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Prefácio

Este livro apresenta uma coletânea de artigos desenvolvidos 
durante a caminhada desta autora e demais autores e colaboradores 
sobre a EaD. Nesses estudos há contribuições significativas sobre a 
metodologia, as interações, estratégias, avaliações, ambientes virtuais 
de aprendizagem, teorias e práticas da EaD no ensino superior.

É com grande satisfação que convido todos os educadores a 
repensar permanentemente sobre suas práticas educacionais em 
diferentes espaços de ensino e aprendizagem mediados pelas tec-
nologias digitais.

A maior contribuição deste livro é apresentar os estudos de-
senvolvidos ao longo dos anos em um único volume, pois percebe-se 
que todos são consultados e usados em pesquisas e demais estudos 
sobre a EaD.

Os estudos e pesquisas foram desenvolvidos por várias mãos, 
as quais contribuíram para a concretização desta obra.
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introdução

Falar sobre a Educação a Distância – EaD - é refletir sobre edu-
cação em diferentes espaços, sejam eles físicos, geográficos, reais ou 
virtuais. E nesses diferentes cenários dialógicos, as tecnologias digi-
tais se fazem presente na vida e no convívio social das pessoas. Em 
razão desses movimentos, busca-se nos estudos e pesquisas já de-
senvolvidas e outras em desenvolvimento, o aporte teórico e prático 
apresentados nas produções científicas que dialogam sobre o proces-
so de ensino e aprendizagem mediado pelas tecnologias digitais.

Nesse contexto, o ato de ensinar e aprender ganha um novo 
suporte com o uso de diferentes tecnologias digitais. Sem esquecer-se 
do aporte teórico que embasa os estudos, as tecnologias contribuem 
para a aproximação dos atores da EaD, bem como promove estraté-
gias de ensino e aprendizagem mediados pelas tecnologia de infor-
mação e comunicação.

As contribuições da EaD aqui representadas por meio de es-
tudos e reflexões de professores pesquisadores  que aprofundaram 
seus conhecimentos sobre o tema educação a distância e colabora-
ram para a autoria dos artigos. A coletânea de artigos aqui reunidos 
tem por objetivo  contribuir para que a ação docente mediada pelas 
tecnologias e pelos ambientes virtuais se ampliem e propaguem, ge-
rando novas fontes de consultas  e novas possibilidades de pesquisas.

Por meio dos estudos e pesquisas apresentadas nos artigos que 
compõem esta obra, os autores pesquisadores buscaram compreen-
der, discutir, refletir e contribuir com as alternativas de ambientes 
virtuais de aprendizagem colaborativos, aprofundar os conhecimen-
tos sobre as  teorias de aprendizagem, aprendizagem cooperativa e 
interativa,  a avaliação e o contrato de aprendizagem na EaD, releitu-
ra de artigos e pesquisas na EaD, relações grupais dos alunos on-li-
ne,  a influência do ambiente virtual no processo de ensino e apren-
dizagem; as estratégias de interação on-line, comunidades virtuais, 
relações dialógicas do professor da EaD, encontros dialógicos com 
sentido e autoria e os movimentos da linguagem oral,   percepções 
dos professores sobre a EaD, propostas metodológicas e desafios da 
EaD na prática docente.

Ao retomar as contribuições sobre a educação a distância e suas 
relações com o processo de ensino e aprendizagem, percebe-se que 



esta obra apresenta colaborações significativas e pode levar os profes-
sores a enfrentarem os desafios atuais ao refletirem sobre os resultados 
apresentados nas pesquisas e relatos de experiências utilizando como 
fonte de consulta e inspiração para novos estudos e pesquisas.

Com esse conjunto de artigos, espera-se ampliar as discussões 
em torno da educação a distância possibilitando que seus recursos,  
metodologia, estratégias e relações dialógicas promovam e sensibili-
zem os leitores para a promoção da educação mediada pelas tecnolo-
gias digitais nos processos de ensino e aprendizagem.
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AMBIENTES DE SUPORTE PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: 
A MEDIAÇÃO PARA APRENDIZAGEM COOPERATIVA*

Querte Teresinha Conzi Mehlecke
Liane Margarida Rockenbach Tarouco

* Publicado em Novas Tecnologias na Educação CINTED-UFRGS. v. 1, n. 1, Fevereiro, 2003.
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1 Introdução

O desenvolvimento de novas tecnologias de informação e co-
municação tem sido, no decorrer dos anos, um agente relevante de 
aprendizagem que conduz à expansão das oportunidades de com-
binação de recursos tecnológicos e humanos. A Educação a Distân-
cia, portanto, decorre da necessidade de novas propostas de estudo, 
onde o aluno não tem uma delimitação geográfica e nem uma sala de 
aula presencial para buscar sua qualificação. Por isso, estudos sobre 
a utilização das ferramentas disponíveis nos ambientes de educação 
a distância, faz-se necessário para que os recursos empregados não 
sejam um restritor para a aprendizagem no meio virtual.

A utilização dos ambientes de aprendizagem virtual, em de-
corrência, é o ponto principal da comunicação entre alunos e pro-
fessores dispersos geograficamente. Ao escolher um determinado 
ambiente para EaD, os profissionais envolvidos devem ter conhe-
cimento suficiente sobre as implicações de tal escolha assim como 
objetivos claros a serem alcançados, preservando a credibilidade e a 
seriedade dos cursos oferecidos.

Definimos “ambientes de aprendizagem” como sistemas de en-
sino e aprendizagem integrados e abrangentes capazes de promover 
o engajamento do aluno (Black & McClintock, 1996; Dewey, 1933 
apud Coscarelli, 2002).

Nesse processo, "Os estudantes não devem ser objetos, mas, 
sim, sujeitos do processo de aprendizagem. Por isso devem ser criadas 
situações de ensino e aprendizagem nas quais eles mesmos possam 
organizar seu estudo(princípio do estudo autônomo). O próprio es-
tudo não é iniciado e dirigido por eventos expositivos e receptivos ri-
tualizados, mas, sim, por meio de discussão e interação (princípio do 
estudo por meio de comunicação e interação)" (Peters, 2001, p. 179).

A interação num ambiente virtual de aprendizagem é fun-
damental para que os alunos possam organizar suas ideias, com-
partilhar seus conhecimentos tornado-se sujeitos autônomos de 
sua aprendizagem.

Disponibilizar um ambiente de aprendizagem virtual que pro-
picie a cooperação e a interatividade requer, fundamentalmente, al-
gumas ferramentas que suportem tais interações. A fim de prover 
essas funcionalidades, apresenta-se, a seguir, algumas ferramentas 
que podem promover tais requisitos.
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Na seção 2, são descritos, em primeiro lugar, os componentes 
do sistema de Educação a Distância referenciados por Landim(1997), 
seguidos dos modelos para o ensino a distância de Peters (2002).

A seção 3 apresenta as ferramentas utilizadas nos ambientes 
virtuais de aprendizagem.

A seção 4 apresenta as teorias de aprendizagem a serem con-
sideradas nos ambientes virtuais de aprendizagem.

A seção 5 apresenta ambientes de suporte para Educação à 
Distância.

E, finalmente, na seção 6, faz-se as considerações finais sobre as 
ferramentas e ambientes de suporte para educação a distância.

2 Componentes do sistema de Educação a Distância

O uso das ferramentas tecnológicas, que promovem a comuni-
cação, auxiliam professores e alunos no processo de ensino e apren-
dizagem a distância, criando novas possibilidades de ensino não pre-
sencial através da rede Internet.

Landim(1997), apresenta quatro características necessárias 
para o sistema de educação a distância:
- o aluno como sendo o centro do processo educativo;
- o docente que será o motivador e possibilitador da aprendizagem 
cooperativa e interativa no ambiente virtual;
- a comunicação que poderá ser realizada através de material im-
presso, audiovisual, telemática (Internet, softwares, CD-ROM, vídeo 
interativo, hipermídia, entre outros) e a tutoria mediando o presen-
cial e o virtual;
- a estrutura e organização dos materiais, da distribuição de mate-
riais, processos de comunicação e avaliação, fazem parte do processo 
inicial no desenvolvimento de programas de ensino a distância.

Às características apresentadas por Landim, acrescentaria mais 
uma, que corresponderia ao “tutor”, citado por ela dentro da ação do 
docente: “...tutor, assessor, conselheiro, animadores, que motivam a 
aprendizagem e resolvem as dúvidas e os problemas surgidos no es-
tudo dos alunos e, neste caso, avaliam as aprendizagens”(p.39). Por 
mais que o professor exerça esta função, faz-se necessária a ação do 
tutor que aqui passaria a se chamar de “monitor”, levando em consi-
deração algumas participações e auxílio ao professor quanto ao aten-
dimento dos alunos em diferentes horários.
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Os diferentes modelos de ensino a distância, relacionados por 
Peters (2001) são:
- ensino por correspondência: material impresso (livros didáticos); 
- ensino a distância clássico: material diversificado como material 
impresso, televisão, rádio, audiovisuais, tutores;
- ensino a distância com base na pesquisa: caracterizado pela leitura 
de cursos de ensino a distância impressos e na frequência parcial-
mente obrigatória em seminários. Concede apenas o grau superior 
ou de mestre;
- ensino a distância grupal: programações didáticas por rádio e televi-
são associadas a atividades regulares obrigatórias, com presença;
- ensino a distância autônomo: planejar, organizar e implementar 
isoladamente. A universidade apenas aconselha, incentiva, assiste e 
fornece certificado;
- ensino a distância por teleconferência: oferecido por um consórcio 
de universidades para estudantes das universidades-membro e tam-
bém a outras instituições;
- ensino a distância com base em quatro formas de teleconferência: 
podem participar estudantes avulsos e grupos de estudantes em seus 
locais de trabalho, ligados por sua vez à atividade docente das univer-
sidades que cooperam com o projeto.

Os modelos acima apresentados, são flexíveis e variáveis, o 
que torna o ensino a distância adaptável às diferentes situações e 
necessidades.

3 Ferramentas utilizadas em ambientes
    virtuais de aprendizagem

Os ambientes de educação a distância apresentam uma diver-
sidade de ferramentas que podem promover tanto a comunicação 
síncrona como assíncrona. 
Apresenta-se, a seguir, o que compõe cada comunicação:
Comunicação assíncrona:
- e-mail: forma digital de correspondência enviada pela rede Inter-
net;
- grupos de discussão: Estimulam a troca de informações através de 
mensagens entre vários membros de uma comunidade virtual que 
têm interesses afins. Chamada também de lista de discussão;
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- world wide web (www): definida como um grande sistema de in-
formações que permite a recuperação de informação hipermídia. Ela 
possibilita o acesso universal de um grande número de pessoas a um 
grande universo de documentos;
- Ftp e Download: disponibilização de arquivos contendo áudio, tex-
to, imagens ou vídeos;
- Vídeo e áudio sob demanda: permite assistir-se, assíncronamen-
te, vídeos ou áudios previamente gravados e armazenados no ser-
vidor.

Comunicação síncrona 

- chat: comunicação em tempo real entre duas ou mais pessoas, co-
nhecida também como bate-papo;
- videoconferência: comunicação bidirecional através de envio de 
áudio e vídeo em tempo real, via web,por meio de câmeras acopladas 
ao computador;
- teleconferência: definida como todo o tipo de conferência a distân-
cia em tempo real, envolvendo transmissão e recepção de diversos 
tipos de mídia, assim como suas combinações;
- áudio-conferência: sistema de transmissão de áudio, recebido por 
um ou mais usuários simultaneamente.

A utilização de outros recursos tais como CDRoms, fitas de 
vídeo, disquetes e materiais impressos, é uma forma de complemen-
tar e auxiliar os alunos com maior dificuldade de acesso à Internet. 
Dessa forma, a inclusão de outros recursos para os cursos virtuais 
facilitará, em alguns casos, o acompanhamento dos alunos que têm 
dificuldades em suas conexões com a Internet nos cursos virtuais.

O importante é levar o conhecimento aos mais diversos pontos, 
independentemente das tecnologias utilizadas. Isso não quer dizer 
que a qualidade dos materiais tenha que ser inferior às disponíveis na 
rede. Ao contrário, pois os materiais devem ser bem elaborados da-
das as dificuldades de comunicação entre alunos, monitores e profes-
sores. Peters (2002) fundamenta a presente argumentação, dizendo:

Caso de desenvolverem ainda mais o hardware e o software necessários 
para isso, será possível fazer uma combinação das técnicas de ensino e 
aprendizagem discutidas até agora e, em parte, também integrá-las. Então 
os estudantes poderão desenvolver em seu ambiente digital de estudo tantas 
atividades de estudo jamais possíveis antes e em qualquer lugar. Eles então 
não utilizarão somente cursos de ensino à distância alternativos multime-
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diais através do CD-ROM, Internet ou ISDN, não apenas dialogarão com 
outros estudantes e não apenas participarão de preleções, seminários, exer-
cícios e aulas práticas virtuais na forma de teleconferência, mas também 
tirarão proveito de outras funções, como as oferece uma universidade no 
campus real. Desse modo descortinam-se os primeiros contornos de uma 
universidade virtual ( p. 270-271)

4 A influência das teorias de aprendizagem   
    nos ambientes de educação a distância

Segundo Moran (2002), aprendemos melhor quando viven-
ciamos, experimentamos, sentimos, quando relacionamos, estabe-
lecemos vínculos, laços, entre o que estava solto, caótico, disperso, 
integrando-se em um novo contexto, dando-lhe significado, encon-
trando um novo sentido. Aprendemos pelo pensamento, pelo en-
contro com o significado, quando interagimos com o mundo, pelo 
interesse, pela necessidade, pelo desejo de conhecer, de interagir 
com o meio social e cultural diverso.

Aprendemos realmente quando conseguimos transformar nossa vida em 
um processo permanente, paciente, confiante e afetuoso de aprendizagem. 
[...] paciente porque nunca acaba. Paciente porque os resultados sem sempre 
aparecem imediatamente e sempre se modificam. Confiante, porque apren-
demos mais se temos uma atitude confiante, positiva, diante da vida, do mun-
do e de nós mesmos. Processo afetuoso, impregnado de carinho, ternura, de 
compreensão, porque nos faz avançar muito mais (Moran (2002 p. 24).

Apesar de aprender por diversos meios, Landim(1997) apre-
senta formas de aprendizagem em que em determinados fatores pro-
piciam uma maior aprendizagem e retenção do conhecimento.

Vejamos os dados a seguir:

Fonte: Landim (1997, p. 99)

No contexto acima referenciado, pode-se inferir que, se apren-
demos mais em função do que vemos e menos por meio dos outros 
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sentidos, retemos consequentemente maior conhecimento quando 
dizemos algo, surgindo em decorrência a ação. Neste caso, poder-se-ia 
afirmar que os ambientes virtuais de aprendizagem são ferramentas 
potenciais para a aprendizagem, pois ao navegar no ambiente o aluno 
não só estará visualizando, participando, interagindo, cooperando, 
como construindo o conhecimento.

Piaget(1998), ao conceituar a noção de cooperação, afirma: 

 A cooperação, com efeito, é um método característico da sociedade que se 
constrói pela reciprocidade dos trabalhadores e a implica, ou seja, é preci-
samente uma norma racional e moral indispensável para a formação das 
personalidades, ao passo que a coerção fundada apenas sobre a autoridade 
dos mais velhos ou do costume, nada mais é que a cristalização da socie-
dade já construída e enquanto tal personalidade não tem justamente nada 
de oposto às realidades sociais, pois constitui, ao contrário, o produto por 
excelência da cooperação (p. 141).

Os recursos da Internet utilizados como suporte à comunica-
ção, tais como as salas de bate-papo, mural eletrônico, quadro com-
partilhado, fórum, áudio e videoconferência são exemplos de meca-
nismos disponíveis que permitem ampliar a interação e comunicação 
em atividades de EaD e que ganham relevância na medida em que 
uma nova maneira de produzir conhecimento vem se instalando com 
o computador, veiculando a possibilidade de se aprender, fazendo.

Nessa linha, Santoro (2002), destaca as teorias de aprendiza-
gem em ambientes virtuais como sendo 

um dos fatores mais importantes que regulam a colaboração é a teoria da 
aprendizagem a qual a interação cooperativa será baseada, buscando reco-
nhecer a dinâmica envolvida nos atos de ensinar e aprender partindo do 
reconhecimento da evolução cognitiva do homem [...].

De acordo com os estudos de framework de Santoro, salientam-se 
algumas características interessantes de serem observadas nos ambien-
tes de aprendizagem virtual desenvolvidos pela pesquisadora, a saber:
• comunicação
• síncrona e assíncrona
• grau de interação
• pequeno, médio ou grande
• coordenação
• objeto gerenciado - direitos para gerenciar uma ação
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• negociação e tomada de decisão
• livre ou estruturado
• representação de conhecimentos
• discussões – coletivas e individuais
• memória de grupo
• ficam registrados e armazenados todas as i
• percepção
• on-line e off-line
• designação de papéis
• direitos distintos
• responsabilidades diferenciadas interações dos fóruns e mensagens

De acordo com Cosacarelli (2002),  a integração de conhecimen-
tos e saberes de diversas áreas é a marca de ambientes de  aprendizagem. 
Na integração multidisciplinar (conteúdo cruzado), as fronteiras implí-
citas ou explícitas entre as disciplinas são minimizadas pela utilização, 
integração e exploração de informação, conceitos e habilidades, numa 
variedade de contextos diferentes. No caso da integração intradiscipli-
nar, as relações acontecem dentro dos limites de uma única disciplina.

5 Ambientes de suporte para educação a distância

Segundo Alava (2002), o ensino presencial continua sendo o 
mais utilizado nas Universidades, onde o professor é o único respon-
sável pelo conteúdo. Já no ensino mediatizado, ele não é mais a fonte 
principal de informação, o dono do saber, ele se torna um facilitador 
da aprendizagem, tornando o ensino mais interativo, obrigando o 
professor conhecer novas tecnologias, variando as abordagens peda-
gógicas para facilitar o aprendizado dos estudantes.

Dentro desse contexto, nesta seção apresenta-se alguns am-
bientes de suporte para educação a distância que são utilizados para 
mediação entre professores e alunos nos encontros virtuais.

6 Learning Space

O Learning Space  é um ambiente para Educação a Distância 
desenvolvido pela Lótus utilizando por algumas Instituições de Ensi-
no Superior [www.lotus.com].
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Cinco módulos de treinamento colaborativo combinam-se 
para oferecer um ambiente integrado que suporta o aprendizado ba-
seado em equipes e facilitado pelo instrutor. Os módulos são:

a) schedule: oferece recursos como as páginas de abertura.
b) media center: recursos para o desenvolvimento de cursos para 
instrutores como habilidade de incorporar facilmente multimí-
dia(incluindo vídeos e animações).
c) course room: é o ambiente interativo para colaboração entre alu-
no/equipe, aluno/aluno e aluno/instrutor.
d) profiles: é um repositório de “home pages” criadas pelos alunos. 
Seus novos recursos incluem habilidade de manter confidenciais 
as informações de telefone e endereço, opção de usar apelidos para 
identificação on-line,
e) assessment manager: ferramenta totalmente reestruturada, para 
que os instrutores possam avaliar os alunos e dar-lhe um retorno de 
seu aproveitamento;
f) customize: ferramenta para alterar a aparência do Learning Space 
e construir funções e módulos personalizados;
g) central: ferramenta para gerenciar a criação, instalação, configu-
ração e processos de matrícula/acesso de alunos aos cursos Learning 
Space. Inclui nesse recurso o Course Packs que facilita o gerencia-
mento e a distribuição do conteúdo para cursos existentes e ferra-
mentas para copiar e transferir cursos existentes.

Página inicial do Learning Space. Os usuários devem ser ca-
dastrados pelo administrador, para assim ter acesso ao ambiente.

Figura 1: www.ead.ufrgs.br
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7 Aula Net

Aula Net é um ambiente de software gratuito desenvolvido no 
LES3/PUC/RJ, para o ensino e aprendizagem baseados na Web para 
criação e manutenção de cursos a distância [http://anauel.cead.puc-
-rio.br/aulanet2/].

Este ambiente baseia-se numa abordagem cooperativa - comu-
nicação, coordenação e cooperação - enquanto a maioria dos outros 
ambientes relacionados virtualizam os elementos físicos da escola 
tradicional: corredores, quadros-negros, secretarias, sala de aula, bi-
bliotecas, etc... (Cead Puc-Pio.br, 2015).

Os usuários devem ser cadastrados pelo administrador, para 
ter acesso ao ambiente.

Figura 2: http://anauel.cead.puc-rio.br/aulanet2/

De acordo com Lucena et al., (1999, p. 107), “a explosão do 
número de ambientes de educação à distância pode ser creditada em 
parte, à Internet, sede virtual da cultura de comunicação digital em 
constante expansão. Existem três aplicações Internet essenciais ao 
AulaNet: o correio eletrônico, a WWW e a vídeoconferência digital.” 
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O Aula Net se fundamenta nas seguintes premissas:
• o autor do curso não precisa ser um especialista em Internet;
• o autor do curso deve enfatizar a interatividade de forma a atrair a 
participação intensa do aprendiz;
• deve ser possível a reutilização de conteúdos já existentes em mídia 
digital, através, por exemplo, da importação de arquivos.

8 TelEduc

O TelEduc é um ambiente para criação, participação e admi-
nistração de cursos na Web. Ele foi concebido tendo como alvo o 
processo de formação dos professores para informática educativa, 
baseado na metodologia de formação contextualizada desenvolvida 
por pesquisadores no NIED4 da Unicamp. O TelEduc foi desenvol-
vido de forma participativa, ou seja, todas as suas ferramentas foram 
idealizadas, projeto das e depuradas segundo necessidades relatadas 
por seus usuários. Com isso, ele apresenta características que o dife-
renciam dos demais ambientes para educação a Distância disponíveis 
no mercado, com a facilidade de uso por pessoas não especialistas 
em computação, a flexibilidade quanto a como usá-lo, e um conjunto 
enxuto de funcionalidades. A característica principal do Ambiente 
TelEduc é a disponibilização de atividades.

 

Figura 3: http://teleduc.faccat.br/~teleduc
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9 Gestum

A Gestum foi criada em 1999, com a missão de desenvolver 
soluções para e-learning, composta de várias metodologias e ferra-
mentas para o desenvolvimento de treinamento via Web.

Figura 4: http://gestum.com.br

10 Ambiente de Criação de Conteúdo ACC

Ambiente extremamente amigável, requer conhecimentos 
básicos de informática para sua utilização. É uma ferramenta wysi-
wyg, o que permite ao conteudista visualizar a produção do conteú-
do no mesmo formato de sua publicação. 

O ambiente ACC é de fácil utilização, pois é muito semelhan-
te a um editor de textos, com isso o professor não precisa ser um es-
pecialista em informática para disponibilizar seu conteúdo na Web.

Este ambiente comporta áudio, vídeo, imagens, gif ’s anima-
dos, flash entre outros recursos, sendo que o professor em apenas 
um clic do mouse insere as imagens, os vídeos, gráficos, etc. O 
ACC tem um padrão de tamanho que, mesmo que a figura seja 
grande, ele organiza dentro do espaço destinado a ele sem alterar  
a sua qualidade.
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Figura 5: Ambiente ACC
Fonte: http://www.gestum.com.br

11 Considerações finais

De acordo com Moran (2000),  estamos numa fase de transição 
na educação à distância. Muitas organizações estão limitando-se a 
transpor para o virtual adaptações do ensino presencial (aula multi-
plicada ou disponibilizada). Há um predomínio de interação virtual 
fria(formulários, rotinas, provas, e-mail) e alguma interação on-line.

Começamos a passar dos modelos predominante individuais 
para os grupais. A educação a distância mudará radicalmente de 
concepção de individualista para mais grupal, de utilização predo-
minante isolada para utilização participativa, em grupos.

Das mídias unidirecionais, como jornal, a televisão e o rádio, cami-
nhamos para mídias mais interativas. Da comunicação offline evoluímos 
para um mix de comunicação off e on-line (em tempo real)”( p. 143).

É importante salientar que os ambientes de suporte para edu-
cação a distância, por mais que ofereçam ferramentas que propiciem 
a cooperação e interação, não irão conseguir sozinhos que os alunos 
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construam seus conhecimentos se não tiverem uma equipe interdis-
ciplinar que se acompanhe, tanto alunos quanto professores. Pois o 
acompanhamento é o ponto fundamental para o funcionamento dos 
ambientes e a construção da aprendizagem.

Ter ambientes ricos em ferramentas interativas é importantes, 
mas, o mais importante é os profissionais estarem preparados para 
utilizar estes recursos a fim de promover as interações, cooperações 
de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem virtual. 

Contudo, precisa-se estar ciente da responsabilidade e da credibi-
lidade ou disponibilizar cursos à distância, seja via web ou outro meio 
convencional como materiais impressos. O ambiente escolhido, o su-
porte técnico e os monitores não atendem todas as necessidades para 
um curso de qualidade a distância. Deve haver um planejamento sério 
e professores comprometidos com os alunos dos programas à distância. 
Todos devem ter bem claros os objetivos didáticos a serem alcançados, 
buscando a credibilidade e a seriedade dos cursos oferecidos.
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Aspectos introdutórios: Avaliação na EaD

Um tema polêmico constantemente lembrado quando se fala 
em educação a distância diz respeito às concepções e modelos de 
avaliação que possam ser mais adequados ao contexto da sala de 
aula on-line e à distinta metodologia pedagógica que esses ambien-
tes virtuais de aprendizagem exigem dos professores.  Essa meto-
dologia específica se constrói em função de uma “aprendizagem 
autônoma” (Peters, 2004) que se torna característica do aluno on-
-line, que é o centro do processo de ensino e aprendizagem. Pallof e 
Pratt (2002) lembram que os alunos na educação a distância traba-
lham em uma comunidade virtual, cada um tem a oportunidade de 
individualizar seu percurso na busca de informação dispostas em 
formato de rede, na leitura hipertextual, ao mesmo tempo em que 
colaborativamente realizam tarefas e interagem discutindo, deba-
tendo, posicionando-se diante dos novos saberes.

Para que essa comunidade se torne significativa, a prática do 
professor on-line é fundamental, ele desempenha o papel de media-
dor, cria tarefas para gerar o envolvimento dos alunos, de modo a que 
sejam comprometidos com os desafios apresentados por ele.

Em face dessas transformações do fazer pedagógico, coloca-
mo-nos diante de uma mudança de paradigma frente à avaliação 
também, pois uma aprendizagem centrada no aluno, como a pro-
posta pela educação a distância, não pode conceber como processo 
avaliativo apenas a mensuração de resultados em termos de quan-
tidade de conhecimento adquirido.  Nessa perspectiva surgem mo-
delos que valorizam as aprendizagens quantitativas e qualitativas 
no decorrer do próprio processo de aprendizagem.

De acordo com Polak (2009), existem três modalidades de 
avaliação que são bastante conhecidas: somativa, diagnóstica e for-
mativa. A avaliação somativa procura atribuir uma nota, classifica o 
aluno de acordo com o que ele demonstra ter aprendido; a diagnós-
tica procura conhecer a bagagem cognitiva do aluno. A formativa 
pode utilizar variados dispositivos para buscar o aperfeiçoamento do 
processo de ensino e aprendizagem, sendo uma avaliação mais signi-
ficativa para a EaD, e também um instrumento de inclusão, que visa 
à participação do aluno nesse processo, ou seja, procura conhecer 
como e o que ele está aprendendo e o que ele está buscando no am-
biente virtual, no contexto de um espaço que é colaborativo e grupal.
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A avaliação formativa (Otsuka et al., 2002) permite aos alunos 
refletirem sobre o que estão estudando, sobre a aplicação possível 
dos conhecimentos que lhe são ensinados e sobre seu próprio posi-
cionamento e rendimento dentro da comunidade virtual. Trata-se de 
uma modalidade de avaliação que não é estanque, ao contrário, se es-
tende a todo processo de ensino e aprendizagem, constitui-se como 
uma avaliação contínua, e mais do que isso: torna-se um dispositivo 
de ajustes e de melhorias constantes desse percurso, ajuda ao aluno 
a aprender a se desenvolver e garante melhor qualidade do projeto 
educativo mediante o diálogo do professor com seus alunos. 

A avaliação contínua é realizada por meio do ‘acompanhamento das 
contribuições do aluno no curso, e tem grande importância na EaD por 
possibilitar a percepção do comportamento do aluno, favorecer a iden-
tificação de problemas, além de permitir alguma forma de autenticação 
da identidade do aluno, pela familiarização com o estilo e habilidades do 
mesmo (Otsuka; Rocha, 2002, p. 2).
 
Vê-se que a avaliação formativa afasta do processo avaliativo a 

figura do professor como centralizador, o que está também em con-
formidade com o papel por ele desempenhado na sala de aula on-line, 
uma vez que nesse cenário ele de fato “passa o bastão” para os seus 
alunos, deixa-os traçarem seu percurso dentro de um universo de 
desafios e perspectivas de escolhas que ele lhes oferece como estra-
tégia de seu trabalho pedagógico. Nesse tipo de modelo de avaliação 
os trabalhos em grupos também fornecem importantes subsídios so-
bre a interação, a cooperação e a colaboração entre os alunos, assim 
como sobre a capacidade de autorregulação e autonomia. A autoava-
liação ganha relevo dentro deste modelo, em que o aluno participa 
muito ativamente dos processos de aprendizagem.

Para que a avaliação formativa seja possível, um planejamento 
centrado na contextualização, conforme propõe Caldeira (2004), se 
faz necessário, na medida em que tanto as condições do ambiente 
virtual de aprendizagem podem contribuir para esse processo ou não 
- o sistema fornecendo informações relevantes para a avaliação, por 
exemplo -, quanto as características pessoais dos alunos e professores 
on-line também se tornam relevantes para esse processo avaliativo. O 
primeiro aspecto é o contexto educacional e o segundo, o contexto 
pessoal dos atores do processo de ensino-aprendizagem. 
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A contextualização é um dos princípios mais importantes para o planeja-
mento educacional. Considerar as características particulares dos ambien-
tes onde ocorrem as aprendizagens, assim como as relações que emergem 
da interação dos seus diferentes elementos é condição necessária para que 
as aprendizagens sejam significativas. Considerando que a avaliação é par-
te do processo, e não apenas uma de suas etapas, podemos dizer também 
que o contexto redefinirá a forma como a avaliação da aprendizagem deve 
ser realizada nos ambientes digitais de aprendizagem. Daí a importância de 
não procurar apenas uma adaptação dos antigos modelos de avaliação da 
aprendizagem. Este novo contexto pressupõe outro paradigma educacional, 
desafio para professores e profissionais da educação, assim como para os 
próprios alunos envolvidos nos processos (Caldeira, 2004, p. 3).

1 Contrato de Aprendizagem

O planejamento da avaliação precisa levar em consideração essa 
contextualização, mas também, precisa instaurar, em certa medida, um 
grau de contextualização das interações entre os sujeitos do processo, 
alguns autores lembram a noção de contrato de aprendizagem para de-
finir esse pacto que se estabelece entre professor e sua turma de alunos 
on-line. Esse acordo prevê o modo de funcionamento da aula on-line, 
critérios de avaliação e papéis a serem desempenhado pelos envolvidos.

Pereira (2003) afirma que o contrato de aprendizagem promo-
ve a aprendizagem auto-orientada ou autodirigida do aluno, dando 
visibilidade às responsabilidades dos sujeitos do processo de ensino-
-aprendizagem e aos critérios de funcionamento da aula on-line e de 
avaliação.  Segundo a autora, 

[...] este contrato define o nível de estruturação necessária no ensino a dis-
tância mas, ao mesmo tempo, comporta um nível de flexibilidade ajustável 
em função dos indivíduos e das suas necessidades. Ele descreve, essencial-
mente, o que o estudante irá aprender no contexto de um grupo de apren-
dizagem, servindo como instrumento de comunicação entre o Professor/
Tutor e o estudante (p. 43).

Por outro lado, Peters (2001) apresenta um modelo baseado no 
ensino a distância do Empire State College do estado de Nova Iorque. 
Segundo ele: 

Eles são desenvolvidos e redigidos pelos próprios estudantes. Neles des-
crevem que objetivos querem alcançar em determinado período de tempo, 
que conteúdos devem ser trabalhados e com que métodos, que literatura 
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querem tomar por base, quantas vezes querem encontrar-se provavelmente 
com orientadores que lhes são indicados [...] O projeto de contrato passa 
então a ser negociado com um orientador da escola superior [...] depois 
disso, os estudantes trabalham, longe das universidades, totalmente inde-
pendentes, em casa, na tentativa de cumprir o contrato [...] (p.170-171).

Esse conceito de contrato de aprendizagem não se restringe a 
uma simples negociação entre professor e aluno de questões de fun-
cionamento da sala de aula on-line. Existe uma dimensão mais ampla 
desse acordo, a qual pode ficar muitas vezes em um nível implícito 
no contrato de aprendizagem. Podemos percebê-la melhor ao nos 
reportarmos para a área da psicologia organizacional e sua aborda-
gem do contrato psicológico em grupos de trabalho. O contrato psi-
cológico define-se como uma série de idéias e convicções individuais 
vinculadas aos termos e condições em que se dá o pacto de interação 
entre dois sujeitos (Robinson, 1996).

Essas ideias e convicções apontam para o caráter subjetivo des-
se contrato que orienta a relação de trabalho, que podemos apro-
ximar em certo sentido da relação de aprendizagem, que também 
prevê compromissos recíprocos de cada pessoa envolvida; segundo 
Robinson (1996) o contrato psicológico envolve o modo como cada 
sujeito percebe e interpreta o acordo com base nas suas expectativas, 
de modo que o entendimento do contrato pode ser bastante distinto 
entre os participantes envolvidos. 

O rompimento do contrato psicológico é, de acordo com Ro-
binson (1996), a percepção de um compromisso não mantido na 
interpretação de um dos envolvidos, seu aparecimento exige que se 
pense no papel da confiança inicial que é depositada no professor, 
por exemplo, já que pensamos aqui a dimensão psicológica do con-
trato de aprendizagem. Essa confiança também envolve a concepção 
que cada aluno tem em relação ao que significa ensinar e aprender.

2 Análise dos dados

Iremos analisar a seguir duas experiências de professoras de 
educação a distância que estavam ministrando disciplinas on-line, nas 
Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), no Curso de Gradua-
ção em Administração de Empresas. Uma das disciplinas era Com-
portamento Organizacional e a outra, Fundamentos do Processo Ad-
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ministrativo; elas foram realizadas no segundo semestre de 2008 e no 
segundo semestre de 2007, respectivamente.

Nas combinações com os alunos durante o contrato de aprendi-
zagem, no que se refere à disciplina de Comportamento Organizacio-
nal e à disciplina de Fundamento do Processo Administrativo, apa-
receram alguns critérios comuns, como a valorização das atividades 
on-line, que constituem uma série de atividades como fórum de dis-
cussão, bate papo e formulários de revisão on-line, que compreendem 
mais de 60% da nota atribuída bimestralmente. As avaliações presen-
ciais são realizadas, mas a valorização mais intensa está centrada nas 
atividades construídas continuamente nas interações on-line. A pro-
fessora de Fundamentos do Processo Administrativo menciona, no 
contrato com os alunos, os critérios de avaliação nessas atividades, 
citando os itens de frequência, conteúdo e relevância das mensagens 
nos fóruns de discussão, enquanto a professora de Comportamento 
Organizacional cita os critérios de interação (os alunos devem deixar 
seu ponto de vista sobre a questão de debate no fórum e comentar 
pelo menos uma resposta de outro colega), originalidade e adequa-
ção da resposta aos conteúdos estudados. 

Dentro de um enfoque que poderíamos denominar de ava-
liação diagnóstica, a professora de Comportamento Organizacional 
realiza no primeiro encontro on-line a atividade em fórum de discus-
são que compreende uma apresentação dos temas de interesse dos 
alunos, os quais, mediante um diálogo inicial sobre o plano de ensino 
e os temas da disciplina, indicam alguns conteúdos e temáticas que 
gostariam de aprofundar durante os estudos.

