participativos, criativos 
e colaborativos.  
Méa pergunta: Uma estratégia comunicacional pode ser sustentada por 

uma teoria de aprendizagem a luz da Psicologia da Educação?  
Sim. Valorizo imensamente o sócio-interacionismo de Vygotsky. Esta 
base teórica tem muita contribuição para a teoria da interatividade. O 
inverso tb procede. A teoria da interatividade tb tem muito a contribuir 
para a teoria sócio-interacionista. Que contribuições são estas? Aqui 
agora é difícil deslanchar essa abordagem. Tentarei tratar do assunto no 
próximo módulo.  
Méa pergunta: É possível ser interativo e ser "behaviorista" ou "sócio-

interacionista"?  
Não. Interatividade, tal como entendo, isto é, como fundamento 
paradigmático da cibercultura, do digital, da web 2.0, da arte 
“participacinista” de Oiticica e de muitos outros artistas é o oposto de 
behaviorismo. Na interatividade não há condicionamento e alienação, 
mas, autoria, autonomia e expressão crítica da emissão e da recepção 
em práticas de compartilhamento e de co-criação.  
Agradeço estas questões da Méa pq elas nos instigam ainda mais para 

o tratamento do tema do módulo 4 inteiramente dedicado à interatividade 
na educação presencial e online.  
Abrs, (p.181) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Marco Silva - Sunday, 20 July 
2008, 18:26 
Preciso complementar minha fala na última pergunta da Méa.  

Retomo a pergunta, a resposta que dei e acrescento um complemento 
em negrito. 
Méa pergunta: É possível ser interativo e ser "behaviorista" ou "sócio-

interacionista"?  
Não. Interatividade, tal como entendo, isto é, como fundamento 
paradigmático da cibercultura, do digital, da web 2.0, da arte 
“participacinista” de Oiticica e de muitos outros artistas é o oposto de 
behaviorismo. Na interatividade não há condicionamento e alienação, 
mas, autoria, autonomia e expressão crítica da emissão e da recepção 
em práticas de compartilhamento e de co-criação. 
Finalmente quero deixar claro que concordo com a Lina. De fato há 
práticas que se vendem como interativas (o adjeitivo interativo aqui 
está dourando a pílula, ganhando no papo alguem desavisado), mas 
são na verdade behavioristas. Isso não acontece somente na 
educação, mas em qualquer lugar onde prevaleça busca do lucro 
acima de qualquer valor. Veja o exemplo da TV digital, vendida 
como interativa... Na verdade o que temos e teremos por muito 
tempo é a tv com imagem de alta definição e com um controle 
remoto turbinado (reparo que a maioria dos migrantes digitais não 
consegue lidar com mais da metade dos botões do controle da tv 
analógica) permitindo acessar o modo de comprar o vestido da atriz 
da novela por cartão de crédito online. O telespectador se acha "rei" 
na sociedade da informação que lhe oferta maiores faciliades de 
escolha-consumo, entretanto, quanto mais pensa assim mais está 
alienado, escravisado por ela. A questão com o behaviorismo passa 
necessariamente por aí, não é?. 

Abrs, (p.182) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Adriana Bruno - Tuesday, 22 
July 2008, 13:54 
Olá Marco e colegas, desculpem pegar a conversa "na janelinha", mas 
estou tentando acompanhar as discussoes ao mesmo tempo em que 
viajo etc... assim, posso pegar alguns bondes andando e me perdoem se 
for o caso... 
Marco e Lina, tb concordo com vcs... e vc Marco, me instiga quando 
destaca o behaviorismo da TV Digital (interativa), pois temos discutido 
esse tema com nossos alunos na PUC e estaremos aprofundando essas 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Aprendizagem
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discussoes neste semestre num projeto intercursos... Assim, pergunto: 
vcs acham que a TV Digital poderá ser de fato interativa (tal como 
compreendemos interatividade?)? E se sim, como seria? 
Bjs Dri (p.183) 

6. Aprendizagem 

Colaborativa 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Eloiza Oliveira - Tuesday, 15 
July 2008, 07:58 
Lázaro, 
Sua provocação é, além de tudo, inteligente e divertida. 
Quanto à prática docente interacionista, não podemos vê-la com o viés 
equivocado que assolou o construtivismo. 
No início de uma unidade, como agora, um "chamamento" mais direto do 
docente / moderador à interação grupal é plenamente admissível, como 
fez a Méa. 
O que não seria bom (e não vai acontecer com este grupo muito 
participativo) é o professor "comandando" o tempo todo e o grupo 
silencioso, ou apenas respondendo aos estímulos apresentados pelo 
docente, sem co-criar de forma colaborativa, cooperativa. 

Tanto dá certo, que funcionou com você.  
Beijo.(p.175) 

Eloiza deixa clara a 

necessidade do docente 

mediar o processo de 

aprendizagem. Mas ressalta 

que o objetivo do módulo é 

que os discentes construam o 

curso em colaboração e 

cooperação com os docentes. 

7. Didática em Educação 

Online 
Entrevista com Piaget e Vygotsky por Edmea Santos - Monday, 14 July 
2008, 22:11 

 Olá pessoal!  

Em nossa unidade 2 apresentamos o fórum "Entrevista com Piaget e 
Vygotsky" e o caso da professora www.pensamentocrítico.com.br. 
Vamos simular uma entrevista entre os dois mais importantes teóricos 
interacionistas na tentativa de indentificar e propor soluções alternativas 
para o problema apresentado na charge a seguir:  

 
o O que há de contraditório na cena acima?  
o Seria esta prática docente interacionista? Justifique sua 

resposta.  
o E se a instrução dada pela professora estivesse num ambiente 

online de aprendizagem? Seria diferente ?  

Vamos imaginar um diálogo entre Piaget e Vygotsky aqui em nosso 
ambiente online. Isto não seria impossível, pois ambos foram 
contemporâneos, embora tenham vivido em espaços geográficos muito 
diferentes. O que um perguntaria ao outro e qual seria a resposta do que 
foi “entrevistado” na tentativa de respondermos as questões acima?  
Esperamos por todos e todas travestidos de Piaget e Vygotsky. Temos 
como referência o texto base da unidade e um web-map com outros links 
sobre o tema. Contamos também com os saberes de tod@s para o 
debate.  
[]s Equipe UERJ (p.172) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Lázaro Santos - Wednesday, 
16 July 2008, 11:25 
Oi Pessoal, 
Na mensagem anterior só quis provocar mesmo, embora a própira Méa 
reconheça, assim como Bakhtin o quanto as palavras representam uma 
disputa de forças e idéias. 
Por outro lado, lendo a mensagem da Auxiliadora, me lembrei de 
algumas discussões que contrapõe o tradicional e o sócio-interacionismo 
ou construtivismo, dicotomizando-as em más e boas, respectivamente.  
É interessante questionar os contextos de tais práticas, como elas se 
desenvolvem, em quais projetos estão inseridas e se realmente estão de 
acordo com aquilo que dizem fazer. Qualquer um de nós se puxar da 
memória vai lembrar de instituições que afirmar se A ou B e nem sabem 
exatamente o que é isso. 
Outra questão levantada por Auxiliadora é a possibilidade de ir além do 
superficial, buscando as redes nas quais as práticas se inserem, em 
outras palavras, se bem entendi, a atividade relatada na imagem não é 
um fato estanque, ou pode não ser, e interessa-nos também questionar 
quais são os fazeres ocorridos antes daquele momento que vemos na 
imagem. 
Esse são alguns dados interessantes para que direcionemos nossas 
discussões e não caiamos em fetiches teóricos. 
___________________________________________ 

A didática deste fórum, apesar 

de muito criativa, foi apontada 

como difícil por alguns 

discentes.  

A parte da análise da charge 

foi mais simples, apesar de 

que trouxe uma discussão 

inesperada: a possibilidade de 

se tratar de um fim de uma 

atividade construtiva e não de 

uma forma tradicional de 

ensino. 

Mas a entrevista com Piaget e 

Vygotsky gerou dificuldades. 

Talvez porque exigisse maior 

aprofundamento nas teorias 

destes autores. Ou, porque os 

discentes-pesquisadores 

quisessem expor respostas e 

não expor perguntas que 

demonstrassem suas 

fragilidades com estas teorias. 

Seja como for, nem todos se 

sentiram capazes de 

responder/ perguntar como 

solicitado. 

Mesmo assim, as discussões 

forma ricas e coerentes com a 

unidade de estudo. 

 

Lázaro procura questionar a 

dicotomia entre abordagem 

tradicional e abordagem 

sócio-interacionista de 

educação, continuando a 

discussão sobre a 

possibilidade da charge ser 

um dos momentos de um 

trabalho mais construtivo. E 

Auxiliadora “amarra” melhor 

a idéia, indicando que o que 

vale na escolha estratégias 

didáticas é alcançar os 

objetivos propostos. Edméa 

concorda com a importância 

dos objetivos, mas ressalta 

que eles não devem 

“engessar” a ação pedagógica. 

 

Em relação didática online, 

baseada nos meus estudos e 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
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Quanto à entrevista, o que será que Vygotsky diria das múltiplas 
mediações do ciberespaço de Ley, ou da sociedade em rede de 
Castells? Como estas têm afetado nossas ZDPs? 
Peço uma colaboração de nossos colegas nessa discussão... 
Abraços Lázaro! (173) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Auxiliadora Padilha - 
Wednesday, 16 July 2008, 12:20 
Ok Lázaro, 
muito pertinente sua colocação no que diz respeito a não dicotomizarmos 
as concepções. É importante considerar a importância das atividades 
memorísticas quando precisam ser, das atividades individuais, grupais, 
etc, de acordo com cada objetivo que se tem. 
Acho que o 'objetivo' diz tudo. De acordo com os objetivos de 
aprendizagem que temos dizemos de nossas concepções (que lógico, 
estão antes de tudo), definimos nossas estratégias e a forma de 
olharmos nosso aluno. 
Abraços (p.174) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Edmea Santos - Friday, 18 
July 2008, 11:09 

Auxiliadora você toca num ponto fundamental para as práticas 
pedagógicas, os objetivos de aprendizagem. Nos esclarece 
Auxiliadora " De acordo com os objetivos de aprendizagem que 

temos dizemos de nossas concepções (que lógico, estão antes 
de tudo), definimos nossas estratégias e a forma de olharmos 
nosso aluno." Dora e demais colegas, os objetivos de 
aprendizagem não podem se tornar também "gaiolas 
epistemológicas" como nos alertaram Giroux e Apple?  Isso me 

preocupa porque muitas vezes os professores ficam "presos" 
aos seus objetivos de aprendizagem e não se premitem olhar o 
que emerge para além deles. Pessoal, diante das diversas 
possibilidades das tecnologias digitais para aprendizagem,  o 

que acham disso tudo? Como em suas práticas vocês lidam com 
este dilema? 
Aproveito para recuperar das falas da Andréa e do Lázaro com 

dados para orientar um pouco mais nossas reflexões e 
argumentações. Nos provoca Andréa "nos ambientes virtuais 
em que sejam utilizados múltiplos recursos de mídia, os 
horizontes dos alunos se ampliam, a meu ver, um pouco à 
revelia das práticas pedagógicas ”. Como vocês pesquisadores 
estão vivenciando esta afirmativa da Andréa na docência de 

cursos online?  
Lázaro ponho na roda das discussões a sua questao para 
simularmos um pouco mais : “será que Vygotsky diria das 
múltiplas mediações do ciberespaço de Léyy, ou da sociedade em 

rede de Castells? Como estas têm afetado nossas ZDPs?” 
beijo grande  Méa (p.180) 

nestas discussões, creio que 

delinear os objetivos é 

fundamental para o 

desenvolvimento de um curso, 

sempre pautado pela visão 

pedagógica e por um 

posicionamento político dos 

envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Material Didático Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Edmea Santos - Tuesday, 22 
July 2008, 01:22 
OI pessoal! Olá Marco! 
Já que vc falou de tv digital. Veja links inspirado na sua crítica. Isso vale 
também para as pedagogia da transmissão.  
http://humortadela2.uol.com.br/animacao/humortadela-
animacoes_item_556.htm 
[]s Méa (p.182) 

O tema material didático 

apareceu como discussão em 

relação ao uso de tecnologias 

em educação. 

 

Por outro lado, Edméa 

acrescentou material didático 

no fórum. 

9. Docência Online Entrevista com Piaget e Vygotsky - v amos participar pessoal!!! por 
Edmea Santos - Tuesday, 15 July 2008, 20:42 
Olá pessoal! 

Nossa unidade 2 só durará 1 semana. Na próxima segunda-feira já 
estaremos com a unidade 3 online. Nossa unidade 4 será 
disponibilizada, mas não teremos tempo para praticá-la porque virá o 
grupo da UNESA com o módulo 4. Claro que teremos todas as unidades 
online até o final da pesquisa e nós da UERJ estaremos online 
interagindo em nosso módulo e nos módulos dos colegas. Contudo, 
vamos aproveitar cada semana vivenciando conosco nossas situações 
de aprendizagem. 
Convidamos todos e todas para "Entrevistarem o Piaget e o Vygotsky" a 
propósito da nossa provocação inicial do caso da professora 
"pensamentocritico.com" . 
Esperamos por vocês! Equipe UERJ (p.175) 

As primeiras colocações de 

Edméa e Eloiza são para 

demonstrar a forma 

interacionista e colaborativa 

que ambas usam na docência 

online. 

 

Edméa também se esforça por 

trazer os participantes para a 

discussão, pois era o período 

de recesso acadêmico e os 

discentes estavam , com 

freqüência, ausentes. 

 

Lina aponta a necessidade de 
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Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky - v amos participar pessoal!!! por 
Lina Nunes - Thursday, 17 July 2008, 05:27 
Auxiliadora, suas colocações são significativas, principalmente porque 
revelam a intenção de analisar dialeticamente um quadro que pode 
sugerir várias interpretações... No ofício docente penso também que não 
podemos analisar um dos momentos da ação do professor, mas sim 
conhecer todos os passos do professor, embora mesmo assim parece 
não ser suficiente para dizer se o professor tem uma ação interativa ou 
não...Até porque muitas práticas aparentemente interativas, escondem 
formas de agir behavioristas...E outras com traços behavioristas podem 
encaminhar para processos contrutivos do conhecimento. Cada 
professor, pode ter seus propósitos conscientemente definidos ou pode 
caminhar sem refletir aprofundamente sobre suas ações... 
Assim, penso que é importante  fazer um esforço para refletir 
criticamente sobre nossas ações, no caso do presente curso na 
modalidade online...analisando criteriosamente nossos propósitos e 
avaliando o caminho aser percorrido...Será que é possível ??? 
Lina (p.176) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky - v amos participar pessoal!!! por 
Eloiza Oliveira - Thursday, 17 July 2008, 11:52 
Auxiliadora, 
Concordo inteiramente, inclusive com a beleza do Drummond. 
Acredito que a prática docente apresentada na charge não é 
behaviorista, mas a réplica do que há de mais tradicional na Educação. 
Você lembrou com justeza a velha prática dos questionários, em que os 
alunos decoravam as respostas que com certeza "cairiam na prova". 
Esta postura mata uma das coisas mais belas do processo de 
aprendizagem: a suspeita dialética quanto ao conhecimento estabelecido 
como verdadeiro e a "arte" de formular perguntas, indagações. 
Abraços.(p.177) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Eloiza Oliveira - Thursday, 17 
July 2008, 12:09] 
Caríssimos, 
Gostaria de destacar a terceira pergunta formulada na provocação desta 
unidade: 
E se a instrução dada pela professora estivesse num ambiente 
online de aprendizagem? Seria diferente ?  

E então, como seria??? 
Qual o limite da autonomia em ambientes virtuais de aprendizagem??? 
Existe limite???  
Qual a diretividade possível / desejável em tais ambientes? 
Como delimitar a auto-aprendizagem e a aprendizagem incentivada, 
provocada pelo docente??? 
Vamos opinar, pessoal? (p.178) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Edmea Santos - Friday, 18 

July 2008, 11:09Olá pessoal!  

Viram como uma provocação rende pontos de vista diferentes? 

São links e conexão incríveis que aparecem porque somos 
leitores e sujeitos históricos. Ler não é só decodificar o 
significante. Como dizia Freire é também conectar esta 
decodificação com a nossa história de leitura. Aqui em nosso 
grupo temos sujeitos históricos com leituras e experiências 
valiosas. Vamos aproveitar pessoal? Se cada um puxar um 

"nó" dessa rede de sentidos, teremos uma rede incrível para 
virtualizarmos em nossas práticas pedagógicas, seja no 
presencial, seja no online. 
Nesta atividade da nossa unidade 2 não temos respostas únicas. 
As respostas são plurais porque as relações cognitivas são mais 
que plurais. Tudo dependerá de que "lugar" estamos 
falando.Como Piaget e Vygotsky chamariam este "lugar"?  
 Para instigar ainda mais nossas argumentações e nossa 

interatividade comentarei as falas que me chamaram atenção 

até agora. Claro que temos muitas outras valiosas. Contudo, 
seleciona algumas para instigar mais nossas reflexões. 
Concordo plenamente com a Auxiliadora e com a Lina quando 
tocam na necessidade de analisarmos a ação docente em sua 

complexidade. Analisar apenas um momento pode comprometer 
todo o processo. Lina diz que “No ofício docente penso também 
que não podemos analisar um dos momentos da ação do 

não-simplificação da prática 

docente. De vê-la em seu todo 

e não fragmentá-la para 

análise de partes estanques. 

 

Marco concorda com Lina. 

Ressalta que a preleção em si 

não é um problema, é até uma 

necessidade, mas não pode ser 

a única forma de relação 

docente-discente, o que 

caracterizaria um ensino 

tradicional. 