Vemos abaixo algumas contribuições dos alunos nesse sentido:

Autor:  Professora

Vamos ler o texto da Aula 1 e procurar identificar quais as contribuições 
deste estudo para a realidade das organizações? Procurem opinar, apresen-
tando sua visão sincera sobre que aspectos deste estudo vocês acreditam 
que seria mais importante nossa disciplina abordar! Aguardo as opiniões 
da turma sobre isto!!! 

Aluno A: 

Várias vezes eu me questionei sobre isso: passamos a maior parte de nossas 
vidas no convívio com os colegas e no trabalho, por isso que deve ser tra-
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balhado muito o lado motivacional, qualidade de vida no trabalho é funda-
mental, fortalece o bom relacionamento e o trabalho em equipe.

Aluno B: 

Acredito que para cada colaborador existe uma motivação diferente, e é papel 
do administrador reconhecer essas motivações em especial, fazendo com que 
todos os colaboradores se sintam a vontade no trabalho, alcançando os objeti-
vos em comum propostos pela empresa.

Aluno C:

Concordo com você B, também acredito que cada pessoa se motiva de um 
jeito diferente. Alguns ficam motivados pelo aumento do salário, outros 
pela chance de crescimento... Como Administradores, líderes..., nós deve-
mos conversar com nossos colaboradores, conhecendo o que mais os moti-
varia. Criar oportunidades para eles, recompensando seus esforços. Acredi-
to que comunicação é essencial para um bom líder.

Aluno D:

Boa noite professora. Acredito que deve haver um elo de comunicação entre 
os colaboradores e a diretoria da empresa, ou seja, um “porta-voz”. No caso, 
imagino que seja o gerente de cada área, pois é ele quem conhece a realidade 
do setor e sabe o que acontece lá dentro. Penso que para cada pessoa exista 
uma motivação diferente, mas, que se o colaborador perceber e se sentir im-
portante para empresa, com certeza ele fará melhor seu papel.

Percebe-se que no diálogo dos alunos, entre eles e com a profes-
sora, estabelece-se um elenco de questionamentos que servem como 
baliza para o professor detectar o conhecimento que os alunos tra-
zem sobre os temas da disciplina, as suas experiências profissionais e 
a ligação delas com os conteúdos que provocam mais a curiosidade 
dos alunos. Diante da emergência desse panorama de questionamen-
tos a professora pôde estruturar debates on-line que explorasse esses 
aspectos apontados pelos alunos, garantindo a inclusão dos alunos 
na construção da proposta de estudo ao longo do semestre. Essa é 
uma experiência valiosa de processo avaliativo fundamentado sob 
uma perspectiva construtivista, em que se verifica a avaliação desde 
o início dos encontros on-line, possibilitando elos entre a teoria e a 
experiência pessoal dos alunos.
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A professora de Fundamentos do Processo Administrativo rea-
lizou uma avaliação com seus alunos depois de cada bimestre, pro-
curando instaurar um espaço de escuta dos alunos sobre o funciona-
mento da disciplina e sobre a percepção deles sobre seu aprendizado 
nessa caminhada, perguntando-lhes sobre os aspectos positivos e ne-
gativos da disciplina sob o ponto de vista deles. Desse modo, ela pôde 
detectar alguns aspectos para serem ajustados e perceber o que mais 
valorizam os alunos na experiência da sala de aula on-line. A seguir, 
vemos algumas das falas dos alunos:

Pontos positivos:

“Por ser a distância, o aluno aprende mais, pois toda semana ele é avaliado 
nas atividades, assim ele se esforça.”
“É possível se dedicar mais, pois há como remanejar o melhor dia e horário 
para realizar as tarefas, o estudo... Os recursos são maiores também, pois 
posso buscar o assunto em outras fontes enquanto estudo, o que agrega 
mais aprendizado.”
“Estou aprendendo bem mais que a aula presencial, pois temos um traba-
lhinho por semana para exercitar o que aprendemos...”
“Os Chats são divertidos, pois há troca de idéias com a professora e com os 
outros colegas.”
“A professora demonstra ter pleno conhecimento sobre a matéria, as aulas se 
dão em um clima descontraído, através das questões, temos oportunidade de 
aprendermos, colocando na prática o que aprendemos, e a professora está sem-
pre solícita para nos esclarecer alguma dúvida.”

Pontos negativos:

“Tentar não passar, ou melhor, não acumular duas tarefas para um mesmo 
dia, pois infelizmente acabo fazendo a tarefa no último dia e acabo estou-
rando o horário ou não lendo o conteúdo para depois realizar a tarefa o que 
dificulta bastante na hora de responder. Este problema é culpa minha, devi-
do ao excesso de trabalho, e por acessar as atividades do EAD na empresa, 
e não poder largar as coisas da fábrica e fazer as minhas coisas a qualquer 
momento.”
“Achei o conteúdo muito aprofundado, poderia ser bem mais resumido, 
pois querendo ou não gravamos na mente aquilo que mais nos chama a 
atenção, e nem sempre são os pontos principais.”
“Exige muita concentração e atenção, que muitas vezes ficam dispersas.”
“Ficam algumas dúvidas que seriam tiradas se fosse presencial.”
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Identificam-se algumas questões reconhecidas pelos alunos 
quanto à organização necessária para leitura e realização das ativida-
des, que para alguns aparece como uma exigência detectada por eles 
mesmos de maior disciplina e autogerenciamento, o que eles apon-
tam nessas reflexões. A avaliação como modo de apontar possíveis 
mudanças para o professor, e também para o aluno, com vista a uma 
maior eficiência na realização do processo de ensino-aprendizagem é 
um exemplo indubitável do que se denominou anteriormente como 
avaliação formativa.

Destaca-se ainda, dentre as atividades propostas em fórum de 
discussão da disciplina de Comportamento Organizacional, uma ati-
vidade que surpreendeu aos alunos por seu caráter pouco conven-
cional e ao mesmo tempo possibilitou uma avaliação do processo de 
aprendizado ao final da disciplina, que não se restringiu à verificação 
de conteúdos, mas que objetivou uma reflexão ampla do que eles en-
tendiam como aprendizado adquirido durante os diversos debates e 
encontros on-line que realizaram discutindo temas diversos dentro 
do programa previsto da disciplina. Tratava-se de um desafio musi-
cal, no qual os alunos deviam escolher uma música, deixando links 
para que os colegas pudessem ouvi-la em algum site da web, ao mes-
mo tempo em que eles apresentariam o porquê de essa canção repre-
sentar algum aspecto do seu aprendizado na disciplina.

Algumas das contribuições dos alunos nesse fórum apresen-
tam-se abaixo:

Aluno A:

“Vem vamos embora que esperar não é saber, quem sabe faz a hora não 
espera acontecer. Este refrão tem um sentido todo especial para mim, pois 
mudanças acontecem permanentemente em nossas vidas e não podemos 
esperar que os outros nos atropelem, precisamos acompanhar a evolução e 
fazer acontecer.”

Aluno B:

“Bem, eu confesso que não tinha nenhuma ideia de que música escolheria 
que tivesse a ver com nossos temas debatidos em aula. Mas após pensar um 
tempo, lembrei de uma música que gosto muito e acho que tem a ver com 
alguns temas discutidos:
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Música: Girassóis 
Banda: Cidadão Quem

Esta música nos mostra que apesar de buscarmos sempre nossos ideais, ela 
relata nossas preocupações do dia a dia, nossa correria e nosso esforço para 
que tudo esteja resolvido. Esta música nos diz, deixe o sol bater na cara e es-
queça tudo o que te faz mal, ou seja, nem sempre temos motivação e energia 
para a correria das nossas vidas e de nosso trabalho. Porém independente 
do que aconteça temos que parar e esquecer o cotidiano e a rotina. Senão 
perdemos momentos importantes e deixamos de relaxar.
E a vida não deve ser feita só de trabalho e preocupações.
Escutem que aposto que vocês vão gostar.

Aluno C:

Nossa Prof. por esta acho que ninguém esperava. . . mas achei legal, diverti-
do, e com certeza vai expor um lado nosso que não teríamos oportunidade 
de compartilhar de outra forma. Quero aproveitar e agradecer aos colegas 
pelas ideias e compreensões compartilhadas, que tenhamos todos um óti-
mo final de semestre. Paciência - Lenine
Composição: Lenine e Dudu Falcão

Cada tema estudado me reportou a situações vividas, ou pelo menos conheci-
das, eu poderia escolher várias músicas, mas a palavra paciência é importante 
em qualquer momento da vida, tanto pessoal quanto profissionalmente, e, 
além disto, a letra e a melodia sempre me trazem conforto, reflexão, me faz 
respirar e isto oxigena o cérebro. (risos).

Corremos e, às vezes, nos debatemos no meio do caminho, nos perdemos, e 
sofremos, mas sempre espero melhorar, não apenas profissionalmente, mas 
principalmente como pessoa, melhorar com o mundo e também comigo 
mesma. A vida é tão rara e em que momento sei que estou insistindo, per-
dendo ou ganhando tempo? A vida não para, mas não quero apenas correr 
só porque é isto o que todos estão fazendo, quero poder ter a tranquilidade 
e a segurança de andar no meu próprio ritmo, de respeitar meus próprios 
conceitos e não olhar jamais para traz com a mágoa de culpar a falta ou o 
excesso de tempo. Nem sempre consigo, mas “me recuso, vou na valsa”.

Aluno D:

Vou postar uma música do cantor Raul Seixas. A música é  “Tente outra 
vez”. Acho legal essa música, pois serve como motivação para não desistir-
mos de nada, mesmo que algo não tenha saído conforme estava planejado, 
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devemos sempre tentar fazer o melhor, pois somos capazes, basta ter força 
de vontade e não desanimar se encontrarmos obstáculos pela frente.

Aluno E:

Fábrica - Legião Urbana 
Composição: Renato Russo

‘Nosso dia vai chegar,
Teremos nossa vez.
Não é pedir demais:
Quero justiça,
Quero trabalhar em paz.
Não é muito o que lhe peço –
Eu quero um trabalho honesto
Em vez de escravidão...’
No começo quando olhei qual era o desafio não tinha nem idéia de qual 
música eu poderia escolher, depois lembrei dessa, e achei bem interessante 
pois retrata muito bem o que nós estudamos, pois fala que as pessoas não 
querem trabalhar como escravos, elas querem ter seus direitos, não querem 
ter chefes que não saibam dialogar, que só pensam em produção, isso acaba 
desmotivando as pessoas e fazendo com que elas não acreditem em mais 
nada e ninguém, fazendo com as mesmas percam a vontade de trabalhar e 
viver dignamente.

Os alunos constroem reflexões sobre o que estudaram, sobre 
os temas da disciplina e sua aplicação para sua vida profissional, a 
relação desses estudos com seus sistemas de valores e sua visão so-
bre o mundo do trabalho. Além dessa atividade, foi realizada uma 
atividade em grupos com revisão de conteúdos também, porém a re-
ceptividade dos alunos a esse desafio musical foi muito significativa, 
denunciando que consideraram essa interlocução uma oportunidade 
de se conhecerem mais uns aos outros, trazendo suas crenças e seus 
sentimentos vinculados às situações que surgem no ambiente de tra-
balho e na convivência social em geral. Falaram de seu modo de en-
carar os desafios da vida e trouxeram diversos comentários, também 
em relação ao que diziam seus colegas, identificando-se com pontos 
de vista em comum ou ainda surpreendendo-se completamente com 
algumas ideias dos colegas. 

O fato de afirmarem que era uma surpresa a atividade e se 
sentirem meio perdidos inicialmente foi bastante positivo, pois os 
alunos facilmente habituam-se ao estilo de atividade proposto nas 
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aulas on-line, o que não pode ocorrer com o professor, que preci-
sa descobrir e inventar insistentemente novos modos de trabalhar 
on-line, provocando a curiosidade e a motivação dos alunos no 
contínuo processo de construção e avaliação dos aprendizados.

Conclusões

A avaliação como processo contínuo mostra-se um importante 
instrumento de trabalho e de qualificação para a prática pedagógica 
em educação a distância, tanto que a ênfase em distintas modalidades 
de avaliação que podem se aplicar ao contexto de ensino-aprendiza-
gem on-line tem sido foco de discussões de diversos autores. Fala-se, 
sobretudo, na possibilidade de pensar-se avaliação como instrumen-
to de inclusão do aluno no processo de exame de temas e conteúdos e 
sua aplicação à realidade da sua atual e/ou futura prática profissional, 
o que vem ao encontro de uma maior adequação dos programas das 
disciplinas em cursos de graduação à situação do aluno e de seus 
interesses de formação.  

Com base nessas premissas, vimos que através de diversas es-
tratégias metodológicas adotadas por professoras de disciplinas on-
-line em cursos de graduação da FACCAT, Faculdades Integradas de 
Taquara, estabelece-se um contrato de aprendizagem com os alunos 
como parte desse processo avaliativo contínuo, de modo que critérios 
de avaliação e de funcionamento das aulas on-ine são combinados e 
discutidos abertamente com os alunos. Nesses contratos observam-se 
os critérios estabelecidos para a avaliação continuada das atividades 
no fórum de discussão on-line, que buscam garantir a qualidade da 
leitura e das discussões dos alunos nesse espaço, além de valorizar o 
esforço dos mesmos em se manter comprometidos com a disciplina a 
distância, aspecto muito importante para o sucesso dessa modalidade 
de ensino. 

Quando consultados os alunos sobre o funcionamento da dis-
ciplina e sobre sua percepção do aprendizado que estão conseguindo 
construir, as contribuições que eles apresentaram indicaram tanto a 
conscientização de aspectos metodológicos a serem melhorados no 
material didático, quanto a atitude de responsabilidade e crítica pes-
soal que eles admitem ser indicada ao comentarem o que poderiam 
ter feito de outro modo e que teria ajudado para a obtenção de re-
sultados mais satisfatórios em seus estudos, como por exemplo, ter 
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maior organização de tempo, disciplina e dedicação a tarefas e leituras.
Algumas atividades diagnósticas procuraram logo ao início da 

disciplina encontrar nos alunos focos de interesse e temas importan-
tes que poderiam ser mais aprofundados durante as aulas, ou ainda 
incorporados aos conteúdos programáticos, o que também evidencia 
o caráter formativo que a avaliação pode adquirir a partir de uma 
perspectiva construtivista.  Também a importância de atividades nos 
fóruns de discussão que avaliem a visão dos alunos sobre o que pu-
deram aprender e sobre o crescimento pessoal e afetivo que tiveram 
durante a caminhada de um semestre de estudos na disciplina on-line 
são momentos importantes de avaliação que não focalizam apenas o 
conhecimento adquirido dos conteúdos, mas uma concepção abran-
gente do processo educativo que mostra resultados muito enriquece-
dores como o dos casos relatados nesse artigo.
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1 Introdução

Uma dificuldade comum e polêmica que permeia tanto a edu-
cação mediada pelas tecnologias da informação quanto à educação 
presencial são o como mensurar o desenvolvimento do aprendente, 
ou seja, a avaliação, a certificação do conhecimento.

Estudos1 2 apontam para a realidade de que a educação media-
da pelas tecnologias de informação propõe um novo paradigma que 
extrapola aos processos do ensino presencial e a própria educação a 
distância. Esse novo paradigma, que provavelmente, combinará os 
benefícios de ambos. Portanto, o ensino e a aprendizagem on-line 
necessitam de novos estudos, pesquisas aprofundadas e construção 
de conceitos sistêmicos e fazeres pedagógicos competentes, em es-
pecial da avaliação discente, que busquem saciar as necessidades de 
professores e alunos envolvidos nesta, ainda nova, modalidade de en-
sino e de aprendizagem.

Percebe-se que essa é a esteira de inquietações em que cami-
nha o tema do 16º Congresso da ABED. “Conteúdo, apoio ao apren-
diz e certificação – Os ingredientes Centrais para a Eficácia em EaD”, 
é o tema. A chamada para os trabalhos científicos redigida pelo Pre-
sidente da ABED especifica os aspectos referenciados no tema do 
evento da seguinte forma: “Consideramos que os três ingredientes 
básicos compondo programas de EaD são conteúdo (o conhecimen-
to em si e o seu arranjo eficaz), apoio ao aluno (tanto pelos pro-
fissionais, professores e seus apoiadores, quanto pela tecnologia), e 
certificação do conhecimento (maneira de avaliar a apropriação do 
saber pelo aprendiz e a outorga de um documento comprobatório), 
(grifo nosso) então seu sucesso está na integração sagaz e bem testa-
da desses ingredientes.”

O objetivo da construção do presente artigo está na pesquisa e 
revisão dos trabalhos científicos orais apresentados nas oito últimas 
edições do referido congresso, que tratem do terceiro ingrediente, 
segundo Litto, para a eficácia da EaD, que é “a certificação do conhe-
cimento (maneira de avaliar a apropriação do saber pelo aprendiz e a 
outorga de um documento comprobatório).”
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2 Métodos da Pesquisa e Análise dos Artigos Selecionados

As evidências investigadas e reveladas por essa pesquisa-re-
visão pretendem demonstrar as diferentes abordagens do processo 
avaliativo na Educação a Distância (EaD). Dessa forma, o foco de 
estudo se estabelece nos anais do congresso brasileiro de significa-
tiva relevância na área - o Congresso Internacional ABED de Edu-
cação a Distância. A pesquisa foi realizada em todas as classes dos 
eventos desenvolvidos entre as edições do 8º ao 15º congresso, que 
abordam o tema - a certificação do conhecimento (maneira de ava-
liar a apropriação do saber pelo aprendiz e a outorga de um docu-
mento comprobatório). Portanto, o foco de análise serão os artigos 
com apresentação oral, nos congressos realizados nos anos de 2001 á 
2009, porém, excluindo o ano de 2006. Ano em que a ABED realizou 
o congresso juntamente com o 22º ICDE – International Council for 
Distance Education, na cidade do Rio de Janeiro.

Algumas questões guiarão esta pesquisa-revisão, tais como: 
Quantas publicações por ano e na totalidade dos eventos? Há a preo-
cupação, demonstrada pelo volume de pesquisas apresentadas nos 
oito eventos, com o estudo da avaliação discente? Quais os autores 
mais citados nos artigos? Os estudos foram realizados individual-
mente, em grupo, são vinculados a quais instituições? Quais as cate-
gorias de subtemas empregados? Quais foram as categorias de abor-
dagens metodológicas adotadas nos artigos?

2.1 Amostra

Os artigos componentes da amostra apresentam relação dire-
ta com o tema “a certificação do conhecimento (maneira de avaliar 
a apropriação do saber pelo aprendiz e a outorga de um documen-
to comprobatório).” Portanto, as palavras avaliação, mensuração ou 
certificação constam, no título do trabalho científico.

Nos oito congressos realizados nos anos de 2001 a 2009, so-
mente não há publicações em 2006, foram apresentados 1.029 arti-
gos, dos quais, 98 apresentam as palavras – avaliação, mensuração 
ou certificação, em seu título, e somente 37 destes tratam do estudo 
sobre – avaliação do desempenho discente. A amostra do presente 
estudo é composta por 37 artigos científicos apresentados nas oito úl-
timas edições do congresso, publicadas nos canais virtuais da ABED.
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Após a leitura sistemática de todos os trabalhos, optou-se pela 
exclusão daqueles que, embora apresentassem as palavras-descritora 
da pesquisa em seu título, não tratavam do estudo sobre a certifica-
ção da aprendizagem discente. Entre os 98 artigos selecionados em 
uma primeira análise, 61 deles não estavam enquadrados nessa con-
dição, restando 37 artigos para as análises qualitativas e quantitativas 
no foco – avaliação discente.

3 Apresentação e análise dos resultados

Tendo presente o critério de seleção dos trabalhos e após a leitu-
ra sistemática de todas as produções, num total de 1.029, optou-se pela 
exclusão daqueles que, embora estivessem dentro do critério original, 
abordavam a avaliação sobre outros temas.

Na Tabela 1 a seguir, pode-se verificar a distribuição percentual 
dos artigos que tratam da temática avaliação da aprendizagem discen-
te, perante o total de publicações do evento no correspondente ano.

2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009

Total de apresentações orais 55 58 112 115 192 161 172 164
Artigos selecionados - 

primeira análise 3 3 5 24 21 14 8 20

Artigos - avaliação da apren-
dizagem discente 1 0 2 7 12 5 2 8

Percentual - trabalhos de 
avaliação da aprendizagem 
discente em relação ao total 

de cada evento

1,82 0 1,79 6,09 6,25 3,11 1,16 4,88

Tabela 1: Percentual das publicações analisadas e total de publicações por evento

Mediante a distribuição por ano das produções apresentadas na 
Tabela 1, é possível vislumbrar um significativo crescimento, principal-
mente nos anos de 2004 e 2005, sobre os estudos realizados na investiga-
ção do referido tema.

Através dos dados da Tabela 2, apresentados a seguir, é possível ob-
servar que as pesquisas sobre a avaliação discente não ocupa o principal 
foco de estudos, com exceção do 12º congresso realizado no ano de 2005, 
em Florianópolis, com o tema: A educação a Distância e a Integração das 
Américas, demonstrando que a relação entre tema do evento e quantida-
de de estudos sobre avaliação discente não se estabelece. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009
Artigos selecionados 3 3 5 24 21 14 8 20

Artigos no foco 
desta análise – avaliação da 

aprendizagem discente
1 0 2 7 12 5 2 8

Artigos com foco 
na avaliação de cursos 1 0 0 8 3 3 1 4

Avaliação de ambiente 
e/ou ferramentas tecnológicas 1 1 1 2 2 1 1 5

Avaliação do desempenho 
docente 0 0 1 1 1 0 0 1

Avaliação do desempenho de 
tutores 0 1 0 4 1 0 2 1

Avaliação de material didático 0 1 0 1 1 1 1 1

Avaliação institucional 0 0 1 1 1 4 1 0

Tabela 2: Focos do estudo sobre avaliação nos artigos selecionados 

Considera-se de suma importância destacar que o único dos 
oito eventos foco desta pesquisa que apresentava em seu tema, de 
maneira explícita, a palavra – avaliação foi o 11º  Congresso, realiza-
do em Salvador no ano de 2004, cujo tema era: Avaliação – compro-
misso para a qualidade e resultados. Este foi o evento com um maior 
número de artigos selecionados em uma primeira revisão (24 de 115 
apresentados), mas que proporcionalmente teve uma menor investi-
gação sobre – avaliação da aprendizagem discente.

Analisando a variável número de autores por artigo, na Tabela 
3 a seguir, percebe-se que a pesquisa está concentrada na produção 
individual.

Ano/Edição Um autor Dois autores Três autores Quatro autores

2001/8a 1 0 0 0
2002/2a 0 0 0 0

2003/10a 1 1 0 0
2004/11a 3 2 1 1
2005/12a 7 1 3 1
2007/13a 3 0 2 0
2008/14a 0 2 0 0
2009/15a 4 3 1 0

Total 19 9 7 2

Tabela 3: Quantidade de autores por artigo publicado
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Ao distribuir os autores e coautores segundo o gênero, verifi-
cou-se que há um significativo número de pesquisadoras, ou seja, 57 
autoras e coautoras para 15 autores e coautores, demonstrando que 
79,17% dos estudos sobre avaliação discente nos referidos congressos 
foi o foco de preocupação dos estudiosos do gênero feminino. Uma 
curiosidade é que dos 19 artigos com um autor, 13 ou 68,42% são do 
gênero feminino e 06 ou 31,50% são do gênero masculino.

No que se refere às instituições às quais o trabalho estava vin-
culado, optou-se por considerar aquela à qual o primeiro autor esta-
ria ligado quando da publicação dos trabalhos. Evidenciou-se, nessa 
etapa, a predominância de publicações oriundas das universidades 
privadas, com 15 publicações; universidades públicas com 11 artigos; 
faculdades com 8 publicações e outras entidades como Marinha do 
Brasil com 2 artigos e o SENAC com 1 trabalho.

As referências bibliográficas preponderantes são apresentadas 
na Tabela 4 a seguir. Optou-se por identificar os quinze autores mais 
citados como referências bibliográficas nas publicações foco deste es-
tudo, excluindo-se as autocitações dos autores dos trabalhos.

Autores Número de Referências
1 ARETIO, L. G 4
2 ESTEBAN, M.T. 4
3 HADJI, C. 5
4 HARASIM, L. 8
5 HOFFMANN, J. M. L. 21
6 LEVY, P. 7
7 LUCKESI, C.C. 8
8 MORAN, J. M. 5
9 OTSUKA, R. 9

10 PALOFF, R. M. e PRATT, K 8
11 PETERS, O. 6
12 PIAGET, J. 4
13 PERRENOUD, P 14
14 SILVA, M. 8
15 VIGOTSKI, L.S. 6

Tabela 4: Os quinze autores mais citados

A referência mais citada nos 37 artigos foco deste estudo foi  
Jussara Maria Lerch Hoffmann, cujos livros foram: Avaliar para pro-
mover; Avaliação Mediadora; Pontos e Contrapontos; Avaliação: mito 
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e desafio. Em segundo lugar com 14 referências ficou Philippe Perre-
noud com a obra Avaliação: da excelência à regulação das aprendiza-
gens – entre duas lógicas.

Na estruturação das categorias quanto às palavras chave das 37 
publicações selecionadas, temos uma predominância de – Avaliação 
da aprendizagem, conforme a Tabela 5 a seguir:

Subtemas dos artigos 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009

Avaliação da aprendizagem 1 - 2 8 13 4 2 7
AVA - Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem - - - 1 4 1 1 2

Ferramentas, instrumentos 
de avaliação - - - 1 2 - - 3

Tecnologia Educacional - - 1 - 2 - - 2
Avaliação formativa - - - 1 1 1 1 1

Educação a Distância 1 - 1 6 6 4 2 -
Colaboração - - - 1 1 2 - -

Paradigmas avaliativos - - - - 1 1 - -
Aprendizagem colaborativa - - - - 1 1 - -

Interação - - - 1 1 - - -
Comunicação on-line - - - 1 1 - - -

Retroalimentação - - - 2 1 - - -
Formação Continuada dos 

professores - - 1 1 - - - -

Design - - - - 2 - - -

Tabela 5: Categorias de subtemas abordados nos trabalhos por ano

Somente com uma ocorrência como palavra chave, nos 37 ar-
tigos analisados, foram: avaliação construtivista, distância transacio-
nal, rubrica, portfólio, qualidade na avaliação, estratégias pedagógi-
cas, aprendizagem significativa, inteligências múltiplas, pedagogia, 
competências, multidimensionalidade, contrato de aprendizagem; 
produção escrita, negociação e construção de significados e processo 
de avaliação.

Nas categorias de abordagens metodológicas dos artigos se-
lecionados, utilizou-se o critério adotado pela tipologia de Bloom 
[3][4], que é baseado em quatro grupos, os quais são: revisão, apli-
cação, análise e síntese. Considerou-se revisão a sistematização de 
revisão bibliográfica ou de conceitos teóricos, na qual é possível in-
cluir exemplos práticos sem perder sua especificidade.
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Aplicação é, propriamente, a aplicação de um modelo ou con-
ceito de referência num estudo de caso ou situação. A categoria de 
análise pressupõe um artigo, em geral, sustentado por um estudo 
teórico – prático, no qual se utiliza uma teoria original ou uma pro-
posição de estrutura para estudar determinado fenômeno. A quarta 
categoria é a síntese que trata de uma reflexão na qual são realizadas 
analogias e comparações em relação a outras áreas de conhecimento.

Os dados da Tabela 6 demonstram que a predominância, com 
19 dos 37 artigos, ou seja, 51,35% foi utilizada a abordagem metodo-
lógica caracterizada como aplicação.

Abordagem 
Metodológica 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 Total

Revisão - - - 2 4 1 - 1 8
Aplicação 1 - 1 3 6 3 2 3 19

Análise - - - 1 1 1 - 2 5
Síntese - - 1 1 1 - - 2 5
Total 1 0 2 7 12 5 2 8 37

Tabela 6: Categorias de abordagens metodológicas para análise dos artigos

Os dados da Tabela 6 revelam a preferência por procedimen-
tos metodológicos denominado neste estudo por aplicação, levando 
a inferência da necessidade demonstrada pelos investigadores por 
entender aquilo que acontece na realidade do pesquisador e, talvez, 
demonstrando a percepção da avaliação do aprendente ainda como 
um tabu, como um elemento fundamental no processo de ensino e 
de aprendizagem que merece significativa e relevante investigação.

4 Considerações Finais

Os dados levantados revelam a pequena existência de pesqui-
sa sobre o tema da avaliação discente. A heterogeneidade do tema 
avaliação abordando com maior volume a mensuração de cursos, 
ferramentas, ambientes, entre outros, demonstra a difícil, árdua e 
complexa trama de dificultadores que envolvem a mensuração do 
desempenho do aprendente na educação formal.

Revela também, a preferência por estudos individuais e por 
procedimentos metodológicos, um tanto simplificado, denomina-
da neste estudo por aplicação, levando a inferência da necessidade 
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demonstrada pelos pesquisadores por entender aquilo que acontece 
na  realidade do pesquisador e, talvez, demonstrando a percepção da 
avaliação do discente ainda como uma “caixa-preta” a ser desvelada.

Constata-se a necessidade de que haja um significativo aumen-
to na discussão sobre a avaliação da aprendizagem, e principalmen-
te o direcionamento da preocupação em utilizar a avaliação como 
estratégia pedagógica, como parte essencial do planejamento, e não 
como um simples instrumento de verificação da aprendizagem.

No que se refere às pesquisas futuras, a construção deste artigo, 
abriu um sem número de possibilidades para a investigação dos ele-
mentos interagentes que desempenham os seus papéis no processo 
avaliativo.

NOTAS

1HOFFMANN, J. Avaliar para promover. Porto Alegre: Mediação, 
2001.
2NEDER, Maria Lúcia Cavalli. O processo de gestão e avaliação na 
educação a distância. UFMT, 2004, notas de aula.
3 BLOOM, Benjamin S. Taxonomy of educational objectives. Boston: 
Pearson Education, 1984.
4 _____. HASTINGS; MADAUS. Manual de avaliação formativa e so-
mativa do aprendizado escolar. São Paulo: Pioneira, 1971.
5 Congressos Internacionais de educação a distância - ABED - Asso-
ciação Brasileira de Educação a Distância. Disponível em: <http://
www2.abed.org.br/congressos.asp>. Acesso em: abr./maio 2010.
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1 Introducing the Distance Learning Collaborative 
System – DiLCoS and Eduline - a learning environment 
for developing on-line courses 

The user community of the Internet will be in the mainstream of 
everyday life. Its demographics will look more and more like the 
demographics of the world itself […] The true value of a network is 
less about information and more about community. The information 
superhighway […] is creating a totally new global social fabric

 [Negroponte, 1995, p. 183]

We propose a distance learning environment to be developed 
according to a system’s view based on the organizational principle 
that all parts will add to the whole and that a distance learning system 
as a whole can be composed following such conception:

The systemic or organizational principle: links the knowledge of the parts to 
the knowledge of the whole, according to the bridge indicated by Pascal – I 
have as impossible the knowledge of the whole without knowing its parts 
and to know its parts without knowing its whole (Morin, 1999, p. 32).

We will call it as Distance Learning Collaborative System or 
DiLCoS hereafter. In its composition it shall have a multidisciplinary 
team with specific group strategies to take care of all the courses to be 
offered; it shall be an open learning environment where our students 
will interact, collaborate and/or cooperate with each other and with 
the teams involved, and where their degree of immersion will imply 
in their learning outcomes.

A shared and contextualized evaluation can be proposed as we 
believe that virtual students are co-responsible in their own learning 
processes. As follows, Eduline, a learning environment derived 
out of that conception will be presented along with POPEs, one of 
its ongoing courses. Finally, we will look into some implications 
of DiLCoS-Eduline-POPEs, on learning competence outcomes, 
advances and potentials to education in general as well as a few 
limitations. A possible virtual distance learning environment – 
Eduline – inspired by a complex system conception as DiLCoS, 
has been  developed and implemented by a multidisciplinary 
team at NEO/FACCAT*, according to the principles underlying 
* Núcleo de Educação On-Line, Faculdades de Taquara, RS, Brasil. Website: http://neo.faccat.br.



55

DiLCoS. Eduline has been developed utilizing open source software 
such as PHP for its programming and MYSQL for its database. In 
addition, POPEs - Portuguese for Foreign Students – an ongoing 
course, designed in modules – is being offered in Eduline. It is here 
displayed as an educational project built with educational objects to 
be transformed, recreated, and eventually utilized in other education 
or language projects.

Figure 1: Eduline, the on-line education environment created at NEO/FACCAT

2 The multidisciplinary team 
   and group strategies in DiLCoS-Eduline-POPEs 

The multidisciplinary team involved in the design, production 
and delivery of courses in general and in POPEs in particular 
(including assessment and evaluation) comprises the following 
persons and their specific roles:
• the specialist, teacher or tutor: is responsible for elaborating the 
contents, the goals and objectives of the courses to be offered;
• the writer: gives to the program and related contents an adequate 
and easy to follow format for the specific groups of students attending 
to the courses, in agreement with principles, goals and objectives 
proposed for the courses and the DiLCoS-Eduline;
• the multimedia developer: is responsible for the generation of the 
various multimedia software to be used throughout the courses 
programs and activities; - The instructional designer: is responsible 
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for the technical and pedagogical format adapting the contents to the 
various learning groups, optimizing the materials utilization to the 
activities proposed, according to the collaborative approach.
• web designer: deals with the developing of all Internet based 
programs needed for the course delivery over the Web and the 
interface with the visual elements displayed in the DiLCoS-Eduline-
POPEs courses; also with the production of adequate graphic material 
to illustrate concepts. Figure 2, shows an example of a visual artefact 
displayed in Eduline (an activity of Lesson 3) created for POPEs.
• linguist Reviewer: takes care of the orthographic and grammatical 
review of texts as well as with their quality and language adequacy 
according to contexts. In Eduline-POPEs both teacher and linguist 
reviewer is the same person. 
• administrative support: will take care of the printed material, their 
filing and distribution among other tasks.
• technical support: maintains the effectiveness of the system 
operating 24h a day and 7 days a week; also provides the back up of 
all the on line materials.

Figure 2: POPEs, an activity of Lesson 3
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The following strategies are thus necessary in order to maintain 
the DiLCoS-Eduline multidisciplinary team working collaboratively 
and in a communal, dialogic system:
• be involved in the same principles, objectives and goals;
• work in an integrated mode when planning the courses programs; 
• assist teachers, students, and other non-technical/pedagogic 
people involved in the courses with their technical-pedagogic needs, 
permanently;
• follow the whole process keeping in mind the DiLCoS-Eduline 
collaborative/communal/dialogic proposal;
• assess and evaluate students as well as courses development team 
in agreement with objectives, emergent needs, adjusting them to the 
new coming stages; and 
• have flexible and adaptable attitudes during course programming 
when necessary or possible, to keep the DiLCoS-Eduline system 
running according to its open conception and complex principles.

3 An open learning environment 
   a dialogic learning community 

Moran (1998) mentions that the Web utilization for learning 
development provides the increase of linguistic, geographical and 
interpersonal connections:

with the linguistic connections, because s/he interacts with countless 
texts, images, narratives, colloquial and elaborated forms, with serious 
and popular texts; with the geographical connections, because s/he moves 
continuously in different spaces, cultures, acquiring an ecological vision of 
the city problems; and with the interpersonal connections, because he/she 
communicates and gets to know closer and distant people, of his/her age 
and of others, on line or off line. (p. 85)**

Through that interaction, students develop their cooperative/
collaborative learning and working together, sharing information, 
interacting inside/outside the group dialogically. As Moran puts it, 
“Successful interaction increases learning” (p. 85). 

In order to have a significant interaction among the participants 
and have them immersed in DiLCoS – Eduline courses fully it is 
** Moran’s quotations are originally in Portuguese and have been translated into English by 
Janete Sander Costa.
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necessary that the team that plans, designs and teaches its courses be 
well prepared and in tune with the underlying principles that sustain 
the system, the academy mission, and broader educational goals.

A few pre-requisites are then suggested for this multidisciplinary 
team to work in the same direction, specially: have the concepts of 
developing personal autonomy in relation with the group in mind 
while interacting with students, what has to be proposed in the 
course guidelines; consider learning a social and individual process 
that requires intensive and continuous effort between teachers and 
students, among students themselves, and students with their teacher 
as well as other team members involved in order to be successful; 
keep students connected and involved with the course, with the 
teacher and support team by delivering them continuous support 
and feedback to maintain their motivations and affections high.

3.1 Methodology

For each distance course there should be specified general and 
specific objectives, purposes and goals for teaching and learning, for 
knowledge production with confidence and competence.

From the DiLCoS-Eduline-POPEs standpoint it is relevant to 
specify the target public, defining the learner profile for which the 
course is addressed; also the nature of the course, whether graduation, 
extension, post-graduation; number of vacancies; application, 
selection, enrolment process; pre-requisites such as list of subjects, 
themes, topics; also evaluation procedures and a list of modules the 
participant should have and know beforehand.

For each module it should be specified the objectives of the 
module, a list of activities, with clear indication of the compulsory and 
the elective ones; necessary software; main articles and support articles 
(elective); interesting links; other resources such as Power Point 
presentations, audio/video-clips, animations, Flash, among others. 

Each topic can be associated with self-evaluation formative 
evaluation activities. These activities constitute a type of evaluation 
with questions and immediate feedback for the answers, a teaching 
while correcting technique. Self-evaluation consists of a system of  
quality control which can be verified in a certain stage of the teaching-
learning process, the effectiveness or not of the process; if the process 
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has not been effective, it determines which changes need to be done to 
assure its effectiveness before it is too late, characterizing a systematic 
and continuous process (Tarouco, 1999).

Tools that are to be available at the DiLCoS-Eduline system can 
be: chat room; e-mail; searching tools in the database of the learning 
environment; log book; forum; collaborative writing/authorship 
tools, such as EquiText, Forchat, EccoLogus, Etc,3; real transmission 
(video and audio) of specific lessons; ICQ or similar tools; schedule; 
among others. They allow students to produce their written 
assignments, promoting new conditions to authorship and meaning. 
Bakhtin (2004) enhances the importance of such text production and 
communication when he states that: 

All the diverse areas of human activity involve the use of language. Quite 
understandably, the nature and forms of this use are just as diverse as are the 
areas of human activity. […] Language is realized in the form of individual 
concrete utterances (oral and written) by participants in the various areas 
of human activity (p. 61).

Oral lessons throughout DiLCoS-Eduline-POPEs spaces 
have been transmitted in real time mode and made available in the 
learning environment to all students have free access to them. They 
may download them in their own computer for extra studies or 
practicing.

There is also available a tutoring learners’ support service, 
seven days a week, including week-ends and holidays. The number 
of learners per tutor range from 25/30 to 50). The attendance can be 
addressed by asynchronous (e-mail, forum, discussion lists, fax) or 
synchronous ways (chat, videoconference, telephone). Assessment 
and evaluation should be continuous, interactive, shared and open. 
Students interactions are made available in our DiLCoS-Eduline, 
for instance, through e-mail, ICQ, teachers’, tutors’ and students’ 
homepages. More specifically at Eduline-POPEs course: individual 
mail and group list, downloading students personal work with 
open access to entire group, pedagogic and specific course tutoring, 
technical support; telephone communication when Internet is 
interrupted. According to Figure 3, as below, this written event in 
the forum displays partly an episode where student T is presenting 
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his opinion to the teacher about an earlier experience he and other 
students have had while visiting FACCAT College facilities.

Figure 3: Student T presenting his opinion on a visit at the College.

4 An evaluation proposal

With the great evolution of the teaching methodologies, new 
forms of learning, and learning through via the net at distance, 
here we are again questioning ourselves about evaluation. Thus our 
concern focuses not only this matter but also how innovative our 
distance learning system can be when it comes to evaluation. After 
examining a few virtual environments, we elaborated an evaluation 
proposal for our DiLCoS-Eduline- POPEs:
• effective participation in the discussions showed by the number 
of posted messages (Forums), relevance to the discussion (teachers’ 
reports) and the number of messages-answers generated by students’ 
contributions; 
• construction and updating of a web-folio (in HTML) and a log book, 
where students’ reflections and course assignments can be registered, 
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assessed and evaluated for their relevance and discussions generated; 
• conceptual maps in the learning evaluation stage and in the search 
of new information in hypermedia software. Those are useful tools, 
concise and effective, being used as links for the construction of wider 
meanings, enabling new produced knowledge; and - shared evaluations 
in a cooperative and collaborative way being more effective. 

If work is performed with students in an interactive, dialogic, 
shared mode, evaluation should not be different. We are just being 
coherent with the proposal and principles of our DiLCoS. Also trying 
to follow and apply those principles in Eduline learning environment 
a creation by NEO/FACCAT, especially with POPEs, the Portuguese 
for Foreigners course.

Such a methodology implies as a result more cooperative 
and constructive interventions from all members involved. Positive 
attitudes dialogically expressed are expected: students’ enquiries 
and suggestions are welcome and are to be considered for future 
implementations in software improvement. Thus, evaluation 
will necessarily be a joint effort and learning not only measured 
by quantified levels but also qualitatively according to the new 
competences outcomes applied either to real life or to the simulated 
situations offered in the virtual learning environment.

5 Implications of DiLCoS-Eduline-POPEs to education: 
advances and limitations to the learning process

From the general context of distance learning seen as a 
system, old and somehow current patterns will have to give way to 
other decentralized ones which will be open to interactive dialogic 
relations and collaborative/cooperative practices. It seems to be 
advisable to teachers, specialists, or mediators, as well as students 
and all otherteam members involved in this whole learning system 
to be more co-responsible and flexible. In this view, our DiLCoS-
Eduline-POPES may present advances and limitations when it comes 
to its actual utilization.

We consider the following points among others as advances for 
the proposed learning system:
• all the constituent parts of the system have equal importance in 
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such a collaborative environment: the team members, the tools, 
their potentials and productive capacity, the pedagogical strategies 
supporting them and above all the students’ needs and emotions;
• all parts shall be open to know how to deal with and to be ready to 
learn by doing how to interact in this virtual collaborative learning 
organization; 
• the system and all the parts involved will need to exchange 
information in a multiple mode: from the one to one exchange to the 
all to one and to the all to all. Each participant in any level shall work 
in a co-responsible and flexible way;
• a communal sense of learning prevails over isolated attitudes. 
Newer implementations in Eduline-POPEs, for instance, can be 
derived from students’ comments, other needs specially arisen from 
cultural differences.

For the limitations of DiLCoS-Eduline-POPEs, we believe that it 
may well demand additional work and uncertainties to all parts involved, 
either to the students, specialists, pedagogical and/or technical support. 
In this view, we pinpoint a few questions to be seriously thought about 
when adopting such a distance learning system:
• not all the people involved (students, specialists, technical and 
pedagogical support teams as well as teachers/tutors) are prepared 
for distance learning courses in a cooperative/collaborative, co-
constructive way. Some students are not used to or willing to sharing 
at distance or are very much afraid of participating in an openly mode;
• software utilized shall be chosen according to flexible and adaptable 
programming following the courses proposals; also the group needs, 
assignments and assessment;
• not always students know how to use groupware properly and get 
the support they actually need or expect to have; 
• not always peers conform to the rules established by the group or by 
the teacher causing as a result some kind of isolation, shyness, even 
rejection or desertion;
• individualities will have to give way to group decisions - on a 
collaborative basis - and this can be difficult to sustain.

In support to our DiLCoS-Eduline-POPEs we mention Leite 
(1999), who highlights positive points of such a virtual distance 
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collaborative learning system despite the ever present difficulties. As 
a “utopia” for a successful DL, the author pinpoints that:
• the teacher when s/he knows a DL system, s/he assumes her/his 
project: s/he falls in love with the good results and quality;
• there is an openness in the teacher’s vision of the world with a great 
renewal in the pedagogic quality of the whole team involved;
• team-work practices, as they happen, they also increase scientific 
production and the spreading of interdisciplinary tasks;
• it increases the number of people being assisted without decreasing 
learning quality;
• the student centered learning stimulates searching and produces 
better results; - either public or private it is reachable to workers that 
cannot be in regular classes;
• the continuous education is enlarged and gets faster;
• it propitiates faster and wider cooperation among groups and 
institutions located in other geographic areas;
• there is an increase in interdisciplinary work and less group 
patronizing; 
• evaluation is valued for and wanted by the materials producers;
• teaching interiorizing can become faster due to the rupture of time 
and space concepts interlinking teachers, tutors, students, and staff 
support on the Web.

From our reflections, we believe that a DL environment, such 
as DiLCoS, should offer possibilities of developing the students’ 
hypertext authorship (creation, construction, and publication of 
pages in HTML, PHP, Flash, and others).

Besides, the classic resources of interaction as in discussion 
lists, forums and chat rooms, among other interactive, dialogic 
tools, it is also relevant to evaluate the possibilities of the so called 
“blogs”. They have the structure of a diary that can receive comments 
which configures a quite interesting space for collective authorship, 
meaning producing and conditions for new authorship productions 
making it possible to have peers, teachers, support and pedagogic 
teams in mutual and collective relationships.

Finally, what is important in this dynamic environment and is 
the process of learning on the utilization of as many resources and 
techniques technically possible and available. It is also worthwhile 
to find out about students’ diverse possibilities, mostly by their 
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contributions they may give to the course after having discussed 
among each other - through the various media made available to them 
-, suggesting better practices for what has been initially proposed.

We propose an open program with the main guidelines 
delineated where new learning paths can be and might be built 
communally, in each stage of any course, where teachers and students 
shall be ready to move forward in the richest dialogic way.

Our DiLCoS-Eduline-POPEs is an attempt towards offering 
learning conditions with quality and competence in a virtual 
communal environment. People who join in a system/environment/
course as here presented may look for similar objectives and have 
their expectations fulfilled if open to work in a collaborative, flexible 
mode. They may find particular ways for solving their learning 
questions and needs with the support of a multidisciplinary team. 
We believe that students and whole team involved will be able to 
experience various learning proposals and hopefully achieve their 
personal goals.
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1 Desafios para o professor on-line

A importância do desenvolvimento de uma metodologia ade-
quada ao contexto da modalidade de educação a distância on-line 
suscita, em cada professor, uma série de desafios. Dentre eles, po-
de-se destacar a necessidade de promover e criar diferentes ativida-
des que motivem os alunos a participar ativamente da aula on-line 
e construir laços de amizade e cooperação com o grupo de colegas. 
Sabe-se que as ferramentas disponíveis no ambiente de aprendiza-
gem virtual possibilitam ao aluno uma “aprendizagem autônoma” ou 
“auto-orientada”, de acordo com Petters (2004), que se caracteriza 
por ser uma modalidade de aprendizado em que o professor não mo-
nopoliza o lugar do saber. Ao contrário, ele focaliza seu trabalho no 
aluno, que é o verdadeiro protagonista do processo de ensino-apren-
dizagem, explora os espaços e as informações no ambiente virtual, 
pesquisa e aprofunda temas de interesse,

Essa autonomia do aluno, por outro lado, não significa que ele 
trabalhe isoladamente, sem se comunicar com seu grupo. É, por-
tanto, um desafio para o professor promover a interação dos alunos 
no ambiente de aprendizagem on-line, uma vez que o grupo precisa 
trabalhar colaborativamente e formar uma verdadeira “comunida-
de virtual” capaz de construir conhecimento, trocar ideias e expe-
riências e formular suas questões ao longo do processo de ensino e 
aprendizagem, que sempre traz uma série de instabilidades geradas 
pelo novo, pelo desconhecido, pela novidade e pela necessidade de 
mudanças (Palloff; Pratt, 2002). Nesse sentido, percebe-se que a au-
tonomia do aluno é fundamental para que o mesmo possa construir 
novos conhecimentos na convivência com colegas e professores. 

Palloff e Pratt (2004) quando falam a respeito da experiência de 
ensino centrada no aluno, sugerem que:

Se o professor incentiva os alunos a trabalhar com seus colegas e incentiva 
aqueles que gravitam em torno do papel de gerentes do processo a exerci-
tarem tal papel, a responsabilidade pelo gerenciamento da experiência de 
aprendizagem será compartilhada. Assim, uma experiência centrada no 
aluno resulta em uma sala de aula mais democrática (p. 148).

Desse modo, promover o trabalho em grupo constitui-se como 
um elemento essencial da aula on-line, elemento potencializador da 
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relação democrática que precisa ser fortalecida na interação entre 
professor/aluno e aluno/aluno. Assim, a tarefa do professor implica 
na capacidade de exercer um papel de facilitador do grupo de alunos 
e abrir mão de tomar a iniciativa de decidir pelos alunos. Ao contrá-
rio, ele deve ceder mais espaço à participação e à capacidade do alu-
no de utilizar o espaço de interação, de um modo progressivamente 
autogerenciado, não individualmente, mas em grupo, construindo e 
compartilhando novos saberes.

2 Processo grupal

A atividade em grupo, segundo Bleger (1998), leva as pessoas a 
desenvolverem “relações entre si e com as coisas, além da mera vin-
culação técnica com a tarefa a realizar, e este complexo de elementos 
subjetivos e de relação constitui o fator humano mais específico” (p. 
59-60). Na medida em que estudam os conteúdos teóricos, relacio-
nando-os com a prática e com a realidade, os alunos também de-
senvolvem competências para interagir no grupo; na interação com 
os colegas eles tornam-se sensíveis ao fato de que o modo como a 
discussão ocorre pode favorecer ou dificultar o diálogo, o respeito e 
a cooperação entre os pares.

 Todo mundo se define por reunir pessoas em torno de algum 
objetivo comum, o modo como esse grupo realiza a tarefa proposta 
compreende uma série de problemas que ele precisará resolver, assim 
como a definição de papéis entre os membros do grupo, a distribui-
ção de tarefas e de poder, além do modo como o grupo tomará suas 
decisões e resolverá suas situações de conflito. Cada grupo vai encon-
trar sua própria fórmula para responder a estas questões.

Um grupo, conforme Pichon-Rivière [apud Lane, 1987], pode 
ser definido como 

[...] um conjunto restrito de pessoas ligadas entre si por constantes de tem-
po e espaço, articuladas por sua mútua representação interna, que se propõe 
de forma explícita ou implícita uma tarefa a qual constitui sua finalidade, 
interatuando através de complexos mecanismos de atribuição e assunção 
de papéis (p. 80).

Assim apresentada por Pichon-Rivière, a definição de papéis no 
grupo se realiza sob a influência de alguns fatores importantes no pro-
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cesso de organização do grupo, que cabe aqui ressaltar: de um lado, 
a bagagem vivencial - que cada membro do grupo traz consigo, além 
das características individuais de cada um - que define seu modo de 
agir perante as outras pessoas; de outro, a representação interna do 
grupo, ou seja, a imagem que o grupo construiu de si e que permitirá 
maior ou menor cooperação e autonomia entre os membros.

Dessa combinação de elementos resulta um determinado 
modo de organizar os papéis de cada um dentro do grupo. São as 
chamadas pautas sociais internalizadas que guiam os membros do 
grupo no que se refere ao modo de se comportar e de se comuni-
car, bem como garantem alguma previsibilidade quanto ao que se 
pode esperar de cada pessoa dentro do grupo. Os papéis se definem 
como uma forma de estabilizar os relacionamentos, garantindo uma 
dada identidade aos membros, atribuindo-lhes funções na dinâmica 
de funcionamento grupal. Segundo Lane (1987), a história de cada 
pessoa se presentifica no sistema de papéis, através do modo como 
ela atua, se coloca, se posiciona, se aliena ou se recupera ao longo do 
processo de interação do grupo.

Em uma sala de aula on-line, por exemplo, utilizando a ferra-
menta de comunicação assíncrona fórum, que permite a interação 
entre os participantes de um grupo, grande ou pequeno, como é o 
caso, é possível perceber como ocorre o sistema de papéis. Identi-
fica-se quem exerce liderança em determinado momento, como e 
quando se realiza essa liderança. Enfim, percebem-se claramente os 
papéis que cada um desempenha, ou seja, fica tacitamente posta a 
participação singular que cada membro assume no grupo.

A atitude do professor, por sua vez, frente à questão da liberda-
de do aluno no processo de construção do conhecimento, permitirá 
ou não que este se aproprie e se responsabilize por seu aprendizado, 
permitindo-se indagar e manifestar-se no grupo.

Para Bleger (1987),

[...] o mais importante do conhecimento não é dispor de informação aca-
bada, mas possuir instrumentos para resolver os problemas que se apre-
sentam em tal campo; quem se sentir possuidor de informação acabada 
tem esgotadas suas possibilidades de aprender e ensinar de forma realmente 
proveitosa (p. 63-64).

Pode-se dizer, assim, que na medida em que o professor adota 
um papel de co-pensador com seus alunos, está semeando também a 
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identificação dos alunos com seu exemplo e potencializando a capa-
cidade de trabalho em grupo que eles irão apresentar.

O processo do grupo no contexto da aprendizagem é feito de 
momentos distintos e, de acordo com Bleger (1987), envolve algu-
mas vezes o “pensar contra alguém”, o “pensar com alguém” e “para 
alguém ou algo” (p. 76). São vínculos afetivos que se constroem na 
aprendizagem. Eles exigem, de cada membro do grupo, competências 
interpessoais: capacidade de observação, saber escutar os demais, re-
lacionar as idéias apresentadas pelos colegas com as suas próprias 
opiniões e admitir que os outros possam pensar de modo diferente.

A produtividade desse diálogo que precisa acontecer entre os 
membros do grupo, portanto, compreende certa dose de ansiedade, 
proveniente tanto do medo do novo que a construção de conhecimen-
to encerra, como também da perda de algum vínculo que pode ocor-
rer frente ao processo de aprendizagem, já que muitas vezes é preciso 
abandonar ou alterar conhecimentos já existentes e redimensionar ex-
periências vividas. Também existem momentos de confusão, experi-
mentados pelo grupo frente a distância com o objeto de conhecimen-
to, aquilo que ainda se apresenta como algo a conhecer e compreender. 

Cabe ao professor mediar e intervir no sentido de conservar 
um nível de ansiedade adequado frente ao novo do conhecimento, 
nas interações do grupo, evitando que a aprendizagem fique preju-
dicada ou bloqueada pela ansiedade. Ele precisa acompanhar e se 
mostrar presente para o grupo, além de ser estratégico metodologi-
camente, propiciando os movimentos de aproximação do grupo com 
o objeto de conhecimento. 

Apresenta-se, a seguir, um exemplo deste tipo, ou seja, de es-
tratégia de trabalho em educação a distância realizado com pequenos 
grupos na sala de aula virtual.

3 Fórum em pequenos grupos

Ao pensar-se no trabalho em grupo numa sala de aula on-line, 
é preciso lembrar do tamanho da turma, pois, com um grande nú-
mero de alunos, conforme as atividades, as mensagens se avolumam 
demasiadamente e muitas vezes uma parcela significativa dos colegas 
não lê todas as mensagens de seus pares como também não têm seus 
textos lidos por todos. Para realizar-se um trabalho em grande gru-
po faz-se necessária uma organização criteriosa dos tópicos a serem 
discutidos e dos comentários que vão sendo realizados pelos colegas. 
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Uma alternativa para a realização das tarefas no fórum é dis-
tribuí-las em pequenos grupos. Essa metodologia permite maior 
dinamismo na interação entre os alunos e esses com os conteúdos 
em proposição. Um fator importante nas aulas a distância on-line 
é a constituição de um grupo que seja coeso. Essa medida passa a 
ser pré-requisito para se obter uma postura colaborativa por parte 
dos alunos participantes, sendo também uma condição facilitadora 
para os grupos se organizarem, definindo e distribuindo papéis en-
tre os seus participantes.

Com relação ao funcionamento do fórum de discussão, salien-
ta-se que ele obedece a um conjunto de regras e critérios de avaliação 
criados com os alunos nos primeiros encontros presenciais. Podem-se 
destacar alguns aspectos previstos nessas regras: o compromisso que 
cada aluno tem de elaborar sua resposta para a atividade proposta na 
semana, fundamentando-se no estudo do conteúdo da aula. Essa ati-
vidade pode ser a análise de um texto, um estudo de caso a ser discuti-
do ou uma pesquisa a ser construída pelo grupo de trabalho. Além da 
participação individual na elaboração da atividade, os alunos devem 
realizar a leitura das contribuições dos colegas e comentar pelo menos 
uma delas. Essa exigência tem como objetivo primordial estimular a 
interação entre eles. A tarefa é facilitada nos trabalhos em pequenos 
grupos uma vez que cada aluno tem um volume menor de respostas 
para ler.  E o que é mais importante: o grupo se organiza melhor, divi-
dindo tarefas entre os membros e desenvolvendo com mais profundi-
dade os argumentos apresentados por cada participante. 

Também ocorre que em pequenos grupos torna-se mais in-
tenso o diálogo entre os alunos, pois a participação dos membros 
costuma ser mais frequente, eles percebem que a responsabilidade 
em construir um debate não está diluída no grande grupo, ela cresce 
no compromisso assumido. Diante disso, estreitam-se os laços entre 
colegas do pequeno grupo, facilitando a coesão entre eles.

A respeito do que se discutiu sobre a concepção de autono-
mia do aluno, no grupo, na educação a distância on-line, pode-se 
perceber que cada aluno realiza as atividades assíncronas propostas 
organizando seu tempo de leitura e de produção de acordo com sua 
realidade e sua disponibilidade. O aluno exerce ainda o poder de es-
colha, uma vez que ele seleciona aspectos que estudou para desen-
volver sua produção textual e também elege ideias de algum colega 



73

que o desafiam a um comentário. Além disso, essa autonomia vai se 
desenhando no contexto das relações com os colegas e o professor. 

Apresenta-se, a seguir, um estudo de caso das interações entre 
alunos e professor na sala de aula on-line em uma turma de gradua-
ção do curso de Administração de Empresas, na disciplina de Com-
portamento Organizacional, com 32 participantes, desenvolvida du-
rante o primeiro semestre de 2007. A tarefa desenvolvida no fórum 
consistia em uma atividade de pesquisa em páginas Web, cujos ende-
reços foram sugeridos pela professora; neles, os alunos encontravam 
uma série de artigos sobre temas na área das relações humanas nas 
organizações. Cada grupo precisava organizar-se para selecionar um 
artigo e analisar criticamente suas ideias principais, relacionando-as 
com o tema daquela aula sobre aspectos que influenciam a relação do 
indivíduo com o grupo, como percepção, valores e comportamento. 
Os grupos tinham os seguintes nomes: “Alfa”, “Beta”, “Gama” e “Del-
ta”. Os três primeiros grupos (Alfa, Beta e Gama) tinham cada um 9 
componentes, enquanto que o último (Delta) tinha 10.

4 Dinâmica de interação nos pequenos grupos

Em conformidade com as regras apresentadas sobre o funcio-
namento do fórum, os alunos desenvolveram a atividade proposta 
respondendo ao desafio que lhes exigia um processo de auto-orga-
nização dos grupos em relação às etapas que compreendiam a ati-
vidade. Inicialmente realizou-se um encontro síncrono, na sala de 
bate-papo do ambiente virtual de aprendizagem, o Eduline. Durante 
a conversa, os alunos, acompanhados pela professora, combinaram 
alguns aspectos importantes que serviriam de orientação para a or-
ganização de cada grupo. Nesse processo, alguns participantes lide-
raram o chamamento de seus colegas de grupo e definiram como 
iriam selecionar os textos; outros sugeriram alterações nas propostas 
de colegas que primeiro se pronunciaram para o grupo; e outros ain-
da discutiram um cronograma, estipulando prazos para cada etapa 
da tarefa, como o envio de sugestões dos textos que o grupo poderia 
analisar no fórum, a data limite para começar a análise.

No fórum as discussões foram intensas e os temas escolhidos 
tinham interesse legítimo para os integrantes do grupo, gerando 
uma série de polêmicas, na medida em que os alunos usavam suas 
experiências profissionais para relacionarem-nas com as idéias dis-
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cutidas. Esses assumiram diferentes opiniões sobre uma série de as-
pectos dos textos lidos e analisados.

No debate do Grupo “Alfa”, por exemplo, um membro do gru-
po foi eleito para escolher o artigo que seria analisado. Após a esco-
lha, o artigo foi aprovado e analisado por todos os componentes do 
grupo. O artigo escolhido pelo grupo abordava o tema da motivação. 
Os alunos problematizaram o artigo articulando-o com o conteúdo 
da aula e com situações conhecidas e vivenciadas por eles nas orga-
nizações em que trabalham, pois já estão inseridos no mercado de 
trabalho da região.

Abaixo, encontram-se comentários extraídos do fórum de dis-
cussão do grupo “Alfa”, identificados pelos itens 4.1 - 4.7:

4.1 B. inicia a discussão:

Esse é o artigo escolhido pelo nosso grupo. Ele parte do assunto percep-
ção dos gestores para que a empresa tenha resultados satisfatórios. O ges-
tor para obter sucesso precisa perceber os colaboradores que estão a sua 
volta, pois a cada dia temos mais colaboradores que estão crescendo pes-
soal e profissionalmente e estão aptos para dar suas opiniões em situações 
diversas. Sendo assim, o gestor dá abertura para que o seu funcionário 
opine e faça suas críticas. Com isso se cria integração entre gestores e 
empregados e, consequentemente, surgem organizações bem sucedidas e 
com sucesso.

4.2 M. comenta: 

Vivemos num mundo de sonhos, ao menos por enquanto, pois sabemos que 
não é fácil unir cargos em uma empresa, discutir relações, fazer palestras 
de motivação e dividir os problemas com os funcionários, quanto menos 
assegurar estabilidade de emprego; estamos trabalhando para isto acontecer, 
mas, como microempresário, confesso que nem eu sei como minha empresa 
vai estar daqui a um ano, portanto nosso primeiro passo é estabilizar nossa 
economia e dar mais chances às pequenas empresas.

4.3 D. comenta mais adiante:

Avaliando as colocações de todos os colegas, de uma forma geral todos 
têm razão. Em resumo, pode-se dizer que a grande maioria das empresas já 
acordou para a necessidade de investir em seus colaboradores, pois eles são 
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a alma, o coração e o pulmão de qualquer organização. Mas também sabe-
mos que ainda existe uma minoria que não acordou para essa realidade, que 
hoje é muito mais do que primária e fundamental.

1.4 Comentário da professora - 1:

Oi, pessoal, muito bom este texto que vocês escolheram, ele permite uma 
ótima discussão da relação estreita em a percepção, o comportamento e os 
valores dos indivíduos, que é uma discussão que podemos levar para o âm-
bito das organizações também. M. mostrou que não é fácil dedicar atenção 
às relações humanas na empresa, diante da preocupação com a instabilida-
de do mercado e do contexto econômico em que estamos inseridos. Isto é 
verdade, mas precisamos perguntar se não prestar atenção nesses aspectos 
não seria um risco grande a ponto de gerar mais uma importante instabili-
dade: a instabilidade dos relacionamentos no grupo de trabalho, que é algo 
que afeta a produtividade de forma direta. O que pensam a respeito disto?

1.5 K. diz:

Essa (condição ideal do ambiente de trabalho comentada no artigo) não é a 
realidade na maioria das empresas. Porém, há aquelas que já investem nisso 
há algum tempo. Um exemplo é o escritório em que trabalho, somos mais 
de 30 colaboradores e temos vários grupos que colaboram com a motivação 
e a integração de todos. (...) Faço parte da comissão organizadora de uma 
dessas equipes (organizamos reuniões, homenagens, festinhas, festões, gin-
canas, trabalhos de voluntariado etc.). Muitas empresas já estão acordando 
para esta realidade que está cada vez mais presente em nosso dia a dia.

1.6 Comentário da professora - 2:

De fato, se vamos ler o artigo com cuidado e pensar nos conceitos que 
estudamos, vamos ver que qualquer atitude gerencial que busque enten-
der o modo como seus colaboradores se comportam e a maneira como 
percebem a realidade, tornará este gerente mais seguro para decidir como 
motivar seu grupo e como ajudar as pessoas do grupo a manifestarem 
seus posicionamentos e participarem ativamente das decisões e desafios 
da organização. Mas para isso não é preciso uma revolução, é um trabalho 
de formiguinha, do dia a dia dos gerentes, é uma postura a ser adotada, 
só isso. Parece fácil, mas não é, porque envolve a aposentadoria de formas 
antigas de ser chefe.
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1.7 E. comenta:

Vejo que atualmente as empresas estão mudando de idéia em relação ao funcio-
nário, passaram a percebê-lo não mais como um empregado/trabalhador e sim 
como um parceiro/colaborador, o que já é, inicialmente, um grande estímulo e 
valorização deste. Como o negócio está dando muito certo; as empresas estão 
investindo além, criando uma boa estrutura para eles, a fim de incentivá-los a 
se interessarem pelos objetivos da empresa. O sucesso de uma organização de-
pende muito da capacidade de negociação e flexibilidade de seus gestores, se eles 
se empenharem pelo seu grupo e mantiverem uma boa comunicação, ambiente 
de trabalho e reconhecimento de todos os colaboradores o resultado será sempre 
satisfatório para a empresa e para o colaborador dela também.

4.8 Discussão

Nesse debate chama a atenção o contraponto apresentado por 
M., em 4.2, questionando com base em sua experiência pessoal, se o 
artigo estudado não estaria apresentando um panorama utópico das 
relações entre gerentes e colaboradores. Mais adiante o colega D., em 
4.3, percebeu as opiniões divergentes no grupo e procurou valorizar 
o ponto de vista de cada um, essa atitude foi importante para que o 
grupo continuasse conservando uma postura dialógica, aceitando as 
opiniões que se dividiam e traziam à tona diversos aspectos da expe-
riência pessoal de cada um nos seus locais de trabalho. 

Conservando essa atitude dialógica, conforme a define Melh-
lecke (2006), a professora, em 4.4, também valorizou a opinião de 
M., item 4.2, mas procurou chamar a atenção para um outro aspecto 
que o grupo poderia explorar na discussão, aproveitando as ideias 
do artigo para pensar no que é possível fazer, apesar das dificuldades 
que as organizações possam enfrentar diariamente, em 4.6. A partici-
pação de K., em 4.5, responde a isto e expõe uma experiência pessoal 
positiva quanto ao que uma empresa pode fazer para criar um am-
biente cooperativo e que permite a participação, a motivação e o de-
senvolvimento de seus colaboradores. Com isto o grupo exercitou a 
aceitação das diferentes formas de pensar de cada membro do grupo 
e, ao mesmo tempo, conseguiu discutir o artigo encontrando espaço 
para enriquecer a articulação entre a teoria e a prática.

O Grupo “Beta” organizou-se de modo diferente deste primei-
ro grupo acima mencionado. Seus participantes criaram um tópico 
no fórum do grupo para definir coletivamente qual o artigo que o 
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grupo desejava analisar. Nesse caso, o artigo escolhido tratava da arte 
de se relacionar com as pessoas. Depois de definir o artigo, o grupo 
criou outro tópico para a análise propriamente dita.

O Grupo “Beta” trouxe diversos comentários relativos ao ar-
tigo escolhido, conservando uma estratégia de citações de diversos 
pensadores como ponto de partida ou como forma de finalização da 
reflexão apresentada por cada um. Esse recurso havia sido utilizado 
pelo autor do artigo e também pelo primeiro comentarista do grupo, 
a adoção das citações nas participações dos demais colegas do grupo 
evidencia que esse padrão no discurso do grupo assumiu um caráter 
integrador da discussão, constituindo-se em um traço de unidade na 
produção grupal, tão marcada pela diversidade, que apareceu como 
uma marca de identidade do trabalho desse grupo, naquela semana.

A estratégia de organização do Grupo “Gama” foi bastante se-
melhante à do “Alfa”, eles também procuraram definir o artigo a ser 
analisado escolhendo um integrante do grupo para selecioná-lo. 

Já o Grupo “Delta” procurou criar diferentes tópicos no fórum 
para incluir todas as sugestões de artigos dos vários membros do gru-
po, embora tenham selecionado um artigo para ser discutido por to-
dos de forma obrigatória, garantiram que as sugestões dos outros cole-
gas também pudessem ser discutidas, ainda que de forma facultativa.

Essas soluções acima expostas evidenciam as diferentes estra-
tégias adotadas pelos grupos na busca de um processo colaborativo e 
cooperativo de trabalho. Os grupos e seus membros foram liderados 
por alguns participantes que foram assumindo espontaneamente a 
responsabilidade de articular o grupo, cada um deles apresentando 
um estilo diferente de exercer esse papel e imprimindo uma organi-
zação particular de trabalho. Todavia, todos vivenciaram o esforço 
de envolver e motivar os colegas na realização do trabalho. A postura 
do professor, ao criar uma atividade que maximiza a liberdade de 
organização dos grupos para a tarefa e ao realizar intervenções que 
estimulam o respeito às diferenças no grupo e a ampla participação 
de seus membros, também intensifica a identificação dos alunos com 
essa postura e a consequente adoção de atitudes semelhantes nas in-
terações com os grupos no fórum.

As estratégias empregadas pelos alunos, evidentemente, valori-
zaram a contribuição de cada colega e o exercício desse esforço cole-
tivo tem sido muitas vezes reconhecido pelos próprios alunos quan-
do comentam com a professora no chat (sala de bate-papo em tempo 
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real) sobre o funcionamento dos grupos de trabalho em sala de aula 
on-line. Os alunos geralmente relacionam essas vivências para retra-
tar modos de funcionamento de grupo que podem ser considerados 
agradáveis aos participantes e altamente produtivos. 

5 Considerações finais

Algumas reflexões são necessárias se fazer sobre essa vivência 
de ensino utilizando tecnologia informatizada, na Web, em particu-
lar no fórum e na sala de bate-papo do ambiente virtual de aprendi-
zagem, o Eduline. A interação se deu não só entre alunos e professo-
res e entre colegas, como também houve interação entre os alunos e 
o conteúdo mediado pela tecnologia. 

De acordo com Moore (2007), “essa interação do aluno com 
o conteúdo representa uma característica definidora da educa-
ção, que é um processo de aprendizado planejado de determinado 
conteúdo, auxiliado por um professor [...]” (p. 152). Assim posto 
por Moore, percebe-se, através deste estudo, que o aluno primei-
ramente se apropria do conteúdo e, posteriormente, ao fazer parte 
de um grupo, inicia suas interações e discussões nas ferramentas 
de comunicação disponíveis a ele. 

Nesse contexto, observa-se que a interação do aluno com o 
grupo e com o conteúdo propiciou a construção individual de novos 
conceitos e de atitude colaborativa no grupo. Pois, além de estarem 
estudando um conteúdo sobre as relações grupais, eles próprios es-
tavam vivenciando essas relações através da participação individual, 
podendo discutir e construir novos conhecimentos à medida que 
iam vivenciando conceitos e atitudes com e no grupo.  

Cabe ressaltar que o sentido que cada grupo deu à sua ativi-
dade, a forma que cada grupo encontrou para negociar as atividades 
propostas pela disciplina, e, posteriormente, conduziu o seu trabalho, 
mostra que a autonomia na construção de novos saberes e, principal-
mente, a interação entre os pares, só se efetiva a partir da proposta 
de trabalho planejada e apresentada pelo professor aos alunos. Não 
se quer dizer que os alunos não seriam capazes de formar grupos, 
ou de encontrar seus próprios meios de resolução de problemas em 
uma disciplina, mas fica claro que cada um precisa estar ciente do 
seu papel e saber exercê-lo com flexibilidade e adaptabilidade. Tam-
bém lembrar das normas/regras discutidas, apresentadas e aceitas 



79

pelo grande grupo, dinâmica essa realizada nos primeiros encontros 
presenciais.