 

Eu concordo com eles, a 

docência é uma profissão 

plural, complexa, que não 

pode ser reduzida, mas 

compreendida em seu todo. 

 

Olivia, ao destacar sobre que 

sujeitos Piaget e Vygotsky 

tratam, nos dá indícios para 

uma ação pedagógica voltada 

para a colaboração. 
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professor, mas sim conhecer todos os passos do professor, 
embora mesmo assim parece não ser suficiente para dizer se o 

professor tem uma ação interativa ou não...Até porque muitas 
práticas aparentemente interativas, escondem formas de agir 
behavioristas...". Colegas, de que interatividade estamos 
falando? A interatividade não seria uma estratégia 
comunicacional? Uma estratégia comunicacional pode ser 
sustentada por uma teoria de aprendizagem a luz da Psicologia 
da Educação? É possível ser interativo e ser "behaviorista" ou 

"sócio-interacionista"? Marco você é que especialista em 
interatividade, qual a sua posição? (p.179) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Marco Silva - Sunday, 20 July 
2008, 17:19 
Méa, respondo à chamada feita na sua conversa com Auxiliadora e 
Lina  

Vc diz:  
“Concordo plenamente com a Auxiliadora e com a Lina quando tocam 

na necessidade de analisarmos a ação docente em sua complexidade. 
Analisar apenas um momento pode comprometer todo o processo.”  
Eu também concordo. Não podemos analisar ações isoladas na 
atuação docente. Imaginemos a analise de um momento de preleção de 

um docente. A cena poderá ficar para os analistas como sendo típica de 
um professor centrado no falar-ditar do mestre, centrado na oratória. 
Assim:  

  
Defendo que a preleção deva existir na docência, mas como momentos 

pontuais e não como centralidade da ação docente. Ainda assim, deve 
ser situada pelo prof. como provocação à a participação do aprendiz e 
não conferência para audição e repetição do que foi dito ou achando que 
o conhecimento se dá pela audição. Afinal, aprendi e confirmo neste 
módulo que, pelo menos segundo Piaget e Vygotsky a aprendizagem 
não se dá pela audição, mas pela interação com o objeto e com outrem.  
Por isso concordo com Lina que diz : "No ofício docente penso 

também que não podemos analisar um dos momentos da ação do 
professor, mas sim conhecer todos os passos do professor, embora 
mesmo assim parece não ser suficiente para dizer se o professor tem 
uma ação interativa ou não...Até porque muitas práticas aparentemente 
interativas, escondem formas de agir behavioristas...".  
De fato, para analisarmos uma prática docente interativa precisamos 

acompanhar todo o processo e não somente momentos estanques. 
Ademais, há muita picaretagem sendo chamada de interativa. Remeto à 
imagem que abre este fórum aqui no módulo 3. A profa que, diante dos 
computadores em sala de aula, convida a aluna a abrir um site X e lá 
clicar respostas. (p.180) 
Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Maria Olivia Matos Oliveira - 
Tuesday, 22 July 2008, 01:09 
Gostaria de fazer minha intervenção, iniciando com algumas 
reflexões á questões que de uma maneira ou de outra estão sendo 
colocadas:  

Como transpor as teorias da aprendizagem de Piaget e Vygotsky para o 
ambiente de aprendizagem online? Quais os desafios para a docência 
online inspirada em Piaget e Vygotsky?  

Apesar dos ambientes que têm o suporte da tecnologia, serem 
singulares e diferentes da sala de aula presencial, os sujeitos descritos 
por Piaget e Vygotsky podem ser (re) significados por essas teorias, 
porque são diferentes daqueles interpretados pela metafísica: sujeitos 
reduzidos á inércia frente aos mecanismos causais. Na minha opinião 
Piaget e Vygotsky mostram um sujeito diferente. O primeiro apresenta o 
sujeito epistêmico e psicológico que, ao interagir com o meio constrói sua 
inteligência e o segundo enfoca o sujeito sócio-histórico e cultural, 
enfatizando a linguagem (1988) como ferramenta do pensamento e 
exercendo um papel importante na organização das funções psicológicas 
do sujeito, sem a qual tais representações não acontecem. 
Vygotsky,distingue uma linguagem exterior que vai mediar as relações 
sociais ou a linguagem para o outro da linguagem interior ou discurso 
para si (p.183) 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=159&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Aprendizagem
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Aprendizagem
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10. Gestão da 

Aprendizagem em 

AVA 

Re: Entrevista com Piaget e Vygotsky por Edmea Santos - Friday, 18 

July 2008, 11:09Olá pessoal!  

O docente que avalia um fórum de discussão, como este, 
precisa contemplar que não é a resposta se si o foco de seu 
trabalho avaliativo. Temos que analisar a argumentação de cada 
participante e como esta argumentação é sustendada pela 
relação teoria/prática/autoria do interagente. Portanto, o 

docente na cibercultura precisa ser realmente um sujeito que 
aprende e que entende o ato de ensina como uma "prática 
epistemologicamente curiosa". 
 

Aqui Edméa demonstra como 

os docentes do módulo 

procuraram avaliar e 

encaminhar o processo 

didático À luz das discussões 

e posicionamento dos alunos 

no fórum. 

 
PPaarrttee  ddoo  CCuurrssoo::  UUnniiddaaddee  33  ((RRootteeiirroo;;  LLiivvrroo)),,    CCoo--ccrriiaannddoo  oo  HHiippeerrtteexxttoo  ddaa  UUnniiddaaddee  ee  WWIIKKII  

Categorias Conteúdo 

Manifesto Oculto 

1. Conceito de Educação 

Online 
Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) são “nós” na 
imensa “galáxia da Internet”

20
, de que falava Castells (2003). A 

transição das práticas e espaços presenciais (salas de aula, 
biblioteca, refeitório, laboratório de informática) para virtuais 

(fóruns, correio eletrônico, listas de discussão, os próprios 
AVAs), considerando-os espaços de aprendizagem e de 
construção coletiva do conhecimento, não é simples. 
Surgem incertezas, expectativas, questionamentos relativos a 
tudo que foi aprendido até então. Ramal (2002)

21
 fala de um 

novo modelo pedagógico demandado pela era da interatividade, 
das múltiplas janelas abertas e da hipertextualidade. 
Tudo isto torna os sujeitos capazes de lidar com várias situações 
em tempos diversos, exige respeito aos ritmos, estilos e 
percursos individuais de navegação e promove a criação de 

teias curriculares e redes de aprendizagem cooperativa. 
Torna-nos, no entanto, mais conscientes da efemeridade do 
conhecimento. Ao mesmo tempo, a estonteante rapidez com 
que tudo acontece e a multiplicidade de possibilidades 
pedagógicas assusta e desnorteia o professor. Como disse Lévy 
(1999, p.119)

22
, “a cibercultura dá forma a um novo tipo de 

universal: o universo sem totalidade”, em que há sempre 
possibilidade de descortinar novos horizontes. 
A construção dos conceitos no ciberespaço apresenta-se repleta 
de incerteza, de imprevisibilidade, mas também de cooperação 
e liberdade. 

Talvez não seja o fato da não presencialidade e da ausência da 
relação face a face, mas o ineditismo e a necessidade da 
geração de novas estratégias nos processos de ensino e 
aprendizagem que torne este conjunto de tarefas docentes tão 

desafiador. 
Talvez o uso do hipertexto, como fazemos no nosso curso, se 
constitua em uma das maiores “novidades”. Se já era difícil 

acompanhar a construção dos conceitos pelos nossos alunos em 
situações presenciais, em que imperavam o material impresso e 
a cultura livresca, imaginem em ambientes virtuais, em que a 
tarefa do educador passa a ser “propor caminhos originais de 
apropriação desse ciber/hiper/espaço” (Alava, 2002, p. 204, 
24)

23
. 

Para Santaella o funcionamento do aparato hipertextual nos 
oferece um “contexto dinâmico de leitura comutável entre 
vários níveis midiáticos”, tornando-se, assim, “uma atividade 
nômade de perambulação de um lado para o outro”. Isso 
caracterizaria “uma leitura topográfica que se torna literalmente 

escritura”, pois a “leitura é tudo e a mensagem só vai se 

Necessidade de repensar a 

educação na cibercultura, 

inclusive para poder realizar a 

EO. O paradigma do 

hipertexto como nova forma 

de comunicação e informação 

ajuda a pensar a nova 

educação: interativa, holística, 

renovada (Behrens, 2000). 

                                                           
20

  CASTELLS, M. A Galáxia Internet. Reflexões sobre a Internet, Negócios e Sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 
21   RAMAL, A. C. (2002). Educação na cibercultura: hipertextualidade, leitura, escrita e aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 

2002. 
22
   LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 

23  ALAVA, Séraphin. Ler a internet: abordagem documental do ciberespaço. In: ____ (Org.) Ciberespaço e formações abertas: rumo 

a novas práticas educacionais? Porto Alegre: Artmed, 2002. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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escrevendo na medida em que os nexos são acionados pelo 
leitor-produtor. (2004, p. 75).

24
 

(p.206) 

2. Cibercultura 

 
3. A “ecologia cognitiva” de Pierre Lévy. 
No livro “As Tecnologias da Inteligência: o futuro do 
pensamento na era da Informática”

25
 o filósofo francês  Pierre 

Lévy, da Universidade de Ottawa, Canadá, cunhou o significado 
da expressão ecologia cognitiva, disciplina voltada para o estudo 
sistemático da tecnologia informática na organização 
institucional das sociedades humanas. 

Segundo ele o ser humano, no seu processo civilizatório, criou 
uma segunda natureza. Atualmente ela está preenchida por 
redes complexas onde interagem um grande número de atores 
humanos, biológicos e técnicos. (P.205) 

Dessa grande rede, com sua 

nova ecologia cognitiva, 

emerge a cibercultura. 

3. Formação Docente  

 
1. Introdução – O que são conceitos? 

Quando um professor prepara o seu curso, uma aula ou um 
texto didático há três perguntas fundamentais que norteiam 
este trabalho: o que se pretende que os alunos aprendam? Por 
que é necessário que aprendam o conteúdo selecionado? Como 
a aprendizagem pode se tornar mais ágil e prazerosa?  
A primeira pergunta é respondida através da criteriosa seleção e 
organização dos conceitos a serem ensinados. A segunda, 

através da formulação e hierarquização dos objetivos. A 
terceira, pelo cuidadoso “desenho” didático e pela sua relação 
com os conceitos fundamentais e subordinados definidos na 
primeira etapa.  
Um conceito é uma idéia sobre uma classe de objetos ou de 
idéias.  Os conceitos não podem, no entanto, ser apenas 

individuais. Eles precisam de uma validação consensual de 
grupos para que se generalizem. São, portanto, entidades 

psíquicas, proposições abstratas e universais, portadoras de 
significado, que designam uma classe de entidades, eventos, 
relações. 
Possuem três elementos constitutivos: 

 O referente – o objeto formal, constructo mental ou unidade 

de pensamento sobre os quais fazemos afirmações ao 
enunciar o conceito. 

 As características – elementos constitutivos, formadores do 

conceito. 

 O termo – a palavra ou grupo de palavras utilizadas para 
enunciar o conceito, é a menor unidade de representação do 

mesmo. 
Podemos sintetizar dizendo que um conceito é uma abstração 
que trás em si os elementos essenciais de um conjunto de 

objetos concretos ou abstratos. Ele é representado por uma 
palavra ou grupo de palavras.  
A formação de conceitos é central na Psicologia da 
aprendizagem e um dos teóricos que mais contribuiu para esta 

discussão foi Vygotsky. Ele realizou estudos experimentais 
sobre o tema e conclui que a criança evolui da classificação dos 
objetos através de agrupamentos desorganizados (pseudo-
conceitos), até a formulação de conceitos propriamente dita, na 
adolescência. 
Vygotsky chama de conceitos científicos os que derivam de um 

corpo articulado de conhecimento (saber sistematizado 
universal) e que aparecem nas propostas curriculares, como 
fundamentais na organização de conteúdos a serem trabalhados 
com os alunos. Eles são formados a partir da aprendizagem 
sistematizada, das atividades promovidas pelas instituições de 

ensino. 
Para ele: 

Os conceitos não ficam guardados na mente da criança como 
ervilhas em um saco, sem qualquer vínculo que os uma. Se 

Para subsidiar a formação de 

docentes para atuação online, 

como já vimos, é necessário 

ampliar os conhecimentos 

sobre a Psicologia da 

Educação. A compreensão do 

que é um conceito é um rico 

conhecimento para se 

estabelecer parâmetros de EO. 

 

Assim também, o ciclo 

proposto por Valente 

enriquece a forma de pensar a 

educação: “descrição – 

execução – reflexão – 

depuração – descrição”, ou 

seja, o professor não impõem 

caminhos únicos, Mas 

orienta/estimula/instiga o 

aluno no processo de 

aprendizagem. 

 
Outro conceito importante é o 

das três ações docentes 

fundamentais de Vergnaud:  

 a escolha das situações que 

serão apresentadas aos alunos, 

o auxílio a eles oferecido e a 

avaliação. 

 

Há coerência entre o que aqui 

destaquei e meu referencial 

teórico. 

 
 

                                                           
24  SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo: Paulus, 2004. 
25  LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da Informática. Rio de Janeiro, Ed. 34, 1998. 
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assim fosse, nenhuma operação intelectual que exigisse 
coordenação de pensamentos seria possível, assim como 

nenhuma concepção geral do mundo. Nem mesmo poderiam 
existir conceitos isolados enquanto tais; a sua própria natureza 
pressupõe um sistema. (1993, p.95).

26
 

As crianças formulam, de forma espontânea, os conceitos que 

Vygotsky chama de pré-científicos ou cotidianos, mas só 
conseguem defini-los através de palavras em etapas mais 
adiantadas da vida. 
(p.201) 

 

4. Aprendizagem e formação de conceitos no ciberespaço. 
Este módulo trata do conteúdo da psicologia da Aprendizagem 
com um objetivo muito específico: subsidiar a formação de 
professores para atuar na Educação online. 

Isto implica a atuação em uma grande rede de formação, da 
qual muitas vezes desconhecemos a extensão, assumindo 
compromisso com a formação de outras pessoas, mas também 

com a própria formação contínua. (p.206) 
A emersão de novas formas de saber exige, naturalmente, a de 
novas formas de aprender e de ensinar. De que adianta a 
tecnologia de informação e comunicação enriquecer o universo 
pedagógico de possibilidades e a prática docente permanecer 
tradicional, “travada” por uma formação estreita e que 
contempla apenas cenários presenciais? 
Valente (2002)

27
 nos apresenta uma abordagem interessante, 

considerando que a relação com as TIC estabelece um ciclo de 
ações – descrição – execução – reflexão – depuração - 
descrição – facilitadora da compreensão do processo de 

construção do conhecimento.  

O autor utiliza a representação esquemática de uma “espiral de 
um redemoinho”, mostrando um crescimento contínuo, em que 
ações podem ser ativadas ao mesmo tempo, envolvendo 
conhecimentos intimamente relacionados e que são 
coordenados por quem aprende de forma integrada.  
A espiral permite ainda a idéia de movimento, de dinamicidade, 

pois os conhecimentos são sempre parciais e provisórios, podem 
ser ampliados e transformados através da vivência e do 
aprimoramento do que foi aprendido. 
Nesse contexto o professor não indica caminhos únicos, com 
delineamento claro, mas ajuda quem aprende a descobrir e 
seguir a própria trajetória, orienta na busca de mais e mais 

conceitos, fornece informações necessárias para essa busca, 
auxilia na articulação dessas informações com os conhecimentos 
anteriormente adquiridos (os conceitos subsunçores, como os 

chamava Ausubel), propicia condições para que ocorra a 
“reflexão e depuração” que permite a construção do novo 
conhecimento. 
Segundo Valente, 

(...) na verdade, as tecnologias da informação e comunicação 
estão criando circunstâncias para que as pessoas possam se 
expressar como um todo, por inteiro [...] a possibilidade de 
formação de redes de pessoas interagindo via Internet tem 
facilitado a exploração dessas outras dimensões do ser humano, 
(além da cognitiva) obrigando- nos a rever constantemente 
nosso papel como aprendiz e nossas concepções sobre 

aprendizagem. (2002, p. 34). 
O que almejamos, ao final deste módulo, é que o nosso aluno / 
professor, ao desenvolver as três ações docentes fundamentais 
de que falava Vergnaud (a escolha das situações que serão 

apresentadas aos alunos, o auxílio a eles oferecido e a 
avaliação), contemple a conceituação do real e os campos 

conceituais (de um conjunto informal e heterogêneo de 

                                                           
26
  VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem, São Paulo, Martins Fontes, 1993. 

27  VALENTE, J. A. A Espiral da Aprendizagem e as Tecnologias da Informação e Comunicação: repensando conceitos in 

Tecnologia no Ensino: implicações para a aprendizagem. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. 
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problemas, situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos 
e operações de pensamento, relacionados uns aos outros e 

ligados durante o processo de aquisição) de quem aprende. 
Esperamos que vocês aprendam a contemplar os três níveis 
cognitivos, descritos por Eleanor Rosch e presentes em todos 
nós, eternos aprendizes: o nível sub-ordenado – variações do 
objeto categorizado no nível de base; o nível de base - objetos / 
palavras mais típicos (ou prototípicos), aqueles que, pelo seu 
caráter generalizador e neutro podem representar muitos outros 

objetos; e o nível super-ordenado – mais geral que os 
anteriores, inclui o objeto cadeira em uma categoria mais 
ampla, a de mobiliário. 
E, finalmente que valorizem, como enfatiza Lévy, a importância 
do desenvolvimento da autonomia e da capacidade do homem 
aprender sempre, de forma continuada.  (p.209) 
 

4. Mediação Em conhecido texto sobre Vygotsky
28

, Vergnaud (1989) 

escreveu que a herança do teórico russo é inestimável e deve 
ser apropriada pela Didática. Afirma que um dos problemas 

fundamentais que enfrentamos – e que é preocupação deste 
projeto – é o estabelecimento da relação entre a pesquisa e o 
trabalho concreto, desenvolvido pelo professor na sala de aula. 
Isto, segundo ele, aproxima a Psicologia e a Didática no estudo 
de três ações fundamentais do professor: a escolha das 
situações que serão apresentadas aos alunos, o auxílio a eles 
oferecido e a avaliação. (p.202) 

Estas três ações fundamentais 

estão diretamente relacionadas 

com a mediação docente.  A 

meu ver, a mediação é 

fundamental no processo 

didático. 