A modalidade de trabalho em grupos menores enriquece e 
fortalece a interação entre os participantes do grande grupo. Foi o 
que se pôde observar com 32 participantes ao longo do primeiro se-
mestre de 2007, na disciplina de Comportamento Organizacional, do 
curso de Administração. Assim sendo, o que se pretende apresentar 
neste estudo de caso não é uma receita a ser seguida, mas, antes, rela-
tar uma experiência que deu certo no trabalho com grupos on-line, a 
partir da utilização da ferramenta de comunicação assíncrona, o fó-
rum. Sabe-se que há, ainda, muito que pesquisar, experimentar, dis-
cutir e refletir sobre as aulas a distância on-line. Acredita-se, todavia, 
que experiências como esta, ao serem divulgadas, trocadas, copiadas 
e aprimoradas, podem contribuir para a discussão de metodologias 
de qualidade na condução de trabalhos no ensino a distância on-line, 
com grupos pequenos ou grandes.
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1 Ambientes virtuais de aprendizagem

Com a democratização do uso das Tecnologias da Informação 
e Comunicação no contexto educacional, percebe-se no convívio 
com os alunos que computadores e celulares, em especial, estão nas 
mãos da maioria deles. E com a crescente utilização dessas tecnolo-
gias digitais por pessoas o acesso a elas tem modificado o perfil desse 
usuário (CENSO EaD.BR, 2011). Os recursos comunicacionais via-
bilizados pelo computador e o celular quando conectados à Internet 
facilitam o acesso de um número crescente de pessoas a ambientes 
virtuais de aprendizagem (AVA), os quais possibilitam a formação 
continuada em praticamente todas as áreas de interesse de estudan-
tes e pessoas em geral que buscam o aprimoramento através de mais 
informação e conhecimento, seja nas áreas acadêmicas e do trabalho 
seja nas relações sociais. E isso se dá a partir de qualquer computa-
dor localizado em qualquer parte do mundo e que esteja conectado 
a uma rede à Internet.

De acordo com o Censo EaD.Br (2011, p. 17), houve um cres-
cimento de participação nas matrículas, passando de 0,4%, em 2011, 
para 11,2%, em 2012, tendo tido um aumento mais significativo em 
2007. Com a demanda de crescimento, levantam-se também as mí-
dias mais utilizadas pelas Instituições de Ensino. Os dados demons-
tram que o uso do e-learning pelas IES entrevistadas (171), o AVA é 
a 2ª mídia mais utilizada, ficando atrás apenas do material impresso. 
Este cenário demonstra que o uso dos AVAs são fundamentais para o 
processo de ensino e aprendizagem.

Os AVAs, de acordo com Telles (2009, p. 72), têm apresentado 
“[...] nas últimas três décadas aumento da comunicação humana 
mediada por computador para fins educativos, levou à uma prolife-
ração de tecnologias com o propósito de oferecer ambientes educa-
cionais on-line”.  Assim posto, verifica-se que as pessoas, de modo 
geral, estão se comunicando mais, estão buscando novas possibili-
dades de informação, havendo uma maior interação positiva entre 
elas e as tecnologias digitais.

No tocante às vivências interacionais em ambientes de apren-
dizagem virtuais, para melhor compreender esse novo habitat de in-
terrelações humanas e de construção de conhecimento intermedia-
da pela tecnologia, define-se ‘ambientes de aprendizagem’, segundo 
Black; McClintock (1996) e Dewey (1933), conforme citado em Cos-
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carelli (2002), como sistemas de ensino e aprendizagem integrados e 
abrangentes, capazes de promover o engajamento do aluno.

Nesse processo de interação do aluno com o AVA, o papel de-
sempenhado pelo professor ou tutor tem possibilitado - ao processo 
de ensino e aprendizagem - a construção de novos conhecimentos, 
em particular àquelas pessoas dispersas geograficamente ou com di-
ficuldades de acesso ao ensino presencial.

Em 2003,  Mehlecke e Tarouco mencionam que os recursos da 
Internet utilizados como suporte à comunicação, tais como as salas 
de bate-papo, mural eletrônico, quadro compartilhado, fórum, áu-
dio e videoconferência são exemplos de mecanismos disponíveis que 
permitem ampliar a interação e comunicação em atividades de EAD 
e que ganham relevância na medida em que uma nova maneira de 
produzir conhecimento vem se instalando com o computador, moti-
vando a possibilidade de se aprender a fazer, fazendo. Assim, o AVA 
deve ser interativo para que os envolvidos no processo possam cons-
truir novas e significativas aprendizagens em mútua colaboração. As 
possibilidades de interação e colaboração também evoluíram com a 
abrangência de uso das novas tecnologias e, neste sentido, Tarouco 
(2013, p. 287) refere-se à 2ª geração da WWW, a Web 2.0, assim: “A 
web 2.0 enfatiza o conceito de troca de informações e colaborações 
dos internautas por meio de sites e serviços virtuais nos quais partici-
pam não apenas como leitores, mas também como autores e organi-
zadores de conteúdo” (TAROUCO; ÁVILA, 2007).

2 A influência dos AVAs no processo 
   de ensino e aprendizagem on-line

O processo de ensino e aprendizagem on-line é complexo e re-
quer fluência e competência  tecnológica  do professor para que  a 
aprendizagem do aluno seja efetiva. Neste sentido, Tarouco (2013, p. 
303), no tocante às competências dos professores para preparar fu-
turos cidadãos da era digital, menciona um trabalho complementar 
realizado pela ISTE 2008 (International Society for Technology in Edu-
cation), que “[...] propôs um conjunto de padrões para avaliar conhe-
cimentos e habilidades que os professores necessitam para ensinar, 
trabalhar e aprender no atual contexto da sociedade, cada vez mais 
interconectada e digitalizada”. Esses padrões constam do National 
Educational Technology Standards for Teacher (NETS for Teachers), 
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acrescenta Tarouco (2013, p. 303), e incluem categorias de compe-
tências como: facilitar e inspirar a aprendizagem criativa dos estu-
dantes; projeto e desenvolvimento de experiências em avaliações de 
aprendizagem na era digital; trabalho e aprendizagem na era digital; 
promoção da cidadania e responsabilidade digital; e, engajamento e 
crescimento profissional. Esta última categoria destaca a importância 
da participação dos professores em comunidades de aprendizagem, 
ao compartilhar conhecimento e colaboração no desenvolvimento 
de habilidades tecnológicas na escola e na comunidade.

O documento da Unesco (2009), que versa sobre padrões de 
competência em TIC para professores, com vistas a corroborar com 
a discussão da questão da fluência digital para professores, criou 
um documento contendo uma proposta de currículo para profes-
sores sobre alfabetização em mídias e informação. Esse documento 
combina mídias e informação compreendendo: a  alfabetização em 
informação e a alfabetização em mídias. A alfabetização em infor-
mação requer: definição e articulação das necessidades; localização e 
avaliação; organização; ética; comunicação e o uso do conhecimento 
das tecnologias para poder processar a informação. E a alfabetização 
em mídias requer: a compreensão do papel e as funções dos meios 
de comunicação; compreensão das condições em mídias para poder 
desempenhar as funções; avaliação crítica do conteúdo da mídia; en-
volvimento com os meios de autoexpressão e revisão das habilidades 
necessárias para a produção de conteúdo gerado pelo usuário (TA-
ROUCO,  2013, p. 305-306).

Neste segmento, percebe-se que a alfabetização da informação 
e das mídias necessitam de preparo e de competências para que a 
aprendizagem em AVAs seja efetiva, pois, sem preparo, sem qualifi-
cação, o que se pode ensinar? E o que se pode aprender?

Para Oliveira et all (2001, p. 53) “[...] a aprendizagem não é algo 
que ocorre de fora para dentro [...] ou de dentro para fora, mas algo 
que acontece no relacionar do aluno com o meio do conhecimento”. 
Assim,  o meio virtual, pode propiciar a aquisição de novos conhe-
cimentos, considerando a alfabetização informacional e tecnológica.

Por outra via, com a Internet, nas redes de comunicação em 
tempo real, surgem novos espaços e tempos no processo de ensino e 
aprendizagem que ampliam o que se fazia na sala de aula presencial 
(MORAN, 2007, p. 94). E, de acordo com Coscarelli (2002), como cita-
do em Mehlecke e Tarouco (2003), “[...] a integração de conhecimentos 
e saberes de  diversas áreas é a marca de ambientes de aprendizagem”.
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De modo geral, os AVAs estão sendo cada vez mais utilizados, 
não somente na na educação a distância mas também como apoio ao 
ensino presencial. Esses dados, as autoras constatam através de sua vi-
vência e experiência nas instituições onde atuam e é confirmada no 
Censo EaD.BR 2011. A geração atual de jovens, que está chegando nas 
universidades com relativo domínio das TIC, apresenta novos desafios 
aos professores no sentido de exigir novas competências, habilidades e 
atitudes para poder usar os diversos recursos tecnológicos digitais, a fim 
de contribuir com esse complexo processo de ensino e aprendizagem.

Em acréscimo, Santos (2013, p.14) diz que “[...] ao contrário do 
que indica o senso comum quando se pensa em EaD, nesta modalida-
de, ela não se limita à transmissão da imagem de um professor via In-
ternet. Atualmente, há uma diversidade de  ferramentas e métodos de 
ensinar com o uso do computador. Ao entrar nos AVA, por exemplo, o 
aluno poderá encontrar conteúdos interativos, jogos, fóruns e muitos 
outros recursos interativos e colaborativos os quais poderão construir 
para a construção de novos conhecimentos. Mallard como citado em 
Santos (2013, p. 16) diz que há uma forte tendência na adoção de ou-
tros equipamentos, como tablets e até smartphones para o uso no EaD.

Tendo esse panorama como pano de fundo, desenvolveu-se 
estudo acerca da influência da aprendizagem através de ambientes 
virtuais, a partir da percepção de alunos de cursos de graduação de 
uma Instituição de Ensino Superior em Taquara, RS.

3 A influência da aprendizagem através dos ambientes      
   virtuais: uma percepção dos alunos

A pesquisa realizada visava verificar a influência do ambiente 
virtual de aprendizagem Eduline (ambiente virtual desenvolvido pela 
equipe Faccat EaD) na aprendizagem de alunos de 03 disciplinas se-
mipresenciais. Este estudo foi realizado no final do 1º semestre de 
2012, com alunos dos cursos de Administração, Turismo e Psicolo-
gia, das Faculdades Integradas de Taquara, FACCAT, RS, totalizando 
aproximadamente 80 alunos, dentre os quais 61 responderam à per-
gunta de formulário disponibilizado no Google docs.

A metodologia empregada na análise dos dados levantados é de 
natureza qualitativa, em que se buscou descrever e compreender algu-
mas das respostas ao formulário respondido pelos alunos, não havendo 
uma preocupação em explicá-las ou fazer previsões. Para Golafshani 
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(2003), como citado em Ollaik e Ziller (2012), a descrição e compreen-
são de algumas das respostas levantadas ficaram restritas ao contexto 
de análise apresentado, ou seja, o AVA Eduline, e os resultados obtidos, 
conforme abaixo apresentado, diferem daqueles eventualmente obti-
dos por análise estatística ou por outras formas de quantificação. Nessa 
linha metodológica, em vez de explicar buscou-se descrever, em vez de 
prever, buscou-se compreender e em vez de generalizar buscou-se a 
possibilidade de extrapolação para situações com contextos similares. 
(Golafshani, 2003, citado por Ollaik; Ziller, 2012).

3.1 Análise dos dados da pesquisa

Mediante a pergunta ”Qual a influência dos ambientes virtuais 
no processo de ensino e aprendizagem a distância?” foram destaca-
das para análise algumas das respostas do alunos entrevistados, con-
forme apresenta-se a seguir.

Aluno 1: O ambiente virtual é fundamental para um ensino de qualidade, 
com interações e discussões entre os próprios usuários e professores. Isso 
facilita no ensino dos usuários e a interação de usuários mais tímidos ou 
com dificuldades de se expressar verbalmente.

A resposta do Aluno 1 enfatiza a importância fundamental do 
ambiente virtual para qualificar o ensino ofertado, nesse caso semi-
presencial, destacando as interações entre os usuários, alunos e pro-
fessores como sendo um aspecto facilitador, principalmente àqueles 
com menos fluência verbal.  Neste sentido, Palloff e Pratt (2004, p. 
24), afirmam que , “quando os alunos estão satisfeitos com seus cur-
sos ou programas, tendem a continuar.”

Aluno 2: Acredito que um ambiente virtual influencia positivamente a 
aprendizagem individual e coletivamente quando sua interface para o 
usuário (apresentação, lay-out), navegabilidade através das ferramentas 
disponíveis aos alunos e a metodologia de ensino utilizada pelo professor 
promoverem a interatividade entre todos os atores envolvidos num dado 
cenário de ensino-aprendizagem (curso, disciplina, etc.). Nesses movimen-
tos, a presença virtual tanto do professor como do aluno é essencial para 
que se construa uma boa atmosfera para o desenvolvimento de produção 
de conhecimento a distância.
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O aluno 2 também considera positiva a influência de um am-
biente virtual, acrescentando tanto no plano individual como coletivo. 
E vai além ao destacar a interface do AVA, sua apresentação e lay-out, 
a navegabilidade e facilidade na utilização das ferramentas pelos pro-
fessores e alunos, além da metodologia empregada pelo professor, ele-
mentos esses potencializadores de uma boa atmosfera em que a inte-
ratividade desencadeada movimenta todos os atores envolvidos nesse 
cenário virtual de oportunidades para a construção de conhecimento.

Aluno 3: Um ambiente virtual, para facilitar a aprendizagem, deve dispor 
de ferramentas que tenham esse objetivo, que promovam a interação com os 
professores, colegas, com a aula e as tarefas propostas.

Na resposta do aluno 3, encontra-se um aspecto novo que são 
as tarefas propostas pelo professor, um componente indispensável 
para que o processo ensino-aprendizagem se complete.

Aluno 4: Uma disciplina à distância não obriga, necessariamente, que os 
alunos tenham que fazer tudo sozinhos. Com o uso do fórum, por exemplo, 
podemos compartilhar experiências e, assim, enriquecer o nosso aprendi-
zado (de um jeito diferente do que acontece em aula presencial, mas com o 
mesmo objetivo).
Sim, o ambiente virtual, influencia na minha aprendizagem, e tem funda-
mental importância.

Na resposta do Aluno 4 fica clara a importância do com-
partilhar de experiências na ferramenta fórum, diferentemente 
do que aconteceria no ambiente presencial, aspecto esse a in-
fluenciar a aprendizagem.

Aluno 5: Na minha opinião, o ambiente virtual ajuda na aprendizagem, pois 
no meu caso, me obrigo a pesquisar e ler algo sobre o conteúdo/disciplina 
trabalhados, entretanto tenho observado respostas de colegas, a aplicação do 
(control C + control V) o que agiliza a resposta de exercícios e confecção de 
trabalhos, mas não ajuda muito no aprendizado.

O Aluno 5 menciona a importância do ambiente virtual no que 
se refere à sua atitude frente aos desafios de responder aos exercícios 
propostos, uma vez que é levado a buscar outros recursos e fontes de 
busca além dos disponibilizados no ambiente para poder resolvê-los. 
Entretanto, não acredita haver aprendizagem em em AVA.
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Aluno 6: Com certeza é muito importante, pois o aluno não precisa deslocar-
-se até a faculdade, pode acessar o conteúdo estando  em sua própria casa ou 
até, no trabalho, quando e se possível. Além de ser uma aula mais rápida e 
prática!.

O Aluno 6, em sua resposta, enfatiza a importância do não des-
locamento físico, portanto, da facilidade de se acessar o ambiente e 
conteúdo seja de casa, seja do trabalho. Ainda, destaca a rapidez e a 
praticidade oferecidos por tal espaço de aprendizagem virtual.

Aluno 7: O ambiente virtual influência sim na aprendizagem e é muito im-
portante, pois lá tiro todas as minhas duvidas, posto trabalhos e pego material 
para as aulas, O ponto positivo de estudar assim é o fato de ser mais acessível 
o valor, assim sendo o aluno se forma com mais rapidez, já um ponto negati-
vo: tenho que me puxar, pois tem muito material para ser lido na internet em 
sites que falem sobre o assunto abordado.

A resposta do Aluno 7 apresenta o ambiente virtual de apren-
dizagem como um espaço de dirimir dúvidas, de buscar e postar ma-
teriais seus e do professor, qualificando sua resposta apontando para 
aspectos positivos, especialmente o financeiro e uma maior rapidez 
em realizar o curso, e, como negativo, o fato de ter que individual-
mente dedicar-se mais intensamente na resolução de problemas.

Aluno 8: O ambiente virtual influencia sim na aprendizagem, porém,  é 
preciso saber como utilizar a ferramenta para que isso ocorra. Não basta 
simplesmente largar os alunos na frente de um computador e dizer pra ele 
pesquise. É importante  deixar claro os objetivos que se quer alcançar, mos-
trar como utilizá-la para o bem.

A resposta do Aluno 8, corroborando, Palloff e Pratt (2004, p. 28) 
destacam que a “aprendizagem on-line é uma experiência transformado-
ra[...]”. Como diz o Aluno 8, o ambiente pode influenciar na aprendiza-
gem, mas para isso necessita de esclarecimentos do professor para que 
o mesmo possa contribuir para o processo de ensino e aprendizagem.

Aluno 9: Acho que quem quer estudar, estuda de qualquer jeito. Não é por 
ser estudo a distância que um aluno vai aprender menos que no presen-
cial. É claro que tem disciplinas onde as aulas presenciais são importantes.
Para mim é justamente essa combinação de estudo em ambiente presen-
cial e virtual que é interessante. Acho importante a experiência com estu-
do a distância, afinal a tecnologia faz parte da nossa vida.
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Assim posto pelo Aluno 9, percebe-se que ele valoriza a “com-
binação” entre o presencial e o virtual, salientando que os alunos que 
querem aprender, não é o ambiente que vai lhes proporcionar a cons-
trução de novos conhecimentos. O professor, neste processo, tem pa-
pel fundamental, pois cabe a ele a organização do ambiente virtual, 
motivar a participação dos alunos para que o ambiente seja apenas 
um elo entre o aluno e o professor.

Aluno 10: É uma ótima ferramenta de trabalho, pois assim nos mantemos 
conectados aos colegas e professores durante os dias de afastamento da 
Faccat. Às vezes, durante as aulas não refletimos muito sobre os assuntos 
tratados, e assim podemos esclarecer as dúvidas e dar/receber opinião 
dos colegas sobre eles. Eu estou adorando este processo de ensino e 
aprendizagem.

A resposta do Aluno 10 enfatiza a ferramenta de trabalho a 
qual permite a sua interlocução com os demais colegas da turma. 
Ainda, diz que em aulas presenciais as vezes não refletem, mas na 
EaD há interatividade entre o grupo.  Neste sentido, Palloff e Pratt 
(2004) salientam incentivar as relações de diálogos é a melhor forma 
de sustentar a interatividade do curso.

De acordo com Prensky (2001), o professor de hoje, tem que 
aprender a se comunicar na língua e estilo dos seus estudantes. Cabe 
salientar que, o artigo escrito por Prensky em 2001 sobre os Nativos 
Digitais, Imigrantes Digitais, traduzido pela Profa. Roberta de Mo-
rais Jesus de Souza, já destacava a postura do professor a qual,  esta-
mos falando e discutindo nos dias atuais - 2013.

Considerando-se tais colocações, pode-se inferir que as dife-
rentes utilizações do ambiente virtual, seja ele para apoio ao ensino 
presencial ou para o ensino a distância via AVA, contribuem positi-
vamente para o processo de ensino e aprendizagem. 

Embora a pesquisa revele aspectos importante sobre a uti-
lização do AVA-Eduline contribuindo para o processo de ensino e 
aprendizagem, deve-se pensar e procurar sempre novas estratégias 
para promover e instigar ainda mais a construção de novos conheci-
mentos mediados pelas tecnologias.
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4 Considerações

Ao finalizar a análise da pesquisa aplicada aos estudantes da 
Faccat,RS, na modalidade semi-presencial, considera-se que a me-
todologia aplicada no ambiente virtual de aprendizagem, o Eduline, 
foi aprovado pelos alunos os quais afirmam que ela contribui para o 
processo de ensino e aprendizagem mediadas pelo AVA.

Possibilitar a discussão e abrir espaço para o diálogo no AVA é 
um fator importante e determinante para a aprendizagem. Porém, por 
mais que a pesquisa aponte aspectos positivos no uso do AVA Eduline, 
percebe-se que para entrevistados,  a comodidade para estudar é um 
fator relevante e e determinante o qual ficou claro na análise.

Ainda, destacam como ponto negativo das disciplinas, a exi-
gência e o fato de ter que estudar muito. Essa constatação confirma a 
fala da comodidade e, arrisco a dizer, imaginam que estudar a distân-
cia seria mais “comodo” e “fácil”.

Mediante o exposto, considera-se que a pesquisa aplicada aten-
deu aos objetivos propostos inicialmente, “verificar a influência do 
ambiente virtual de aprendizagem Eduline”. A partir dos resultados 
deste estudo, pretende-se seguir adiante com novas propostas bem 
como a apresentação dos resultados aos estudantes para que juntos se 
possa rever a educação a distância. Os resultados também devem ser 
apresentados aos professores para que percebem a importância da 
mediação tecnológica e salientar que educação a distância mediada 
pelo AVA não é sinônimo de facilidade, esse último, deve ser esclare-
cido, principalmente aos alunos. 

Como trabalhos futuros, além de  projetar um trabalho sobre os 
estudos a distância e suas “facilidades”, não de acesso mas de aprendi-
zagem e ampliar o tema sobre novas possibilidades de acesso as ferra-
mentas disponibilizadas no Eduline que mais propiciam a construção do 
conhecimento. E por fim, qual é o meio digital utilizado para acessar as 
aulas, se pelo computador tradicional, tablet, iPhod, iPhone entre outros.
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1 Introdução: Cenário de Estudo

Esta pesquisa situa-se na confluência de estudos desenvolvidos 
no Programa de Pós- Graduação em Informática na Educação - PP-
GIE/UFRGS - nas seguintes linhas de pesquisa: Ambientes Informa-
tizados e Ensino a Distância. O tema está relacionado ao estudo das 
estratégias de comunicação on-line. A pesquisa dá-se a partir de um 
estudo de caso, de natureza qualitativa, e analisa o conjunto das men-
sagens textuais postadas por professores num ambiente de suporte à 
aprendizagem on-line. Esta pesquisa se constituiu a partir do estágio 
de doutoramento, na Universidade Aberta, Portugal, com os profes-
sores do Departamento de Ciências da Educação (DCE).

A partir desse contexto, analisam-se as estratégias de comuni-
cação/interação utilizadas por três professores, no ambiente de su-
porte à aprendizagem on-line, o ForChat.

Cabe mencionar Axt e Elias (2003), que apresentam, como 
uma possibilidade de metodologia de trabalho, pode provocar, em 
ambientes educativos virtuais – e articuladamente aos estudos e 
questionamentos de ordem teórica e epistemológica – condições de 
possibilidade para encontros entre pensamentos, encontros esses que 
possam implicar seus participantes, de um modo muito especial, em 
experiências de aprendizagem de natureza cognitivo-conceitual e, ao 
mesmo tempo, ético-vivencial.

Os métodos e as técnicas utilizadas para o alcance dos objetivos 
propostos da pesquisa baseiam-se no dialogismo bakhtiniano, expres-
so nas mensagens textuais dos professores, postadas no ForChat. Nesse 
contexto, procura-se ancorar a metodologia construída para a análise 
das mensagens textuais, nas relações de diálogo, possibilitadas e apoia-
das pelo ambiente de suporte à aprendizagem on-line - ForChat.

2 Ambiente de Suporte à Aprendizagem On-line: ForChat

O ForChat possibilita tanto a comunicação síncrona quanto 
assíncrona, mantendo o registro (das mensagens textuais) das inte-
rações durante o período de sua utilização. Durante esse período, 
professores e alunos podem retornar aos textos (mensagens posta-
das) anteriores, podendo interagir em qualquer parte dos diálogos. 
Essa opção possibilitada pelo ForChat é de fundamental importân-
cia, pois todos os registros de acesso dos alunos ficam arquivados.
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Assim, tem-se a possibilidade de buscar passagens já postadas 
e de retornar aos diálogos tantas vezes forem necessárias. A estrutura 
do ForChat baseia-se num complexo conceitual que busca privilegiar 
o acesso ao ambiente de modo mais intuitivo, ao compor, ou fun-
dir, num mesmo espaço, simultaneamente, as funções de chat, fórum 
e mural, mantendo o usuário imerso no texto de leitura ao mesmo 
tempo em que ele se dedica a produzir seu próprio texto.

Figura 1: Tela de comunicação on-line: ForChat

Segundo Axt (2005)**, são seis os princípios tecno-metodológi-
cos que dão sustentação ao ForChat:

1) o princípio da simplicidade;
2) o princípio da agilidade;
3) o princípio da imersão;
4) o princípio da liberdade;
5) o princípio da alteridade;
6) o princípio do desinstitucionalização de posições pré-instituídas.

A exposição dos princípios tecno-metodológicos do ForChat 
contribuiu para a contextualização da metodologia desta ferramenta 
que estava sendo utilizada pelos professores da Universidade Aber-
ta. A análise dos dados se deu a partir das mensagens postadas pe-
los professores no Forchat, em três grupos do Seminário de Projetos 
Educativos na Universidade Aberta, Portugal, dos quais a autora des-
ta pesquisa participou como membro da equipe de professores/pes-
** Palestra proferida pela Prof.ª Dr.ª Margarete Axt, ao DCE, Universidade Aberta, Lisboa, 
Portugal, dia 20 de janeiro de 2005, em transmissão por videoconferência, do PPGIE/UFR-
GS, por ocasião do Workshop..
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quisadores*** que estavam a investigar as estratégias utilizadas pelos 
professores e alunos na modalidade a distância.

Nos Seminários de Projetos Educativos foram acompanhadas 
e observadas as mensagens dos professores postadas no ForChat, no 
período de dois meses, para os alunos com o objetivo de identificar e 
descrever as estratégias utilizadas por eles. O contexto desses Semi-
nários compôs e enriqueceu a pesquisa, pois deles pode-se fazer uma 
análise do conjunto de mensagens buscando identificar as estratégias 
de comunicação, produzidas pelos professores no ForChat.

3 Análise do conjunto de mensagens textuais 
    postadas pelos professores no ForChat

A análise das mensagens textuais postadas pelos professores no 
ForChat aqui apresentada foi construída a partir da metodologia de 
análise fundada por Axt, em “Micro-agenciamentos de enunciações 
coletivas em comunidades virtuais de aprendizagem” e já utilizadas 
por Moreira, Souza e Ledur (2005).

Com base na metodologia construída por Axt, busca-se, nas 
mensagens textuais postadas no ForChat, os critérios atitudinais 
para definir as estratégias interacionais utilizadas pelos professores 
na comunicação on-line com seus alunos. Os critérios atitudinais 
criados para definir as estratégias interacionais levaram em con-
ta o que se considerou a atitude de comunicação mais saliente do 
professor em relação ao aluno, contida no conjunto de mensagens 
postadas por ele no ForChat. Os critérios atitudinais criados pela 
pesquisadora para a análise dos dados são os indicadores para rea-
lizar o levantamento das estratégias interacionais utilizadas pelos 
professores do Seminário de Projetos Educativos.

De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004, p. 
171), os procedimentos utilizados na presente análise buscam ma-
ximizar sua confiabilidade segundo os critérios atitudinais definidos 
pelo contexto em foco. Assim, a análise qualitativa dos dados levan-
tados (mensagens textuais dos professores) se traduz pela mediação 
dos critérios atitudinais e das estratégias interacionais. Ou seja, os 
critérios que norteiam os procedimentos de análise das estratégias 
interacionais, emergentes das mensagens textuais postadas pelos 
professores no ForChat, se configuram em torno das combinações 
*** Professores pesquisadores do DCE
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entre as seguintes atitudes criadas para a identificação das estraté-
gias: a) crítico/reflexivo;  b) explicativo;  3c) fático/incentivo.

A partir da criação dos critérios atitudinais é que se dá a análise 
das mensagens textuais dos professores os quais servem para a iden-
tificação das estratégias interacionais utilizadas por eles. Para Van 
Dijk (1992), cada situação comunicacional/interacional pode reque-
rer novas estratégias e a partir desse conceito é que se verifica, no 
decorrer das análises, as possíveis estratégias interacionais utilizadas 
pelos professores no ForChat.

A partir dos textos resultantes de diversas vozes, onde a voz 
do professor é pronunciada por meio das mensagens textuais, ele 
procura diferentes estratégias para movimentar os alunos para o 
diálogo/interação on-line.

No que diz respeito à forma escrita, os ambientes de supor-
te à aprendizagem on-line, propiciam espaços para a escrita indivi-
dual ou coletiva. Pode-se dizer que uma das estratégias interacionais 
utilizadas nesses ambientes caracteriza-se pela atitude e estratégias 
interacionais, pois é através do(s) diálogo(s) que os interlocutores es-
tabelecem formas comunicacionais entre os sujeitos que interagem e 
dialogam entre si. A interação, segundo Bakhtin (1992), é entendida 
como toda a comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. Nesse 
sentido, é interessante salientar que as interações referidas neste es-
tudo se dão nas mensagens textuais postadas no ForChat.

As estratégias selecionadas para esta análise configuram-se atra-
vés das combinações de estratégias interacionais relacionadas a seguir:

• Enunciativa/diretiva – 1;
• Responsiva de caráter restrito/pergunta-resposta - 2;
• Dialógica – 3

Para melhor compreensão e acompanhamento do processo de 
análise, cria-se um modelo de apresentação para cada conjunto de 
mensagens analisadas, em consonância com a seguinte codificação:

Denominação Codificação
Critérios Cr
Estratégia Est
Professor P

Mensagem M

Quadro 1: Denominação e codificação para as análises dos dados
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Partindo dos códigos apresentados no quadro 1, o conjunto 
de mensagens analisadas será apresentado conforme o exemplo a 
seguir. Exemplo:

 

Figura 2: Exemplo da 
apresentação dos dados

Quanto às estratégias, em número de três, estas foram construí-
das a partir da posição de destaque nas mensagens textuais do pro-
fessor frente às mensagens dos alunos, no ForChat, no contexto da 
dinâmica interacional: 1) estratégia enunciativa diretiva; 2) estratégia 
responsiva de caráter restrita; 3) estratégia dialógica. O quadro 2, a se-
guir, descreve os critérios e as estratégias selecionados para a análise.

Critério = cr Descrição Estratégia = est Descrição

1. Crítico/ reflexivo  

• Intervenções 
críticas

• Promove reflexões

• Desenvolve
questionamentos

1. Enunciativa 
Diretiva

Em anúncios gerais 
sobre a temática em 

estudo.

2. Explicativo
• Explica, orienta 

• Responde a 
questionamentos

2. Responsiva e de 
caráter restrito;

pergunta-resposta.

• Em resposta às 
questões feitas 
pelos alunos. 

• Monológico.

3. Fático/Incentivo

• Poucas 
informações

• Faz-se presente 
no ambiente

• Incentiva a 
participação

3. Dialógica
Quando acontece 

troca de idéias, dis-
cussões, reflexões

Quadro 2: Descrição geral dos critérios e das estratégias
Nota: A função fática está centrada sobre o “contato”(físico ou psicológico). Tudo que numa 
mensagem serve para estabelecer, manter ou cortar o contato (portanto a comunicação) 
concerne a essa função. [...]  A função fática manifesta essencialmente a necessidade ou o 
desejo de comunicar. [..] (...) pode-se dizer inclusive que o texto todo funciona como um 
conjunto organizado de expressões que pouco informam, mas que mantêm os interlocuto-
res em contato. (VANOYE, 1981, p. 54)



99

Para a análise das mensagens observadas pela pesquisadora no 
ForChat, foram realizadas várias leituras do contexto do Seminário 
de Projetos Educativos – mensagens postadas pelos professores no 
ForChat - para que se pudesse chegar ao quadro 2, de apresentação 
geral dos critérios atitudinais e das estratégias interacionais observa-
das, em combinação livre.

O quadro 2 acima, apresenta os critérios atitudinais para defi-
nir as estratégias interacionais do conjunto de mensagens postadas 
pelos três professores no ForChat. A partir do quadro 2, selecionou-
-se e organizou-se grupos de mensagens postadas pelos três profes-
sores no ForChat, de acordo com o critério e a estratégia identifica-
dos nas mensagens.

Com base na identificação dos critérios atitudinais e estratégias 
interacionais, apresenta-se as análises das mensagens textuais posta-
das no ForChat pelos três professores.

Observe a Figura 3 que ilustra as combinações de critérios e 
estratégias utilizadas pelo Professor 1, totalizando 213 mensagens no 
período de dois meses.

Figura 3: Critérios e estratégias utilizadas pelo Professor 1

Percebe-se, na figura 3, que o critério 2 (explicativo) e a estraté-
gia 2 (responsiva), no conjunto de mensagens analisadas, foi a com-
binação mais utilizada pelo P 1, constituindo 62% do total das suas 
mensagens textuais. E, os menos utilizados, foram o critério fático e 
a estratégia dialógica, com 4%.
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Nesse contexto, Moran (1998) diz que “não podemos falar de 
comunicação de uma forma ideal, mas da comunicação que nos é 
possível em cada momento com cada pessoa[...]”(p. 43). Para esse 
autor, num contexto geral, “a comunicação depende do professor (gri-
fo nosso) e depende do aluno (grifo nosso) e depende também do tipo 
da relação que estabelece entre nós”(p.43). Falando especificamente da 
comunicação no ForChat, percebe-se, na Figura 1, que a ênfase é na 
atitude reflexiva (Critério 1) e interação de caráter responsivo (Estra-
tégia 2), que um depende do outro para que ocorra uma comunicação 
com encontro de sentidos, para haver interação. Isso quer dizer que, 
para haver uma comunicação de sentido alunos e professor devem par-
ticipar das interações, se comunicar, nesse caso, através do ForChat. A 
interação acontece a partir do “vai e volta”, de “perguntas e respostas”, 
tanto do Professor 1 quanto dos alunos.

Apresenta-se, na Figura 4, os critérios e as estratégias utilizadas 
pelo Professor 2, totalizando 36 mensagens postadas no período de 
dois meses.

      Figura 4: Critérios e estratégias utilizadas pelo Professor 2

Apresenta-se, em destaque na figura 4, o critério 2 (explicati-
vo) e a estratégia 2 (responsiva), do conjunto de mensagens anali-
sadas; esta foi a mais utilizada pelo P 2. Sendo que o critério 1 (cr 1) 
e a estratégia 2 (est 2) correspondem a 19% das mensagens textuais 
postadas pelo P 2. O critério 3 (cr 3) (fático) e a estratégia 2 (est 
2) (responsiva): corresponde a 6% do total de mensagens textuais 
postadas pelo P 2.
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A Figura 5 representa as combinações dos critérios que iden-
tificam as estratégias analisadas no conjunto de mensagens textuais 
do Professor 3.

Figura 5: Critérios e estratégias utilizadas pelo Professor 3

Na figura 5, representando 50% do total de mensagens, o crité-
rio 2 (explicativo) e a estratégia 2 (responsiva) evidenciadas no con-
junto de mensagens textuais analisadas foi a mais utilizada pelo P 3. 
Sendo que o total de mensagens postadas pelo Professor 3 foram 13 
mensagens no período de dois meses.