5. Interação Com o advento das tecnologias de informação e comunicação a 
inteligência se torna coletiva que, como a conceitua o próprio 
Lévy:

29
 

É a capacidade de trocar idéias, compartilhar informações e 

interesses comuns, criando comunidades e estimulando 
conexões. Para começar, tome o cérebro humano. Fazemos 
infinitas conexões que se intensificam à medida que 
envelhecemos. Agora imagine que podemos, graças ao 
computador, integrar essa "constelação de neurônios" com a de 
milhões de outras pessoas. Essa é a comparação que faço. A 

internet nos permite hoje criar uma superinteligência coletiva, 
dar início a uma grande revolução humana. 
Ora, o ensino e a aprendizagem, nesse novo contexto, tomam 
outros contornos e características. 
Para chegar a essa “cultura planetária”, a escola deve assumir 
um papel fundamental: criar modelos de aprendizagem em que 

o professor seja um "animador da inteligência coletiva" do 
grupo de alunos e não mais um mero repassador de 
conhecimentos. 

No livro Cibercultura, o próprio Lévy formula a pergunta e dá a 
resposta: "Como manter as práticas pedagógicas atualizadas 
com esses novos processos de transação de conhecimento? 
Saindo de uma educação e de uma formação institucionalizadas 

(a escola, a universidade) para uma situação de troca 
generalizada de saberes". (1999, p. 172).

30
 

Ao abordar a aprendizagem no Ciberespaço o autor destaca a 
importância do desenvolvimento da autonomia e da capacidade 

do homem aprender sempre, de forma continuada, dando conta 
assim da acelerada mutação da Sociedade do Conhecimento: 
Quando as técnicas e as habilidades se mantinham quase as 
mesmas durante a vida de um homem, o papel do saber 
permanecia despercebido, a capacidade de aprendizagem 
permanente dos indivíduos e dos grupos não aparecia como 

Essas novas formas de 

comunicação, a inteligência 

coletiva, enfim, as novas 

relações sociais da 

cibercultura são altamente 

interativas, ou pelo menos em 

potência o são. 

 

 

                                                           
28

  VERGNAUD, G. La formation des concepts scientifiques. Relire Vygotski et débattre avec lui aujourd'hui. Enfance. Tome 42, 

n.1-2, p.111-118, 1989. 

29
  Entrevista à revista Nova Escola, disponível em 

http://64.233.169.104/search?q=cache:x2l1zxZxGCIJ:revistaescola.abril.com.br/edicoes/0164/aberto/mt_243489.shtml+Pierre+L%C3%A9v

y+aprendizagem&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=8&gl=br&lr=lang_pt. 
30  LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 

http://64.233.169.104/search?q=cache:x2l1zxZxGCIJ:revistaescola.abril.com.br/edicoes/0164/aberto/mt_243489.shtml+Pierre+Lévy+aprendizagem&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=8&gl=br&lr=lang_pt
http://64.233.169.104/search?q=cache:x2l1zxZxGCIJ:revistaescola.abril.com.br/edicoes/0164/aberto/mt_243489.shtml+Pierre+Lévy+aprendizagem&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=8&gl=br&lr=lang_pt
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uma qualidade determinante. Contudo, hoje os conhecimentos 
não apenas evoluem muito rapidamente, mas, sobretudo, 

comandam a transformação das outras esferas da vida coletiva; 
como conseqüência, o que ficava "invisível", porque era imóvel, 
passa bruscamente para o primeiro plano.(p.205) 
 

6. Aprendizagem 

Colaborativa 
Afinal, como diz o autor (1999)

31
, nestes novos espaços sociais 

criados pela tecnologia informática, gera-se: 
  novas solidariedades,  
  novos excluídos,  
  novos mecanismos de participação,  

 novas formas de democracia, de negociação, de decisão, de 
cooperação, de afetividade, de intimidade, de sociabilidade que 
potenciam a emergência de sujeitos coletivos ou, como ele 
chama, de inteligência coletiva. (P.209) 
 

Ao pensar a inteligência 

coletiva, pensamos de certa 

forma em aprendizagem 

colaborativa, pois se trata de 

uma nova forma de 

construção coletiva do 

conhecimento, que não ocorre 

sem colaboração e 

cooperação. É semelhante à 

cultura de software livre 

(Castells, 2003), se 

desenvolve cooperativamente 

e colaborativamente. 

7. Didática em Educação 

Online 
2. Vergnaud e a gênese dos campos conceituais 
Gérard Vergnaud, diretor do Centre National de la Recherche 
Scientifique, em Paris, sistematiza em uma de suas obras mais 
conhecidas,

32
 a complexidade da aprendizagem, através da 

TEORIA DO CAMPO CONCEITUAL.  
Demonstra uma preocupação intensa com a articulação entre a 
teoria e as questões da prática, em especial nas aprendizagens 
matemáticas. 
Estuda profundamente a obra de Piaget e especialmente a de 
Vygotsky, destacando pontos comuns entre as abordagens de 
ambos: a idéia da atividade no processo de aprendizagem, a 

ênfase na tomada de consciência e na metacognição, a 

importância atribuída à função simbólica e à linguagem. 
 (p.202) 
3. Eleanor Rosch e a “Teoria do Protótipo”. 
Eleanor Rosch, psicóloga cognitiva da Universidade de Berkeley, 
formulou uma teoria sobre os níveis de cognição investigando 
como os seres humanos distinguem, agrupam e categorizam os 

objetos do mundo.  
Para ela são as determinações categoriais

33
, elaboradas pelos 

processos cognitivos e expressas pela linguagem, que permitem 
este conhecimento do mundo. Uma categoria é um 

agrupamento de objetos considerados similares, equivalentes, e 
que segue dois princípios: (Rosch, 1978, p.28).

34
 

a) Princípio da economia cognitiva - congregar o máximo de 
informação com o mínimo de esforço cognitivo. 

b) A informação veiculada torna-se eficaz porque o mundo 
perceptivo chega até nós de modo estruturado e sistematizado, 
e não de maneira arbitrária ou aleatória.  
A autora destaca quatro aspectos promotores da formação de 
categorias cognitivas:  
 atributos comuns; 
 movimentos motores em comum; 

 similaridades formais objetivas; 
 e qualidades formais identificadoras.  

Descreveu, a partir dos resultados de suas pesquisas, três 
níveis cognitivos:  
a) o nível sub-ordenado – variações do objeto categorizado no 
nível de base (cadeira de balanço,cadeira de praia, cadeira de 

cozinha, poltrona, etc). 
b) o nível de base - objetos / palavras mais típicos (ou 

prototípicos), aqueles que, pelo seu caráter generalizador e 

Vergnaud aponta algo já 

discutido ao longo do 

trabalho: a necessária 

articulação entre teoria e 

prática. Assim também, 

destaca a necessidade de 

desenvolver a metacognição. 

 

Em relações à didática da 

unidade, o co-criando re-

aparece com a mesma riqueza 

e criatividade. 

 

A criação de uma WIKI, 

entretanto, intitulada 

"Conceitos, saberes e 

competências para a docência 

online: co-criando um 

roteiro”, ainda que bem 

estruturada e orientada, não 

obteve a participação e o 

envolvimento esperados. 

 

                                                           
31  LÉVY, P. Cibercultura. Rio de Janeiro : Editora 34, 1999. 
32  VERGNAUD, G. L’enfant, la mathématique et la réalité. Berne, Suisse: Ed. Peter Lang, 1981. 
33

  ROSCH, E. Natural Categories. Cognitive Psychology, 4, 1973, p. 328-350.  
34  ROSCH, E. Principles of categorization. In: ROSCH, E., LLOYD, B. (eds.) Categorization and cognition. N.J.: Hillsdale, p. 27- 

47, 1978. 
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neutro podem representar muitos outros objetos. Rosch utiliza 
como exemplo o objeto cadeira.  

c) e o nível super-ordenado – mais geral que os anteriores, 
inclui o objeto cadeira em uma categoria mais ampla, a de 
mobiliário. (p.205) 
Co-criando o hipertexto da unidade por Edmea Santos - Wednesday, 23 
July 2008, 18:47 

 Olá pessoal! 
Este fórum de discussão "co-criando o hipertexto da unidade 3 " é um 

espaço de criação coletiva para agregarmos valor ao conteúdo inicial da 
nossa unidade. Nós da UERJ optamos pela produção de um texto base 
para cada unidade do nosso módulo. Na unidade 3, assim como foi nas 
unidades 1 e 2, contamos com a autoria da professora Eloiza Oliveira. 
A idéia de termos um texto base garantirá para nossos cursistas o 
acesso a um "pré-texto" que apresenta o conteúdo básico dos temas da 
unidade. Este texto base encontra-se em dois formatos: 

 1) livro hipertexto - Interface do moodle 

 2) documento em .pdf (Texto para fácil impressão. Muitos de nós 

preferimos fazer a leitura geral de forma mais contemplativa)  
No primeiro formato temos tela a tela para co-criamos juntos o hipertexto. 
Este fórum é o nosso espaço de co-criação. Como poderemos 

participar?  

 Sugiram links para objetos digitais (textos jornalisticos, cases, 
artigos científicos, vídeos, imagens, sons). 

 Sugiram sinalizações e provocações para reflexões, novas 
leituras, questões para nossa wiki´que é a atividade 
colaborativa da unidade 3.  

Esperamos por vocês aqui! []s  Equipe UERJ (p.211) 
Conceitos, saberes e competências para a docência online: co-
criando um roteiro  

No livro "As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era 
da Informática" o filósofo francês Pierre Lévy, da Universidade de 
Ottawa, Canadá, cunhou o significado da expressão ecologia cognitiva, 
disciplina voltada para o estudo sistemático da tecnologia informática na 
organização institucional das sociedades humanas.  
Segundo ele o ser humano, no seu processo civilizatório, criou uma 
segunda natureza. Atualmente ela está preenchida por redes complexas 
onde interagem um grande número de atores humanos, biológicos e 
técnicos.  
Com o advento das tecnologias de informação e comunicação a 
inteligência se torna coletiva que, como a conceitua o próprio Lévy:  
“É a capacidade de trocar idéias, compartilhar informações e interesses 
comuns, criando comunidades e estimulando conexões. Para começar, 
tome o cérebro humano. Fazemos infinitas conexões que se intensificam 
à medida que envelhecemos. Agora imagine que podemos, graças ao 
computador, integrar essa "constelação de neurônios" com a de milhões 
de outras pessoas. Essa é a comparação que faço. A Internet nos 
permite hoje criar uma superinteligência coletiva, dar início a uma grande 
revolução humana.”  
Ora, o ensino e a aprendizagem, nesse novo contexto, tomam outros 
contornos e características. No caso específico da docência online são 
inúmeros os desafios enfrentados pelos professores da educação 
presencial ao se depararem com a educação online:  

 · A familiarização com o uso das tecnologias digitais;  

 · A relação com uma nova forma de organização e de 
mobilização dos 
saberes no fazer pedagógico;  

 · A relação com uma nova espacialidade;  

 · A relação com uma nova temporalidade e dinâmica das 
interações;  

 · A relação com uma nova forma de presencialidade; entre 
outros.  

Diante do exposto, que conceitos, saberes e competências devem 
ser desenvolvidos ou mobilizados para um bom exercício da 
docência online? Vamos co-criar um roteiro colaborativo pensando 
na atuação na docência online? 

Por onde começar? Estudaremos o texto base da unidade 3 para nos 
inspirar. Também poderemos resgatar as discussões deste Módulo 3, 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Link
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procurando mobilizar os conhecimentos que construímos até aqui.  
Todos estão convidados!  Equipe UERJ (p.214) 

8. Material Didático Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Eloiza Oliveira - Saturday, 26 
July 2008, 09:30 

Caríssimos, 
Aí vão duas sugestões de leituras complementares sobre Vergnaud, que 
fundamentou os seus estudos na Educação matemática. 
A primeira é o artigo "O Estudo de Funções Mediado por Objetos de 
Aprendizagem", disponível em 
http://www.proativa.vdl.ufc.br/publicacoes/download/O%20Estudo%20d
e%20Funcoes 
%20Mediado%20por%20Objetos%20de%20Aprendizagem.pdf. 
A segunda é uma apresentação baseada no livro do próprio Vergnaud "La 
théorie des champs conceptuels", disponível em  

http://eroditi.free.fr/Documents/DDML3S1_07-08/DDML3_S1_C3.pdf  
Abraço carinhoso para todos!!!!!! (p.211) 
Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Maria Olivia Matos Oliveira - 
Sunday, 27 July 2008, 18:26 

SANDRA_MAGINA_conf_01.pdf 
Profa Eloisa: 
O artigo intitulado : A teoria dos campos conceituais : contribuições da 
psicologia para a prática docente de autoria de Sandra Magina,  é 
também interessante.Está disponível em :  
http://www.ime.unicamp.br/erpm2005/anais/conf/conf_01.pdf (p.212) 
Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Edmea Santos - Sunday, 27 
July 2008, 22:17 
Olá pessoal! 
Sobre a docência online especificamente compartilho com vcs dois 
textos que apresentei em co-autoria com dois amigos,na ABED, na 
ocasião colegas de trabalho na instituição que foi campo de 
atuação nossa com o tema da docência online. 

SANTOS, E ;TRACTENBERG, L.; PEREIRA, M. Competências para a 
docência online: implicações para a formação inicial e continuada dos 
professores- tutores do FGV Online. Artigo apresentado no XII 
Congresso Internacional da Associação Brasileira de Educação a 
Distância, Salvador, BA, 2005a. Disponível em: 
http://www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/149tcb4.pdf Acesso em 
06/2008.  
SANTOS, E ;PEREIRA, M.; TRACTENBERG, L. Mentoria: a formação 
inicial e continuada dos professores-tutores no programa fgv Online. 
Artigo apresentado no XII Congresso Internacional da Associação 
Brasileira de Educação a Distância, Salvador, BA, 2005b. Disponível em: 
http://www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/144tcc5.pdf Acesso em 
06/2008.  
[]s Méa (p.212) 

Re: Co-criando o hipertexto da unidade por Eloiza Oliveira - Monday, 4 
August 2008, 08:12 
Maria Olívia, 
Li o artigo e gostei muito. 
Obrigada pela contribuição.  Abraços.  (p.212) 

O material didático nesta 

unidade, além de enriquecido 

por vídeo escolhido pelos 

docentes, também foi 

enriquecido pelos textos 

anexados no co-criando. Ou 

seja, mais uma vez a 

construção colaborativa 

propiciou maior riqueza ao 

módulo. 

9. Docência Online Enfatiza que uma das funções docentes é identificar os 
conhecimentos que seus alunos têm explicitamente e quais os 
que eles usam corretamente, mas não os desenvolveram a 

ponto de serem explicitados. Propõe assim, como objeto de 
estudo, os conceitos e as competências a serem desenvolvidos, 
no processo de aprendizagem.  
A teoria dos campos conceituais é uma teoria psicológica 
cognitivista que supõe que o núcleo do desenvolvimento 
cognitivo é a conceituação do real (1996, p. 118)35.  

Campo conceitual, para o teórico, é um conjunto de situações 

cujo domínio exige uma variedade de conceitos, de 
procedimentos e de representações simbólicas em estreita 
conexão. 

As teorias de aprendizagem se 

encaixam neste conteúdo, pois 

enriquecem a docência, seja 

presencial ou online. 

 

Na WIKI ficou clara a 

preocupação do grupo de 

participantes com os saberes 

docentes necessários à práxis 

pedagógica na cibercultura. 

Eloiza destaca quatro tipos de 

competências importantes: 

pedagógicas, Tecnológicas, 

Didáticas e Pessoais. Edméa 

                                                           
35

  VERGNAUD, G. (1996). Education: the best part of Piaget's heritage. Swiss Journal of Psychology, 55(2/3): 112-118.  

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://www.proativa.vdl.ufc.br/publicacoes/download/O%20Estudo%20de%20Funcoes
http://www.proativa.vdl.ufc.br/publicacoes/download/O%20Estudo%20de%20Funcoes
http://eroditi.free.fr/Documents/DDML3S1_07-08/DDML3_S1_C3.pdf
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=159&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/file.php/11/moddata/forum/548/3444/SANDRA_MAGINA_conf_01.pdf
http://www.ime.unicamp.br/erpm2005/anais/conf/conf_01.pdf
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/149tcb4.pdf
http://www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/144tcc5.pdf
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
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Trata-se, então, de um conjunto informal e heterogêneo de 
problemas, situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos 

e operações de pensamento, relacionados uns aos outros e 
ligados durante o processo de aquisição. 
Três argumentos principais levaram Vergnaud a enunciar o 
conceito de campo conceitual:  
1) um conceito não se forma dentro de um só tipo de situação. 
2) uma situação não se analisa com um só conceito. 
3) a construção de todas as propriedades de um conceito ou 

todos os aspectos de uma situação é um processo longo, que 
ocorre durante o desenvolvimento cognitivo do indivíduo. 
Outro conceito importante enunciado pelo autor, a partir da 
obra de Piaget, é o de esquema. 
Um esquema é uma totalidade dinâmica funcional que organiza 
o progresso, no tempo e no espaço, dos gestos instrumentais do 

bebê. Mais precisamente, é uma organização invariante da 
atividade, para uma classe de situações definido. O esquema 
não é um estereótipo, embora seja universal, pois ele permite 
lidar com situações novas. 
É necessário estudar a atividade dos alunos e as práticas dos 
professores, identificar as diferentes categorias de situações 
com as quais ambos são confrontados - embora os limites 

destas categorias não sejam herméticos, nem rigorosamente 
definidos.     
Um esquema, segundo ele, é composto de quatro componentes: 

- uma ou várias metas, sub-metas e antecipações;     

- as regras de ação, de obtenção de informação e de controle, 
que são decisivas para selecionar a informação aplicável a 
cada situação e gerar as ações progressivamente, como 
acontece quando um professor está diante de muitos alunos 

que falam ao mesmo tempo, de maneira desorganizada; 

- as invariantes operatórias – que significam algumas teorias 
(proposições tidas como verdadeiras no real) e conceitos 
aplicáveis para a construção destas teorias;     

- as possibilidades de inferência / conclusão. (p.204) 
Gosto de trabalhar o conceito de competências do professor online 
grupando-as em quatro blocos:  
1. Pedagógico 
2. Tecnológico 
3. Didático 
4. Pessoal 
 
Retomando um trecho do texto da unidade 1: 
"Segundo Barajas (2003) ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é "um 
espaço ou uma comunidade organizada com o propósito de aprender", o 
que cria a necessidade da articulação de três fatores essenciais – o 
aparato tecnológico que lhe dê suporte, o desenvolvimento de uma 
metodologia adequada e uma concepção clara de aprendizagem, de 
construção do conhecimento." 

As quatro categorias sugeridas dão um encaminhamento interessante ao 
roteiro que nos propomos a compor. 
O que acham??? 
------------------------------------------------------------------- 
OLá! 
Achei muito interessante. Acrescentaria competências éticas, estéticas e 
políticas. Estas competência e/ou saberes já são bem dabatidas no 
presencial. Como seria online? 
Aproveito para compartilhar um artigo que escrevi em co-autoria com 
dois amigos.  
SANTOS, E ;TRACTENBERG, L.; PEREIRA, M. Competências para a 
docência online: implicações para a formação inicial e continuada dos 
professores- tutores do FGV Online. Artigo apresentado no XII 
Congresso Internacional da Associação Brasileira de Educação a 
Distância, Salvador, BA, 2005a. Disponível em: 
http://www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/149tcb4.pdf Acesso em 
06/2008.  
Já que estamos  falando de competência gostaria de voltar a discutir um 
pouco mais esse  

polêmico conceito......  

acrescenta outras: éticas, 

estéticas e políticas. 

 

http://www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/149tcb4.pdf
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 A maioria dos educadores críticos criticam o uso do termo competência 
como portador de um “ranço neo-liberal” porque utilizado pelas 
empresas para qualificar o desempenho dos seus trabalhadores. 
Relacionada ao mundo empresarial, essa palavra competência sempre 
aparece no discurso das empresas, onde não basta ter tecnologia para 
aferir “lucros”, mas competência para idealizar produtos com aceitação 
no mercado e atraentes para os clientes. Nessa acepção, a palavra 
competência tem um sentido pragmático - a colocação do 
conhecimento a serviço das empresas com vistas à lucratividade.   
Na ótica do Perrenoud (1999), a competência ou o estar preparado 
profissionalmente,  caracteriza-se pelo domínio de conhecimentos 
diversos que permitem ao profissional docente  articulá-los numa dada 
situação. De acordo como o referido autor, o sistema educativo perde 
tempo reconstruindo “a transposição didática” das competências, 
quando deveria mobilizar-se no sentido de permitir aos alunos a 
assimilação dos saberes em práticas de vida, através de aprendizagens 
construtivas. São palavras do citado autor:  
O profissional reflete antes, durante e após sua ação. No curso da sua 
reflexão utiliza representações e saberes de fontes distintas. Sem essa 
capacidade de mobilização e de efetivação de saberes (através dos 
esquemas de ação) não há competências, mas somente conhecimentos. 
(Chalier, 2001.p.91, apud Perrenoud, 1994 ).  
Nessa perspectiva tenho que concordar com o polêmico Perrenaud 

PERRENOUD, P. (2000) Dez novas competências para ensinar. Porto 
Alegre:  Artes Médicas Sul.  
PERRENOUD, P. (1999) Construir as competências desde a escola. 
Porto  Alegre: Artes  Médicas Sul. (p.215) 

10. Gestão da 

Aprendizagem em 

AVA 

 Olá pessoal! 
 Para participar da unidade 3 do módulo 3 sugerimos o seguinte 

roteiro: 
Participe do fórum boas-vindas. Neste fórum poste sua 

apresentação rápida, fale sobre suas expectativas para este 
módulo 3, apresente-se para os colegas. Quem ainda não 
participou do curso nos módulos anteriores e da primeira e 
segunda unidades do nosso módulo 3 terá oportunidade de se 

apresentar aqui. Não perca tempo. Quem já participou acolha o 
novo colega com suas boas-vindas!  
Estude o texto base da unidade. Temos duas versões: 1) 
hipertexto com a interface livro do Moodle, 2) Documento 
em .pdf para impressão e leitura básica da unidade. Nesta 
segunda versão não temos como acessar o palavras do 
glossário, nem os links. Para fazer uma leitura mais hipertextual 

acesso o primeiro formato. 
 Participe do fórum "co-criando o hipertexto". O objetivo 
deste fórum é colaborar com a hipertextualidade do texto base 
da unidade. Todos nós temos muitas referências para 

compartilhar sobre os conteúdos da unidade, principalmente 
sobre as contribuições do Pierre Lévy. Esta é uma ótima 
oportunidade de sugerirmos links e estratégias multirreferenciais 

de leituras e atividades. 
 Participe da produção coletiva do roteiro para docência 
online. Aqui tema uma Wiki para juntos desenvolvermos 

a atividade da unidade 3. Esta Wiki é o nosso espaço de 
debates mais específico sobre os temas da unidade. O texto 
base da unidade é apenas um "pré-texto" como co-criarmos 
juntos os conteúdos e discussões da unidade 3.  
Chat de avaliação do módulo 3 - no próximo domingo as 21h 
teremos um chat para avaliarmos nosso módulo e debatermos 
temas discutidos até aqui. Contamos com a presença de todos e 

todas em nosso bate-papo. 
Além disso tudo, temos ainda: fórum "vamos fuxicar?". Este 

fórum é para tomarmos café, comermos acarajé, falarmos 
amenidades, sugeri outros "nós". Enfim,  fuxicar. O glossário 
específico também é colaborativo. Contribua com novos 
verbetes ou comente os verbetes existentes. A interface bate-

papo é para nossos encontros síncronos. Use e abuse! 
Pessoal, o desenho didático é uma arquitetura para ser 
habitada. Vamos habitar este nosso primeiro ensaio de 

Mas uma vez, em relação à 

gestão da aprendizagem, o 

roteiro surge como forma de 

favorecer a auto-organização 

dos discentes e a organização 

do curso como um todo. Além 

disso, serve para relembrar as 

atividades que ficaram ativas 

ao longo de todo o módulo / 

unidade (fuxico / Co-criando) 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Link
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arquitetura na unidade 3?  
Esperamos todos e todas! Equipe UERJ (p.192) 

 
PPaarrttee  ddoo  CCuurrssoo::  PPoorrttffóólliioo  ““AAvvaalliiaannddoo  aa  aapprreennddiizzaaggeemm””  ((11,,  22  ee  33))  ee  MMaarrccoo  SSiillvvaa  

Categorias Conteúdo 

Manifesto Oculto 

1. Conceito de Educação 

Online 

xxx Pode-se inferir que o conceito 

de EO presente no módulo 

está em consonância com o 

desta pesquisa. 

2. Cibercultura 

 

xxx Ao apontar a necessária 

mudança e estudos em relação 

à EO, consideram-se as 

necessidades e transformações 

criadas pela cibercultura. 

3. Formação Docente  

 

xxx São necessárias e urgentes 

mudanças na formação 

docente. Isto também está em 

consonância com este estudo. 

4. Mediação Re: Portfólio "Avaliando a Aprendizagem" por Maria Olivia Matos Oliveira 
- Sunday, 13 July 2008, 19:01 

A  mediação apontada por vocês como a quarta dimensão 
fundamental na relações de aprendizagem, desta não quero me 
deter agora pois, acredito que  será bastante discutida  por 
vocês e demais módulos e será também um dos temas centrais 
do nosso módulo. (p.147) 
Re: B. Docência (mediação pedagógica dos professores) por Eloiza 
Oliveira - Monday, 4 August 2008, 08:09 
Caríssimos, 
Fui uma das moderadoras deste módulo e percebi como o período em 
que ele foi oferecido - julho, recesso das nossas atividades docentes - 
prejudicou o desenvolvimento do mesmo pela diminuição da 
participação. 
No entanto, as contribuições foram muito ricas e o trabalho desenvolvido, 
para mim, muito enriquecedor. 
Vocês acham que poderíamos ter utilizado outra estratégia de mediação 
que fosse mais efetiva??? 
Beijos para todos. 

Olivia destaca a importância 

da mediação logo na unidade 

1. 

 

Eloiza pergunta se havia 

necessidade de outras formas 

de mediação do módulo, 

tendo em vista a queda brusca 

de participação dos discentes, 

que ocorreu no período de 

recesso acadêmico. 

 

Concordo com a importância 

da mediação atribuída por 

Olivia e creio que a mediação 

realizada foi muito boa e 

muito inovadora. 

 Entretanto, dois pontos 

podem ter dificultado a 

participação (ambos 

relacionados com a 

mediação):  

1. O grande número de 

questionamentos; 

2. A necessidade de mais 

sínteses das discussões. 

3. Interação Re: Portfólio "Avaliando a Aprendizagem" por Edmea Santos - Monday, 
21 July 2008, 23:23 
Olá pessoal! 

Nossa colega Auxiliadora em nosso fórum " Entrevista com Piaget e 
Vygotsky" trouxe uma ótima reflexão. Compartilho aqui com vocês 
porque acho que a fala da coelga reflete o que entendemos e propomos 
com a atividade do portfólio. Disse Auxiliadora:  
" mesmo considerando a interação como ponto chave para a 
construção do conhecimento, a atividade indivivual também é muito 
importante (também dependendo da forma como é orientada), para 
a sistematização dos conhecimentos construídos. Será que a 
professora já não realizou todos os passos da interação com 
discussão, refexão, levantamento de hipóteses em grupo, etc. e 
depois pediu que cada um fizesse sua sistematização dos 
conhecimentos aprendidos numa atividade metacognitiva??? É 
preciso compreender bem o que aprendi de toda aquela discussão e 
reflexão coletiva." 

Neste sentido, vamos participar do portfólio da unidade 2 do nosso 
módulo 4? 
[]s Méa (p.190) 
Re: C. Discência (co-autoria na prática pedagógica) por Eloiza Oliveira - 
Tuesday, 5 August 2008, 08:16 
Nícia, 

Edméa chama os discentes à 

elaboração do portfólio 

“avaliando a aprendizagem” 

partindo do conceito de 

interação – fundamental para 

a aprendizagem (concordo). 

 

Eloiza traz a discussão sobre a 

construção coletiva do 

módulo, o que remete à 

interatividade. 

 

Como estudado, a interação é 

fundamental em qualquer 

educação e, mais ainda, na 

EO, pois é necessário vencer a 

distância, aproximar os 

sujeitos, de maneira a 

ultrapassar o mero conceito de 

EAD. 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=159&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
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Obrigada pela avaliação criteriosa!!! 
Realmente nós estamos mais acostumados a atuar cmo docentes, e 
essa inversão de papéis provoca mesmo uma certa ansiedade, uma 
vontade de acertar tudo e de contribuir ao máximo para a construção 
coletiva do curso. 
Também gostaria de ouvir outras opiniões, pois este ponto tem relação 
direta com a questão da interatividade nos cursos online. (p.225) 

4. Aprendizagem 

Colaborativa 
Re: C. Discência (co-autoria na prática pedagógica) por Nicia Cristina 
Rocha Riccio - Monday, 4 August 2008, 19:05 
Pessoal, 
 
Acho que aqueles que realmente "aturam" como discentes participativos 
no módulo 3 colaboraram bastante para a sua co-criação. Mas, 
infelizmente, foram poucos os que tiveram essa atuação. A maioria (e 
aqui eu me incluo nesta maioria) atuou muito timidamente ou não atuou 
no módulo; isso fica muito claro quando entramos nos fóruns e nas 
atividades propostas. 
 
Tenho certeza que essa pouca atuação da discência não tem relação 
com a docência - que, na minha opinião, foi muito boa. Talvez tenha 
relação com o período de férias, como sugeriu Eloiza... Será que temos 
outras razões coletivas para isso? Acho que refletir sobre isso pode nos 
trazer mais algumas interessantes questões para serem discutidas aqui 
neste projeto. Afinal, esta é um das grandes questões da docência 
online, não é mesmo? 
 
abs, Nicia (p.225) 

Concordo com Nicia, e isto 

ficou muito claro com as 

grades de análise: se a 

amostra de discentes 

participativos foi reduzida, a 

contribuição de cada um deles 

foi altamente significativa! 

5. Didática em Educação 

Online 
Portfólio "Avaliando a Aprendizagem" por Edmea Santos - Sunday, 13 
July 2008, 15:16 
Sobre portfólios online 

Concebemos o portfólio como um dispositivo que potencializa a 
visibilidade da produção de cada sujeito, permitindo ainda o 
compartilhamento com todo o grupo-sujeito, sendo simultaneamente 
autor e avaliador não só da sua própria autoria e produção como também 
da produção e autoria de seus pares. A avaliação deve ser um ato 
interativo onde cada sujeito que é avaliado deve também ser um sujeito 
que pode e deve avaliar. Assim, o portfólio se constitui num dispositivo 
interativo que permite: 

 · Auto-avaliação - o avaliador é o autor da ação, da produção ou da 

performance avaliada. O autor é responsável e consciente pelo seu 
processo de aprendizagem. 

 · Co-avaliação – o avaliador é um par da ação, da produção ou da 

performance avaliada. Este “par” deve ser na verdade o grupo que 
de forma cooperativa e compartilhada vai intervir no processo de 
forma global, agregando valor às produções de todos os envolvidos. 

 · Heteroavaliação - o avaliador é um ator mais experiente, 

geralmente o professor da atividade, no tratamento do objeto de 
estudo a ser avaliado. É alguém que tem um repertório amplo e que 
interage com a pluralidade de todo o grupo de forma mais 
intencional e planejada. 

Vamos construir o portfólio da unidade 1? 

Discutir „avaliação‟ não é uma tarefa fácil. Discutir „avaliação em EAD‟ ou 
em „Educação online‟ torna-se um desafio ainda maior. Para 
conseguirmos minimamente chegar perto de uma abordagem condizente 
com a complexidade do processo de ensino/aprendizagem voltado para 
que a busca pelo conhecimento se concretize de forma coletiva e ao 
mesmo tempo autônoma por parte dos sujeitos envolvidos. 
Avaliar a aprendizagem não é apenas uma atividade docente. É um 
desafio complexo que envolve a dinâmica do processo educacional mais 
amplo e as ações concretas de todos os sujeitos envolvidos. Mas afinal o 
que é de fato aprendizagem? Como aprendemos em educação online? 
Como ensina e aprende o docente online?  

A partir das discussões realizadas em nossos espaços de comunicação 
assíncronos (tópicos do fórum “brincando de labirinto”) elabore a sua 
síntese tentando responder um pouco as questões levantadas. Estas 
questões nos acompanharão por todo o nosso módulo e nosso curso 
online. Contudo, vamos ensaiar algumas sínteses considerando os 
debates da unidade 1? Você tem o texto base da unidade como 
referência e principalmente os debates co-criados pela inteligência 
coletiva do nosso grupo. 

O uso que Edméa faz dos 

portfólios também aparece no 

referencial teórico.  

 

É enriquecedora a avaliação 

que considera a auto-

avaliação, a co-avaliação e a 

heteroavaliação. 

  

Nesta proposta didática, há 

retorno ao que eu propus 

anteriormente sobre a 

necessidade de sínteses das 

unidades. Porém a resposta 

dos discentes foi pequena e 

não atendeu às expectativas. 

 

Pelo analisado, o ponto mais 

frágil do módulo foi 

justamente a avaliação, que se 

pautou apenas nas interfaces 

interativas (no fórum, 

principalmente), 

impossibilitando outras 

formas de expressão de 

aprendizagem dos discentes 

(mais formais ou usando 

recursos multimídia, por 

exemplos). 

 

Fábio e Nicia avaliaram a 

didática do módulo de forma 

muito positiva, assim também 

como a docência e o material 

didático. 

 

Nicia destaca que algumas 

atividades foram muito 

complexas, como a entrevista 

com Piaget e Vygotsky (já 

comentei no fórum 

“Entrevista com Piaget e 

Vygotsky”.  
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Aproveite também este espaço para continuar co-criando com os colegas 
e docentes. Comentem as mensagens dos colegas.  
Esperamos por todos e todas! Equipe UERJ (p.146) 

Re: Portfólio "Avaliando a Aprendizagem" por Edmea Santos - Tuesday, 
15 July 2008, 20:59 
Oi Olívia! 
Muito bom você ter inaugurado o portfólio da unidade 1. Em breve 
comentaremos sua síntese. Vamos aguardar as sínteses dos demais 
colegas. 
[]s Méa (p.147) 
Portfólio "Avaliando a Aprendizagem" por Edmea Santos - Monday, 21 
July 2008, 22:43 
Vamos construir o portfólio da unidade 2? 