4 Considerações Finais

Ao analisar as mensagens textuais de três professores no uso do 
ForChat, teve-se como objetivo identificar as estratégias utilizadas por 
eles para a comunicação e interação on-line com seus alunos. Nesta 
análise, observou-se que os professores utilizaram a mesma estratégia 
de comunicação e interação com os alunos na maioria das mensagens 
textuais postadas para os alunos no ForChat.

Fica-se tentada a dizer que a estratégia de cada professor apre-
sentada no ForChat seguiu os modelos atitudinais/interacionais utili-
zados presencialmente. A atitude e a estratégia utilizadas pelos profes-
sores para manter a comunicação com os alunos do Seminário tanto 
presencialmente quanto a distância de certo modo se repetiu. No en-
contro de sentidos, seja em que ambiente for, há necessariamente a 
construção de outros sentidos e isso se revela de modo diferente em 
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cada sujeito da ação. O sentido produz outros sentidos, ainda que a 
resposta seja a mesma. Isso permite uma reflexão sobre o fato de que 
mesmo na repetição há tendência de mudança.

A implicação do professor num ambiente de suporte à apren-
dizagem on-line faz sentido para ele quando se comunica com os 
alunos, quando participa, interage, promove discussões e, principal-
mente, quando se faz presente virtualmente. Isso se pode verificar, 
numa visão geral, pelo número de mensagens postadas pelos profes-
sores (Professor 1; Professor 2; Professor 3), quando estas são equi-
valentes ao número de postagem de mensagens dos alunos. Desse 
modo, o professor que mais esteve presente no ForChat foi o que 
mais promoveu interações, diálogos e participações dos alunos.

Observe-se as Figuras 6 e 7, que representam as mensagens 
postadas pelos alunos e Professores (Professor 1, 2 e 3), no período 
de dezembro de 2004 a janeiro 2005.

                                                   

Figura 6 (acima):
Total de mensagens postadas no
ForChat pelos Professores 1, 2 e 3

Figura 7 (à direita): 
Mensagens postadas no ForChat 
pelos alunos dos Professores 1, 2 e 3

Como podem ser observadas, as mensagens postadas pelos 
professores na Figura 6, ou seja, o P 1 com 207 mensagens; o P 2 
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com 36 mensagens e o P 3 com 13 mensagens, apresentam uma certa 
coerência, em relação às mensagens postadas pelos alunos na Figura 
7, pois quanto maior a comunicação on-line do professor, maior a 
interação e participação dos alunos. A esse respeito Moran (1998) 
afirma que:

na comunicação compartilho, troco, interajo – ajo em conjunto com – por 
meio das palavras[...]. Essa ação provoca uma ação do outro, que se torna 
re-ação de volta, que confirma ou neutraliza a minha ação. Se eu me sinto 
confirmado, tenho a tendência a ampliar a interação[...] (p. 19).

Em outras palavras, a comunicação dos professores com os alu-
nos através do ForChat, pôde proporcionar maior interação quando 
o professor se fez presente, provocando uma reação, uma ação dos 
alunos para que os mesmos mantivessem uma comunicação, um diá-
logo efetivo com ele e os demais alunos. Neste contexto, observa-se 
que, quando o professor dialoga frequentemente com os alunos, es-
tes participam mais. Ao contrário, aquele professor que não se faz 
presente com freqüência no ForChat, seus alunos também deixam 
de participar. Essa observação é confirmada com as palavras de Mo-
ran (1998) ao dizer que “se pelo contrário, a cada proposta minha 
de interação recebo uma resposta desconfirmadora [...] procurarei 
diminuir as interações com ele, adotarei uma atitude de defesa – não 
aprofundarei o nível de comunicação[...]”(p.19). A pouca participa-
ção ou a falta de comunicação on-line e também a ausência de men-
sagens textuais dos Professores 2 e 3, durante algumas semanas, no 
ForChat, pode, como conseqüência, ter levado os alunos a não par-
ticipar das discussões do Seminário de Projetos Educativos. Nesse 
contexto, Bakhtin e Voloschinov (1992) afirmariam que:

a comunicação verbal, inseparável das outras formas de comunicação, im-
plica conflitos, relações de dominação e de resistência, adaptação ou resis-
tência à hierarquia, utilização da língua pela classe dominante para reforçar 
seu poder, etc. (p. 14).

A atitude e a estratégia utilizada pelos professores para co-
municação com os alunos no ForChat implicou em (re)ações que, 
em alguns casos, foi uma (re)ação ativa, participativa, e, em outros, 
de afastamento. No caso do afastamento do professor do ForChat, 
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esse fato pode ter ocasionado uma certa desestabilização no profes-
sor. Conforme Valentini et al.**** “[...] um ambiente de aprendizagem 
concebido com base no paradigma construtivista interacionista leva 
a desestabilização das concepções tradicionais de ensino e aprendi-
zagem [...]”. Axt (1999) complementa ao dizer que o uso de ambien-
tes virtuais “desestabiliza o sistema como um todo”(p. 17).

Mesmo com as diferenças de participação dos Professores 1, 2 e 
3, no ForChat, algumas mais efetivas que outras, salienta-se que os in-
dicadores atitudinais (critério explicativo) e interacionistas (estratégia 
responsiva) foram as que tiveram maior representação no conjunto de 
mensagens dos professores. Destaca-se, nesse contexto, que viver em 
diálogo, conforme Emerson (1997), é algo que incentiva seus partici-
pantes, mais do que tudo, a cultivar horizontes individualmente cons-
truídos, padrões de comportamento, potenciais pessoais – de modo que, 
seja o que for que nos aconteça numa dada peleja, possamos sempre ter 
à mão alguma resposta que traga a marca do valor de nossa personali-
dade (p. 322). Entretanto, é o diálogo, a comunicação, a participação do 
professor com os alunos que os pode levar a interagir e discutir.

A análise do conjunto de mensagens textuais no ForChat, meio 
de comunicação on-line utilizado pelos três professores, apontou 
para um professor apenas, por ter ele mantido uma relação de diá-
logo com os alunos, o qual foi sempre atento a todos os movimentos 
de diálogo, de discussões de dúvidas, utilizando diferentes critérios 
e estratégias para que a comunicação entre eles acontecesse com fre-
quência e intensidade.

Os resultados da análise dos conjuntos de mensagens textuais 
dos três professores fica como exemplo de como professores podem 
conduzir um seminário ou uma aula on-line, onde podem ou não 
provocar as relações de diálogo, podem ou não utilizar o recurso co-
municacional on-line para acompanhar e promover a participação 
de todos os alunos.

Constata-se que é a partir da relação de diálogo, da interven-
ção, da participação efetiva do professor e dos critérios e das estra-
tégias que ele utiliza para manter a comunicação nos ambientes de 
suporte a aprendizagem on-line, que cada qual pode contribuir para 
a construção de novos conhecimentos de modo colaborativo.

**** Artigo publicado no site: <http://ucsnews.ucs.br/ccha/deps/cbvalent/teorias014/restrito/
comunic.html>
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De fato, os professores que usaram pouco o critério explicativo 
e a estratégia responsiva no encontro com o ForChat se desestabili-
zaram num primeiro momento e se reconstruíram ampliando essa 
estratégia. O Professor 2 se reconstruiu e o Professor 3 apresentou-se 
mais perturbado, pois foi o que esteve mais ausente no ForChat.
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1 Apresentação: Seminário Fase 1

Este artigo aborda os primeiros resultados estudo situa-se na 
parte inicial de um projeto de investigação que visa o estudo das me-
todologias e formas de interacção docente-aprendente e aprendente-
-aprendente em regime de ensino a distância, no âmbito de seminá-
rios abertos, isto é, seminários que visam à concepção, por parte dos 
professores em formação, de projetos de intervenção educacional.

Estes seminários são frequentados pelos estudantes do Curso 
de Complemento de Formação Científica e Pedagógica para Profes-
sores do 1º Ciclo do Ensino Básico e do Curso de Complemento de 
Formação Científica e Pedagógica para Educadores de Infância – 
modalidade a distância, Universidade Aberta, Portugal. Para além de 
um conjunto de disciplinas estruturadas segundo campos de saber 
específicos, os alunos frequentam uma disciplina, não estruturada, 
onde é suposto o estudante aprofundar de forma autônoma um dado 
problema ou conceber um projeto de intervenção no terreno.

É no contexto dessa disciplina, desenvolvida em regime de se-
minário que os estudantes, professores e educadores de infância, se 
debruçam sobre a sua realidade escolar e procuram articular de for-
ma coerente e reflexiva a teoria e a prática profissional.

Como forma de apoio indirecto os alunos dispõem de um 
pequeno livro, onde são abordados algumas questões estruturantes 
e onde se aponta os objectivos o seminário. Os estudantes são para 
isso organizados em grupos de 20 alunos, no máximo, e são apoia-
dos por um professor/tutor.

Pereira e Miranda (2003) conceituam Seminário como “pro-
jecto ou desenvolvimento experimental, doravante designado apenas 
por Seminário, tem como finalidade constituir um espaço de reflexão 
e acção prática conducente a um desempenho fundamentado e pro-
fissionalmente mais eficaz por parte do estudante, professot/educa-
dor em formação.” (p.11)

São objectivos específicos desta investigação:
a) identificar metodologias de ensino a distância adequadas à con-
cepção autónoma de projectos educacionais;
b) compreender os mecanismos que subjazem ao desenvolvimento da 
autonomia do estudante em regime de ensino a distância no processo de 
(re)construção de saberes e de desenvolvimento de competências;
c) construir novos referentes teórico-metodológicos em função do 
público-alvo deste projecto; e
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d) identificar indicadores de qualidade aplicáveis no contexto desses 
seminários.

A partir destes objetivos, apresentam-se neste artigo três 
pontos de estudo:
a) as interações do tutor com os estudantes expressas nos diferentes 
meios de comunicação;
b) as dificuldades apresentadas no decorrer do seminário, a partir do 
levantamento dos dados e instrumento de recolha de dados;
c) p uso do livro de apoio ao seminário  Problemas e Projectos Edu-
cacionais.

2 A Comunicação entre Tutor e Estudante

Segundo Bakhtin (2000), toda atividade humana está relacio-
nada com a utilização da língua, por mais variada que seja seu uso. 
Neste sentido, as interações entre tutor e estudante, no Seminário, 
ocorreram de duas formas: uma, oral, através do uso do telefone, 
meio pelo qual os estudantes entravam em contacto com o tutor 
para  esclarecer dúvidas sobre o desenvolvimento do projeto; outra, 
através do uso de mensagens eletrônicas (o e-mail), recurso também 
utilizado para solicitar esclarecimentos de dúvidas através de mensa-
gens escritas. Tanto numa quanto noutra forma de comunicação, o 
objetivo era entrar em contacto com o tutor para solicitar ajuda re-
ferente as dúvidas que iam surgindo no desenvolvimento do projeto.

Landim (1997) destaca as vantagens no uso do telefone na tu-
toria. A seguir, apresenta-se algumas delas:
• oportunidade de discutir os pontos de vista que vão surgindo no 
desenvolvimento das atividades;
• atingir uma população que não teria acesso ao ensino presencial;
• possibilitar atendimento personalizado aos estudantes;
• promover confiabilidade ao dar o devido destaque às dúvidas de 
cada aluno em particular.

De acordo com as vantagens apresentadas por Landim, pode-
-se verificar no quadro 1 o resultado do inquérito respondido por 88 
estudantes do Seminário, no que diz respeito à questão que se refere 
ao uso do telefone como meio utilizado para a comunicação com o 
tutor, que está de acordo com as vantagens apresentadas.
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Ação Não 
concorda

Concorda 
pouco Concorda Concorda 

muito Desacordo Acordo

Interpelação do 
tutor mais rápida 0 3,4 53,4 43,2 3,4 96,6

mais fácil 
colocar questões 1,1 9,1 44,3 44,3 10,2 88,6

dá menos trabalho 6,8 26,1 33 28,4 32,9 61,4

estou mais 
à vontade 3,4 15,9 43,2 34,1 19,3  77,3

entendo melhor
oralmente 4,5 11,4 31,8 51,1 15,9 82,9

não estou 
disponível para 

email
42,0 14,8 25,0 11,4 56,8 36,4

Quadro 1: o uso do telefone

De acordo com os resultados percebe-se que 96% dos estudan-
tes dizem que o uso do telefone é a forma mais rápida de interpelação 
com o tutor. Entretanto 88% diz que é mais fácil colocar as ques-
tões por telefone e 82,9% diz que entende melhor as explicações do 
professor quando dadas oralmente. Observa-se que, de modo geral, 
74,6% dos estudantes têm acesso ao e-mail e, mesmo assim, preferem 
a comunicação com o tutor por telefone. Neste caso, os resultados 
confirmam que os estudantes preferem o uso do telefone, pois, de 
acordo com o resultado do inquérito, dizem que a interpelação do 
tutor é mais rápida. O telefone é, de acordo com os dados levantados, 
o meio mais utilizado pelos estudantes e tutores para comunicação, 
seguido do correio eletrônico, neste estudo. O tutor utiliza o telefone 
para contacto com o estudante tanto para tirar as dúvidas que sur-
gem como também para motivá-lo e não perder o contacto com ele. 
Aretio (2001) corrobora ao dizer que o telefone é um meio de comu-
nicação recomendável pois permite uma relação interpessoal com 
a mesma agilidade que aconteceria numa aula presencial e também 
porque nestes contatos telefônicos podem ser resolvidos problemas 
pontuais e também gerar novas ideias e reflexões.

Nesse sentido, as evidências confirmam que os estudantes sen-
tem-se melhor ao usar o telefone. Surge aqui uma necessidade de 
diálogo onde podem eles questionar, interagir e esclarecer as dúvidas 
surgidas no desenvolvimento do projeto. O uso do telefone pelo es-
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tudante demonstra a necessidade de estabelecer relações de proximi-
dade com o tutor pelo diálogo. Faraco (2003) afirma que todo o dizer 
é orientado para a resposta e é eternamente dialogizado.

Por outro lado, o uso de mensagens eletrônicas (e-mail) foi 
utilizado por alguns estudantes para a comunicação com o tutor. O 
quadro 2 apresenta o resultado da questão sobre o uso do email, uma 
das questões do inquérito aplicado aos estudantes.

Ação Não 
concorda

Concorda 
pouco Concorda Concorda 

muito Desacordo Acordo

permite sistema-
tizar melhor 2,3 31,8 25 9,1 34,1 34,1

permite melhor 
gestão do tempo 3,4 26,1 27,3 9,1 29,5 36,4

permite maior 
rapidez de 
feedback

10,2 25 27,3 4,5 35,2 31,8

obriga-me a 
cuidar melhor 
da mensagens

8 15,9 29,5 13,6 23,9 43,1

permite um registo 
permanente 2,3 4,5 34,1 26,1 6,8 60,2

não me esqueço de 
colocar questões 3,4 12,5 31,8 19,3 15,9 51,1

Quadro 2: o uso do e-mail

Como se pode observar, o uso do e-mail nessa fase do Se-
minário não foi tão significativa quanto o uso do telefone. Nesse 
quadro, 60,2% dos estudantes dizem que o uso das mensagens ele-
trônicas permite o registro permanente do contacto com o tutor e 
51,1% dizem que o uso do e-mail permite que eles não esqueçam 
de colocar as questões.

A análise dos resultados do uso do telefone e do e-mail con-
duz à reflexão: se apenas 36,4% dos estudantes não estão disponíveis 
ao uso de e-mail, então o que acontece, será por ser o telefone mais 
cômodo de usar ao invés do e-mail? Será que o domínio tecnológi-
co não é suficiente para poder utilizá-lo? Será que o tutor prefere o 
telefone ao e-mail e por isso não motiva os estudantes a utilizarem? 
Ou qual será o real motivo de preferirem utilizar o telefone em lugar 
do e-mail?
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Ao buscar-se responder estas questões, Faraco (2003) parece 
apontar a uma possível saída ao dizer que “compreender não é um 
ato passivo, mas uma réplica ativa, uma resposta, uma tomada de 
posição diante do texto”.

Com vistas à compreensão estabelecida através das tensões 
nas relações dialógicas possibilitadas pelas tecnologias, tem-se que 
82,9% dos estudantes afirmam compreender melhor o tutor quando 
dialogam com ele por telefone.

Nossa hipótese aqui é que através do diálogo oral, por telefo-
ne, a compreensão é mais significativa. Vale lembrar que nessa fase 
– Seminário, Fase 1 - os meios de comunicação utilizados foram 
somente o telefone e o e-mail.

Estar em contacto com os diversos recursos das tecnologias 
da comunicação e informação não é exatamente saber usá-los para 
fins pedagógicos. Conforme o resultado apresentado nessas duas 
questões, que fazem parte de um contexto pedagógico, pode-se di-
zer que o uso do telefone propicia uma comunicação dialógica entre 
estudantes e tutor, pois ao falar com o outro as pessoas organizam 
mentalmente suas questões: se não se fazem entender, mudam logo a 
forma de perguntar e/ou explicar. Já quanto que o uso do e-mail,  ele  
requer uma elaboração maior tanto na formulação da escrita quanto 
no retorno da resposta. Isso demanda tempo, o tempo de escrever, 
o tempo de enviar, o tempo do recebimento e o tempo de retorno. 
Nesse sentido, o estudante prefere o telefone uma vez que a resposta é 
decorrente de uma interação de diálogo bem mais rápida. Voloshinov 
(apud Faraco, 2003), corrobora afirmando que a interação é enten-
dida como “toda a comunicação verbal, de qualquer tipo que seja”, 
sendo o diálogo face a face apenas um deste muitos tipos.(p. 106) E é 
nesse contexto que a interação estudante/tutor ocorre, não face a face 
mas de um encontro de vozes que dialogam por meio do telefone.

O uso do telefone como meio de interação entre estudante e 
professor é apenas um dos muitos recursos da educação a distância. 
Aretio (1994) afirma que “o Ensino a Distância é um sistema tecnoló-
gico de comunicação bidirecional, que pode ser massivo e que subs-
titui a interação pessoal, na sala de aula, de professor e aluno, como 
meio preferencial de ensino, pela ação sistemática e conjunta de di-
versos recursos didáticos e pelo apoio de uma organização e tutoria 
que propiciam a aprendizagem independente e flexível dos alunos.”
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Até aqui se falou da comunicação bidirecional entre tutor/es-
tudante e estudante/tutor. Nessa fase não ocorreu interação entre as 
pessoas do grupo, apenas uma relação verbal de um para um, pois 
os recursos utilizados não permitiram as trocas dialógicas entre os 
participantes apenas entre estudante e professor.

3 O papel do professor/tutor no seminário

De acordo com o regime de Seminário adoptado, o tutor é o 
professor responsável pelo Seminário. Segundo Landim(1997),

tutor é o elemento importante e indispensável na rede de comunicação que 
vincula os cursistas à instituição de ensino promotora do curso, pois, além 
de manter a motivação dos alunos, possibilita a retroalimentação acadêmi-
ca e pedagógica do processo educativo (p. 125).

O contacto com o tutor no Seminário a distância dá-se a partir 
das necessidades apresentadas pelos estudantes, que, situando-se no 
contexto da sua realidade imediata, procuram desenvolver um plano 
pedagógico de intervenção(projecto). Nessa modalidade de ensino a 
distância, os recursos comunicacionais mais comummente utiliza-
dos, tais como o telefone e o e-mail, intermedeiam o diálogo entre 
tutor e estudantes. 

Nessa visão, o papel do tutor/professor se solidifica, sendo ele 
aquele que dialoga, orienta, tira dúvidas, estimula, provoca, acompa-
nha e se faz presente na construção do conhecimento dos estudantes 
mesmo distantes fisicamente. O tutor caracteriza-se por seu papel 
solidário, aberto, paciente e sempre disposto a ouvir as dúvidas, desa-
bafos e comentários dos estudantes. Ao agir dessa forma, possibilita 
o relacionamento entre o “eu” tutor e o “tu” estudante. Fala-se nesse 
artigo do “eu” tutor e do “tu” estudante por ser o primeiro Seminário 
de investigação que utilizou apenas recursos comunicacionais como 
o telefone e o e-mail. 

Dentre as questões respondidas pelos estudantes no inquérito 
já referenciado, o quadro 2 apresenta um registo de como os estudan-
tes sentiram a presença do tutor no decorrer do Seminário. E, para 
melhor compreender o desempenho do tutor na visão dos estudan-
tes, o Quadro 2 apresenta o resultado de uma das questões do inqué-
rito respondido pelos estudantes no que se refere ao papel do tutor.
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Ação Não 
concorda

Concorda 
pouco Concorda Concorda 

muito Desacordo Acordo

disponível 
para ouvir 0 0 14,8 84,1 0 98,9

disponível para 
discutir questões 

colocadas
0 1,1 15,9 81,8 1,1 97,7

preocupado com os 
meus problemas 0 6,8 28,4 60,2 6,8 88,6

empenhado em 
resposta rápida 0 2,3 28,4 65,9 2,3 94,3

paciente 
nos contactos  0 2,3  23,9 72,7 2,3 96,6

justo nas 
apreciações sobre o 

trabalho
0 3,4 31,8 59,1 3,4 90,9

Quadro 2: O Tutor

De acordo com o resultado apresentado no quadro 2, acima, 
os estudantes demonstraram grande satisfação quanto ao atendi-
mento do tutor, pois esteve ele sempre disponível durante o perío-
do de desenvolvimento dos planos e projetos do Seminário. Ressal-
ta-se nesse momento a importância que os estudantes deram para 
a questão da disponibilidade do tutor em ouvi-los, ratificando ser o 
papel do tutor indispensável para o processo de ensino e aprendi-
zagem a distância. Em acréscimo, a necessidade de diálogo que os 
estudantes manifestaram sentir constitui-se como um outro aspec-
to a se destacar. O tutor foi paciente, ouviu e discutiu as questões 
levantadas pelos estudantes, demonstrando preocupação com os 
estudantes. Nesse quadro percebe-se a mais valia do papel do tutor 
pois se não estivesse disposto a ouvir e discutir os problemas dos 
estudantes os resultados poderiam ser outros.

Independente do recurso que o tutor utilizou para se comu-
nicar com os estudantes, vale salientar que sua estratégia atendeu 
as necessidades dos estudantes, contribuindo para a construção do 
conhecimento, objectivo maior desse Seminário. Isso, em última ins-
tância, é o que realmente importa no processo de tutoria em edu-
cação a distância. Quanto aos meios utilizados pelo tutor, telefone, 
email e outros, na verdade, foram apenas meios. Importante mesmo 
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é encontrar formas ou estratégias para que o estudante distante não 
fique sem apoio e sem possibilidade de produzir solução para seus 
problemas e dúvidas. Os recursos foram alternativos, de acordo com 
o conhecimento, possibilidades e necessidades de cada um. Todos 
eles, se bem utilizados, atendem as necessidades de uma tutoria em 
EaD. É importante salientar que os recursos utilizados devem estar 
de acordo com o perfil dos usuários, deve buscar atender senão a 
todos, pelo menos à maioria, seja por um meio ou outro.

Na sequência, apresenta-se o quadro 3 que aponta os resulta-
dos do inquérito da questão: “feedback do tutor ajudou-me a ...”

Os dados apresentados no quadro 3 complementam os da-
dos relacionados no quadro 2, pois não resolve apenas o tutor estar 
disponível, responder questões, ser acessível se não atender às reais 
necessidades dos estudantes. Assim, o quadro 3 busca revelar o que 
resultou da paciência para ouvir discussões e esclarecimentos das 
dúvidas dos estudantes, em suma, apresenta o feedback do tutor, com 
resultados em percentagem.

Ação Não 
concorda

Concorda 
pouco Concorda Concorda 

muito Desacordo Acordo

a elaborar o plano 
de trabalho 4,5 2,3 50 38,6 6,8 88,6

a escolher o tipo
trabalho 20,5 22,7 36,4 13,6 43,2 50

a encontrar biblio-
grafia específica 6,9 18,2 47,7 19,3 25,1 67

a delimitar âmbito 
do trabalho 2,3 5,7 55,7 25 8 80,7

a definir 
aspectos práticos 9,1 8 52,3 20,5 17,1 72,8

a refletir sobre
fundamentação 4,5 11,4 61,4 15,9 15,9 77,3

a selecionar
metodologia do 

trabalho
3,4 12,5 50 22,7 15,9 72,7

a definir o 
problema 6,8  18,2 45,5  23,9  25 69,4

a preparar 
apresentação oral 14,8 21,6 38,6 14,8 36,4 53,4

a ver aspectos mal 
equacionados 4,5 12,5 45,5 30,7 17 76,2
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a formular 
objetivos 8 25 45,5 10,2 33 55,7

a refletir sobre 
prob. educativos 5,7 25 52,3 8 30,7 60,3

a desmontar 
ideias prévias 9,1 15,9 62,5 5,7 25 68,2

a sistematizar 
ideias 2,3 11,4 64,8 13,6 13,7 78,4

a desenvolver 
reflexão pessoal 6,8 21,6 44,3 19,3 28,4 63,6

a reorientar 
trabalho  4,5 9,1 48,9 28,4 13,6 77,3

Feed ajudou a 
manter interesse 1,1 5,7 52,3 35,2 6,8 87,5

Feed ajudou a supe-
rar dificuldades 1,1 8 40,9 46,6 9,1 87,5

Quadro 3: O feedback do tutor

É notável que a educação a distância esteja em permanente pro-
cesso e que cada instituição esteja buscando novas metodologias e es-
tratégias para o ensino a distância. O processo de comunicação entre 
estudante/tutor – tutor/estudante é o que marca esse processo. Nessa 
perspectiva, Aretio (2001) apresenta estratégias que o tutor deve de-
senvolver em sua prática para alcançar bons resultados com os estu-
dantes. Isso se pode constatar no quadro 3, no tocante às estratégias 
utilizadas pelo tutor, em destaque abaixo:
• 88,6 dos estudantes concordam que o feedbak do tutor contribuiu 
para elaboração do plano de trabalho;
• 80,7 dos estudantes afirmam que o tutor ajudou-os a delimitar o 
âmbito do trabalho;
• 87,5 dos estudantes afirmam que o tutor ajudou-os a manter o in-
teresse pelo trabalho;
• 87,5 dos estudantes afirmam que o tutor ajudou-os a superar as 
dificuldades no decorrer do trabalho.

Nesse contexto, os estudantes estabeleceram um processo de 
interação com o tutor e procuraram o meio comunicacional que 
mais sentiam-se a vontade com o tutor.

O apoio aos estudantes não se deu apenas através do contacto 
com o tutor, eles utilizaram o manual: “Problemas e Projectos Edu-
cacionais”, que apresenta claramente todos os passos para o desenvol-
vimento do Projeto.
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Tendo em vista a preocupação com a construção do conhe-
cimento como o diferencial dessa e das outras fases do Seminário, 
no ponto a seguir apresentam-se dados relativos ao uso do manual 
Problemas e Projectos Educacionais.

4 O uso do texto de apoio ao seminário

No texto Problemas e Projectos Educacionais procura-se orien-
tar os estudantes no desenvolvimento de projectos. Esse texto está 
dividido em duas partes apresentados por Pereira e Miranda (2003):

Primeira parte:

Contém os Fundamentos onde são explicados alguns conceitos 
essenciais e são enunciados alguns aspectos importantes para auxi-
liar o estudante a reflectir sobre o trabalho que se pretende que todos 
os estudantes realizem.

Segunda parte:

Trata-se do Manual do estudante que são enunciados os objec-
tivos que deverão nortear o Seminário, definidas as modalidades de 
trabalho a realizar, enunciados os desempenhos desejados por parte 
do estudante e definidos os critérios de avaliação dos produtos finais. 
Constitui, por isso, um guião de orientação do Seminário.

Pereira e Miranda (2003), ao apresentar o texto Problemas e 
Projectos Educacionais, dizem que ele 

se destina a ser utilizado pelos estudantes do Curso de Complemento de 
Formação Científica e Pedagógicas para Professores do 1º Ciclo do Ensino 
Básico e do Curso de Complemento de Formação Científica e Pedagógica 
para Educadores de Infância, no âmbito do Seminário, Projecto ou Desen-
volvimento Experimental  (p.11),

Ao ser o manual o instrumento impresso de apoio ao estu-
dante, este não substitui o apoio do tutor. Enquanto manual, o texto 
apresenta conceitos e fundamenta todas as questões voltadas para o 
desenvolvimento do plano (projeto), não apresentando, contudo, ne-
nhum exemplo de projecto já elaborado. Para a elaboração do pro-
jecto, 97,7% dos estudantes leram e analisaram o manual e no desen-
volvimento do projecto solicitaram a ajuda do tutor.
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Os dados do quadro 4 representam a utilização do texto Pro-
blemas e Projectos Educacionais e quanto ele foi indispensável no 
desenvolvimento do projecto.

Ação Não 
concorda

Concorda 
pouco Concorda Concorda 

muito Desacordo Acordo

escolher 
tipo trabalho 9,1 10,2 44,3 34,1 19,3 78,4

estabelecer plano 0 8 54,5 36,4 8 90,9

definir problema 5,7 20,5 44,3 27,3 26,2 71,6

delimitar 
aspectos trabalho 0 11,4 62,5 23,9  11,4 86,4

definir aspectos 
práticos 3,4 15,9 61,4 15,9 19,3  77,3

preparar 
apresentação oral 18,2 40,9 34,1 4,5 59,1 38,6

definir metodolo-
gia trabalho 1,1 19,3 67 11,4 20,4 78,4

entender parâme-
tros avaliação 0 8 63,6 25 8 88,6

entender impor-
tância projetos 0 10,2 65,9 18,2 10,2 84,1

avaliar o trabalho 3,4 20,5 61,4 10,2 23,9 71,6

estabelecer 
cronograma 
de trabalho

4,5 23,9 62,5 6,8 28,4 69,3

estruturar trabalho 0 13,6 64,8 17 13,6 81,8

compreender 
natureza seminário 0 9,1 63,6 26,1 9,1 89,7

fundamentar 
minha prática  0 21,6 58  17 21,6 75

Quadro 4: O uso do texto Problemas e Projetos Educacionais

O quadro mostra que 90,9% dos estudantes estavam de acordo 
que o referido texto os ajudou a estabelecer o plano (projeto). De 
modo geral, o texto atendeu às expectativas dos estudantes, pois além 
desse instrumento havia a disponibilidade do tutor para tirar as dú-
vidas quando surgiam. Para 89,7% dos estudantes, o manual ajudou 
a entender a natureza do Seminário.
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De modo geral, 97,7% do grupo analisou o manual Proble-
mas e Projectos Educacionais para a elaboração do plano. Outros 
63,6% dos estudantes solicitaram ajuda de colegas. Esse dado mos-
tra que a interação com outras pessoas se torna necessária, sendo 
o tutor o contacto directo principal. Em acréscimo, como pode-se 
observar no quadro 4, além do tutor, 42% do grupo procurou a aju-
da de outros profissionais.

Nesse contexto, pode-se afirmar que além do texto escrito e 
do apoio do tutor, os estudantes sentiram necessidade de buscar 
ajuda de com outras pessoas. É da natureza humana viver em co-
munidades, dialogar, trocar ideias e ser solidário. Isso aponta para 
um outro modo de conviver (real e virtual) em que cada vez mais se 
fortalecem os grupos/comunidades distantes as quais desenvolvem 
seus trabalhos com a ajuda de diversos meios/recursos e pessoas 
com os mesmos objetivos e trabalhos comuns.

Mesmo que a maioria dos estudantes preferisse o contacto 
direto com o tutor através do telefone e não por email, 65,9% uti-
lizou a Internet como fonte de pesquisa, sinal de que não usuários 
dos recursos tecnológicos, mas precisam da voz “viva” do tutor para 
esclarecer suas dúvidas. Os dados citados apresentam-se a seguir 
no contexto da elaboração do trabalho.

Para elaborar o trabalho aqui apresentado, realizou-se as 
seguintes ações:
1º - análise do manual – 97,7%
2º - pesquisa em bibliotecas – 92,0%
3º - solicitação de esclarecimentos aos tutores – 86,4%
4º - pesquisa na Net – 65,9%
5º - busca de apoio com colegas – 63,6%
6º - pedido de ajuda a outros profissionais – 42,0%

5 Considerações Finais

O uso do texto Problemas e Projectos Educacionais foi sem 
dúvida muito importante para o desenvolvimento do projecto dos 
estudantes, mas somente este recurso não seria suficiente para 
que eles desenvolvessem os seus projectos de acordo com os obje-
tivos do Seminário.

A análise dos dados apresentados corrobora com o estudo pro-
posto pelo Seminário. Tem-se um longo caminho pela frente, inicia-
do com Seminários já realizados anteriormente e outros que estão a 
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ocorrer.  Nesse contexto, este artigo procurou apresentar uma peque-
na parte de um todo que está em desenvolvimento.

Um aspecto importante a salientar é que, apesar do destaque 
feito às mídias, o material impresso ainda tem espaço na educação a 
distância e que a coexistência entre novos e antigos recursos se confi-
gura como uma das tendências para os próximos anos.

Quando se pensa em educação a distância precisa-se pensar 
também quem são os estudantes, qual o seu perfil, a que e a quem se 
destina a proposta de trabalho mediada pelas mais ou menos sofisti-
cadas tecnologias e com quais delas se pretende trabalhar, para que 
se possa melhor utilizar os diversos recursos disponíveis de apoio ao         
ensino e à aprendizagem.

As dificuldades são pontuais a partir do levantamento dos da-
dos e o instrumento de recolha de dados. Foram entrevistados os 
tutores e estudantes no final do seminário.

Seja material impresso, telefone, email, fax, Internet, video-
conferência, CDRom, televisão, rádio, etc., o que realmente impor-
ta é que um deles deve chegar até o estudante, pois o que se quer é 
promover um ensino de qualidade atendendo a todos sem discri-
minação de nenhum acesso à educação. A construção do conheci-
mento se dá a partir de qualquer recurso desde que eles cheguem 
até o estudante e que ele não fique isolado, esquecido ou ainda em 
silêncio. Nesse contexto, o apoio permanente do tutor/professor, 
sua interacção com seus alunos, por qualquer meio que seja, é fun-
damental para o acontecimento do Seminário ou de qualquer outro 
evento a distância. Tarouco (2003) corrobora dizendo que, ao tra-
tar da questão da formação de professores para o século XXI, diz 
ser necessário preparar os professores para a inovação tecnológica 
e suas consequências, promovendo a formação continuada ao de-
senvolver competências na cultura técnica, na comunicação e na 
capacitação docente para o trabalho com método.
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Introdução

Em tempos de crescente valorização do saber-fazer em grupo, 
que é uma realidade que nos interroga constantemente no mundo 
do trabalho hoje - uma vez que as habilidades de cooperar e colabo-
rar, em uma equipe de trabalho, são essenciais à realização de tarefas 
complexas –, escolas e também universidades encontram-se diante do 
desafio de participar da formação daquilo que, inspirando-nos nas pa-
lavras de Paulo Freire, podemos chamar de gosto democrático. Nesse 
sentido, Freire postula que:

É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e mul-
tiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os outros, não por 
puro favor mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o do acatamento às 
decisões tomadas pela maioria a que não falte contudo o direito de quem diver-
ge de exprimir sua contrariedade. O gosto da pergunta, da crítica, do debate. O 
gosto do respeito à coisa pública que entre nós vem sendo tratada como coisa 
privada, mas como coisa privada que se despreza (1997, p. 60).

A democracia entendida, nesse caso, no sentido que lhe dá 
Morin (2000), como uma série de atitudes que envolvem uma auto-
nomia limitada por uma ética de relacionamento entre os homens, 
uma antropo -ética, “uma consciência individual além da indivi-
dualidade”. Na esteira dessa questão, os educadores que trabalham 
com as novas tecnologias na educação e o ensino a distância per-
guntam-se, frequentemente, sobre as estratégias para a promoção 
da interação entre os seus alunos nas salas de aula on-line. Ao abor-
dar esse tema, tomamos como nosso ponto de partida a ideia de 
que, para buscar respostas para tais questões, precisamos refletir 
sobre o fato de que essas interações, que buscamos promover, im-
plicam a construção de uma ética das relações humanas e nos en-
gajam em um projeto maior, que nos leva a pensar no mundo que 
estamos ajudando a construir.