Discutir „avaliação‟ não é uma tarefa fácil. Discutir „avaliação em EAD‟ ou 
em „Educação online‟ torna-se um desafio ainda maior. Para 
conseguirmos minimamente chegar perto de uma abordagem condizente 
com a complexidade do processo de ensino/aprendizagem voltado para 
que a busca pelo conhecimento se concretize de forma coletiva e ao 
mesmo tempo autônoma por parte dos sujeitos envolvidos. 
Avaliar a aprendizagem não é apenas uma atividade docente. É um 
desafio complexo que envolve a dinâmica do processo educacional mais 
amplo e as ações concretas de todos os sujeitos envolvidos. Dos 
conceitos apresentados na unidade 2 a partir das idéias de Piaget e 
Vygotsky, quais as contribuições e desafios para a docência e a 
aprendizagem online? 

A partir das discussões realizadas em nossos espaços de comunicação 
assíncronos (do fórum “Entrevista com Piaget e Vygotsky”) elabore a sua 
síntese tentando responder um pouco as questões levantadas. Você tem 
o texto base da unidade como referência e principalmente os debates co-
criados pela inteligência coletiva do nosso grupo. 
Aproveite também este espaço para continuar co-criando com os colegas 
e docentes. Comentem as mensagens dos colegas.  
Esperamos por todos e todas! Equipe UERJ (p.190) 

Portfólio "Avaliando a Aprendizagem" por Edmea Santos - Sunday, 10 
August 2008, 14:27 
Vamos construir o portfólio da unidade 3? 

Discutir „avaliação‟ não é uma tarefa fácil. Discutir „avaliação em EAD‟ ou 
em „Educação online‟ torna-se um desafio ainda maior. Para 
conseguirmos minimamente chegar perto de uma abordagem condizente 
com a complexidade do processo de ensino/aprendizagem voltado para 
que a busca pelo conhecimento se concretize de forma coletiva e ao 
mesmo tempo autônoma por parte dos sujeitos envolvidos. 
Avaliar a aprendizagem não é apenas uma atividade docente. É um 
desafio complexo que envolve a dinâmica do processo educacional mais 
amplo e as ações concretas de todos os sujeitos envolvidos. Dos 
conceitos apresentados na unidade 3, quais as contribuições e 
desafios para a docência e a aprendizagem online? 

A partir das co-autorias em nossa wiki sobre competências da docência 
online o que mais foi significativo para você? Além do texto coletivo 
criado por todos nós, você tem o texto base da unidade como referência 
para a construção de sua síntese pessoal.  
Aproveite também este espaço para continuar co-criando com os colegas 
e docentes. Comentem as mensagens dos colegas.  
Esperamos por todos e todas! Equipe UERJ (p.218) 

Re: Portfólio "Avaliando a Aprendizagem" por Fábio Kalil de Souza - 
Sunday, 17 August 2008, 08:36 
Olá Méa e demais colegas,  
      Apresento brevemente uma avaliação geral: i) o material de estudo é 

relativamente denso (por isso penso que poderia ser mais 
compartimentado/separado por tópicos) e de elevada qualidade 
considerando a proposta do curso, elaborado com linguagem clara e 
criativa (o uso ponderado de metáforas e imagens possibilitou um estudo 
mais agradável), permitindo uma leitura fluente; ii) a introdução do 

podcast  trouxe uma nova experiência (para alguns) na dinâmica 
comunicacional, apesar das dificuldades operacionais no seu uso (aqui 
um primeiro desafio para o docente); iii) as intervenções (in) 

formacionais dos docentes/mediadores foram riquíssimas na medida em 
que aprofundou postagens dos participantes trazendo novos elementos 
de análise; iv) uma das contribuições, para a docência online, do estudo 

e reflexão do conteúdo -aqui traduzidos nas postagens- é a necessidade 
de superar a prática unidirecional de ensino historicamente montada em 
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nosso fazer educacional, daí um segundo desafio: a criação de situações 
de aprendizagem com as potencialidades da cibercultura, e 
especificamente no/do AVA, o que exigirá do docente novas 
competência e posturas. 
Obs.: Marco, Méa, Mayrton (entre outr@s), parabéns pela docência que 
estão desenvolvendo! Observando-a entendemos, na prática, o que 
significa ser docente online (no mais pleno sentido do termo). 
Abs, Kalil  (p.218) 
Re: Portfólio "Avaliando a Aprendizagem" por Fábio Kalil de Souza - 
Sunday, 17 August 2008, 08:59 
esqueci de dizer: minha última avaliação, voltada em parte para o 
módulo IV no que tange ao podcast, tb o é para o módulo III. 
Kalil  

Fórum de avaliação do Módulo 3 

O pesquisador é coletivo, não se limita a aplicar saberes 
existentes. As estratégias de aprendizagem e os saberes 

emergem da troca e da partilha de sentidos de todos os 
envolvidos.  
(Trecho extraído da "metodologia" do nosso projeto 
interinstitucional) 
Neste Fórum todos os pesquisadores aqui reunidos estão convidados a fazer 

a avaliação do desenho didático, da docência e da discência do Módulo 3. 

A equipe UERJ está convida a se auto-avaliar.  

A avaliação formativa é um processo interativo que vai além do diagnóstico. 

Ela lança mão dos dados deste para analisar o processo da docência e 

da aprendizagem a fim de buscar coletivamente novos investimentos em 

favor da qualidade da formação. 

A avaliação distingue três tópicos: a) desenho didático (arquitetura dos 

conteúdos e das situações de aprendizagem), b) docência (mediação 

pedagógica dos professores) e c) discência (autoria e co-autoria na 

construção da aprendizagem e da prática pedagógica). 

Forte abraço, Marco Silva 

Re: A. Desenho didático (arquitetura dos conteúdos e das situações de 
aprendizagem) por Nicia Cristina Rocha Riccio - Monday, 4 August 2008, 
21:33 
Olá equipe da UERJ e demais, 
Quero parabenizar a equipe do módulo 3 pela organização, coerência e 
criatividade no desenho proposto. Na tentativa de contribuir com a 
reflexão coletiva sobre o módulo, gostaria de fazer alguns comentários. 
(p.221)   [...] 
Com relação às propostas de atividades, achei de uma criatividade 
enorme, todas elas extremamente pertinentes para um ambiente online. 
Em especial, como eu já havia comentado antes, o fórum de co-criação 
do hipertexto me pareceu de extrema pertinência não somente com 
relação à possibilidade de ampliação e aprimoramento do conteúdo já 
disponibilizado, mas também como o reflexo de uma postura colaborativa 
e de horizontalidade. A ressalva que faço com relação às atividades é 
que senti uma certa complexidade em algumas delas, como se a 
expectativa da participação fosse muito grande. Por exemplo, não me 
senti à vontade de travestir-me de Piaget ou Vygotsky para simular uma 
entrevista entre eles, e também tive uma certa dificuldade em construir 
significados vivos para processos de aprendizagem... Talvez minha 
dificuldade tenha sido justamente pelo fato de minha formação inicial ser 
da área de exatas... Será? Gostaria também de ouvir as opiniões dos 
colegas sobre isso. 
Abs, Nicia (p.221) 
Re: A. Desenho didático (arquitetura dos conteúdos e das situações de 
aprendizagem) por Eloiza Oliveira - Tuesday, 5 August 2008, 08:12 

 
Nícia,  
Obrigada pelos comentários e pelas sugestões. 
Elas nos permitirão fazer uma revisão cuidadosa do desenho didático do 
módulo. 
Concordo plenamente com você quato à complexidade das atividades, 
este será um dos pontos avaliados. 
Quanto à expectativa de participação era mesmo muito grande, e 
"patinamos" na pequenez do tempo disponível. 
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Quando o curso for oferecido publicamente tenho a certeza de que o 
tempo será maior e pdoeremos administrar melhor essa "ansiedade 
pedagógica".Um beijo. 

6. Material Didático Re: A. Desenho didático (arquitetura dos conteúdos e das situações de 
aprendizagem) por Nicia Cristina Rocha Riccio - Monday, 4 August 2008, 
21:33 
Gostei bastante dos materiais disponibilizados, que continham um 
conteúdo importante para a nossa discussão e cuja abordagem era 
bastante agradável. No entanto, senti falta de encontrar, já no material 
disponibilizado, um diálogo entre as teorias de aprendizagem e a 
educação online. Claro que este diálogo começou a ser co-criado nos 
fóruns, mas penso que, talvez, alguma reflexão inicial já devesse fazer 
parte do conteúdo disponibilizado... O que vocês acham? (p.221) 
 
Re: Portfólio "Avaliando a Aprendizagem" por Maria Olivia Matos Oliveira 
- Sunday, 13 July 2008, 19:01 

No texto, bem didático e interessante, a autora mostra que  o 

papel da psicologia da educação  não é o de receituário, mas de 
explicação do fenômeno educativo e, sem dúvida,  várias são as 
teorias que tentam explicar porque o aluno aprende ou não 
aprende. Tais  explicações  são muitas vezes antagônicas,  
porque são cunhadas por contextos históricos e sociais 
diferenciados, produzindo influências  nos respectivos teóricos, 
além de  outros fatores que vocês apresentaram baseados em 

COLL e outros(2004). Vocês também referenciam a Psicologia 
da Educação nas suas três dimensões – teórico-conceitual, 
tecnológico-projetiva e técnico-prática, mostrando sua 
essencialidade à formação docente em ambientes presenciais ou 
online, ajudando o docente não só a detectar problemas de 
aprendizagem como também atuar no insucesso escolar. 

Tanto Nicia quanto Fábio e 

Olivia analisaram o material 

didático do módulo 

positivamente, destacando a 

apresentação didática, sem 

deixar de ter conteúdo denso. 

 

Nicia só gostaria que os 

textos-base já trouxessem a 

discussão das teorias de 

aprendizagem em relação à 

EO. 

 

Concordo com ambos. O 

material é muito bom, bem 

didático, mas poderia ser mais 

direcionado à EO, tendo em 

vista ser um curso de 

formação para docência 

online. 

7. Docência Online Re: Portfólio "Avaliando a Aprendizagem" por Maria Olivia Matos Oliveira 
- Sunday, 13 July 2008, 19:01 
Prezada equipe UERJ: 

Permitam-me, em 1º lugar , tecer alguns comentários sobre a 

abordagem feita, para depois  refletir sobre as questões 
propostas que, diga-se de passagem, são  complexas:  Mas 
afinal  o que é aprendizagem? Como ensina e aprende o 
docente online? [...] 
Voltando á questão: mas afinal o que é aprender? Na minha 
opinião aprender é  fundamentalmente  mudar de atitude,  de 
hábitos, e principalmente estar aberto para o (novo) 

conhecimento. Ester Pilar Grossi, a quem conheci e admiro pelo 
pioneirismo nas questões relacionadas á introdução da 
concepção construtivista de  alfabetização no Brasil,  no 
esquema apresentado, nos fala de um sujeito que não é apenas 

físico, mas inteligente, desejante e motivado. Esse sujeito 
social, no esquema elaborado por Grossi, através da 

linguagem interaje no meio ambiente para modificá-lo. Esse 
sujeito interaje na esfera do outro, da cultura, da ciência e da 
realidade. 
Voltando ao pioneirismo de Grossi, anteriormente referido, a 
educadora e senadora (ou ex?) trouxe para Porto Alegre as 
idéias teóricas da psicolingüista Emília Ferreiro que, sem dúvida 
produziram uma revolução conceitual no Brasil, na área da 

alfabetização, apesar dessa teoria ter sido muitas vezes 
distorcida ou didatizada.  
Retornando á provocação feita por vocês: Como ensina ou 
aprende o docente online?  
Não acredito que tenhamos respostas definitivas. Estamos no 
tateio: errando e acertando. Algumas vezes precisamos dos 

nossos "velhos " teóricos do passado para estabelecer 

parâmetros ou  fazer certas reflexões, na tentativa de 
intensificarmos cada vez mais as possibilidades de diálogo e de 
respostas dos nossos alunos... O docente online , na minha 
opinião aprende enquanto ensina. O docente online precisa 
antes de mais nada, ser humilde, despir-se da sua suposta 
sabedoria e, levado pela curiosidade e pelo amor,  aprender e 

Olivia aponta a necessidade 

de rever a postura docente 

para atuar online. Ter 

humildade, saber que também 

está aprendendo online, pois 

tudo ainda é muito novo nesse 

campo e exige muitos estudos 

e experiências. 

 

Elizabeth destaca a docência 

como primorosa, inclusive 

porque a fez participar do 

curso no período de recesso 

acadêmico. 

 

Concordo com Olivia. Está de 

acordo com o estudado 

anteriormente. 

 

Em relação ao expresso por 

Elizabeth, já teci comentários 

anteriormente. Só reafirmo a 

criatividade e competência 

dos docentes, ainda que eu 

questione os pontos já citados 

(avaliação e mediação). 
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procurar fazer uma imersão nessa nova cultura...  (p.146) 
Re: B. Docência (mediação pedagógica dos professores) por Maria 
Elizabeth Almeida - Monday, 4 August 2008, 23:05 
Pessoal, a docência foi primorosa e conseguiu manter acesa a chama do 
curso em pleno mês de férias! A participação foi pequena se comparada 
com os módulos que ocorreram em meses anteriores, mas intensa se 
comparada com outros cursos que ocorrem durante os dias de férias a 
que os professores têm direito em julho! 
A moderação nos fóruns foi investigativa e por isso conseguiu identificar 
os momentos adequados p/ ser provocativa, fornecer novas 
informações ou mostrar-se com a face da organização e síntese.  
Lembro-me de um vídeo que encontrei no YouTube desenvolvido por 
alunos da Méa e que retrata mt bem a expertise do grupo responsável 
pelo Módulo 3: Fronteiras Digitais. 
http://br.youtube.com/watch?v=UFLNl1Z5rqI 
Parabéns ao grupo pela atuação e me desculpem a pequena 
participação, mas o motivo maior nem foram as férias e sim os 
preparativos p/ o I Seminário Web Currículo. 
Abç (p.224) 
Re: B. Docência (mediação pedagógica dos professores) por Eloiza 
Oliveira - Tuesday, 5 August 2008, 08:04 
Beth, Obrigada pela avaliação tão positiva. 
A sua opinião é muito importante para nós.  Um beijo. (p.224) 

8. Gestão da 

Aprendizagem em 

AVA 

XXXX Na avaliação não houve 

referência direta à gestão da 

aprendizagem, mas pode-se 

inferir que a forma como o 

módulo foi conduzido 

propiciou aprendizagem.  
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ANEXO A – Legislação Brasileira sobre EAD 

 

DECRETO N.º 2.494, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998. 

Regulamenta o Art. 80 da LDB (Lei n.º 9.394/96) 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e de 

acordo com o disposto no art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

DECRETA: 

 

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 – O cursos ministrados sob a 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 curriculares fixadas nacionalmente. 

 

Art. 2º Os cursos a distância que conferem certificado ou diploma de conclusão do ensino fundamental para jovens e 

adultos, do ensino médio, da educação profissional, e de graduação serão oferecidos por instituições públicas ou privadas 

especificamente credenciadas para esse fim, nos termos deste Decreto e conforme exigências pelo Ministro de Estado da 

Educação e do Desporto. 

 

§ 1º A oferta de programas de mestrado e de doutorado na modalidade a distância será objeto de regulamentação 

específica. 

 

§ 2º O Credenciamento de Instituição do sistema federal de ensino, a autorização e o reconhecimento de programas a 

distância de educação profissional e de graduação de qualquer sistema de ensino, deverão observar, além do que estabelece 

este Decreto, o que dispõem as normas contidas em legislação específica e as regulamentação a serem fixadas pelo Ministro de 

Educação e do Desporto. 

 

§ 3º A autorização, o reconhecimento de cursos e o credenciamento de Instituições do sistema federal de ensino que 

ofereçam cursos de educação profissional a distância deverão observar, além do que estabelece este Decreto, o que dispõem as 

normas contidas em legislação específica. 

 

§ 4º O credenciamento das Instituições e a autorização dos cursos serão limitados a cinco anos, podendo ser 

renovados após a avaliação.  

 

§ 5º A avaliação de que trata o parágrafo anterior, obedecerá a procedimentos, critérios e indicadores de qualidade 

definidos em ato próprio, a ser expedido pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto. 

 

§ 6º A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de irregularidade de qualquer ordem serão objeto 

de diligências, sindicância, e, se for o caso, de processo administrativo que vise a apurálos, sustentando-se, de imediato, a 

tramitação de pleitos de interesse da instituição, podendo ainda acarretarlhe o descredenciamento. 

 

Art. 3º A matrícula nos cursos a distância do ensino fundamental para jovens e adultos, médio e educação profissional 

será feita independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação que define o grau de desenvolvimento e 

experiência do candidato e permita sua inscrição na etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de 

ensino. 

 

Parágrafo Único – A matrícula nos cursos de graduação e pós-graduação será efetivada mediante comprovação dos 

requisitos estabelecidos na legislação que regula esses níveis. 

 

Art. 4º Os cursos a distância poderão aceitar transferência e aproveitar créditos obtidos pelos alunos em cursos 

presenciais, da mesma forma que as certificações totais ou parciais obtidas em cursos a distância poderão ser aceitas em cursos 

presenciais. 

 

Art. 5º Os certificados e diplomas de cursos a distância autorizados pelos sistemas de ensino, expedidos por 

instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão validades nacional. 
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Art. 6º Os certificados e diplomas de cursos a distância emitidos por instituições estrangeiras, mesmo quando 

realizados em cooperação com instituições sediadas no Brasil, deverão ser revalidados para gerarem efeitos legais, de acordo 

com as normas vigentes para o ensino presencial. 