A educação a distância tem ocupado diversos autores que, de 
um modo ou de outro, procuram definir qual seria o papel do profes-
sor nas salas de aula on-line: discutem -se conceitos como a autono-
mia do aluno, a aprendizagem cooperativa e a natureza específica que 
as interações dos alunos nos ambientes inteligentes de aprendizagem1 

1 Os ambientes inteligentes de aprendizagem são dispositivos de computação utilizados para 
realização de atividades pedagógicas, eles permitem o reconhecimento de cada usuário e de 
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adquirem. Cada um destes temas pode ser examinado em sua rela-
ção com a formação do gosto democrático.

1 A autonomia do aluno on-line

Palloff e Pratt (2004) analisam o tema da autonomia do aluno 
na educação a distância a partir do que entendem como a modifi-
cação no equilíbrio de forças ou de poder entre professor e aluno 
propiciado no ensino a distância, em comparação com o ensino pre-
sencial. De acordo com estes autores, uma característica fundamen-
tal do ensino on-line seria um trabalho do professor mais fortemente 
centrado no aluno, o que permite prestar atenção às particularidades 
e necessidades individuais de seus alunos, já que ele divide a gestão 
do processo de construção do conhecimento com cada aluno, res-
ponsabilizando-o por seu aprendizado de modo mais efetivo. Essa 
responsabilização tem a forma de uma série de estratégias que en-
volvem a participação efetiva do aluno em atividades pedagógicas 
projetadas para um amplo debate dos conteúdos estudados. Sendo 
assim, estes autores referem-se à autonomia do aluno on-line no con-
texto de uma sala de aula mais democrática.

Aprofundando essa ideia, encontra-se em Preti (2005) um in-
teressante questionamento sobre os limites da noção de autonomia 
e qual seria sua relação profunda com uma dinâmica grupal na sala 
de aula on-line. O autor preocupa-se em diferenciar autonomia de 
autodidatismo, esse último é a capacidade de uma pessoa estudar 
por conta própria e nem de longe define fielmente a autonomia que 
se relaciona com o gosto democrático, porque seria uma autonomia 
desvinculada de seu contexto social, desvinculada da interatividade 
e da consciência de se pertencer a um grupo e com ele relacionar-se 
de modo interdependente.

A autonomia é construída, então, sobre condições objetivas (contexto, con-
junturas, relações sociais, culturais e de poder, condições de vida e de tra-
balho) e subjetivas (estado físico e psicológico, história de vida, formação, 
interesses, desejos, motivações, hábitos), na organização da vida (profissio-
nal e acadêmica), na disciplina e na constante autoavaliação da caminhada. 

seu contexto (informações características daquela pessoa relevantes para o sistema), possi-
bilitam a comunicação entre os usuários e o acesso a vários serviços que foram previstos e 
criados para a interação do usuário com a máquina de forma autônoma e facilitada.
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Daí a importância do desenvolvimento de capacidades que apoiem essa 
construção e de método de estudo (PRETI, 2005, p. 119).

A autonomia, entendida dessa forma, constrói-se de forma co-
letiva, na interação em si mesma, não sendo possível desenvolvê-la 
de modo isolado e confinado aos interesses individuais. Ela questio-
na diretamente nossas habilidades de convivência e nossa capacida-
de de diálogo. Esse conceito de autonomia adotado por Preti encon-
tra inúmeros traços comuns com a ideia da antropo-ética de Morin.

Para Morin (2000), a democracia tem uma natureza dialógica, 
consiste em caminhos que nos levam do consenso ao conflito, inú-
meras vezes, e do conflito ao consenso; um processo de negociação 
entre opiniões e vontade, respeito a regras instituídas coletivamente 
e capacidade de incluir na consciência de si mesmo a figura da al-
teridade. Uma atitude democrática implica perceber o mundo sob 
o prisma da compreensão, do genuíno interesse pelos talentos dos 
outros, suas contribuições e também suas necessidades. Essa pos-
tura é um projeto em construção também no interior das salas de 
aula on-line, a complexidade dos saberes que permitem a interação 
democrática se consolida no que podemos denominar como apren-
dizagem cooperativa.

2 A aprendizagem cooperativa

A proposta pedagógica que se denomina como aprendizagem 
cooperativa apoia-se em uma concepção do aprender que encontra 
suas bases teóricas em autores que, em sua reflexão, privilegiaram o 
papel da interação no desenvolvimento cognitivo, como foi o caso de 
Vygotsky e sua abordagem sociointeracionista.

Para ele, o desenvolvimento do sujeito sempre nasce no seio 
de suas interações sociais; gradativamente esses conhecimentos, que 
o convívio sociocultural lhe proporciona, vão começar a fazer parte 
integrante do conhecimento do sujeito, então capaz de utilizá-lo e 
aplicá-lo de forma autônoma. Para Vygotsky, o desenvolvimento hu-
mano teria uma área intermediária que estabelece um diálogo entre 
seus conhecimentos já adquiridos e aqueles que ele aprende sob a 
orientação de outras pessoas. Essa área denomina-se zona de desen-
volvimento proximal e ela estaria permanentemente dinamizando 
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os conhecimentos antigos com os novos adquiridos de modo coope-
rativo, na interação social.

A aplicação desse estudo de Vygotsky na prática educacional 
pressupõe que os professores reconheçam a importância da zona de 
desenvolvimento proximal e descubram modos de estimular o tra-
balho cooperativo entre seus alunos, potencializando o desenvolvi-
mento cognitivo dos alunos.

O princípio de cooperação como base da construção de co-
nhecimento implica o esforço do professor em desenvolver propos-
tas pedagógicas que envolvam o trabalho em grupo e façam dele 
emergir diferentes habilidades interpessoais. A dinâmica grupal, 
quando regida pela cooperação, pode ser definida por um ambiente 
não-competitivo no qual os participantes do grupo conseguem par-
ticipar e expressar suas opiniões, amparados pela confiança mútua, 
por um pacto democrático de respeito aos colegas.

Tal pacto democrático é resultante do desenvolvimento e aper-
feiçoamento de certas habilidades derivadas do trabalho em equipe: 
o intercâmbio de papéis, que possibilita uma maior flexibilidade dos 
participantes no que se refere à compreensão mútua, entendimento 
de diferentes pontos de vista dentro do grupo; a percepção da di-
nâmica grupal, que consiste na capacidade de entender e avaliar os 
diferentes processos do grupo e administrá-los de maneira dialógica 
e consensual na busca pelas soluções de problemas e pelo alcance 
dos objetivos propostos coletivamente.

Segundo Campos et. al. (2003), a cooperação depende de dois 
importantes requisitos, que poderiam ser um foco dos professores 
ao planejarem suas propostas para a educação a distância: a interde-
pendência positiva e a responsabilidade individual. A noção de inter-
dependência positiva se refere a necessidade de que os participantes 
do grupo de trabalho percebam sua participação no grupo de modo 
complementar à participação de seus colegas, servindo essa interde-
pendência para ajudar na formação do segundo aspecto, a respon-
sabilidade individual, que na medida em que o sujeito percebe seu 
compromisso com o grupo sente-se ao mesmo tempo valorizado e 
motivado pela idéia de que seu trabalho compõe de forma integrada e 
fundamental um conjunto maior que é a produção do grupo.

Algumas estratégias, de acordo com Campos et al. (2003), po-
dem ser adotadas pelos professores para a promoção de uma apren-
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dizagem cooperativa por parte de seus alunos, como por exemplo: a 
oferta de materiais que são compartilháveis, a interdependência das 
tarefas que são realizadas na sala de aula on-line, a adoção de uma 
avaliação em uma modalidade que alterne entre objetivos atingidos 
no trabalho individual e objetivos atingidos no trabalho de grupo, 
gerando, dessa maneira, uma interdependência entre objetivos pes-
soais e coletivos.

Essa perspectiva em educação a distância, que busca a promo-
ção de uma aprendizagem cooperativa e de uma postura democrática 
na interação dos alunos na sala de aula virtual, é adotada pela equipe 
de professores do Núcleo de Educação On-line das Faculdades de 
Taquara, FACCAT. No trabalho desenvolvido pelos professores, de 
diferentes disciplinas em cursos de graduação, na modalidade on-li-
ne, estratégias distintas foram desenvolvidas por cada educador no 
esforço de motivar o diálogo entre os alunos e tornar mais efetiva a 
participação deles como integrantes de uma equipe de trabalho no 
processo de aprendizagem, evitando que eles trabalhassem de modo 
isolado ou que restringissem sua participação em diálogos diretos 
apenas com o professor. A seguir serão apresentadas algumas destas 
experiências, realizadas em atividades propostas em um fórum de 
discussão no ambiente virtual de aprendizagem.

3 Fórum de discussões: um espaço de liberdade 
   e de relações democráticas

O grupo de 32 alunos, do curso de Administração de Empre-
sas, que participa da disciplina de Comportamento Organizacional 
desenvolvida na modalidade a distância, trabalha discussões sobre 
temáticas de cada aula semanal em um Fórum, no qual as partici-
pações ocorrem de modo assíncrono. Muitas vezes o trabalho no fó-
rum é feito em pequenos grupos, de até 5 participantes, para facilitar 
o diálogo entre eles e o acompanhamento de todas as contribuições 
dos colegas do grupo.

3.1 Trabalhos em pequenos grupos

No grande grupo, as mensagens se avolumam demasiado 
e muitas vezes uma parcela significativa dos colegas não tem seus 
textos lidos por todos. Para se trabalhar em grande grupo é preciso 
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uma organização muito criteriosa dos tópicos que vão sendo inseri-
dos, e dos comentários que vão sendo realizados pelos colegas. Uma 
alternativa para a realização das tarefas do fórum é o trabalho em 
pequenos grupos, que permite maior dinamismo na interação entre 
os alunos, um fator importante nas aulas a distância, em que a cons-
tituição de um grupo coeso torna-se pré-requisito para uma postura 
colaborativa e evita a sensação de isolamento que seria desmotiva-
dora e poderia causar certa dificuldade de comprometimento dos 
alunos com o processo de aprendizagem.

Importante salientar, com relação ao funcionamento do fórum 
de discussão, que ele obedece a regras que são combinadas com os 
alunos nos primeiros encontros, destaca-se, entre elas, o compro-
misso de cada aluno criar sua resposta para a atividade proposta na 
semana – que pode ser uma análise de um artigo, um estudo de caso 
a ser discutido ou uma pesquisa a ser construída pelo grupo de tra-
balho. Além da participação individual na elaboração da atividade 
semanal, os alunos devem ler as contribuições dos colegas e comen-
tar pelo menos uma delas. O comentário sobre a contribuição de um 
colega é uma exigência que tem como principal objetivo estimular a 
interação entre eles. Essa tarefa é facilitada nos trabalhos em peque-
nos grupos já que cada aluno terá um volume menor de respostas 
para ler, e o que é mais importante: o grupo se organiza melhor, divi-
dindo tarefas entre os membros e desenvolvendo com mais profun-
didade os argumentos apresentados por cada participante.

De acordo com o que discutimos sobre o tema da autonomia 
do aluno na educação a distância, podemos perceber que cada alu-
no realiza as atividades assíncronas organizando de forma particu-
lar seu tempo de leitura e de produção na disciplina. Também exer-
ce muitas escolhas, mesmo nas atividades mais simples no fórum 
de discussão, uma vez que ele seleciona aspectos que estudou para 
desenvolver sua produção textual e também elege idéias de algum 
colega que o desafiam a um comentário.

A natureza desse comentário nos coloca frente ao tema do 
gosto democrático nas interações entre os colegas da sala de aula 
on-line, explicitando que de fato a autonomia do aluno vai se dese-
nhando no contexto de suas relações com os colegas e o professor. 
Durante a definição das regras do fórum com o grupo de alunos, 
esse tema foi discutido, para que o comentário fosse pensado pelos 
alunos como um momento de trocar idéias, de prestigiar as ideias 
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de seus colegas, de dar visibilidade à leitura que foi feita e até mes-
mo poder se posicionar diante da ideia do colega com cuidado e 
respeito e com a intenção de poder contribuir em algum aspecto 
complementar ou até mesmo contraditório.

Entre as tarefas desenvolvidas nestes trabalhos em pequenos 
grupos, algumas tiveram enorme receptividade dos alunos. Esse foi 
o caso dos estudos de caso, baseados em relatos de estratégias geren-
ciais na área de relações humanas nas organizações, que servem como 
ponto de partida para o grupo de alunos relacionar situações concre-
tas com os conceitos estudados em cada unidade temática. Os estu-
dos de caso ocorreram com grupos pré-estabelecidos pela professora 
e do tipo restrito, ou seja, cada aluno tinha permissão para participar 
apenas do seu grupo, de modo que na semana de realização da ativi-
dade os diferentes grupos trabalhavam separadamente sem conhecer 
o andamento dos demais. N a semana seguinte, quando encerrada a 
atividade, os grupos tornaram-se públicos para que todos pudessem 
conhecer a produção dos demais grupos.

Uma variação interessante no trabalho de pequenos grupos é 
o modo de constituição dos grupos, que pode ser pré-determinado 
pelo professor, pode ser organizado pelos próprios alunos e pode 
adquirir uma crescente complexidade nesta tarefa de autogestão do 
grupo frente à tarefa que o desafia. Um exemplo disso está na ativi-
dade de análise de artigos com temas de grande afinidade com os 
conteúdos desenvolvidos em uma determinada aula. A professora 
selecionou quatro artigos e criou grupos abertos no fórum, os alunos 
podiam ler os artigos distintos e selecionar um de maior interesse e 
iniciar uma discussão das perguntas relacionadas a ele já elaboradas 
por ela. Os grupos foram se constituindo com base no critério do 
interesse gerado em cada aluno por determinado artigo.

3.1.2 Processos de tomada de decisão nos pequenos grupos

Apoiados por estes princípios anteriormente apresentados so-
bre o funcionamento do fórum, os pequenos grupos de alunos de-
senvolveram uma atividade que se destacou em relação aos vários 
trabalhos de grupo que foram realizados no semestre, justamente 
por envolver uma complexidade maior no processo grupal. Tratava-
-se de uma atividade mais desafiadora para os grupos porque exigia 
um processo de auto-organização dos grupos em relação às etapas 
que compreendiam a atividade. Era uma atividade de pesquisa, em 
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páginas na Internet, cujos endereços foram sugeridos pela profes-
sora, neles os alunos encontravam uma variedade de artigo sobre 
temas diversos em relações humanas nas organizações. Cada gru-
po precisava organizar-se para selecionar um artigo e analisar cri-
ticamente suas ideias principais e relacioná-las com o tema daquela 
aula, que abordara aspectos que influenciam a relação do indivíduo 
com o grupo, como percepção, valores e comportamento.

Os grupos foram criados pela professora com critérios sim-
ples: eram grupos mistos, com alunos e alunas, com 6 integrantes. 
O início da atividade ocorreu em uma aula que se realizou com en-
contro síncrono, em uma sala de bate-papo onde todos os alunos 
conversavam com a professora. Nesse espaço eles começaram a defi-
nir papéis, depois de verificarem em que grupos estavam inseridos, 
alguns lideraram o chamamento de seus colegas de grupo, definiram 
como iriam selecionar os textos. Outros sugeriam alguma alteração 
na proposta do colega que primeiro se pronunciou para o grupo. 
Alguns discutiram um cronograma e estipularam prazos para cada 
etapa da tarefa, até quando iriam receber sugestões dos textos que o 
grupo poderia analisar, data limite para começar a análise etc.

O desafio de cada grupo ter de se organizar e tomar decisões 
foi um fator motivador muito poderoso para o sucesso da atividade. 
A mobilização dos alunos nas diferentes etapas da tarefa foi conside-
ravelmente superior a outras atividades similares que se limitavam 
a analisar algum texto predeterminado pela professora. Também a 
qualidade das contribuições dos alunos teve um crescimento eviden-
te, pois as discussões foram acirradas e os temas escolhidos por eles 
tinham real interesse para os integrantes do grupo e geraram uma 
série de polêmicas, na medida em que usavam suas experiências 
profissionais para relacionarem com as ideias discutidas e assumiam 
diferentes opiniões sobre uma série de aspectos do texto analisado.

No debate do Grupo Alfa, que definiu um membro do grupo 
para escolher o artigo, que foi aprovado pelos demais membros e 
analisado por todos, o artigo escolhido pelo grupo abordava o tema 
da motivação. Os alunos problematizaram o artigo associando seu 
conteúdo a situações conhecidas e vivenciadas por eles nas organiza-
ções em que trabalham, já que muitos já estão inseridos no mercado 
de trabalho da região.

Já o Grupo Beta, organizou-se de modo diferente do Grupo 
Alfa. Criou um tópico no fórum do grupo para definir coletivamen-
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te qual o artigo que o grupo queria analisar, que nesse caso era um 
artigo sobre a arte de se relacionar com as pessoas. Depois de definir 
o artigo criou outro tópico para a análise propriamente dita.

Autor E.: Concordo com este artigo, pois acho que retrata bem as coisas do 
dia a dia. Devemos aprender a lidar com as pessoas e com as situações que 
se criam dentro da organização a qual estamos inseridos. As colocações 
feitas nos mostram o quão importante é a Inteligência Emocional, saber 
lidarmos com nossas emoções e que benefícios podem trazer nas nossas 
relações dentro da organização. “Qualquer um pode zangar-se – isto é fá-
cil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo 
motivo certo e da maneira certa – não é fácil.” ARISTÓTELES, Ética a Ni-
cômaco. Refleti sobre situações vividas no passado e realmente a experiên-
cia nos ensina muito se estivermos dispostos a aprender. São necessários o 
bom senso e controle para resolvermos os conflitos que se criam no desen-
volver de nossas atividades, pois as nossas atitudes determinarão o rumo 
que as coisas irão tomar.

Comentário de um colega:

Autor M.: “Um bom relacionamento com os outros exige um contato mais 
profundo consigo mesmo” - Dr. Norberto Keppe Em relacionamentos e em 
trabalho em equipe surgem muitas dificuldades. Acredito que é essencial 
entender os porquês do nosso modo de agir e comportar-se, para que fa-
çamos escolhas mais conscientes e inteligentes. A partir do momento em 
que nos conhecermos integralmente será muito mais fácil de entender os 
outros, de inovar e criar soluções dentro de qualquer situação.
Se observarmos bem, hoje em dia o bom relacionamento interpessoal é 
umas das principais exigências das empresas na hora de se fazer um re-
crutamento de pessoal. Uma das formas que as empresas tem encontrado 
é a de passar a enxergar o trabalhador de forma diferente. Hoje, em toda e 
qualquer organização que queira obter êxito, não se admite mais o profis-
sional individualista, exige-se profissionais que saibam trabalhar em equipe, 
e principalmente, saibam se integrar com as pessoas. Autoconhecimento e 
autogerenciamento é o que melhoraria os relacionamentos interpessoais. 
Concordo com o E., nossas atitudes nos levam ao rumo que escolhemos.
Gosto muito de uma frase que diz: “Em vez de lançar mísseis, prefira desa-
tivar bombas.” Ou seja, aprender a falar sem atacar o outro.

O Grupo Beta trouxe uma série de comentários ao artigo con-
servando essa estratégia de citações de diversos pensadores como 
ponto de partida ou de chegada da reflexão apresentada por cada 
um, estratégia que tinha sido utilizada pelo autor do artigo e tam-
bém pelo primeiro comentarista do grupo, a conservação desse pa-
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drão no discurso do grupo como elemento integrador da discussão 
foi um processo interessante de emergência de uma unidade na di-
versidade da produção grupal, como uma marca de identidade do 
trabalho desse grupo naquela semana.

Enquanto o Grupo Gama apresentou a mesma estratégia de 
organização do Alfa, o Grupo Delta apresentou uma organização 
distinta dos demais, pois procurou preservar as diferentes sugestões 
de artigos dos vários membros do grupo, embora tenham selecio-
nado um artigo para ser discutido por todos de forma obrigatória, 
também criaram um espaço para a apresentação dos diferentes arti-
gos sugeridos pelos membros e que podiam ser discutidos também, 
ainda que de forma facultativa.

A liberdade na forma de organização dos grupos e na escolha 
dos artigos representa bem o exemplo de autonomia aqui apresen-
tado, articulada no seio das interações do grupo. Os membros dos 
grupos se esforçaram em atingir um grau elevado de participação 
e manter um alto nível de diálogo, vimos que alguns grupos resol-
veram a seleção do artigo delegando a responsabilidade a um dos 
membros, o que limitou a participação dos demais membros à apro-
vação ou não do artigo apresentado pelo colega. Os demais grupos 
preferiram aumentar as opções de escolha, fazendo com que cada 
membro fizesse sua pesquisa e apresentasse pelo menos uma suges-
tão ao grupo. Muito interessante que destes grupos, um resolveu a 
escolha de um artigo por votação dos membros, como aconteceu com 
o outro grupo também, mas procurou encontrar uma alternativa para 
que os membros pudessem, mesmo assim, comentar os demais textos 
que não foram eleitos para a análise do grupo. De fato, alguns mem-
bros apresentaram interesse e realizaram um número maior de parti-
cipações por optarem em visitar esse espaço no fórum também, o que 
mostrou que a solução do grupo foi muito positiva também do ponto 
de vista produtivo, pois essa abertura enriqueceu o trabalho coletivo.

Essas soluções evidenciam as estratégias diferentes dos gru-
pos na busca de um processo democrático de trabalho, eles foram 
liderados por alguns participantes que foram assumindo esponta-
neamente a responsabilidade de articular o grupo, cada um deles 
demonstrou um estilo diferente de exercer esse papel e imprimiu 
uma organização particular ao trabalho do grupo; mas todos viven-
ciaram o esforço de envolver e motivar os colegas na realização do 
trabalho. Suas estratégias visavam à valorização da contribuição de 
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cada colega e o exercício desse esforço é muitas vezes reconhecido 
pelos próprios alunos quando comentam sobre esse funcionamen-
to dos grupos de trabalho na sala de aula on-line, usando-o como 
exemplo de análise de certos processos de grupo que são estudados 
como tema da disciplina, geralmente eles relacionam essa vivência 
como exemplo de um modo de funcionamento de grupo que eles 
consideram eficaz e agradável aos participantes.

4 Conclusão

Reafirmamos a contribuição do presente trabalho por apre-
sentar estratégias que promoveram a interação do grupo. Isso se dá a 
partir das reflexões dos professores e da busca de novos olhares para 
a educação on-line.

O processo democrático faz parte da vida social como um 
todo e, levar esse processo para o virtual requer mudanças, tanto na 
postura do professor quanto na postura dos alunos que, na sua gran-
de maioria, está ainda muito ligado ao ensino presencial.

Cabe salientar que diferentes estratégias são utilizadas no de-
correr das aulas on-line, entretanto, os mecanismos utilizados para 
promovê-las só serão válidos quando a participação do grupo for 
ativa e corresponderem aos objetivos propostos que é a interação, 
socialização, a tomada de decisões e principalmente a participação 
ativa de todos no grupo, que são pré-requisitos para uma interação 
em que o gosto democrático possa existir.

Estamos vivendo momentos de transição entre a educação 
presencial e a educação on-line. Nesse contexto, se faz necessário 
investir em estudos e pesquisas para que a formação de grupos no 
mundo virtual seja cada vez mais efetiva e que a distância física en-
tre professores e alunos não seja um aspecto restritivo para a apren-
dizagem e interação dos alunos. Portanto, as estratégias utilizadas 
e apresentadas nesse artigo são apenas uma parte do conjunto de 
esforços e estratégias que está sendo aplicado e desenvolvido pelo 
grupo de professores da FACCAT, pois o objetivo maior é integrar os 
alunos no virtual para que não se sintam isolados e apenas mais um 
elemento a fazer parte do grupo.
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1 Introdução

Este artigo apresenta um estudo sobre o sentido, autoria e dis-
curso num ambiente virtual de aprendizagem – for-chat, utilizado 
no “Seminário avançado sentido e autoria em ambientes virtuais de 
aprendizagem: condições de possibilidade, in(ter)venção e avalia-
ção”, realizado no período de maio/outubro de 2002, ministrado pela 
profª Drª Margarete Axt.

O estudo focaliza o for-chat, ferramenta de comunicação sín-
crona e assíncrona desenvolvida no Laboratório de Estudos em Lin-
guagem Interação e Cognição - Faculdade de Educação – UFRGS, 
sob o aspecto tecnológico, cultural e pedagógico, procurando forne-
cer ao leitor uma experiência de construção de conceitos, a partir das 
autorias e discursos no for-chat, ferramenta utilizada nas interações 
síncronas e assíncronas no Seminário Avançado.

Quanto ao aspecto tecnológico, o ffor-chat é apresentado em 
suas características funcional para EaD. No que concerne aos aspectos 
culturais há uma busca de aproximação entre as características de es-
crita, autoria e sentido do discurso onde os participantes discutem as 
teorias sugeridas e outras adquiridas no decorrer de sua formação. No 
aspecto pedagógico, é focalizado no sentido das autorias e dos discur-
sos numa comunidade virtual interativa, tendo como ponto principal 
deste estudo, os discursos apresentados no decorrer do seminário.

As novas propostas de como aprender, construir conhecimen-
to e conceitos através do discurso, refletindo sobre ela, analisando os 
mais diversos aspectos e  verificando as mudanças que podem deses-
truturar os modelos tradicionais se apresentam no for-chat o qual os 
textos ficam registrados de forma que podemos resgatar as mensa-
gens assíncronamente, interagindo, relendo e contribuindo em qual-
quer parte do texto. É nesse sentido que Bakhtin (2000) fundamenta 
a presente análise ao dizer:

Compreender é cortejar com outros textos e pensar num contexto novo (no 
meu contexto, no contexto contemporâneo, no contexto futuro). Contextos 
presumidos do futuro: a sensação de que estou dando um novo passo (de 
que me movimentei).
Etapas da progressão dialógica da compreensão; o ponto de partida – o tex-
to dado, para trás – os contextos passados, para frente – a presunção ( e o 
início) do contexto futuro (p. 404)
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É compreendendo o leitor, fazendo associações, interagindo, 
ligando a teoria com a prática que se encontra o sentido, aspecto que 
apresentamos na seção dois.

O conceito de autor expresso nos referenciais teóricos de Ba-
khtin, Axt, Fiorin e Barros, é apresentado na seção três, sustentado 
pelo recorte de alguns diálogos que caracterizam as teorias estudadas.

A seção quatro, apresenta o sentido dos discursos, utilizando 
os diálogos dos estudantes, fazendo uma ligação entre as teorias.

A seção cinco traz um relato individual sobre a comunidade 
virtual que se formou no ambiente for-chat.

2 Sentido: elo de ligação entre a teoria e a prática

Com base nas interações forchateanas, a medida em que as 
contribuições surgiam, a associação da teoria com a prática apre-
sentava sentido para o estudo. Foi a partir dessas associações que 
o elo entre a teoria e a prática passou a ter significado. A partir das 
experiências dos estudantes expressas nos textos, conforme Ba-
khtin(2000) sentido carece de uma pergunta, é a assimilação, e o 
que não responde a uma pergunta carece de sentido.

O encontro com o sentido se dá a partir das associações, pois 
ao estudar um teórico, ler um texto, só haverá sentido para o leitor 
se este estiver ligado às suas necessidades presentes passadas e futu-
ras.“O sentido só existe para outro sentido, com o qual existe conjun-
tamente. O sentido não existe sozinho [...]”(Bakhtin, 2000, p. 386).

Foi por meio do for-chat que se possibilitou a produção de novos 
sentidos para a construção coletiva da aprendizagem, desenvolvendo au-
toria, criando discurso e modificando os sentidos, pois no momento em 
que se encontra o sentido para a leitura, passa-se a modificar o discurso, 
gerando autoria e dando um novo significado para a prática pedagógica.

A contribuição a seguir ilustra o que sente MA em relação ao 
sentido e a teoria. MA-Todas as teorias discursivas não dão conta de 
explicar porque damos determinados sentidos para as coisas, ou por-
que alguma coisa é um ato falho dentro de uma sequência (é dentro de 
uma interpretação também que algo se torna um lapso ou uma falha).

Observa-se que MA, buscou nas teorias a explicação de sen-
tidos, assim, as teorias contribuem, mas só encontraremos sentido 
quando ela estiver relacionada com as ações e necessidades do meio 
em que vivemos.
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3 Autor & Autoria: da teoria para a prática

Para Bakhtin (2000), autor é aquele que cria, com palavras e 
teorias construídas no seu meio social e cultural, textos, poesias, mú-
sica, pintura, arte. Autor é aquele que navega num mar de palavras e 
conhecimentos, criando discursos e autorias com sentido.

A produção do autor, é o resultado da leitura de vários auto-
res, de conhecimentos anteriores, pois, segundo Bakhtin(2000), visto 
que: não se autora sozinho, a leitura de outros autores dá sustentação 
as autorias individuais e coletivas.

A autoria nos ambientes virtuais reflete a voz de muitos auto-
res, pois um ambiente, onde as construções acontecem naturalmente 
entre os sujeitos participantes, em que a autoria de um se transforma 
na autoria de muitos compondo a autoria coletiva. Neste sentido Ba-
khtin (2000), nos diz que, não se é autor sozinho.

O diálogo a seguir é um exemplo de autoria de dois participan-
tes do for-chat que expressam em suas narrativas o que está aconte-
cendo e o que estão sentindo no movimento das interações.

QM – 19/06: O que temos que fazer é nos posicionarmos claramente num 
clima de trocas, dizendo o que pensa, o que sabe, se concorda, discorda... de-
senvolver a autoria, tornar-se independente do professor, o que é uma tarefa 
difícil para nós que fomos educados dependentes do professor

JS – 19/06: Concordo totalmente com a QM na questão do assumir-se autor na-
quilo que se é desafiado a fazer, na tentativa de alcançar algum resultado produ-
tivo (ainda que este pensamento represente o modelo mais positivista, do trabalho 
por resultados, mas que o “ algo” feito dá um gostinho bom especialmente quando 
a gente se vê naquilo, isso é inegável! (Do meu ponto de vista, ora autora, ora 
observadora de minhas próprias autorias e muitas delas construídas em conjunto 
com outras cabecinhas com culturas bem distantes da minha. Falo das minhas 
coautorias com colegas formadores de professores que utilizam as tecnologias di-
gitais da Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra, Uruguai e Argentina!

As interações surgem quando um participante levanta uma po-
sição deixando em aberto possibilidades de intervenção de outros 
participantes. Com exemplo o citado, percebe-se uma fala onde hou-
ve a intervenção de um participante que concorda com o discurso 
anterior, transformando a autoria individual em coletiva. Diz-nos 
(Fernández, 1994), “A escrita é uma palavra, mas é uma palavra que 
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se oferece para ser olhada; palavra que mostra nossa autoria no ato 
de ser produzida” (p. 14).

Para Bakhtin (2000), o texto só vive em contato com o outro 
texto. Ao longo das interações virtuais, os textos foram crescendo, 
tornando-se vivos no ambiente com as intervenções e colaborações 
das leituras sugeridas no Seminário, outras leituras, de acordo com 
os interesses e necessidades de cada participante.

Inicialmente alguns estudantes apresentaram resistência em 
estudar a teoria apresentada no Seminário.

No texto de GL abaixo, observa-se tal resistência sobre o tema 
proposto na primeira parte do programa.

GL – 29/06:  Agora é para a professora, tutora, orientadora, mediadora Mar-
gareth (rs). A questão da psicopedagogia pra mim tem sido muito complica-
da. Em 1º lugar é a 1ª vez que me remeto a esse tipo de leitura. Em 2º lugar 
vem a questão da ciência. A sociologia trabalha no contexto do coletivo. Crê 
que as ações humanas estão muito mais contidas na consciência coletiva do 
que na individual. ... Se formos procurar no marxismo, veremos que Marx 
nos fala que a ideologia é na verdade uma falsa consciência. Assim, me per-
gunto: esse desejo não é uma forma ideologia em transpor para o indivíduo a 
obrigação que deveria ser da classe dirigente? Não estaria esse desejo repleto 
de sentidos ideológicos?

Segue ele em sua argumentação dizendo:

GL – 6/7: Fiquei bloqueado, quando escuto a palavra psicopedagogia algo de-
sencadeia em mim e aí não sai nada! rs e rsHá coisas que nem a razão explica! 
rs Mas a verdade é que é a 1ª vez que tenho contato com a psicopedagogia, por 
isso ainda me sinto muito inseguro em dar qq opinião, fico ainda tentando fa-
zer pontes dela com minhas leituras, mas não ouso ainda me colocar pq estou 
muito principiante nesse campo. estou deixando o texto dormir um pouco na 
minha cabeça e assim, quem sabe, num futuro bem próximo começar a “colo-
car pra fora” essas angústias intelectuais quem estão surgindo.
Em outra participação, MI associa-se a experiência de GL.

MI – 6/7: também passo por algo semelhante, fico com receio em fazer colocações 
absurdas, mas a fala da Margarete em aula hoje me deixou mais tranqüila e me 
motivou a me aventurar neste ambiente desconhecido

Nesse diálogo o estudante apresenta o papel fundamental do 
professor que encoraja os alunos a dizerem e escreverem o que pen-
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sam, o que entenderam e o que sabem. Em caso contrário, o ambien-
te seria um restritor para as interações e o professor ficaria sem saber 
o que de fato estava acontecendo.

Após os primeiros encontros, o colega GL se pronunciou na 
lista de discussão descrevendo o encontro com Alicia Fernández ( 
autora dos livros de psicopedagogia estudados num primeiro mo-
mento), o qual mudou o discurso e seguiu sua autoria, construindo 
um novo significado a partir do encontro. A oportunidade de discu-
tir a temática vai além do conteúdo, pois o mesmo precisa ter sentido 
para o leitor, para este poder interagir, integrar, criticar, apresentar 
suas ideias comparando com os conhecimentos já adquiridos.

O texto a seguir apresenta parte do relato do GL do encontro 
com Alicia.

GL – 08/07: ...Vou ter que dar a “mão à palmatória” e concordar com algumas 
coisas. Como diz Drummond: Êta vida besta, meu Deus!! rs e rs.
Vou “desvirginar meus dedos no teclado” para falar seriamente sobre psico-
pedagogia e, em particular, nossa temática sobre sentido e autoria. Lendo e 
assistindo Alicia me passa pela cabeça várias concepções sobre essas coisas 
da aprendizagem. Alicia tem uma ideia muito interessante sobre o papel 
do professor, que concordo em gênero, número e grau: “a arte do professor 
é saber descobrir e mostrar a seus alunos o quanto eles pensam, inclusive 
sem perceberem isso” (O saber em jogo, pág. 93). Coisa boa isso, inclusive 
nos tira o peso de único detentores do saber, dividindo com nossos alunos a 
“obrigação” de pensar e nos fazendo ser “apenas” uma ponte que os leva ao 
“olimpo” da “arte de pensar”. Criar condições para as pessoas aprenderem, 
compreenderem, criticarem e etc. e etc., creio ser mais sublime do que lhes 
“dar” o aprendizado.... Mas uma coisa, como um personagem do livro Sa-
ber... da Alicia, respondo: eu aprendi (rs)! De fato o caos é interessante e ele 
acaba apontando para algum lugar.

No discurso de GL acima, em um curto espaço de tempo, e o 
encontro com Alicia Fernández, convocou uma reflexão, mudando 
o discurso a partir da intervenção com um outro interlocutor ligado 
diretamente ao tema em estudo. Quando GL encontrou significado, 
arriscou-se a falar do assunto de outra perspectiva, até o momento 
“bloqueado” segundo ele.

A importância do encontro com o significado em nossa apren-
dizagem, buscando no relato de experiência de GL, mostrou que as 
primeiras leituras não seduziram o autor, o que o seduziu foi a fala 
com a própria autora e a motivação da professora Margarete.
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Contudo, a liberdade de expressão permitida no for-chat, foi 
o que incentivou a cada participante colocar os conhecimentos ad-
quiridos, contribuir com leituras de outros autores e trocas de ex-
periências. Assim, aos poucos, todos foram interagindo sem ficar 
estritamente ligados aos autores sugeridos, cada um fazendo suas 
contribuições relacionadas com o tema, ainda que com autores dife-
rentes. Esse processo enriqueceu as produções e autorias individuais 
e coletivas, sendo que, dentre as contribuições de outros autores fa-
zia-se a relação entre as diferentes teorias.

Nas palavras da professora Margarete(2002) “vamos correr o 
risco, ninguém tem a capacidade de deter a verdade”. E foi correndo 
risco que construímos conceitos, autorias e modificamos nossos dis-
cursos a cada intervenção, a cada encontro virtual com leituras rea-
lizadas neste Seminário e em outras situações durante os encontros 
virtuais e presenciais.

A atuação da professora nos encontros presenciais e virtuais, 
foi fundamental, pois ela oportunizou novos os espaços de saber, li-
berdade de expressão, e em resposta deixamos no ambiente nossas 
obras, autorias, nossos sentidos. O grupo foi efetivo e afetivamente 
se constituindo com e pela professora através das interações, me-
diações, contribuições e acima de tudo, respeitando ela os conhe-
cimentos adquiridos pelos participantes. Isso é fundamental pois o 
professor que ignora os conhecimentos vivos em seus alunos e quer 
transmitir conhecimentos seus sem deixar o grupo interagir com ou-
tros autores, certamente terá como resultado apenas o solicitado por 
ela sem novas autorias, sem novos sentidos. Nas ligações entre os 
autores, conceitos, culturas o ambiente e as contribuições enriquece-
ram-se ainda mais, e o resultado disso tudo podemos ver na satisfa-
ção em interagir no for-chat.

As diferenças entre os “forchateanos” foi o que puxou um ao 
outro nos diálogos, nas autorias, pois no momento em que cada par-
ticipante citava um determinado autor, outros também resgatavam 
os seus autores, suas teorias para o interior virtual do for-chat, fazen-
do a relação entre uma e outra teoria, encadeando autorias e sentidos 
às suas práticas e vida de trabalho.

As autorias construídas no for-chat tiveram um significado efe-
tivo, diferente do que normalmente acontece em ambientes de apren-
dizagem presenciais Com isso fica um questionamento: - que am-
biente presencial de aprendizagem, teríamos a oportunidade de ler, 
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trocar ideias, autorar com tantas teorias, tantos autores e ficar tudo 
registrado?

4 Discurso: um chamado ao diálogo

O discurso é a linguagem em interação, e nessa seção apresen-
tamos uma breve análise, fundamentada pelos comentários extraídos 
do for-chat.. Quando falamos dos discursos, estamos falando de au-
torias, relação de sentidos. Na análise de pequenos discursos, pode-
mos refletir sobre a constituição de sentido no encontro com a voz do 
outro que propiciaram a mudança no discurso dos participantes. Em 
todo discurso são percebidos vozes, às vezes infinitamente distantes, 
anônimas, quase impessoais, quase imperceptíveis, assim como as 
vozes próximas que ecoam simultaneamente no momento da fala. 
(Bakhtin. apud Fiorin, 1994, p. 14)

O diálogo a seguir é um exemplo de discurso que apresenta 
organização e interação da aprendizagem, em que um coopera com 
o outro dando significado a aprendizagem que se constitui Segundo 
Fiorin (1994) o discurso não se constrói sobre o mesmo, mas se ela-
bora em vista do outro.

QM – 08/07: Fazendo uma reflexão sobre as palavras do GL trago um com-
plemento sobre o prazer da autoria. A cada pedacinho, cada capítulo do li-
vro eu me identifico mais, pois acredito que não somente para mim para a 
maioria nos faz refletir e repensar em muitos momentos que já passamos. Eu 
vivi, tanto como professora e como aluna, grande parte dessas leituras. E fomos 
privados de sermos autores, e isso o tempo passa e vai ficando cada vez mais 
difícil aprender, mas quando percebemos que isso foi nos cortado e precisamos 
resgatar o sentido da autoria, nos dá uma grande satisfação. Indo um pouco 
além no livro a Mulher escondida na professora, pg 93 onde “O prazer da au-
toria - Escrever, cozinhar, escolher”, Virgínia sente dificuldade em apresentar 
um trabalho escrito para um curso de sua especialidade. Apesar de apresentar 
vários trabalhos, esse estava muito difícil pois era diferente dos demais já apre-
sentados. Diferente porque os outros eram sínteses ou comentários de pesquisas 
bibliográficas e esse era uma crítica sobre a opinião do autor.

Para ela opor-se significava agredir ou perder o afeto e as di-
ferenças não significavam originalidade, mas sim deficiência. Quan-
do Virginia estava conversando e trabalhando as dificuldades para 
questionar as ideias dos outros, comentou que não cozinhava sempre 
comprava comidas preparadas. Aí começaram a analisar a semelhan-
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ça de suas atitudes antes dois processos diferentes, o de preparar e o 
de escolher a comida, o de preparar uma aula ou escrever um tex-
to. Ela privava-se do prazer de sentir-se autora, tanto dos alimentos 
como dos conhecimentos a incorporar. Foi então que decidiu que 
queria comer e ir em busca dessa comida em particular. Aprender a 
cozinhar e aprender a escrever criticamente, ser autora. Aprendeu a 
escrever e não registrar as palavras dos outros, com a maioria de nós. 
Poder escrever, sentir prazer por ser autor, escolher, decidir são ações 
que, em uma sociedade sexista, estão significadas como masculinas. 
Hoje não somos mais proibidas de escrever, mas estas proibições fi-
caram inscritas na forma de mandatos inconscientes que atuam antes 
mesmo de começarmos a escrever.

Como posso ser autora se eu dependo do meu professor para 
seguir adiante e encontrar um que deixe eu ser... estamos aqui para 
aprender, mas aprender e não ser copistas, precisamos aprender a 
pensar para nos tornarmos autores... Nessa caminhada é muito im-
portante o papel do nosso orientador, pois ele nos dá a luz para se-
guirmos o caminho e nos deixa sermos autores.

GL –11/07:  E vou junto com a QM nisso, mas acrescento que para ter autoria 
tem que ter pensamento. E o que é o pensamento? Clifford Geertz (“Saber Lo-
cal”) nos fala que o pensamento tem 2 sentidos: 1 - o ato ou o processo de pensar; 
cogitação e 2 - o produto do pensar; idéia; noção. Assim ele fala o seguinte: “para 
esclarecer o 1º, amplia-se o conceito de “processo” listando uma série de, como 
diríamos, fenômenos psicológicos internos: “atenção”, “expectativa”, “intenção” 
e até mesmo “esperança”, dando a entender que a lista poderia incluir desde a 
memória e o sonho, até a imaginação e o cálculo, ou seja, tudo aquilo que, de 
alguma forma, possa ser definido como um “ato mental”. Para esclarecer o 2º, 
dá-se o significado de “produto”; nesse caso, temos pomposa e indiscriminada-
mente, quase tudo aquilo que chamaríamos de cultura: a atividade ou produ-
ção intelectual de uma época ou grupo social específico.

Pensamento é o que acontece dentro de nossas cabeças. E pen-
samento, principalmente quando vários deles são agrupados, é tbém o 
que SAI de nossas cabeças (Saber, 1997, p. 220).  Geertz fala isso para 
chegar a uma boa conclusão: o pensamento não é unicamente consti-
tuído de “acontecimentos internos” (psicológicos)e, nem, somente de 
“acontecimentos externos” (a cultura), mas também não é uma junção 
única disso. Na verdade, esse autor nos coloca que na nossa moder-
nidade o “pensamento é uma multiplicidade de maneiras de pensar”. 
Que ultrapassam, inclusive, os limites psi e culturais (“aí ele me bate, 
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né?). Isso, me faz, continuar com o ideia de que a autoria TEM SENTI-
DO com sua época. Acho que PARA cada época um tipo de autoria e 
essa nossa época, como a Cristina já nos disse num dos e-mails da lis-
ta, é uma época multifocada, “multi-tudo” e “inter-tudo” (acrescento 
essas palavras), o pensamento toma forma como produto das formas 
culturais e psicológicas de hoje, por ele ser produto da atividade hu-
mana, portanto histórico, tem que estar esse pensamento como Geertz 
mesmo nos fala: numa variedade de formas. Com isso tudo, pegando 
carona com a QM sobre a pergunta da Prof. de autoria, começo a per-
ceber que essa autoria vem a ser cada vez mais múltipla, cada vez mais 
multi-facetada, “multi-tudo” (rs), já que ela é produto desse pensa-
mento, talvez até o próprio pensamento (se ampliarmos o conceito de 
autoria). Será que fui claro?

Após o discurso, surge uma preocupação e um questionamen-
to final, ficando a dúvida do locutor se conseguiu através das palavras 
transmitir a sua idéia. A interpretação do discurso deve ser respei-
tada pois é representada de forma individual, cada um com o seu 
nível de entendimento e compreensão. O discurso dos autores como 
mediadores se revela nas interações. A cada novo discurso surge liga-
ções dos elos entre a teoria estudada e as teorias conhecidas por cada 
participante. Segundo Palloff (2002), a abordagem colaborativa, faz 
sentido para os participantes quando há interesse e trocas de expe-
riências a serem compartilhadas.

Os diferentes autores contribuem e instigam para que todos 
participem, cada um trazendo seu conhecimento e fazendo o elo de 
ligação “entre” uma teoria e outra, tornando o discurso potencial-
mente significativo para todos. De uma maneira ou outra, cada um 
convoca o outro para aquele momento e a participação com a baga-
gem teórica já incorporada, mesclando teorias e construindo novos 
conhecimentos a partir das interações.

Axt e Maraschin, nos dizem que a leitura do texto do outro 
instaura sentidos e novos sentidos – na medida em que um texto é 
sempre um eco a um texto do outro-, a partir dos mesmos movimen-
tos de retroação e provocação, de repetição e de abertura ao diferente 
e ás novas possibilidades. Assim, os discursos seguem novos cami-
nhos, modificando-se ao encontrar os sentidos.

A interação entre os participantes, pequenos diálogos iam se 
transformando em grandes discursos, pois aos poucos novas contri-
buições surgiam, e aqueles que estavam observando, pouco a pouco 
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arriscavam-se a dar uma paradinha no texto do outro e contribuir, 
interagindo de forma tímida mas com conhecimentos significativos, 
ou, em algumas vezes com questionamentos.

Os enunciados se presentificaram por meio de várias vozes 
tornando as participações do grupo mais efetivas a cada encontro. 
Assim os discursos se transformaram em intertextos. Para Fiorin e 
Barros(1994), pensar intertextualidade implica em romper com as 
amarras da sequencialidade, funcionando em sintonia com conexões 
nada lineares. Deste modo os diferentes interlocutores, construíam e 
reconstruíam o discurso no ambiente p. em estudo.

Segundo Bakhtin(2000) o sentido do discurso se dá a partir do 
dialogismo decorrente da interação verbal estabelecida entre o enun-
ciador e o enunciatário, que aparece nas relações do eu-tu. Assim, a 
linguagem, as palavras, os textos é que dão vida aos discursos.

O discurso, seja qual for nunca é falado por uma única voz, 
mas sim por várias vozes, é autônomo, gerando vários textos. O dis-
curso é a linguagem em interação, pois no decorrer das interações 
podemos ver claramente a linguagem expressa nos discursos.

Falar em discurso é falar em condições de produção, suas for-
mações, e para isso as relações, interações nos textos são fatores es-
senciais. Fiorin (1994), observa que é necessário

no conjunto do enunciado, do discurso, de que forma a confluência das 
vozes significa muito mais uma interpretação do discurso alheio, ou a ma-
nipulação na direção da argumentação autoritária, ou mesmo a apropriação 
e subversão desse discurso (p. 25).

Em meio aos discursos, ficam questionamentos e provocações 
dos participantes, os quais esperam que novas contribuições surgis-
sem. Observa-se no diálogo seguinte o que acontece quando o leitor 
encontra sentido no discurso do outro.

JA – Ao reler meus escritos, achei problemas técnicos vários, mas minha sen-
sibilidade aflorou novamente (aquela por que me deixei possuir no ato da es-
crita deste Memorial 1). Lágrimas correram e senti-me novamente em ... cur-
so ... marcha ... em busca do não dito... ainda! Mas muito obrigada, mesmo, 
pelo seu tempo em me percorrer, deixar-te tocar pelas minhas circunvoluções 
ununciáticas ... Coisas do Bakhtin! Tu és muito generosa, amiga!
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ES – “Eu sempre cresço com meus problemas e desafios, com as coisas que 
não dão certo. Só então é que eu realmente aprendo.” JA, tomei a liberdade 
de extrair este pedacinho de seu magnífico memorial para ter um motivo 
para comentar a respeito da importância de enfrentarmos os desafios com 
coragem e determinação. Penso que esta disciplina está realmente nos de-
safiando a buscar respostas a muitas das nossas dúvidas a respeito do que 
realmente faz sentido no nosso trabalho enquanto educadores. Quando vc 
falas das coisas que não dão certo como pontos importantes para a apren-
dizagem me lembra de Piaget e sua equilibração e desequilibração. Como é 
importante perdermos o equilíbrio de vez em quando para que possamos 
então construir novas aprendizagens

O encontro do sentido e significado no discurso do outro, “ali-
menta” e encoraja a participação. O encontro do “eu e o tu” é a fonte 
principal da comunicação, é o que dá sentido à aprendizagem, levan-
do a construção dos conceitos e do conhecimento.

QM (Lévy,1993): em as Tecnologias da inteligência nos diz que “ toman-
do os termos leitor e texto no sentido mais amplo possível, diremos que 
o objetivo de todo texto é o de provocar em seu leitor um certo estado de 
excitação da grande rede heterogênea de sua memória, ou então reorientar 
a sua atenção para uma certa zona de seu mundo interior, ou ainda disparar 
a projeção de um espetáculo multimídia na tela de sua imaginação.

 É isso que está acontecendo com esse grupo? na verdade surgem várias 
provocações, onde cada leitor, autor se identifica, contribui, concorda, dis-
corda e assim vamos produzindo. Estamos sendo lidos como diz a Janete, 
e não só lidos, estamos sendo autores em conjunto. Fiquei aqui pensando 
em nossas produções e até chamaria (ao menos as minhas contribuições) 
de textos “metamorfose”, pois a cada nova leitura, nova contribuição vai se 
transformando, seja de acordo com as necessidades, conhecimentos, leitu-
ras, reflexões, interesses, experiência... que no todo acontece as transforma-
ções, e o que é maravilhoso, transformações significativas... fico encantada 
com todas essas contribuições e participações... parabéns ao grupo 

GL – [...] se eu entendo o significado é sinal que entendo a sua representação,  
é sinal que faço parte de um mesmo tempo, de uma mesma sociedade, de 
uma cultura daquele autor que estou comunicando...

O intervenção de GL expressa uma realidade encontrada no am-
biente for-chat o qual, dentre alguns diálogos, discussões e interações 
apresentadas, encontra-se os significados e suas representações no 
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momento em que cada um se identifica no discurso do outro, quando 
encontra suas respostas ao ler os diálogos. Quando ocorre o sentido, 
quando encontra as certezas para as hipóteses, surge a transformação, 
a “metamorfose” na aprendizagem, nos discursos, nas autorias, nas in-
terações, apresentando os resultados expressos nos textos coletivos.

Os diálogos e as reflexões oportunizaram mudanças significa-
tivas nos discursos, sendo que nas relações virtuais, a convivência 
forchateana se destacava a cada encontro, pois as afinidades foram 
naturalmente se constituindo. Isso só ocorreu porque tivemos a li-
berdade de iniciar a leitura e as discussões de qualquer ponto das in-
terações do texto, o que possibilitou o enriquecimento dos diálogos, 
reflexões e discussões. 

Bakhtin, Axt, Fiorin e Barros, desencadearam outros autores 
na busca de sentidos e significados para as teorias estudadas, pois 
sem dúvida formam autores que nos fizeram pensar, re-pensar, refle-
tir sobre o sentido de muitas práticas vividas e, mudar as práticas e os 
discursos em andamento e os futuros.

5 Comunidade Virtual – Considerações finais

Em dezenove encontros virtuais, formam 634 páginas edita-
das, cada uma com dez mensagens exibidas, totalizando 6.434 con-
tribuições. Esses números nos fazem refletir sobre a aprendizagem 
em ambientes virtuais, pois em qual disciplina presencial ficaríam 
registradas todas as interações?

Foi através das interações virtuais e presenciais com a utiliza-
ção do  for-chat  que se pode chegar a este estudo, que oportunizou 
aos diversos participantes construírem o conhecimento de forma in-
terativa e coletiva formando uma comunidade virtual de aprendiza-
gem. Paloff (2002),  fundamenta a comunidade virtual dizendo: 

Os participantes dependem um dos outros para alcançar os resultados exi-
gidos pelo curso. [...] A criação de uma comunidade de aprendizagem in-
centiva e apoia a aquisição de conhecimento.

Salienta-se a importância de um ambiente em que se pode 
interagir livremente, considerando também a atuação da pro-
fessora que esteve presente, instigando, orientando, mediando, 
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incentivando, motivando e acompanhando o grupo durante as 
interações.

Para finalizar este artigo, ressalta-se que o Seminário envolveu 
todos os participantes afetivamente, propiciando uma aprendizagem 
significativa onde teve-se momentos para re-pensar sobre os sentidos 
dos discursos e das autorias, momentos de re-flexões sobre as diver-
sas teorias apresentadas. E, foi dentro deste contexto que se formou a 
comunidade virtual, onde os participantes formam autores e leitores 
dos seus discursos e do discurso do outro, construindo uma comu-
nidade virtual que agregou valores sociais e culturais num ambiente 
onde a voz da professora fazia-se presente na voz dos alunos. Inte-
ragir, cooperar e construir é o que buscamos em ambientes virtuais, 
pois esses fatores é que fazem o diferencial dos cursos presenciais.
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1 Introdução

Neste trabalho apresenta-se a experiência dos professores das 
Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT),  que desenvolvem dis-
ciplinas em cursos de graduação na modalidade a distância, utili-
zando o Eduline como ambiente próprio de suporte à aprendizagem 
on-line. Propõe-se uma classificação possível das estratégias intera-
cionais adotadas por professores nas aulas a distância e analisam-
-se algumas atividades baseadas, mais especialmente, nas estratégias 
dialógicas, ressaltando a sua importância como promotora da inte-
gração e da colaboração entre os alunos no ambiente virtual.

2 Transição do ensino presencial ao ensino a distância

A qualificação de professores para atuarem na Educação a Dis-
tância On-line, está sendo uma das preocupações das instituições de 
ensino superior, pois se sabe que a transição da prática do professor 
da sala de aula presencial para a sala de aula virtual exige uma nova 
postura. Essa preocupação, decorrente da prática do ensino presen-
cial, pode levar o professor à utilização limitada das ferramentas de 
comunicação e interação disponíveis nos ambientes de suporte à 
aprendizagem on-line.

Nesse contexto, cabe ressaltar que uma das maiores dificulda-
des na transição do presencial para o virtual é a adoção de uma co-
municação unidirecional por parte do professor, o que leva o aluno a 
ser um mero receptor das informações transmitidas pelo seu profes-
sor, configurando-se assim, a postura do ensino presencial. 

Na sala de aula on-line o professor encontra-se frente aos re-
cursos comunicacionais que têm como premissa essencial a possi-
bilidade de gerar interação entre os participantes, professor/alunos, 
alunos/alunos, como é o caso de ferramentas como o fórum, o chat 
e a lista de discussões. 

Para que ocorra uma interação significativa, esta dependerá 
fundamentalmente da participação efetiva do professor para promo-
vê-la. A importância dessa comunicação entre aluno/aluno e profes-
sor/aluno será definitiva para a qualidade de integração dos alunos e 
a possibilidade de aprenderem a trabalhar em grupo, formando uma 
“comunidade virtual”, e contribuírem ativamente para o processo de 
construção de novos conhecimentos (PALLOFF; PRATT, 2002).
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A necessidade de se promover e instigar a interação entre os 
alunos na sala de aula on-line nos leva à discussão das estratégias 
comunicacionais e interacionais adotadas pelos professores.

Neste contexto, apresentaremos as estratégias comunicacio-
nais e interacionais utilizadas pelos professores conforme Mehlecke 
(2006), em uma pesquisa realizada sobre as estratégias utilizadas pe-
los professores em um Seminário de Projetos Educativos a distância, 
on-line, desenvolvido na Universidade Aberta de Portugal.

3 Critérios Atitudinais e Estratégias Interacionais1

O estudante a distância, on-line, precisa interagir, estar em 
contato com um grupo e participar ativamente dele para que se sin-
tam “vistos”, lembrados e principalmente integrantes dele. 

Para que esses estudantes possam se sentir integrados em 
um grupo, o professor precisa estar sempre atento e buscando no-
vas estratégias que promovam a interação. Para Bogdan e Biklen 
(1994), “as estratégias referem-se a táticas, métodos, caminhos, 
técnicas, manobras, tramas e outras formas conscientes de as pes-
soas realizarem várias coisas” (p. 227). Por outra via, Van Dijk 
(1992) diz que as estratégias são

[...] parte de nosso conhecimento geral; elas representam o conhecimento 
procedural que possuímos sobre compreensão de discurso. Elas se cons-
tituem em um conjunto aberto. Necessitam ser aprendidas e reaprendidas 
antes de se tornarem automatizadas. Novos tipos de discurso e formas de co-
municação podem requerer o desenvolvimento de novas estratégias (p. 23).

Para Van Dijk cada situação comunicacional pode requerer no-
vas estratégias e é com esse pressuposto que vamos verificar as possí-
veis estratégias utilizadas pelos professores nos cursos de graduação.

Para identificar as estratégias utilizadas foram criados os crité-
rios atitudinais. São eles: crítico/reflexivo; explicativo; fático/incentivo, 
de acordo com Mehlecke (2006). Nestes critérios atitudinais, identifi-
cam-se as estratégias interacionais, as quais foram fundamentadas a 
partir de conceitos de enunciado, relações dialógicas, responsividade, 
em Bakhtin (2000). São elas: enunciativa; responsiva; dialógica. 
1 MEHLECKE, Querte T.C. Relações dialógicas no ambiente de suporte à aprendizagem 
on-line: um estudo das estratégias no contexto de falantes da língua portuguesa de Portu-
gal. Tese, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - INFORMÁTICA NA 
EDUCAÇÃO. CAPES. 30/03/2006
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O critério atitudinal crítico/reflexivo está relacionado às interven-
ções críticas que promovem as reflexões e desenvolve os questionamentos.

O critério atitudinal explicativo relaciona-se às explicações, 
orientações do professor como também à resposta aos questiona-
mentos dos alunos. 

O critério atitudinal fático/incentivo relaciona-se às poucas in-
formações do professor, e, ao mesmo tempo em que participa e se faz 
presente virtualmente, incentiva os alunos à participação.

A partir da criação dos critérios atitudinais é que se dá a análise 
das mensagens textuais dos professores postadas no fórum, os quais 
nos levaram a identificar as estratégias interacionais utilizadas por eles.

As estratégias interacionais, identificadas e selecionadas para 
a análise das mensagens textuais, configuram-se através das seguin-
tes combinações: enunciativa/diretiva; responsiva de caráter restrito/
pergunta-resposta e dialógica.

Quanto à estratégia enunciativa, esta vem do conceito de enun-
ciado, o qual Bakhtin (2000) define como: 

[...] um elo na cadeia de comunicação verbal que representa a instância 
ativa do locutor numa ou noutra esfera do objeto do sentido. Por isso, 
enunciado se caracteriza acima de tudo pelo conteúdo preciso do objeto 
do sentido (p .308).

A estratégia responsiva de caráter restrito/pergunta-resposta 
diz respeito à noção da compreensão de uma fala, segue após uma 
resposta, ainda que essa resposta não seja uma fala, mas uma ação, 
conforme assinala Bakhtin (1997): “a compreensão de uma fala é 
sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa (p. 290)”.

Já a estratégia dialógica, de acordo com Mehlecke (2006), ocor-
re quando acontece troca de idéias, discussões, reflexões entre pro-
fessores e alunos na interação/comunicação. Por outra via, Bakhtin 
(1982), diz que “a vida é dialógica por natureza, portanto, viver signi-
fica participar do diálogo: significa interrogar, ouvir, responder, estar 
de acordo etc[...](p. 384)”.

Quanto às estratégias, em número de três, estas foram cons-
truídas a partir da posição de destaque nas mensagens textuais pos-
tadas pelos professores no fórum, ferramenta de interação assín-
crona, do ambiente Eduline.
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De acordo com a experiência docente em aulas on-line, pode-
-se dizer que uma das estratégias mais utilizadas caracteriza-se pela 
estratégia dialógica, pois é através do(s) diálogo(s) que os interlocu-
tores estabelecem formas comunicacionais entre os sujeitos que in-
teragem e dialogam.  A interação, segundo Bakhtin (1992), é enten-
dida como toda a comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. É 
na dialogicidade que professores e alunos interagem, expressam suas 
dúvidas, respondem questões, concordando ou não com o enuncia-
do do outro e, algumas vezes, apenas o lendo, pois a compreensão é, 
segundo Bakhtin, também um processo dialógico (p. 384).

 A esse respeito Moran (2002), fala que ensinar é um processo so-
cial no qual cada um de nós desenvolve um estilo, um caminho. Quan-
do Moran afirma que ensinar é um processo social, cabe então inves-
tigar o modo como esta aprendizagem assim caracterizada ocorre. Ele 
ressalta que: “aprendemos melhor quando vivenciamos, experimenta-
mos, sentimos. [..] estabelecemos pontes entre reflexão e a ação[...] pela 
integração.[...] quando interagimos com os outros (p. 23-24)”.

A aprendizagem a que se refere Moran (2002), está presente 
em todos os ambientes de aprendizagem, sejam eles presenciais ou a 
distância, com ou sem o uso das tecnologias; segundo ele, ensinar e 
aprender hoje, exige muito mais flexibilidade, espaço temporal, pes-
soal e de grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de 
pesquisa e de comunicação. 

Moran (2002) focaliza o processo de ensino e aprendizagem 
num contexto amplo e geral, sem especificar se o ensino e a apren-
dizagem ocorrem em âmbito presencial ou virtual. Nesse enfoque, 
a comunicação a que se refere o autor direciona-se para a “comuni-
cação on-line que permite interações espaço temporais mais livres, a 
adaptação a ritmos diferentes dos alunos, novos contatos com pesso-
as semelhantes, fisicamente distantes, maior liberdade de expressão 
a distância (p.58)”.

Em 2000, Moran já afirmava que vivíamos numa fase de tran-
sição na educação a distância: 

Começamos a passar dos modelos predominantemente individuais para 
os grupais. A educação a distância mudará radicalmente de concepção de 
individualista para mais grupal, de utilização predominante isolada para 
utilização participativa, em grupos (p. 143).
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Porém, Bakhtin (2002) diria, a partir de seu contexto sociohis-
tórico, que 

O fato de ser ouvido, por si só, estabelece uma relação dialógica. A palavra 
quer ser ouvida, compreendida, respondida e quer, por sua vez, responder à 
resposta e assim ad infinitum. Ela entra num diálogo em que o sentido não 
tem fim (entretanto ele pode ser fisicamente interrompido por qualquer um 
dos participantes) (p. 357). 

No contexto atual, o pensamento de Bakhtin se renova quando 
afirma ser dialógica a realidade de todas as interações. No diálogo, as 
palavras expressas vivem em dupla via, pois em um contexto combi-
nado não se pode adotar ou interpretar as palavras de outras pessoas 
“sem perder o sentido ou o tom delas”. 

Com base nessas considerações, que demonstram a impor-
tância da estratégia dialógica para a instauração de um processo de 
construção de conhecimento que facilite ao aluno um maior envol-
vimento e o impulsione e estimule a interagir com seus pares e com 
o professor no ambiente virtual - sendo agente construtor e partici-
pativo no processo cognitivo constituído em grupo de modo cola-
borativo – identificaram-se a seguir algumas atividades em que os 
professores do NEO - Núcleo de Educação On-line da FACCAT efe-
tivamente empregam estratégias dialógicas, realizadas no Fórum de 
discussões do Eduline, com seus alunos.

4 Estratégias Dialógicas no Fórum de Discussões

O fórum, ferramenta para a comunicação assíncrona, o qual é 
um recurso interacional entre professor/alunos, é um grande poten-
cializador para as intervenções do professor. Nele, o professor geral-
mente propõe alguma atividade semanal dirigida, alguma questão 
para pesquisa, debate e/ou produção textual; trata-se de atividades 
que visam analisar temas abordados em determinada aula. Normal-
mente, os alunos desenvolvem, em certa medida, uma tendência a 
responder a pergunta do professor e interagir com ele no fórum, sen-
do que muito mais raramente um aluno dedica-se à leitura do que 
os outros alunos escreveram e à interação com seus colegas. Com o 
objetivo maior de promover essa integração aluno/aluno, o grupo de 
professores que ministram aulas a distância na FACCAT e integram 
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o grupo de pesquisadores do NEO criou diferentes propostas de ati-
vidades que possibilitassem um maior diálogo entre os alunos. 

Nesse contexto, na disciplina de Comportamento Organizacio-
nal do curso de Administração, as atividades propostas procuram 
explorar os trabalhos em pequenos grupos como uma alternativa que 
possibilita um contato mais estreito entre alguns alunos e instaura 
um compromisso e maior envolvimento com a produção do grupo, 
já que a regra geral de participação no fórum é em grande grupo. 
Em uma das atividades propostas pelo professor, os grupos foram 
criados previamente por ele e cada um recebeu uma mesma tarefa. 
Os grupos que foram criados eram restritos durante o período de de-
senvolvimento da atividade. Portanto, cada aluno poderia ingressar 
apenas no seu grupo, e, somente depois da conclusão dos trabalhos 
dos grupos, os alunos poderiam ler a produção de outros grupos, 
além do seu próprio. A atividade proposta foi um estudo de caso, que 
permitiu um esforço de articulação dos conteúdos teóricos com a 
análise de situações práticas das relações humanas nas organizações, 
bem como provocou o debate no grupo. 

Em outra proposta de trabalho em pequenos grupos, o profes-
sor sugeriu a eleição por parte dos alunos de um texto no universo 
de quatro possibilidades previamente oferecidas pelo professor no 
fórum. O aluno poderia escolher o texto que abordasse o tema que 
considerasse mais atraente e ligado aos seus interesses de pesquisa e, 
com esta eleição, passava a constituir um grupo com os demais cole-
gas que também elegeram o mesmo texto para debater. Essa ativida-
de apresentou a vantagem de despertar um maior interesse no aluno 
frente aos conteúdos estudados em aula, já que procura apontar al-
gumas leituras complementares que possam estabelecer ligação com 
esses conteúdos trabalhados e ao mesmo tempo facilita a interação 
entre alguns alunos que eventualmente ainda não tinham tido algu-
ma oportunidade de trabalharem juntos.

Para exemplificar, vê-se, abaixo, algumas discussões em um 
dos grupos que desenvolveram esta modalidade de trabalho:

Grupo X
Enunciado do Fórum:

A tarefa é a seguinte: após ler a aula sobre Identidade, res-
ponda o seguinte, relacionando o que estudamos com o texto2 do 
material de apoio: 
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1) Qual a relação existente entre o assunto do artigo que você leu e o 
estudo que fizemos sobre a Identidade nesta aula 2? 
2) Qual a sua opinião pessoal sobre a discussão que o artigo propõe?

Aluno L.:

a) O artigo vem de encontro a uma das dificuldades da grande maioria das 
empresas, VENDER. Muitas vezes o funcionário encarregado é forçado a 
mudar seus pontos de vista, sua maneira de pensar para se alcançar certos 
objetivos. Não significa que este indivíduo tem  duas personalidades, mas 
os meios que o cercam e o pressionam o obrigam a mudar.
b) num mundo globalizado e competitivo, dificilmente em vendedor conse-
guirá atingir metas propostas pela empresa utilizando os meios que o texto 
está propondo. Por isso acho que o sujeito tem que apresentar várias caras 
para conseguir atingir seus objetivos, para não ficar fora do mercado.

Aluna G.

1)A relação entre o texto e a nossa aula, é que muitas vezes no trabalho somos 
uma pessoa e em casa ou em outros ambientes somos outra. Um vendedor 
muitas é “treinado” a ser assim, insistente e a falar demais. O texto ainda diz; 
“às vezes somos o que os outros desejam” e neste caso o funcionário muitas 
vezes tem que ser o que a empresa quer que ele seja, sem poder ser ele mesmo.  
2) Este artigo nos apresenta uma realidade bem freqüente em nossas vidas. 
Tentar escutar primeiro para melhor atender aos clientes seria para mim 
a melhor maneira. Mas infelizmente existem empresas que investem em 
tentar “vencer no cansaço” as pessoas, com acumulo de informações sendo 
repassadas.

Professor:

Oi, gente, vocês estão apresentando pontos de vista bem diferentes e alguns 
se contrapõem bastante, acredito que seria bem interessante vocês tentarem 
comentar a opinião de pelo menos um colega do grupo! Por exemplo, C. acre-
dita que a identidade da empresa se sobrepõe à identidade do colaborador, 
invariavelmente, pelo que eu pude entender. Em contrapartida, F., S. e  A. 
defendem uma personalização do cliente, mas seria também uma defesa da 
autonomia da identidade do colaborador em face de valores diferentes da em-
presa?  L. já iniciou uma reflexão sobre o conflito que pode se gerar entre estes 
dois pólos. O que vocês pensam sobre isto, pessoal?

Aluna A:

Concordo com o colega L. quando ele coloca que muitas vezes as pessoas pre-
cisam mudar a sua personalidade para se encaixar nas normas que a empresa 
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impõe, e isso às vezes pode até gerar uma CRISE DE IDENTIDADE, pois a 
pessoa precisa se confrontar com padrões e valores comportamentais muito 
distintos dos seus.

A partir do exposto acima, pode-se observar que os alunos co-
meçam a apresentar suas opiniões sobre o texto e ao mesmo tempo 
comentam as opiniões dos colegas, enquanto o professor procura in-
tervir apontando algumas diferenças de pontos de vista dentro do 
grupo, provocando a análise desses diferentes argumentos por parte 
dos membros do grupo.

Outra atividade que permitiu o emprego de uma estratégia dia-
lógica, nesta mesma disciplina, e que foi recebida pelos alunos com 
empolgação, foi um trabalho de pesquisa em pequenos grupos, em 
que ao contrário desta última atividade em que eles elegiam textos 
pesquisados pelo professor previamente, desta vez eram os integran-
tes do grupo que iriam pesquisar e sugerir textos para o debate do 
grupo, em torno de um mesmo tema. Os alunos precisaram usar o 
fórum inicialmente para se organizarem, determinar como iriam re-
alizar a atividade, qual seria a função de cada um no grupo. Foi mui-
to interessante observar que cada grupo optou por um modo bem 
particular de tomada de decisão quanto ao texto que seria analisado.