 

Art. 7º A avaliação do rendimento do aluno para fins de promoção, certificação ou diplomação, realizar-se-á no 

processo por meio de exames presenciais, de responsabilidade da Instituição credenciada para ministrar o curso, segundo 

procedimentos e critérios definidos no projeto autorizado. 

 

Parágrafo Único: Os exames deverão avaliar competência descritas nas diretrizes curriculares nacionais , quando for o 

caso, bem como conteúdos e habilidades que cada curso se propõe a desenvolver. 

 

Art. 8º Nos níveis fundamental para jovens e adultos, médio e educação profissional, os sistemas de ensino poderão 

credenciar instituições exclusivamente para a realização de exames finais, atendidas às normas gerais da educação nacional. 

 

§ 1º Será exigência para credenciamento dessas Instituições a construção e manutenção de banco de itens que será 

objeto de avaliação periódica. 

 

§ 2º Os exames dos cursos de educação profissional devem contemplar conhecimentos práticos, avaliados em 

ambientes apropriados. 

 

§ 3º Para exame dos conhecimentos práticos a que refere o parágrafo anterior, as Instituições credenciadas poderão 

estabelecer parcerias, convênios ou consórcios com Instituições especializadas no preparo profissional, escolas técnicas, 

empresas e outras adequadamente aparelhadas. 

 

Art. 9º O Poder Público divulgará, periodicamente, a relação das Instituições credenciadas, recredenciadas e os cursos 

ou programas autorizados. 

 

Art. 10º As Instituições de ensino que já oferecem cursos a distância deverão, no prazo de um ano da vigência deste 

Decreto, atender às exigências nele estabelecidas.  

 

Art. 11º Fica delegada competência ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, em conformidade ao 

estabelecimento nos art. 11 e 12 do Decreto-Lei nº 200 de 25 de Fevereiro de 1967, para promover os atos de credenciamento 

de que trata o § 1º do art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, das Instituições vinculadas ao sistema federal de 

ensino e das Instituições vinculadas ao sistema federal de ensino e das Instituições de educação profissional e de ensino 

superior demais sistemas.  

 

Art. 12º Fica delegada competência às autoridades integrantes dos demais sistemas de ensino de que trata o art. 80 da 

Lei 9.394, para promover os atos de credenciamento de Instituições localizadas no âmbito de suas respectivas atribuições, para 

oferta de cursos a distância dirigidos à educação de jovens e adultos e ensino médio. 

 

Art. 13º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 10 de fevereiro de 1998, 117º dia da Independência e 110º da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Presidente da República 

PAULO RENATO SOUZA – Ministro de Estado da Educação e Cultura 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

DECRETO Nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005. 

Vide Lei no 9.394, de 1996 

 

Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da 

Constituição, e tendo em vista o que dispõem os arts. 8o, § 1o, e 
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80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos 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. 

§ 1o A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá 

estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais para: 

I - avaliações de estudantes; 

II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 

III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente; e 

IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 

Art. 2o A educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades educacionais: 

I - educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto; 

II - educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; 

III - educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes; 

IV - educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas: 

a) técnicos, de nível médio; e 

b) tecnológicos, de nível superior; 

V - educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas: 

a) seqüenciais; 

b) de graduação; 

c) de especialização; 

d) de mestrado; e 

e) de doutorado. 

Art. 3o A criação, organização, oferta e desenvolvimento de cursos e programas a distância deverão observar ao 

estabelecido na legislação e em regulamentações em vigor, para os respectivos níveis e modalidades da educação nacional.  

§ 1o Os cursos e programas a distância deverão ser projetados com a mesma duração definida para os respectivos 

cursos na modalidade presencial. 

§ 2o Os cursos e programas a distância poderão aceitar transferência e aproveitar estudos realizados pelos estudantes 

em cursos e programas presenciais, da mesma forma que as certificações totais ou parciais obtidas nos cursos e programas a 

distância poderão ser aceitas em outros cursos e programas a distância e em cursos e programas presenciais, conforme a 

legislação em vigor. 
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Art. 4o A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas 

ou certificados dar-se-á no processo, mediante:  

I - cumprimento das atividades programadas; e 

II - realização de exames presenciais. 

§ 1o Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria instituição de ensino credenciada, segundo 

procedimentos e critérios definidos no projeto pedagógico do curso ou programa. 

§ 2o Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer sobre os demais resultados obtidos em 

quaisquer outras formas de avaliação a distância. 

Art. 5o Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos por instituições credenciadas e 

registrados na forma da lei, terão validade nacional. 

Parágrafo único. A emissão e registro de diplomas de cursos e programas a distância deverão ser realizados conforme 

legislação educacional pertinente. 

Art. 6o Os convênios e os acordos de cooperação celebrados para fins de oferta de cursos ou programas a distância 

entre instituições de ensino brasileiras, devidamente credenciadas, e suas similares estrangeiras, deverão ser previamente 

submetidos à análise e homologação pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino, para que os diplomas e certificados 

emitidos tenham validade nacional. 

Art. 7o Compete ao Ministério da Educação, mediante articulação entre seus órgãos, organizar, em regime de 

colaboração, nos termos dos arts. 8o, 9o, 10 e 11 da Lei no 9.394, de 1996, a cooperação e integração entre os sistemas de 

ensino, objetivando a padronização de normas e procedimentos para, em atendimento ao disposto no art. 80 daquela Lei: 

I - credenciamento e renovação de credenciamento de instituições para oferta de 

educação a distância; e 

II - autorização, renovação de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos ou programas a distância. 

Parágrafo único. Os atos do Poder Público, citados nos incisos I e II, deverão ser pautados pelos Referenciais de 

Qualidade para a Educação a Distância, definidos pelo Ministério da Educação, em colaboração com os sistemas de ensino. 

Art. 8o Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, organizarão e manterão sistemas de informação abertos ao 

público com os dados de: 

I - credenciamento e renovação de credenciamento institucional; 

II - autorização e renovação de autorização de cursos ou programas a distância; 

III - reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos ou programas a distância; e 

IV - resultados dos processos de supervisão e de avaliação. 

Parágrafo único. O Ministério da Educação deverá organizar e manter sistema de informação, aberto ao público, 

disponibilizando os dados nacionais referentes à educação a distancia. 

CAPÍTULO II 

DO CREDENCIAMENTO DE INSTRUÇÕES PARA OFERTA DE CURSOS E 

PROGRAMAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

Art. 9o O ato de credenciamento para a oferta de cursos e programas na modalidade a distância destina-se às 

instituições de ensino, públicas ou privadas. 
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Parágrafo único. As instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou privadas, de comprovada excelência 

e de relevante produção em pesquisa, poderão solicitar credenciamento institucional, para a oferta de cursos ou programas a 

distância de: 

I - especialização; 

II - mestrado; 

III - doutorado; e 

IV - educação profissional tecnológica de pós-graduação. 

Art. 10. Compete ao Ministério da Educação promover os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos 

e programas a distância para educação superior. 

Art. 11. Compete às autoridades dos sistemas de ensino estadual e do Distrito Federal promover os atos de 

credenciamento de instituições para oferta de cursos a distância no nível básico e, no âmbito da respectiva unidade da 

Federação, nas modalidades de: 

I - educação de jovens e adultos; 

II - educação especial; e 

III - educação profissional. 

§ 1o Para atuar fora da unidade da Federação em que estiver sediada, a instituição deverá solicitar credenciamento 

junto ao Ministério da Educação. 

§ 2o O credenciamento institucional previsto no § 1o será realizado em regime de colaboração e cooperação com os 

órgãos normativos dos sistemas de ensino envolvidos. 

§ 3o Caberá ao órgão responsável pela educação a distância no Ministério da Educação, no prazo de cento e oitenta 

dias, contados da publicação deste Decreto, coordenar os demais órgãos do Ministério e dos sistemas de ensino para editar as 

normas complementares a este Decreto, para a implementação do disposto nos §§ 1o e 2o. 

Art. 12. O pedido de credenciamento da instituição deverá ser formalizado junto ao órgão responsável, mediante o 

cumprimento dos seguintes requisitos: 

I - habilitação jurídica, regularidade fiscal e capacidade econômico-financeira, conforme 

dispõe a legislação em vigor; 

II - histórico de funcionamento da instituição de ensino, quando for o caso; 

III - plano de desenvolvimento escolar, para as instituições de educação básica, que contemple a oferta, a distância, de 

cursos profissionais de nível médio e para jovens e adultos; 

IV - plano de desenvolvimento institucional, para as instituições de educação superior, que contemple a oferta de 

cursos e programas a distância; 

V - estatuto da universidade ou centro universitário, ou regimento da instituição isolada de educação superior; 

VI - projeto pedagógico para os cursos e programas que serão ofertados na modalidade a distância; 

VII - garantia de corpo técnico e administrativo qualificado; 

VIII - apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor e, preferencialmente, com 

formação para o trabalho com educação a distância; 

IX - apresentar, quando for o caso, os termos de convênios e de acordos de cooperação celebrados entre instituições 

brasileiras e suas co-signatárias estrangeiras, para oferta de cursos ou programas a distância; 
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X - descrição detalhada dos serviços de suporte e infra-estrutura adequados à realização do projeto pedagógico, 

relativamente a: 

a) instalações físicas e infra-estrutura tecnológica de suporte e atendimento remoto aos estudantes e professores; 

b) laboratórios científicos, quando for o caso; 

c) pólos de educação a distância, entendidos como unidades operativas, no País ou no exterior, que poderão ser 

organizados em conjunto com outras instituições, para a execução descentralizada de funções pedagógico-administrativas do 

curso, quando for o caso; 

d) bibliotecas adequadas, inclusive com acervo eletrônico remoto e acesso por meio de redes de comunicação e 

sistemas de informação, com regime de funcionamento e atendimento adequados aos estudantes de educação a distância. 

§ 1o A solicitação de credenciamento da instituição deve vir acompanhada de projeto pedagógico de pelo menos um 

curso ou programa a distância. 

§ 2o No caso de instituições de ensino que estejam em funcionamento regular, poderá haver dispensa integral ou 

parcial dos requisitos citados no inciso I. 

Art. 13. Para os fins de que trata este Decreto, os projetos pedagógicos de cursos e programas na modalidade a 

distância deverão: 

I - obedecer às diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas pelo Ministério da 

Educação para os respectivos níveis e modalidades educacionais; 

II - prever atendimento apropriado a estudantes portadores de necessidades especiais; 

III - explicitar a concepção pedagógica dos cursos e programas a distância, com apresentação de: 

a) os respectivos currículos; 

b) o número de vagas proposto; 

c) o sistema de avaliação do estudante, prevendo avaliações presenciais e avaliações a distância; e 

d) descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais como estágios curriculares, defesa presencial de trabalho de 

conclusão de curso e das atividades em laboratórios científicos, bem como o sistema de controle de freqüência dos estudantes 

nessas atividades, quando for o caso. 

Art. 14. O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou programas a distância terá prazo de validade de 

até cinco anos, podendo ser renovado mediante novo processo de avaliação. 

§ 1o A instituição credenciada deverá iniciar o curso autorizado no prazo de até doze meses, a partir da data da 

publicação do respectivo ato, ficando vedada, nesse período, a transferência dos cursos e da instituição para outra mantenedora. 

§ 2o Caso a implementação de cursos autorizados não ocorra no prazo definido no § 1o, os atos de credenciamento e 

autorização de cursos serão automaticamente tornados sem efeitos. 

§ 3o As renovações de credenciamento de instituições deverão ser solicitadas no período definido pela legislação em 

vigor e serão concedidas por prazo limitado, não superior a cinco anos. 

§ 4o Os resultados do sistema de avaliação mencionado no art. 16 deverão ser considerados para os procedimentos de 

renovação de credenciamento. 

Art. 15. O ato de credenciamento de instituições para oferta de cursos ou programas a distância definirá a abrangência 

de sua atuação no território nacional, a partir da capacidade institucional para oferta de cursos ou programas, considerando as 

normas dos respectivos sistemas de ensino. 

§ 1o A solicitação de ampliação da área de abrangência da instituição credenciada para oferta de cursos superiores a 

distância deverá ser feita ao órgão responsável do Ministério da Educação. 
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§ 2o As manifestações emitidas sobre credenciamento e renovação de credenciamento de que trata este artigo são 

passíveis de recurso ao órgão normativo do respectivo sistema de ensino. 

Art. 16. O sistema de avaliação da educação superior, nos termos da Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, aplica-se 

integralmente à educação superior a distância. 

Art. 17. Identificadas deficiências, irregularidades ou descumprimento das condições originalmente estabelecidas, 

mediante ações de supervisão ou de avaliação de cursos ou instituições credenciadas para educação a distância, o órgão 

competente do respectivo sistema de ensino determinará, em ato próprio, observado o contraditório e ampla defesa: 

I - instalação de diligência, sindicância ou processo administrativo; 

II - suspensão do reconhecimento de cursos superiores ou da renovação de autorização 

de cursos da educação básica ou profissional; 

III - intervenção; 

IV - desativação de cursos; ou 

V - descredenciamento da instituição para educação a distância. 

§ 1o A instituição ou curso que obtiver desempenho insatisfatório na avaliação de que trata a Lei no 10.861, de 2004, 

ficará sujeita ao disposto nos incisos I a IV, conforme o caso. 

§ 2o As determinações de que trata o caput são passíveis de recurso ao órgão normativo do respectivo sistema de 

ensino. 

CAPÍTULO III 

DA OFERTA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO ESPECIAL E 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Art. 18. Os cursos e programas de educação a distância criados somente poderão ser implementados para oferta após 

autorização dos órgãos competentes dos respectivos sistemas de ensino. 

Art. 19. A matrícula em cursos a distância para educação básica de jovens e adultos poderá ser feita 

independentemente de escolarização anterior, obedecida a idade mínima e mediante avaliação do educando, que permita sua 

inscrição na etapa adequada, conforme normas do respectivo sistema de ensino. 

CAPÍTULO IV 

DA OFERTA DE CURSOS SUPERIORES, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

Art. 20. As instituições que detêm prerrogativa de autonomia universitária credenciadas para oferta de educação 

superior a distância poderão criar, organizar e extinguir cursos ou programas de educação superior nessa modalidade, 

conforme disposto no inciso I do art. 53 da Lei no 9.394, de 1996. 

§ 1o Os cursos ou programas criados conforme o caput somente poderão ser ofertados nos limites da abrangência 

definida no ato de credenciamento da instituição. 

§ 2o Os atos mencionados no caput deverão ser comunicados à Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação. 

§ 3o O número de vagas ou sua alteração será fixado pela instituição detentora de prerrogativas de autonomia 

universitária, a qual deverá observar capacidade institucional, tecnológica e operacional próprias para oferecer cursos ou 

programas a distância. 

Art. 21. Instituições credenciadas que não detêm prerrogativa de autonomia universitária deverão solicitar, junto ao 

órgão competente do respectivo sistema de ensino, autorização para abertura de oferta de cursos e programas de educação 

superior a distância. 
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§ 1o Nos atos de autorização de cursos superiores a distância, será definido o número de vagas a serem ofertadas, 

mediante processo de avaliação externa a ser realizada pelo Ministério da Educação. 

§ 2o Os cursos ou programas das instituições citadas no caput que venham a acompanhar a solicitação de 

credenciamento para a oferta de educação a distância, nos termos do § 1o do art. 12, também deverão ser submetidos ao 

processo de autorização tratado neste artigo. 

Art. 22. Os processos de reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos superiores a distância deverão 

ser solicitados conforme legislação educacional em vigor. 

Parágrafo único. Nos atos citados no caput, deverão estar explicitados: 

I - o prazo de reconhecimento; e 

II - o número de vagas a serem ofertadas, em caso de instituição de ensino superior não detentora de autonomia 

universitária. 

Art. 23. A criação e autorização de cursos de graduação a distância deverão ser submetidas, previamente, à 

manifestação do: 

I - Conselho Nacional de Saúde, no caso dos cursos de Medicina, Odontologia e 

Psicologia; ou 

II - Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso dos cursos de Direito. 

Parágrafo único. A manifestação dos conselhos citados nos incisos I e II, consideradas as especificidades da 

modalidade de educação a distância, terá procedimento análogo ao utilizado para os cursos ou programas presenciais nessas 

áreas, nos termos da legislação vigente. 

CAPÍTULO V 

DA OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS DE PÓS-GRADUÇÃO A DISTÂNCIA 

Art. 24. A oferta de cursos de especialização a distância, por instituição devidamente credenciada, deverá cumprir, 

além do disposto neste Decreto, os demais dispositivos da legislação e normatização pertinentes à educação, em geral, quanto: 

I - à titulação do corpo docente; 

II - aos exames presenciais; e 

III - à apresentação presencial de trabalho de conclusão de curso ou de monografia. 

Parágrafo único. As instituições credenciadas que ofereçam cursos de especialização a distância deverão informar ao 

Ministério da Educação os dados referentes aos seus cursos, quando de sua criação. 

Art. 25. Os cursos e programas de mestrado e doutorado a distância estarão sujeitos às exigências de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento previstas na legislação específica em vigor. 

§ 1o Os atos de autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento citados no caput serão concedidos 

por prazo determinado conforme regulamentação. 

§ 2o Caberá à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES editar as normas 

complementares a este Decreto, para a implementação do que dispõe o caput, no prazo de cento e oitenta dias, contados da 

data de sua publicação. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 26. As instituições credenciadas para oferta de cursos e programas a distância poderão estabelecer vínculos para 

fazê-lo em bases territoriais múltiplas, mediante a formação de consórcios, parcerias, celebração de convênios, acordos, 

contratos ou outros instrumentos similares, desde que observadas as seguintes condições: 
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I - comprovação, por meio de ato do Ministério da Educação, após avaliação de comissão 

de especialistas, de que as instituições vinculadas podem realizar as atividades específicas que 

lhes forem atribuídas no projeto de educação a distância; 

II - comprovação de que o trabalho em parceria está devidamente previsto e explicitado no: 

a) plano de desenvolvimento institucional; 

b) plano de desenvolvimento escolar; ou 

c) projeto pedagógico, quando for o caso, das instituições parceiras; 

III - celebração do respectivo termo de compromisso, acordo ou convênio; e 

IV - indicação das responsabilidades pela oferta dos cursos ou programas a distância, no que diz respeito a: 

a) implantação de pólos de educação a distância, quando for o caso; 

b) seleção e capacitação dos professores e tutores; 

c) matrícula, formação, acompanhamento e avaliação dos estudantes; 

d) emissão e registro dos correspondentes diplomas ou certificados. 

Art. 27. Os diplomas de cursos ou programas superiores de graduação e similares, a distância, emitidos por instituição 

estrangeira, inclusive os ofertados em convênios com instituições sediadas no Brasil, deverão ser submetidos para revalidação 

em universidade pública brasileira, conforme a legislação vigente. 

§ 1o Para os fins de revalidação de diploma de curso ou programa de graduação, a universidade poderá exigir que o 

portador do diploma estrangeiro se submeta a complementação de estudos, provas ou exames destinados a suprir ou aferir 

conhecimentos, competências e habilidades na área de diplomação. 

§ 2o Deverão ser respeitados os acordos internacionais de reciprocidade e equiparação de cursos. 

Art. 28. Os diplomas de especialização, mestrado e doutorado realizados na modalidade a distância em instituições 

estrangeiras deverão ser submetidos para reconhecimento em universidade que possua curso ou programa reconhecido pela 

CAPES, em mesmo nível ou em nível superior e na mesma área ou equivalente, preferencialmente com a oferta 

correspondente em educação a distância. 

Art. 29. A padronização de normas e procedimentos para credenciamento de instituições, autorização e 

reconhecimento de cursos ou programas a distância será efetivada em regime de colaboração coordenado pelo Ministério da 

Educação, no prazo de cento e oitenta dias, contados da data de publicação deste Decreto. 

Art. 30. As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância poderão solicitar autorização, junto aos 

órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino, para oferecer os ensinos fundamental e médio a distância, conforme § 

4o do art. 32 da Lei no 9.394, de 1996, exclusivamente para: 

I - a complementação de aprendizagem; ou 

II - em situações emergenciais. 

Parágrafo único. A oferta de educação básica nos termos do caput contemplará a situação de cidadãos que: 

I - estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar ensino presencial; 

II - sejam portadores de necessidades especiais e requeiram serviços especializados de atendimento; 

III - se encontram no exterior, por qualquer motivo; 

IV - vivam em localidades que não contem com rede regular de atendimento escolar presencial; 
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V - compulsoriamente sejam transferidos para regiões de difícil acesso, incluindo missões localizadas em regiões de 

fronteira; ou 

VI - estejam em situação de cárcere. 

Art. 31. Os cursos a distância para a educação básica de jovens e adultos que foram autorizados excepcionalmente 

com duração inferior a dois anos no ensino fundamental e um ano e meio no ensino médio deverão inscrever seus alunos em 

exames de certificação, para fins de conclusão do respectivo nível de ensino. 

§ 1o Os exames citados no caput serão realizados pelo órgão executivo do respectivo sistema de ensino ou por 

instituições por ele credenciadas. 

§ 2o Poderão ser credenciadas para realizar os exames de que trata este artigo instituições que tenham competência 

reconhecida em avaliação de aprendizagem e não estejam sob sindicância ou respondendo a processo administrativo ou 

judicial, nem tenham, no mesmo período, estudantes inscritos nos exames de certificação citados no caput. 

Art. 32. Nos termos do que dispõe o art. 81 da Lei no 9.394, de 1996, é permitida a organização de cursos ou 

instituições de ensino experimentais para oferta da modalidade de educação a distância. 

Parágrafo único. O credenciamento institucional e a autorização de cursos ou programas de que trata o caput serão 

concedidos por prazo determinado. 

Art. 33. As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância deverão fazer constar, em todos os seus 

documentos institucionais, bem como nos materiais de divulgação, referência aos correspondentes atos de credenciamento, 

autorização e reconhecimento de seus cursos e programas. 

§ 1o Os documentos a que se refere o caput também deverão conter informações a respeito das condições de 

avaliação, de certificação de estudos e de parceria com outras instituições. 

§ 2o Comprovadas, mediante processo administrativo, deficiências ou irregularidades, o Poder Executivo sustará a 

tramitação de pleitos de interesse da instituição no respectivo sistema de ensino, podendo ainda aplicar, em ato próprio, as 

sanções previstas no art. 17, bem como na legislação específica em vigor. 

Art. 34. As instituições credenciadas para ministrar cursos e programas a distância, autorizados em datas anteriores à 

da publicação deste Decreto, terão até trezentos e sessenta dias corridos para se adequarem aos termos deste Decreto, a partir 

da data de sua publicação. 

§ 1o As instituições de ensino superior credenciadas exclusivamente para a oferta de cursos de pós-graduação lato 

sensu deverão solicitar ao Ministério da Educação a revisão do ato de credenciamento, para adequação aos termos deste 

Decreto, estando submetidas aos procedimentos de supervisão do órgão responsável pela educação superior daquele 

Ministério. 

§ 2o Ficam preservados os direitos dos estudantes de cursos ou programas a distância matriculados antes da data de 

publicação deste Decreto. 

Art. 35. As instituições de ensino, cujos cursos e programas superiores tenham completado, na data de publicação 

deste Decreto, mais da metade do prazo concedido no ato de autorização, deverão solicitar, em no máximo cento e oitenta dias,  

o respectivo reconhecimento. 

Art. 36. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 37. Ficam revogados o Decreto no 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e o Decreto no 2.561, de 27 de abril de 

1998. 

Brasília, 19 de dezembro de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.2005
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ANEXO B – Proposta da Pesquisa Interinstitucional “Formação 
para a Docência Online” 

 

Justificativa 

A formação continuada de professores para a docência online é demanda da cibercultura, da sociedade da informação, 

da era digital. O alastramento da presença do computador online é inarredável no cotidiano das pessoas constituído por novas 

práticas comunicacionais (e-mails, listas, weblogs, jornalismo online, webcams, chats, etc.) e novos empreendimentos que 

aglutinam grupos de interesse (cidades digitais, games, software livre, ciberativismo, arte eletrônica, MP3, etc.). 

Formar o educador em sintonia com esse contexto significa prepará-lo para incluir criticamente os cidadãos no 

cenário sociotécnico do nosso tempo. Essa formação se faz proporcionando-lhe a construção de competências e de autonomia 

para a construção de projetos pedagógicos que utilizam as tecnologias digitais offline e online como potencializadoras da 

docência e da aprendizagem. Desenvolvido na modalidade online, este curso de especialização já traz em sua prática o 

engajamento do professor cursista capaz de promover e avaliar a aprendizagem lançando mão de interfaces digitais (fórum, 

chat, blog e portfólio) e aí formar e educar.  

 

Objetivos 

  Geral:  

 

 Formar docentes para criação de cursos online e exercício da docência online.  

   

Específicos:  

 Articular docência e produção técnica do desenho didático, isto é, a disposição de, atividades e estratégias de avaliação, 

levando em conta usabilidade e interatividade no ambiente online.  

 Formar professores para utilizar tecnologias digitais online como potencializadoras da docência e da aprendizagem na 

educação superior.  

 Divulgar experiências, projetos e trabalhos sobre o uso da modalidade online na formação de docentes e profissionais da 

educação como técnicos e gestores.  

 Construir projetos educacionais para ambientes online de aprendizagem a partir do desenho didático interativo, da 

utilização de interfaces de comunicação, de conteúdos multimídia e de objetos de aprendizagem.  

Locus da pesquisa 

 O locus da pesquisa é o ambiente online Moodle. Trata-se de software livre, gratuito, construído mundialmente por 

internautas habilidosos e dispostos à co-criação contínua da sala de aula de qualidade para educação via internet. Muito fácil de 

operar, dispõe de diversos recursos para a atuação colaborativa e individual dos professores e cursistas. Nele o professor 

prepara suas aulas, exerce a docência, avalia a aprendizagem, reestrutura seus cursos.  

Nele estarão reunidos os PPGs que integrarão a pesquisa interinstitucional. Cada PPG com sua equipe de 

pesquisadores produzirá um ou dois módulo(s) do curso e em seguida exercitará a docência do(s) mesmo(s). Todos os 

integrantes serão docentes e discentes atuando na mesma ambiência de trabalho, no mesmo campo de pesquisa. O trabalho 

colaborativo online tem presença crescente e consistente na era da conectividade. 

 Esta pesquisa se apresenta em sintonia com as “evidências de que se alastra a procura por ambientes de trabalho 

extremamente colaborativos e com responsabilidades coletivas que equilibrem trabalho e vida” (TAPSCOTT e WILLIAMS, 

2007, p. 71). O ambiente Moodle é fruto desse contexto e, ao mesmo tempo, contribui para engendrar esse contexto. Nesse 

ambiente online de docência e aprendizagem há disposições técnicas que potencializam a criação colaborativa em interfaces 

síncronas e assíncronas. Elas favorecem os encontros das faces dos interlocutores que se reúnem para pensar e experimentar 

soluções para a formação de professores em nosso tempo.  

 

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interatividade
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Moodle
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Moodle
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Proposta  

  A pesquisa interinstitucional FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA DOCÊNCIA ONLINE reúne diversos PPGs 

(programas de pós-graduação – mestrado e/ou doutorado) em ambiente Moodle, com a finalidade de pesquisar a construção de 

um curso online (360 horas) e nele a docência e a aprendizagem. 

Cada programa participa da pesquisa com equipe de cinco integrantes (um ou mais docentes e um ou mais alunos), 

elaborando um ou dois módulos. Cada equipe fica responsável pela construção de seu(s) módulo(s) e pela docência do(s) 

mesmo(s).  

A produção e a execução do curso, tendo todos os integrantes como criadores, como docentes e como discentes 

resultarão na experiência da pesquisa propriamente dita. A produção de conhecimento efetuada na execução do curso 

(preparação, docência e aprendizagem) resultará em relatórios, em um livro coletivo e em um curso online de especialização.  

Programas de Pós-Graduação participantes da pesquisa   

 

 

PPGE da Univ. do Minho, Pt  

 

    

PPGE da Univ. Fed. de Pernanbuco  

 

     

PPGE da Pontifícia Univ. de SP  

 

 

PPGE da Univ. Fed. de Juiz de Fora  

  

PPGE da Pontif. Univ. Catol do Paran  
 

PPGE da Univ. Estadual da Bahia  

 

   

PPG da Pontif. Univ. Catól. de SP  

 

 

     

 

 

PPGE da Univ. Estadual de SP  

 

 

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Moodle
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PPFH da Univ. do Estado do R  

 

   

PPGE da Univ. Estácio de Sá  

 

 

PPGE da Univ. Fed. da Bahia  

   

 

PPGE da Univ. Fed. de Alagoas  

  

Quadro teórico  

A formação continuada de professores para a docência online é demanda da cibercultura, sociedade da informação, da 

era digital. O alastramento da presença do computador online é inarredável no cotidiano das pessoas constituído por novas 

práticas comunicacionais (e-mails, listas, weblogs, jornalismo online, webcams, chats, etc.) e novos empreendimentos que 

aglutinam grupos de interesse (cidades digitais, games, software livre, ciberativismo, arte eletrônica, MP3, etc.) (LEMOS, 

2003; CASTELLS, 1999, 2003; LÉVY, 1993 e 1999; PRIMO, 2007).  

Formar o educador em sintonia com esse contexto significa prepará-lo para incluir criticamente os cidadãos no 

contexto sociotécnico do nosso tempo. Essa formação se faz proporcionando-lhe a construção de competências e de autonomia 

para o engajamento em projetos pedagógicos que utilizem as tecnologias digitais offline e online como potencializadoras da 

docência e da aprendizagem. (SANTOS, 2003, 2005; PRETO et al, 2006). 

 As disposições próprias do computador e da internet requerem qualitativos investimentos na gestão da educação 

online. Curiosamente, tais disposições do computador conectado estão em sintonia com indicadores de qualidade em educação. 

Colaboração, troca de informações e de opiniões, participação, autoria criativa são ingredientes do que há de mais essencial em 

educação autêntica. Para que tudo isso seja contemplado é preciso investir muito na formação de gestores e de professores 

capazes de ousar em educação online, (FELDMAN, 1997).  

Proporcionar educação online não é o mesmo que oferecer educação presencial ou a distância via suportes 

tradicionais. A primeira exige metodologia própria que pode, inclusive, inspirar mudanças profundas no modelo da 

transmissão que prevalece na sala de aula presencial “infopobre” e “inforrica”. Será preciso educar com base em diálogo, troca, 

participação, intervenção, autoria, colaboração. É certo que essa metodologia não é prerrogativa do computador conectado, 

mas é nele que encontra possibilidades de sua potencialização (SILVA, 2003).  

O professor precisa preparar-se para professorar online. O peso histórico da pedagogia da transmissão exigirá em 

contrapartida a formação continuada e profunda capaz de levá-lo a redimensionar sua prática docente, tendo claro que não 

basta ter o computador conectado em alta velocidade de acesso e amplo fornecimento de conteúdos para assegurar qualidade 

em educação. Em lugar de transmitir meramente, ele precisará aprender a disponibilizar múltiplas experimentações e 

expressões, além de montar conexões em rede que permitam múltiplas ocorrências. Em lugar de meramente transmitir, ele será 

um formulador de problemas, provocador de situações, arquiteto de percursos, mobilizador da experiência do conhecimento. 
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Para isso, contará com ferramentas ou interfaces que compõem o ambiente virtual de aprendizagem, onde ocorrem 

interatividade e aprendizagem (fórum, chat, blog, texto coletivo, portfolio, midiateca e videoconferência no modelo “todos-

todos”) (SILVA, 2004, 2005, 2006).  

O professor precisará, inicialmente, vencer o preconceito que já alimentava com a educação a distância em suportes 

analógicos, agora ampliado com a educação online. Há aquele que tem acesso ao computador conectado e desconfia da 

ausência do olho-no-olho, considerado essencial no ensino e na avaliação, ou sente-se ameaçado por qualquer tecnologia de 

informação e comunicação cuja performance de transmissão esteja acima da sua. E há aquele vitimado pela infoexclusão, 

arredio, desabilitado, resistente, conservador, preconceituoso diante das tecnologias digitais e da educação online.  

Todavia, há outras desconfianças por vezes procedentes. Há aquelas geradas em reação à febre mercadológica de 

empresas e instituições de ensino se lançando em busca do mercado garantido, fácil e barato, sem assegurar aos usuários 

qualidade das redes disponíveis e disponibilidade de serviços de apoio ou suporte. E há também a desconfiança gerada pela 

baixa qualidade dos cursos baseados na disponibilização de conteúdos fechados, à maneira de apostila eletrônica com 

monótonos exercícios de verificação.  

O preconceito vem dispersando ou afastando investimentos em políticas públicas, sociais e empresariais em educação 

online. Entretanto, a educação a distância e a educação online ganham incentivo, valorizando igualmente os suportes 

tradicionais e as tecnologias digitais. Consórcios e parcerias foram criados, mas poucos avançam em suas metas. Instituições 

públicas, particulares e corporativas buscam soluções próprias, muitas vezes num clima de salve-se-quem-puder.  

A legislação brasileira atual sobre EAD é arrojada. Inicialmente a Portaria do MEC 2.253, de 18 de outubro de 2001, 

conhecida como “Portaria dos 20%”, veio garantir às instituições de ensino superior a opção de oferecer até 20% de suas 

disciplinas regulares na modalidade a distância, que transita dos suportes tradicionais para a internet. Pouco tempo depois 

vieram a Portaria 4.059/2004, o Decreto 5.622/2005 e a Portaria 1.046/2007 que ampliaram muito mais os horizontes para a 

modalidade educacional a distância (o impresso via correio, o rádio e a tv) e para a modalidade educacional online (o 

computador e a internet).  

Mais recentemente, há o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) como inusitada política do MEC visando à 

democratização, à expansão e à interiorização da oferta de ensino superior público e gratuito no país, assim como o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e de metodologias inovadoras de ensino, preferencialmente para a área de formação 

inicial e continuada de professores da educação básica. Seus editais convocam instituições públicas de ensino superior 

(federais, estaduais e municipais) a encaminhar suas propostas de cursos superiores na modalidade de EAD, os quais serão 

vinculados aos pólos de apoio presencial. É, portanto, semipresencial. Há o pólo com salas de aula presenciais e há também a 

modalidade a distância via ambiente online.  

Como se vê, as iniciativas em favor da EAD são crescentes no país Todavia precisam vir acompanhadas de formação 

de professores para atuação na modalidade educacional que ganha consolidação com a legislação recente e com as políticas do 

MEC em favor da democratização do ensino superior. Visando a responder à demanda por formação de professores para 

docência online, este projeto estrutura-se no contexto interinstitucional que envolve 12 PPGs que se mobilizam em torno do 

tema.  

A pesquisa interinstitucional visa à troca de experiência, de inquietações e à colaboração na construção de soluções. 

Os 12 PPGs, 11 brasileiros e um português, estarão reunidos por dois anos em um ambiente online Moodle criado 

especificamente para contemplar a identidade do projeto interinstitucional. Nesse ambiente serão realizadas experiências de 

construção de desenho didático, de docência e de aprendizagem na modalidade online no próprio Moodle, software livre 

mundialmente adotado, inclusive pelo MEC e particularmente pela UAB. 

Realizada na modalidade online, a pesquisa já traz em sua prática o engajamento dos professores-pesquisadores 

envolvidos no contexto mesmo dos desafios de aí desenvolver soluções para o ensinar e o aprender . 

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Ambiente+Virtual+de+Aprendizagem
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interatividade
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Moodle
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Moodle
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Metodologia  

A pesquisa em pauta adota a metodologia “pesquisa-formação” (NÓVOA, 2004; SANTOS, 2005). Esta modalidade 

contempla a possibilidade da mudança das práticas e dos sujeitos em formação. Cada pessoa, cada equipe é, simultaneamente, 

objeto e sujeito da formação. A coletividade de pesquisadores também é o sujeito de ocorrências. Todo o conjunto de 

conteúdos e estratégias da e na ação docente deve emergir a partir dos problemas, temas e necessidades de todos os sujeitos 

pesquisadores.  

A pesquisa-formação não dicotomiza a ação de conhecer da ação de atuar, própria das pesquisas ditas “aplicadas”. O 

pesquisador é coletivo, não se limita a aplicar saberes existentes. As estratégias de aprendizagem e os saberes emergem da 

troca e da partilha de sentidos de todos os envolvidos. Experiências de pesquisa-formação costumam criar ambiências e 

dispositivos de pesquisa que fazem emergir o registro e a expressão de narrativas. Os sujeitos são incentivados a expressar suas 

itinerâncias formativas, promovendo, muitas vezes, a troca e o compartilhamento com outros sujeitos envolvidos no processo. 

São exemplos de dispositivos: o diário de bordo ou itinerância, os memoriais de pesquisa, entrevistas abertas, entre outros.  

Assim definida, a pesquisa requer o registro rigoroso e metódico dos dados. Adotará o registro em “diário de bordo” 

ou fórum geral online aberto à atuação de todos os envolvidos como um instrumento necessário para consignar os dados 

recolhidos durante todo processo de pesquisa. Os registros deverão ser diários e cotidianos, de forma a objetivar o vivido e o 

compreendido. São registros de dados e de fatos:  

a) referências dos acordos estabelecidos para o funcionamento dos grupos; 

b) dados referentes a compreensões, interpretações, sínteses das leituras de fundamentação teórica;  

c) descrição de atividades e práticas dos grupos;  

d) sínteses das reflexões e decisões grupais;  

e) caracterização das mudanças institucionais e administrativas que estão ocorrendo;  

f) descrição da participação dos elementos do grupo. Esses dados são discutidos e refletidos coletivamente e suas 

análises deverão ser igualmente registradas. O conjunto das ações e interações consolida-se como pesquisa e como formação. 

 

 

Agenda atualizada  

• Agosto/2007 a 30/abril/2008. Construção do desenho de didático dos módulos em nosso ambiente Moodle. Obs.: O curso terá 

360 horas para definir-se como "especialização". Cada módulo terá conteúdos e atividade para 30 horas de duração. Porém, em 

nossa pesquisa, a docência online de cada módulo deverá durar até um mês. Oportunamente teremos uma agenda específica 

para isto.  

 

• Maio/2008 a julho/2009. Docência do curso. Cada equipe de PPG realiza a docência do seu módulo enquanto as outras 

equipes serão discentes. No processo, todos podem questionar o desenho didático (forma de disposição dos conteúdos e 

utilização das interfaces em cada módulo), bem como a própria docência. Nossa pesquisa supõe participação interativa em 

todos processos (vejam a proposta geral da pesquisa em nosso Projeto no Item 2 em anexo). 

 

• Agosto a setembro/2009. Produção dos relatórios finais e de papers para publicação. Está prevista a organização de um livro  

coletivo com os papers produzidos por cada PPG. Nossa editora é a Loyola. O livro coletivo fechará a trilogia sobre educação 

online iniciada com os livros Educação online (2003) e Avaliação da aprendizagem em educação online (2006).  

 

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Moodle
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Conteúdo programático do curso de especialização  

Blocos temáticos  Módulos  Ementas (provisórias)  

 

   

   

   

   

   

   

   

Bloco 1  

FUNDAMENTOS  

1  

   

Cibercultura e Educação  

Equipe PPGE_MINHO(Pt)  

 

Características da sociedade mediada pelas 

tecnologias digitais de comunicação e informação. 

Desafios da sociedade em rede, da sociedade da 

informação. O fenômeno da cibercultura e suas 

implicações nos processos de aprendizagem na 

cidade e no ciberespaço.  

2  

Políticas de Educação e 

Comunicação no Brasil  

Equipe PPGE_PUC.SP  

Estudo das atuais políticas e legislações nas áreas da 

Educação (programas do SEED/MEC para uso do 

computador, das mídias digitais e da EAD e sua 

legislação atual) e da Comunicação (TV Digital, 

acesso à rede, Sociedade da Informação no Brasil).  

3  

   

Psicologia da Aprendizagem  

Equipe PPFH_UERJ  

Teoria sócio-histórica da aprendizagem e suas 

implicações na cibercultura. Uso do computador e 

da internet como instrumentos culturais de 

aprendizagem. Pressupostos teóricos e 

metodológicos do sociointeracionismo, da 

aprendizagem significativa e da ecologia cognitiva.  

4  

Educação e Comunicação 

Interativas  

Equipe I PPGE_UNESA  

Teorias e práticas da interatividade. Pressupostos da 

interatividade na sala de aula online. A autoria do 

professor na co-criação da comunicação e do 

conhecimento.  

   

   

   

   

   

   

   

   

5  

   

A Internet e suas Interfaces  

Equipe PPGE_UFAL  

A iInternet como incubadora de mídias. Uso de 

blogs, fóruns, chats, webquests, webmaps pelas 

comunicades virtuais e pelas comunidades de 

aprendizagem. Uso de software livres para 

aprendizagem coletiva. Softwares sociais (Orkut, 

MSN, Google, YouTube, grupos de discussão).  

6  

Ambientes Online de 

Aprendizagem  

Equipe PPGE_UFBA  

Conceito de ambientes online de aprendizagem. 

Exemplos de ambientes gratuitos. Exploração do 

ambiente Moodle como administrador, professor e 

estudante. Interfaces de conteúdo e de comunicação 

online.  

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Ciberespaço
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=523
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=EAD
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=525
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=526
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interatividade
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interatividade
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/resource/view.php?r=200
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Bloco 2  

DISPOSITIVOS E  

INTERFACES  

7  

   

   

Multimídia e Educação  

Equipe PPGE_UNEB  

Multimídia na internet e em ambientes online de 

aprendizagem. Convergências de mídias na internet. 

Uso de som e imagens digitalizados. As múltiplas 

linguagens da cibercultura. O hipertexto . Cultura da 

imagem e pedagogia crítica. Mídia e mediação 

pedagógica. Exploração de objetos de aprendizagem 

para ambientes online.  

8  

Cartografia cognitiva e 

investigativa  

Equipe PPGE_PUC.Pr  

Uso de softwares e técnicas de cartografia na 

pesquisa e prática pedagógica. As técnicas dos 

mapas mentais , conceituais e webmapssoftwares 

com uso de gratuitos da internet.  

9  

   

   

   

Computador/internet e suas 

Implicações para a 

Aprendizagem  

Equipe PPGE_UFJF  

Pretendemos apresentar e discutir 

computador/internet como instrumentos culturais da 

contemporaneidade construídos pelo homem e que 

têm um papel mediador ao mesmo tempo 

tecnológico e simbólico. Essa discussão será 

embasada pela abordagem histórico-cultural, 

compreendendo seus fundamentos básicos, a partir 

dos quais a aprendizagem, ao se constituir como 

uma ação compartilhada e colaborativa, permite 

conceber computador/internet como instrumentos de 

aprendizagem.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

10  

   

   

Desenho Didático  

Equipe PPG_TIDD_PUC.SP  

Estudo da relação caleidoscópica entre os 

fundamentos, a organização e a docência de cursos 

online. Nos fundamentos, as vertentes curriculares e 

seus reflexos nos desenhos didáticos. Na 

organização de cursos online, os limites e as 

possibilidades do meio. Na docência, as implicações 

dos desenhos didáticos nas ações de tutoria e 

avaliação.  

11  

Docência e Avaliação da 

Aprendizagem em Educação 

Online  

Equipe II PPGE_UNESA  

Teorias e práticas da docência e da avaliação da 

aprendizagem mediadora e interativa. A autoria do 

professor nos dispositivos e interfaces online. O 

papel do mediador da aprendizagem e da avaliação.  

12  

Avaliação da aprendizagem em 

educação online  

Equipe PPGE_UMA(Pt)  

Aprendizagem, mediação e metacognição; 

currículo, desenvolvimento curricular e avaliação; 

currículo online; aprendizagem online; avaliação e 

instrumentos de avaliação online.  

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/book/view.php?id=1670
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/assignment/view.php?id=1629
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=526
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/forum/view.php?id=526
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Bloco 3  

PRÁTICA PEDAGÓGICA  

13  

   

Metodologia da Pesquisa 

Qualitativa Online  

Equipe PPGM_UNESP  

Paradigmas de pesquisa. Pesquisa qualitativa. 

Consistência entre Visão de Conhecimento e 

Procedimentos Metodológicos. Mídia e produção do 

conhecimento. Internet e transformação de 

procedimentos: pergunta, coleta de dados, revisão 

de literatura, referencial teórico e análise.  

14  

   

   

Experiências de Educação online: 

análise de casos da prática 

docente  

Equipe PPGEMTE_UFPE  

Estudo da prática docente online, através de estudos 

de casos, destacando: gestão do trabalho docente 

online (professor virtual, coordenação pedagógica e 

tutoria); produção de material didático (mediação 

pedagógica, design instrucional e interatividade); e 

avaliação online (possibilidades pedagógicas e 

técnicas das plataformas virtuais). Análise das 

diferentes relações entre os recursos humanos na 

educação online.  

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

(TCC)  

No âmbito da pesquisa, o TCC será um relatório e um paper produzidos por cada 

equipe. O relatório versará sobre a atuação da equipe na pesquisa (1ª fase: desenho 

didático; e 2ª fase: docência). O paper consistirá em reflexão teórico-prática sobre o 

módulo específico e suas implicações na formação de professores para docência online. 

O conjunto dos papers será publicado em livro coletivo com o mesmo título do projeto 

e, em princípio, obedecendo a seqüência dos módulos disposta neste quadro de 

conteúdos de aprendizagem. No livro os blocos serão unidades e cada módulo será um 

capítulo assinado pela respectiva equipe.  
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http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interatividade
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=11&concept=Interatividade
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ANEXO C – Ementa final do Módulo Psicologia da Aprendizagem 
 

Módulo 3 

Psicologia da Aprendizagem 

Equipe 

Eloiza da Silva Gomes de Oliveira – eloizaoliveira@uol.com.br 

Edméa dos Santos - mea2@uol.com.br 

José Mauro Gonçalves Nunes - josemauronunes@uol.com.br 

Lázaro Santos - lzuerj@gmail.com 

Patrícia Ribeiro Vasconcellos - patvasconcellos@yahoo.com.br 

Vera Lúcia Pereira da Cunha - vlucunha@yahoo.com.br 

 

Ementa 

Aprendizagem: conceitos básicos, componentes e características da aprendizagem. Estilos de 

aprendizagem e múltiplas inteligências. Aprendizagem, cognição e linguagem. O cognitivismo clássico: o 

interacionismo construtivista de Piaget e o sócio-interacionismo de Vygotsky. Aprendizagem interativa e 

colaborativa em ambientes virtuais. Aprendizagem e formação de conceitos no ciberespaço: Vergnaud e a 

gênese dos campos conceituais; a “Teoria do Protótipo” de Eleanor Rosch; a “ecologia cognitiva” de 

Pierre Lévy.

mailto:eloizaoliveira@uol.com.br
mailto:mea2@uol.com.br
mailto:josemauronunes@uol.com.br
mailto:lzuerj@gmail.com
mailto:patvasconcellos@yahoo.com.br
mailto:vlucunha@yahoo.com.br
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ANEXO D – Participantes do Módulo 3 por Atividades 

(sexta-feira, 7 de novembro de 2008 06:44:00) 

Foto Pesquisador Cidade País 
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Adriana Bruno São Paulo Brasil 

           

 
Aluno Matriculado  

Campina 
Grande 

Brasil            

 

Amadeu Soares 
Marques 

Cabo Frio Brasil            

 
Ana Judite Sousa Braga Portugal            

 

Ana Maria Di Grado 
Hessel 

São Paulo Brasil            

 
Ana Paula Malheiros Rio Claro Brasil            

 
Andrea Castro Rio/RJ Brasil            

 
Antonete Xavier 

Salvador - 
Bahia 

Brasil 
           

 
Antonio Marcos Ficiano São Paulo/SP Brasil            

 
Aparecida Viana Viana maceió Brasil 

           

 
Auxiliadora Padilha Recife Brasil            

 
Bento Silva Braga Portugal            

 
Bruna Sola Juiz de Fora Brasil            

 

Carmen Lúcia Paiva 
Oliveira 

Maceió Brasil 
           

 

Claudete Ferreira dos 
Santos 

Maceió Brasil 
           

 
cleide costa Maceió Brasil 

           

 

Debora Regina do 
Nascimento de Freitas 

Curitiba Brasil 
           

 
Edilane Carvalho Teles Salvador Brasil            

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/index.php?contextid=12&roleid=0&id=11&perpage=20&search=&ssort=city
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/index.php?contextid=12&roleid=0&id=11&perpage=20&search=&ssort=country
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=437&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=610&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=388&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=388&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=262&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=575&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=575&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=240&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=387&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=544&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=414&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=380&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=389&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=162&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=238&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=605&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=605&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=578&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=578&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=309&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=287&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=287&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=277&course=11
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Edmea Santos Rio de Janeiro 

Brasil            

 
Elizete Matos Curitiba - PR Brasil 

           

 
Eloiza Oliveira Rio de Janeiro Brasil            

 
Elzicleia Tavares 

Teixeira de 
Freitas 

Brasil            

 
Fábio Kalil de Souza Salvador/BA Brasil 

           

 
Fernando Pimentel Maceió Brasil 

           

 

Filomena Maria Rates 
Soares 

Duque de 
Caxias- RJ 

Brasil            

 
Flávio Sapucaia PUC-SP Brasil            

 
Ibsen Bittencourt Maceió Brasil 

           

 
Ieda Carvalho Sande Rio de Janeiro Brasil            

 
Jacqueline Duarte Niterói/RJ Brasil            

 
Janaína Carvalho 

Juiz de 
Fora/Minas d 

Brasil            

 
Jocelma Rios Salvador Brasil 

           

 
jose eduardo machado rio maior Portugal            

 
Jose Rosa Salvador/BA Brasil 

           

 
Kelly Fernandes 

Rio de 
Janeiro/RJ 

Brasil            

 
Lázaro Santos Rio de Janeiro Brasil            

 
Ligia Rubim Sao Paulo Brasil            

 
Lina Nunes Rio de Janeiro Brasil            

 
Lucia Braga São Paulo Brasil            

 
Lucia Vilarinho 

Rio de 
Janeiro/RJ 

Brasil 
           

 
Lucila Pesce SP Brasil            

 
Luis Paulo Mercado Maceio-AL Brasil 

           

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=3&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=288&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=213&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=439&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=364&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=576&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=242&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=242&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=218&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=580&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=258&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=102&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=396&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=413&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=359&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=215&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=292&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=278&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=145&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=419&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=295&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=274&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=149&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=130&course=11
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Luiza Tatiana Forte Curitiba Brasil            

 
Luzia Rocha Maceió Brasil            

 

M. Dolores Jimenez 
Peña 

São Paulo Brasil            

 
Marcelo C. Borba Rio Claro Brasil 

           

 
Marcia Souto Maior 

Rioo de 
Janeiro 

Brasil            

 
Marco Silva Rio, RJ Brasil 

           

 
Maria da Graça Pereira Braga Portugal            

 
Maria da Graça Silva São Paulo Brasil            

 
Maria Elizabeth Almeida São Paulo Brasil            

 

Maria Leopoldina 
Pereira 

Juiz de 
Fora/Minas 

Brasil            

 

Maria Olivia Matos 
Oliveira 

Salvador/ Ba Brasil            

 
Maria Teresa Freitas Juiz de Fora Brasil            

 
Maristela Midlej Itabuna-Ba Brasil            

 
Mary Sales Salvador Brasil            

 
Mayrton Bahia Niterói Brasil            

 
Mayrton Bahia Niteroi Brasil            

 
Monica Mandaji São Paulo Brasil            

 

Myllena Calheiros Lopes 
. 

Maceió Brasil            

 
Natália Marques Funchal Portugal            

 

Nicia Cristina Rocha 
Riccio 

Salvador-BA Brasil            

 

Nuria Pons Vilardell 
Camas 

São Paulo - SP Brasil 
           

 
Odaléa Vidal Maceió Brasil            

 
Patricia Lupion Torres Curitiba Brasil            

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=286&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=254&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=144&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=144&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=440&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=417&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=19&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=248&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=133&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=190&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=397&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=397&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=159&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=159&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=237&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=88&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=245&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=50&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=561&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=382&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=607&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=607&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=305&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=196&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=196&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=383&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=383&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=582&course=11
http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/user/view.php?id=183&course=11
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Patricia Ribeiro 
Vasconcellos 

Rio de Janeiro Brasil 
           

 

patricia smith 
cavalcante 

Recife Brasil            
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