Os membros dos grupos se esforçaram em atingir um grau 
elevado de participação e manter o diálogo, viu-se que alguns grupos 
resolveram a seleção do artigo delegando a responsabilidade a um dos 
membros, o que limitou a participação dos demais membros à aprova-
ção ou não do artigo apresentado pelo colega. Os demais grupos prefe-
riram aumentar as opções de escolha, fazendo com que cada membro 
fizesse sua pesquisa e apresentasse pelo menos uma sugestão ao grupo. 
Muito interessante que destes grupos, um resolveu a escolha de um 
artigo por votação dos membros, como aconteceu com o outro grupo 
também, mas procurou encontrar uma alternativa para que os mem-
bros pudessem, mesmo assim, comentar os demais textos que não fo-
ram eleitos para a análise do grupo. De fato, alguns membros apresen-
taram interesse e realizaram um número maior de participações por 
optarem em visitar esse espaço no fórum também, o que mostrou que 
a solução do grupo foi muito positiva também do ponto de vista pro-
dutivo, pois essa abertura enriqueceu o trabalho coletivo. 

Na disciplina de Fundamentos de Gestão de Pessoas, também 
do curso de Administração, observou-se uma interessante atividade 
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que procurava fazer com que o aluno alternasse os papéis dominan-
tes na relação de sala de aula com seu o professor e formulasse suas 
próprias questões de múltipla escolha para revisão da matéria estu-
dada. Esse trabalho permitiu a construção de uma série de exercícios 
de revisão; aproveitando a produção dos alunos, houve a possibili-
dade de os alunos participarem da correção das questões que eles 
próprios formularam, acompanhando as respostas dos colegas. 

Em grande grupo, também é perfeitamente possível que o pro-
fessor possa ser desafiador e propor uma atividade que concatene 
teoria e prática e envolva os alunos para o debate de modo eficiente. 
Nesta disciplina realizou-se uma tarefa no fórum que permitiu aos 
alunos, a partir da leitura de um e-book, comentar a relacionar os 
conceitos teóricos com a realidade do seu local de trabalho. 

Apresenta-se, a seguir, alguns trechos desse debate:

Enunciado do fórum:

Dando continuidade a Aula 09, solicito....

.... Que vocês ativem suas capacidades de leitura, interpretação, análise, sín-
tese, criatividade, reflexão, originalidade, e tantas outras, que serão ativa-
das, cutucadas para a atividade aqui proposta.
Nos capítulos do e-book (introdução, 1, 2, 3 e 4), identifique, escrevendo 
a página e o parágrafo, ALGO que você tenha considerado importante na 
Gestão das Pessoas e que NÃO é aplicado, práticado por sua empresa.
Escreva os motivos, conforme a tua visão, que levam a tua empresa a não 
operacionalizar este ALGO que, para você, é importante.
CÉREBROS-a-obra, diletos acadêmicos(as)!!!!
Aluno J.:

No capitulo 1, Os dois lados da corda, retrata bem os conflitos dentro das 
empresas, onde cada um puxa pro seu lado, não levando em conta se al-
guém vai perder com as atitudes tomadas, buscam apenas cumprir com 
as suas obrigações, não levam em conta o bom funcionamento e a saúde 
da empresa, apenas seguem as regras, identificando com seus interesses e 
agindo por eles.

Aluna S.:

Onde trabalho todos ganham um salário fixo, mais bônus sobre o que é 
vendido, temos uma meta para atingir e geralmente é alcançada, quanto 
mais a gente vender melhor é, se ultrapassarmos a meta que é o que a gerên-
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cia espera, ganhamos mais benefícios. A princípio todos se ajudam, temos 
reuniões semanais para ver o quanto precisamos atingir, se esforçar mais, 
melhorar . Então acaba surgindo uma concorrência de quem vende mais, 
ganhamos prêmios também da gerência como incentivo. Não vejo pontos 
ruins, porque quem mais se esforça “vende” ganha mais, e quem hoje em 
dia não quer ganhar mais.?...

Aluna P.:

Capítulo 2, página 13, parágrafo 6: “Quem não se esforça não ganha”. Quan-
do fiz a entrevista, antes de começar a trabalhar na empresa em que atual-
mente estou trabalhando, foi citada a questão de remuneração, que seria da 
seguinte forma: no primeiro momento seria um salário inicial e após o con-
trato aumentaria conforme fosse o meu esforço. Então se passaram os três 
meses de contrato e nada de aumento e cada vez eu me esforçava mais, con-
tinuava a mesma coisa, então resolvi pedir o tão almejado aumento, ganhei, 
mas continuo com o mesmo salário. Tenho certeza de que pelo meu esforço, 
pela quantia de responsabilidade que tenho deveria ser mais valorizada.

Aluno F.:

Analisando as respostas dos colegas acabei percebendo uma frase 
com a qual vou ter que concordar: “Quem não se esforça não ganha”.   
Na empresa em que trabalho não existe esse meio de incentivo ao empregado, 
pois todos ganham a mesma coisa (depende do cargo, é claro) e alguns traba-
lham mais que os outros. Mas acredito eu que em qualquer grupo de traba-
lhadores, independente do tipo de empresa, exista essa diferença de interesse 
de empregados onde um trabalha mais que o outro e no fim do mês receba a 
mesma coisa.

Nessa atividade percebe-se que os alunos sentiram-se à von-
tade para compartilhar com o grupo suas experiências profissionais 
e procuraram realizar uma análise crítica das organizações em que 
trabalham, pautada pelos conceitos teóricos estudados, mas também 
com base nas diferenças e semelhanças que perceberam nas obser-
vações e argumentos de seus colegas, como se pode constatar ao ler 
a última participação do aluno que fundamenta sua opinião relacio-
nando-a com o que já foi dito pelos demais colegas no fórum. 

Esse resultado do diálogo dos alunos como fonte de elabo-
ração dos conceitos teóricos certamente dependeu do esforço dos 
professores: primeiramente, do esforço em garantir, através de ativi-
dades não-repetitivas e atentamente elaboradas, a criação de espa-
ços de conversação entre os membros do grupo; em segundo lugar, 
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através das intervenções dos professores que puderam se centrar 
na mobilização de questões já apresentadas pelos alunos no fórum 
e estabelecer linhas de comparação de semelhanças e diferenças de 
argumentos e experiências, convidando o grupo a continuar enri-
quecendo a qualidade do debate.

Assim, a estratégia dialógica, nestes casos, foi notadamente a 
mais utilizada, pois as intervenções e as propostas de atividades de-
safiadoras dos professores, movimentaram o grupo o qual participou 
significativamente das atividades, ocorrendo assim uma participação 
mais efetiva de cada participante.

5 Considerações Finais

O grupo de professores do Núcleo de Educação On-line da 
FACCAT tem realizado diversas reuniões promovendo a troca de 
experiências e impressões dos professores no que se refere ao pro-
cesso de recriação e reinvenção de sua metodologia pedagógica, que 
parece ser a melhor forma de definição do esforço no qual consiste 
a transição de uma prática de ensino presencial para o ensino a dis-
tância. Nessas interrogações do grupo, durante o último semestre do 
ano passado, verificou-se uma questão comum a todos os docentes: a 
preocupação com a interação aluno/aluno, já que a interação aluno/
professor parecia mais fácil e mais tranquila, o que mostrava com 
mais clareza que o desafio maior era mesmo obter sucesso em trans-
formar o grupo de alunos de fato em uma comunidade virtual capaz 
de ser agente na construção de conhecimento.

Diante desse desafio o foco de ação estratégica dos professores 
foi mesmo a instauração do diálogo entre os alunos, para tanto, fo-
ram revistas todas as fases do trabalho docente, inclusive os termos 
do contrato de aprendizagem estabelecido com os alunos do EAD, 
até o modo como cada professor intervém nos fóruns de discussão e 
as modalidades de atividades propostas no fórum.

A análise desses elementos gerou grande diversidade de pro-
cedimentos entre os professores, as atividades por eles criadas pro-
curaram explorar a estratégia dialógica de interação. O resultado no 
semestre seguinte foi a crescente participação dos alunos do EAD 
no fórum de discussões, pois o número de participação dos alunos, 
semanalmente, cresceu sensivelmente e de fato a maior interação en-
tre eles tem sido notada. A importância dessa integração entre os 
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alunos não pode ser desprezada, uma vez que a vitalidade da sala de 
aula virtual depende da participação do aluno tanto quanto do seu 
envolvimento com o grupo de colegas, o que torna o processo de 
ensino-aprendizagem um dinâmico diálogo entre diversos modos de 
pensar e de perceber o mundo.

6 Referências 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 6a ed. São 
Paulo : Hucitec, 1992.
_____. Estética da criação verbal. Martins Fontes : São Paulo, 2000.
BOGDAN, Roberto; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educa-
ção: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto, Portugal: Porto, 1994.
MEHLECKE, Querte T.C. Relações dialógicas no ambiente de suporte 
à aprendizagem on-line: um estudo das estratégias no contexto de 
falantes da língua portuguesa de Portugal. Tese apresentada em 31 de 
março de 2006, PGIE, UFRGS.
MORAN, José Manuel. . Mudar a forma de ensinar e aprender com 
tecnologia. Revista interações, v. 5, n. 9, Jan/Jun 2000, p. 57-72.
_____. Educação Inovadora em ambientes presenciais e virtuais.
Mckenzie Educação. Arte e História da Cultura. ano 1, 2002.
PALLOF, R.; PRATT, K. Construindo comunidades de aprendiza-
gem no ciberespaço: estratégias eficientes para salas de aula on-line. 
Porto Alegre: Artmed, 2002.
_____. O aluno virtual: uma guia para trabalhar com estudantes on-
-line. Porto Alegre: Artmed 2004.
VAN DIJK, Teun A. Cognição, discurso e interação. SP: Contexto.



164



165

INTERAÇÕES DE UMA COMUNIDADE VIRTUAL: 
ENCONTROS DIALÓGICOS COM SENTIDO E AUTORIA 

E OS MOVIMENTOS DA LINGUAGEM ORAL 

Janete Sander Costa 
Querte Teresinha Conzi Mehlecke

12



166

1 Introdução

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que se-
jam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é 
de surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam 
tão variados como as próprias esferas da atividade humana, o que 
não contradiz a unidade nacional de uma língua.

[Bakhtin]

Composições textuais, apoiadas na tecnologia digital e na ação 
cooperativa de interlocutores dispersos geograficamente, têm sido ob-
jeto de estudo das mais diversas correntes das ciências da linguagem 
em que a interação verbal, dialógica, através da Internet, encontra seu 
foco de atenção. Entre muitos, Crystal (2001), Havisher e Selfe (2000), 
Wallace (2001), Lévy (2000, 2001), Axt e Maraschin (1997), Axt (2001), 
Marcuschi (2001), Ramal (2002), Costa et alii (2001), analisam ques-
tões da linguagem em interação social, situada no ambiente virtual, 
dialógico, da Internet, cujos enunciados escritos apresentam fortes ca-
racterísticas da oralidade, da linguagem falada, em sua composição. 

O presente estudo analisa alguns eventos lingüísticos que apon-
tam para marcas ou movimentos da linguagem oral na produção es-
crita dos participantes de uma disciplina de graduação, desenvolvida 
nos espaços do Fórum de discussão, o ambiente virtual comunitário 
de aprendizagem utilizado para suas interações com encontros se-
manais. Conceitos aqui trazidos, explícita ou implicitamente entre-
meados nos textos facilitados pela tecnologia da escrita, auxiliam na 
manufatura deste trabalho. Encontram-se, na ação dialógica escrita, 
artefatos representativos do oral a interpenetrar a escrita dos partici-
pantes. Cabe salientar que, para preservar os nomes dos participantes 
utiliza-se uma simbologia para representá-los, contudo, os diálogos 
estão apresentados em sua íntegra, conforme digitados no Fórum.

Entre outros autores pesquisados, destacam-se Marcuschi e 
Orlandi, Piaget e Bakhtin, Axt e Maraschin, além dos próprios sujei-
tos-autores-participantes da disciplina de Comportamento Organi-
zacional, no Fórum de discussão estudado neste trabalho.

2 As interpenetrações do gênero oral no escrito

As interpenetrações do gênero oral nos escritos, aqui em des-
taque, integram o processo de subjetivação dos habitantes virtuais 
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dessa comunidade, geograficamente dispersos em diferentes cidades 
do RS, e se desenvolvem ao longo dos encontros promovidos pela 
Professora ministrante. Ao discorrerem sobre as leituras solicitadas 
pelo programa da disciplina, ou às outras tantas leituras relacionadas 
ou ainda em livre associação, os participantes apresentam falas (por 
escrito) espontâneas a entremear os textos argumentativos ou disser-
tativos inseridos no Fórum, características da interação interpessoal 
e de uma sala de bate-papo, o que se poderá constatar através de al-
guns momentos desta interação em processo, contendo importantes 
cruzamentos do oral no escrito, pelas vias do diálogo. Nas palavras 
de Bakhtin (2000, p. 279),

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 
atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as fina-
lidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e 
por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua 
– recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas também, e sobretudo 
por sua construção composicional. 

Os registros apresentados de forma escrita no Fórum foram 
escolhidos para este estudo uma vez que servem de substrato às ten-
tativas de se evidenciar as mesclas inter-intra-gênero do oral no es-
crito. Esta sustentação aos fenômenos em análise deverá conduzir à 
resolução de nossa questão principal, que vem a ser: em que medida 
a linguagem oral, falada no contexto dialógico, permeia e modifica os 
escritos no Fórum? Tal espaço, utilizado para a escrita colaborativa na 
Web, caracteriza-se por ser um espaço de debate, utilizado assincro-
namente, acentuando, sobremaneira, o caráter misto da linguagem 
ali utilizada, de interesse para este estudo. Procuraremos refletir so-
bre como se dão tais encontros da oralidade na escrita e que sentidos 
novos estes processos produzem na função-autor, na relação do “Eu” 
com o “Tu”, com o Outro (Buber), ou com os “Outros” (Bakhtin). 
Dos excertos a seguir, corroboram ao acima exposto, fundindo in-
dissoluvelmente no todo do enunciado as três esferas apontadas por 
Bakhtin: conteúdo temático, estilo e construção composicional. Assim,

Usuário B. Mensagem: Oi, M, tudo bem? Lendo o seu comentário me surge 
a dúvida sobre motivação. O que motiva um colaborador dentro da em-
presa? Algumas empresas utilizam os salários como forma de motivação, 
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já está provado que o salário gera motivação em curto prazo. O bom rela-
cionamento com os colegas, o reconhecimento por uma atividade bem rea-
lizada, o bom plano de carreira dentro da empresa, afinal qual é o segredo 
da motivação?

Usuário V. Mensagem: Boa noite professora. Acredito que deve haver um elo 
de comunicação entre os colaboradores e a diretoria da empresa, ou seja, um 
“porta-voz”. No caso, imagino que seja o gerente de cada área, pois ele quem co-
nhece a realidade do setor e sabe o que acontece lá dentro. Penso que para cada 
pessoa exista uma motivação diferente, mas, que se o colaborador perceber e se 
sentir importante para empresa, com certeza ele fará melhor seu papel.

Em ambas as passagens, saliências da linguagem oral, pre-
sentes nos segmentos destacados com sublinhado, tais como o tom 
de informalidade (o ‘eu’ autor dirigindo-se ao ‘tu’ interlocutor) da 
presença da afetividade, além do discurso direto, transparecidos nas 
expressões sublinhadas, apontam às marcas dos encontros entre a 
oralidade e a escrita. Ao mesclarem-se nas conversações dos vários 
‘eus’ em processo de constituição autoral com os vários “tus”, ou com 
o(s) “outro(s)”, estes têm, no interior de seus enunciados, as marcas 
da oralidade, constituídas por suas próprias vozes com seus timbres 
peculiares e por outras tantas vozes com timbres nem sempre co-
nhecidos de todos, suas histórias, suas interpretações, tornando viva, 
acelerada e altamente movimentada esta comunidade virtual, cons-
tituída nas circunstâncias do discurso1 em processo, exteriorizada 
pela rede e visibilizada pela dinâmica da reversibilidade do dito no 
escrito do Fórum, na condição de possibilidade para a produção e 
compreensão do texto. (Axt, 2000)

Barros (2002) nos fala da interação afetiva afirmando que:

São estabelecidos laços afetivos de amor, de interesse, de confiança, de 
cumplicidade, de antipatia, entre os sujeitos que interagem (...) os efeitos 
de sentido mais gerais que a interação produz são o de cooperação e o de 
conflito, admitindo cada um deles a determinação pela objetividade e pela 
subjetividade (sensorial ou afetiva) (p. 19).

Em outras palavras, a questão geradora deste trabalho procu-
ra explorar em que medida os efeitos de expressão produzem novos 

1 Cf. Charaudeau (1983), citado em Axt (2000:6) 
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sentidos nas emergências autorais dos participantes, ao utilizarem a 
língua portuguesa do Brasil, neste espaço dialógico e virtual aberto 
a velhos e novos recursos de estilo textual, nos intercâmbios entre o 
gênero oral e o escrito.

 
2.1 Os vários ambientes interacionais e colaborativos na Internet

Os ambientes interacionais e colaborativos na Internet têm ins-
tigado estudiosos da linguagem das mais diversas áreas, tendo em 
vista a marcada presença dos fenômenos da linguagem oral presentes 
na escrita, em textos escritos de comunicação em geral e em textos 
acadêmicos. Conversas, reflexões teóricas, pequenos ensaios, entre 
outros gêneros do discurso desenvolvidos em diferentes espaços de 
escrita no meio virtual da Web, nas interações interpessoais, ou em 
grupos, apresentam-se apoiados na escrita, concretizados em am-
bientes como salas de bate-papo, fóruns, listas de discussão, entre 
outros espaços de convívio sociointeracionista-construtivista, cola-
borativos e cooperativos, on-line, síncronos ou assíncronos. Walla-
ce (2001), em sua obra acerca da “Psicologia da Internet”, estabelece 
uma taxonomia para os ambientes da Internet, dentre os quais se 
encontram os fóruns. Segundo a autora, fórum classifica-se como um 
ambiente de discussão assíncrona, ou conferência em andamento; 
um ambiente virtual no qual participantes iniciam tópicos, enviam 
respostas uns aos outros e leem o que outros colegas comentam. É as-
síncrono na medida em que qualquer participante pode acompanhar 
a discussão e contribuir com idéias voltadas aos interesses do grupo, 
independentemente da localização geográfica ou do conhecimento 
dos interlocutores na vida real (p. 5).

Ao tratar da singularidade linguística dos emails, Crystal (2001), 
ratifica o consenso em torno do estilo empregado como único na for-
ma e na funcionalidade. Os e-mails deverão ser um meio de comuni-
cação capaz de retratar uma ampla gama de expressividade estilística, 
do formal ao informal, assim como outras mídias têm sido, em que a 
pressão dos usuários será pela expressão da estilística consistente, da 
mesma forma que é requerido em outras formas de escrita. E, uma 
mensagem eletronicamente bem escrita atinge seu objetivo rapida-
mente, com vocativos, pequenos grafismos e muito espaço. A escrita 
e pontuação são livres e divertidas. (Ninguém lê e-mails com a caneta 
vermelha na mão), cf. Hale e Scanlon (1999:3), Baron (2000:242), cita-
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dos em Crystal (p.126).2 Este comentário também pode ser levado ao 
fórum de discussão, por exemplo. Cada contribuinte, afirma Crystal 
(p. 135), deixa uma “pegada” linguística, uma vez que o que é dito tem 
um efeito pragmático permanente, diferentemente das comunicações 
face-a-face, quando as interações face a face são imediatas e diretas. 
Isto, de certa forma, traz a situação mais para perto da linguagem es-
crita, da literatura permanente: há autonomia sobre o texto, uma vez 
que este é submetido ao envio. E, uma vez enviado, todo o grupo tem 
acesso a ele. E outro aspecto interessante e similar ao do texto impresso 
é a sua natureza não linear, de modo que cada usuário possa mergulhar 
no grupo em interação no virtual, assim como se mergulha na leitura 
de um livro. Da mesma forma, não há nenhuma garantia de que haja 
interlocução e em que nível.(p.136). 

3 As relações dialógicas expressas nos ambientes Web

Segundo Bakhtin (1982), “a vida é dialógica por natureza... Vi-
ver significa participar do diálogo: significa interrogar, ouvir, respon-
der, estar de acordo etc [...]” (p. 384). Assim, essas relações dialógicas 
ocorrem em diversos meios educacionais, sejam eles presenciais ou 
a distância. Nesse estudo, elas se constituem no ambiente de apren-
dizagem, onde professor e estudantes interagem dialogicamente, ex-
pressam suas dúvidas, respondendo questões, concordando ou não 
com o enunciado, algumas vezes, apenas lendo-o, pois a compreen-
são é, segundo Bakhtin, também um processo dialógico. Nesse senti-
do, é preciso lembrar que Bakhtin(2000) descreve que:  

Compreender é cotejar com outros textos e pensar num contexto novo (no 
meu contexto, no contexto contemporâneo, no contexto futuro). Contextos 
presumidos do futuro: a sensação de que estou dando um novo passo (de 
que me movimentei). Etapas da progressão dialógica da compreensão; o 
ponto de partida – o texto dado, para trás – os contextos passados, para 
frente – a presunção ( e o início) do contexto futuro (p. 404).

Axt e Maraschin (2003) afirmam que a leitura do texto do ou-
tro instaura sentidos e novos sentidos – na medida em que um texto 
é sempre um eco a um texto do outro -, a partir dos mesmos movi-
mentos de retroação e provocação, de repetição e de abertura ao di-

2  Tradução desta autora nesta e em outras passagens trazidas ao presente estudo.  
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ferente e às novas possibilidades. Assim, os discursos seguem novos 
caminhos, modificando-se ao encontrar os sentidos.

As relações dialógicas, segundo Bakhtin (2002), configuram-se 
como uma relação que parte de um enunciado provocando o diálogo 
entre os sujeitos. Em outras palavras, todo o enunciado está relacio-
nado com alguma atividade que envolve os participantes. Para me-
lhor compreender enunciado, é preciso lembrar que Bakhtin (2000) 
o descreve como: “[...] o primeiro e mais importante dos critérios de 
acabamento do enunciado é a possibilidade de responder – mais exa-
tamente, de adotar uma atitude responsiva para com ele (por exem-
plo, executar uma ordem)” (p. 299). E também, “[...]um elo na cadeia 
da comunicação verbal que representa a instância ativa do locutor 
numa ou noutra esfera do objeto do sentido. Por isso, o enunciado se 
caracteriza acima de tudo pelo conteúdo preciso do objeto do senti-
do” (p. 308). Nesse contexto, ele afirma que:

[...] as relações dialógicas são possíveis não apenas entre enunciações inte-
grais (relativamente), mas o enfoque dialógico é possível a qualquer par-
te significante do enunciado[...]. Por outro lado, as relações dialógicas são 
também possíveis entre estilos de línguas, dialetos sociais, e assim por dian-
te, desde que eles sejam percebidos [...]  (p.184)

As inter(rel)ações dialógicas expressas através de textos nos 
ambientes on-line possibilitam o acompanhamento dos diálogos 
ocorridos entre os sujeitos participantes, nos quais, em dado contex-
to, o “eu” e o “outro” se transformam em vozes dialógicas, que muitas 
vezes partem de um enunciado.

No entanto pode-se dizer que, a partir do enunciado do pro-
fessor, o qual apresenta uma proposta de trabalho para os estudantes 
a partir de uma ferramenta de aprendizagem colaborativa no am-
biente de aprendizagem on-line, são provocadas possíveis e diversas 
interações dialógicas, que podem ser de natureza responsiva, de con-
cordância, discordância, questionamento, gerando diversas vozes no 
texto. Essas relações que se iniciam a partir de um enunciado, estão 
expressas, por exemplo, no Fórum, no e-mail ou em outra ferramen-
ta on-line que propicie a comunicação entre os envolvidos no proces-
so de ensino e aprendizagem.
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4 Artefatos representativos da oralidade

No Fórum os participantes da disciplina interagem diuturna-
mente, de modo assíncrono, expressando suas ideias e suas peculia-
ridades, internas (características psicológicas) ou externas (caracte-
rísticas físicas). Habitam a disciplina de Comportamento Organiza-
cional, realizada no segundo semestre de 2008, nas Faculdades de 
Taquara - FACCAT.

As interações que se desenvolvem neste espaço comunitário 
dialógico e de aprendizagem no virtual, são tanto em nível teórico, 
formal, em linguagem acadêmica, quanto em nível interpessoal, em 
linguagem coloquial, em que conversas amistosas vão se constituin-
do nos encontros no Fórum, sem roteiro fixo, com entradas e saídas 
livres. Todavia, os enunciados apontados pela professora ministrante 
da disciplina podem ser seguidos em várias direções, onde o grupo, 
em negociação aberta, portanto no diálogo, define que caminhos to-
mar, em que portos ancorar, em que lugares permanecer por mais ou 
menos tempo, expressando sentidos, fazendo autorias ... Nesse fó-
rum muitos encontros se realizam, balançam-se idéias, constroem-se 
e atualizam-se sentidos sobre velhos e novos conceitos. Suas conver-
sas deslocam-se entre o dizer e o não-dizer, na deslizante relação do 
dizível com o indizível (Orlandi,1983), 1993). Vislumbra-se, ao longo 
de toda a trajetória das discussões no fórum, eventos típicos da ora-
lidade, misturados ao rigor formal da escrita nas reflexões teóricas, 
propostas pelo programa e livremente desenvolvidas, ora no barulho 
da conversa, ora no “fôlego” do silêncio. (Orlandi, op cit). 

Corroboram a estas afirmativas, as seguintes passagens ex-
traídas do Fórum, cujos recursos de estilo, de tom, de gênero dos 
enunciados abaixo vão configurando algumas marcas da oralidade 
na comunicação escrita de participantes no que diz respeito a um 
dos tópicos da disciplina. Os textos com sublinhados transparecem 
tais deslizes, com o uso de linguagem coloquial, reticências, erros 
de digitação, parênteses e outros recursos de digitação internetiana, 
construindo um esboço de linguagem escritaoral ou oralescrita:

Usuário: L, Mensagem: Boa noite a todos! Enfim, cheguei!! (Antes tarde... 
do que mais tarde heheheh). Bom, não tenho muito a acrescentar. Con-
cordo com a opinião da turma em geral, pois uma organização que busca 
alcançar a excelência em seus processos, deve em primeiro lugar valorizar 
cada indivíduo que a constitui. Creio que muitas das organizações não uti-



173

lizam ferramentas eficazes para valorizar os funcionários e criar uma rela-
ção de união entre eles. Assim, elas necessitam de um foco maior no setor 
de gestão de pessoas, e muitos administradores não vêem o real propósito 
deste setor. Logo, temos uma organização que não utiliza métodos (trei-
namentos, por exemplo) coerentes com seus objetivos. Um ótimo final de 
semana a todos!!!

 Usuário: T. Mensagem: Bom dia pessoal, a discussão está ótima, acom-
panhei o comentário de todos e também quero dar minha opinião; esta 
questão motivacional é uma questão tão complexa que já tentei de várias 
formas trabalhá-la em minha empresa e por incrível que pareça não tenho 
conclusão sobre qual é alternativa mais eficaz...

Alguns participantes apresentam suas dúvidas, deixam seu 
questionamento para dividi-lo com o grupo, provocar até mesmo a 
participação dos colegas no debate; outros participantes, em acrés-
cimo, produzem novos sentidos que lhes permitem avançar ou sus-
pender suas reflexões, no movimento da dúvida, do não dito, mas 
pensado, no silêncio das palavras, dos sentidos silenciados... Orlan-
di, em seu livro sobre a apresentação dos sentidos do silêncio, leva-
-nos a compreender duas questões importantes: a primeira, que “há 
um modo de estar em silêncio que corresponde a um modo de estar 
no sentido... as próprias palavras transpiram silêncio.”; a segunda, 
que trata do “estudo do silenciamento (que já não é silêncio, mas 
“pôr em silêncio”) nos mostra que há um processo de produção de 
sentidos silenciados que nos faz entender uma dimensão do não-di-
to [...] (Orlandi, 1993, p. 11-12). 

“O sentido não para, ele muda de caminho”, afirma Orlandi 
(1993, p. 13). Inspira-se significações e expira-se sentidos, num rit-
mo individual no coletivo, ao longo do Fórum. “O silêncio é assim a 
“respiração” (o fôlego) da significação; um lugar de recuo necessário 
para que se possa significar, para que o sentido faça sentido. Reduto 
do possível, do múltiplo, o silêncio abre espaço para que o que não é 
“um”, para o que permite o movimento do sujeito” (p. 13). 

O esboço de efeitos da aproximação interpessoal, muitas ve-
zes, tomadas e retomadas acerca das concepções teóricas levadas ao 
fórum pelos participantes, os vários ‘eus’ reunidos surgem, em dife-
rentes linguagens, os muitos estilos marcados por vozes e histórias 
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diversas. Entremeiam-se textos e contextos, mais e menos formais, 
falados por escrito, registros vários em sua original expressão, do eu 
escritor para o outro leitor, do oral no escrito. Ao trazerem os parti-
cipantes seus estilos únicos, locais e regionais, vão-se paulatinamente 
estabelecendo processos de construção de sentido e autoria, no inu-
sitado dos encontros dialógicos com os textos lidos, com os colegas, 
com a professora da disciplina. Formou-se aí uma comunidade vir-
tual nas circunstâncias do discurso em processo (Charaudeau, 1983), 
exteriorizada pela rede e visibilizada pela sua própria dinâmica de 
operacionalização e de reversibilidade do dito, do escrito. O design 
amigável do fórum (postagem de ensaios/reflexões) permite o desli-
zamento do oral para o escrito, do formal para o informal, do eu para 
o outro, abrindo-se para novas subjetividades nas relações dialógicas 
que se criam em torno desses encontros. 

Os tons de solidariedade e liberdade percebidos nos discursos 
diretos ou indiretos dos participantes enriqueceram essa comunida-
de virtual, possibilitando ações não só cognitivas como, e sobretudo, 
ações de caráter colaborativo, forjando-se um espaço de novas vi-
vências e de convivências entre os muitos ‘eus’ com os tantos ‘outros’, 
com muitos risos, alegrias, decepções relatadas por entre silêncios 
presentes e ausentes, num interessante carnaval de ações pela lingua-
gem e seus recursos de gênero e estilo, desfazendo as barreiras físicas 
das distâncias, das diferenças históricas e tonais bem marcadas nas 
linguagens de cada um, (re)(des)construindo identidades em novas 
autorias, noutros sentidos. 

Na forma e na substância, no individual e no comunitário, o 
Fórum esboça um espaço de convivência no diálogo, no respeito 
mútuo às incompletudes textuais e de vida que por ele perpassam. 
Das questões teóricas às técnicas e pessoais (contratempos, plane-
jamento de encontros, ao vivo e em cores, relatos de experiências 
profissionais) vai se esboçando um rico espaço conversacional bem 
aos moldes de uma comunidade sociointeracional, um sistema eco-
logicamente sustentável no diálogo.  
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5 Fórum de discussão: uma obra aberta a criações éticas, 
estéticas, um “lugar de encontro”, uma comunidade de 
aprendizagens.

Para Bakhtin, o que mais importa são os laços que se tecem 
entre a literatura e a cultura enquanto “unidade diferenciada” dos 
discursos de uma época3, seu interesse pelos gêneros primários (as 
formas de conversação, de trocas mais ou menos regulamentadas). 
Mais do que “construção” ou  “arquitetônica”, a obra é acima de 
tudo heterologia, pluralidade de vozes, reminiscência e antecipação 
dos discursos passados e futuros; cruzamento e ponto de encon-
tros...” Bakhtin reencontra a transtextualidade, agora no sentido de 
um pertencer à história da cultura.

As conversas, as relações entre os vários “eus e tus”, nos cruza-
mentos e pontos de encontro das relações intertextuais, em discur-
sos diretos ou indiretos, deram origem a esta obra pluridimensional, 
transtextual que é o Fórum da disciplina, atualizada em ritmos im-
previsíveis, ora muito intensos, ora mais calmos, desdobrando-se em 
movimentos textuais nas suas tantas páginas.

Axt e Maraschin (1997), ao tratarem das narrativas e do processo 
de sua compreensão, fazem uso do pensamento sistêmico, ligado aos 
modelos de auto-organização4, ou seja,  da auto-regulação, da autopoiese 
e da autonomia, para a explicação da vida, da construção do conhe-
cimento e da produção de subjetividade auto-referencial. Tais concei-
tuações sustentam-se no fato de que os sistemas vivos, embora sejam 
organizações fechadas, são energeticamente abertos e estruturalmente 
dinâmicos, em contínua interação e construção tanto com e da exterio-
ridade como da interioridade. Os laços constitutivos desses sistemas se 
estabelecem nos mecanismos de pró-ação e realimentação, essenciais à 
criação de possibilidades de produção de novas estruturas e novos mo-
dos de funcionamento, gerando padrões de organização não-lineares, 
de interconexões complexas, próprios de uma rede ou de uma teia.

Nos movimentos de uma rede coletiva, a do Fórum, neste 
caso, conforme Axt e Maraschin (op cit),

cada autor poderia ser considerado uma referência instituinte deste espaço, 
o qual vai se tornando visível através dos textos produzidos (...) intersec-

3 Prefácio de Todorov, in: Bakhtin (2000, p. 01-21) 
4  Para os modelos de auto-organização, as autoras se apóiam em Maturana e Varela (1997), 
Varela (1989), Capra (1996), Piaget (1975, 1981), Guattari (1996). 
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cionando-se entre si, na medida em que cada um remete, não apenas a um 
outro, mas a inúmeros outros, num movimento aparentemente caótico por-
que simplesmente imprevisível.

Auxiliados por recursos estilísticos que ampliam as possibili-
dades expressivas e comunicativas da linguagem, as conversas no Fó-
rum vão correndo livres, soltas, ora mais teóricas, ora mais poéticas, 
ora mais próximas, ora mais distantes, sempre mescladas do falado 
no escrito. Resulta disso, laços de sentido cada vez mais próximos, 
construídos na subjetividade dos encontros entre os a(u)tores poten-
ciais deste evento.

7 Considerações Finais

São perceptíveis as inúmeras cadências que caminharam pelo 
Fórum, tantos participantes distintos, tantos ângulos de visão difer-
tenciados. Sem domadores ou domados, na incompletude dos pro-
cessos, todos estão em busca dos vértices, dos cruzamentos, dos en-
contros nas relações com o ‘outro’.  

Nos encontros inter-relacionais do ‘eu’ com o ‘tu’ (Buber) ou 
com o ‘outro’ (Bakhtin), do real (linguagem falada) com o virtual 
(linguagem escrita); das relações inter e intratexuais; do diálogo e 
da dialética; do individual e do coletivo cooperativo; visualizam-se 
os inúmeros lugares de encontro que compõem uma região de in-
tersecção ou de intercompreensão facultada pelas circunstâncias do 
discurso, conforme Charraudeau (1983), citado em Axt (2000). 

Que esse diálogo aqui proposto reabra novas discussões acer-
ca das questões de sentido e autoria, no ato da linguagem, promo-
vendo questões da ética e estética na e da educação brasileira, prio-
rizando espaços (reais ou virtuais) para o aporte de uma cidadania 
mais autônoma, responsável, autora de seus próprios sentidos nos 
encontros com o outro, expressando-se com voz, tom, estilo e gê-
nero bem fortes. E que, das mesclas resultantes dos encontros entre 
oralidade e escrita, nas atividades de troca nas interações de seus 
usuários entre si (‘eu’ e ‘tu’) ou com seus objetos (‘eu’ e ‘isso’), Piaget 
(1973), Buber (2001) resultem, como prêmios dessas novas práticas 
de uso desses gêneros do discurso fundados no diálogo, novas rela-
ções de vida, de afeto, de fazeres e pensares pedagógicos, a exemplo 
do Fórum de discussão on-line.
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1 Perspectivas Teóricas: Ensinar e Aprender

Existe no seio de cada teoria educacional uma concepção que 
define o papel a ser desempenhado pelo professor para que ocorra o 
processo de aprendizagem do aluno. Segundo a abordagem de Gree-
no, Collins e Resnick (1996, citados por Filatro, 2009, p. 96-98), o 
processo de ensino e aprendizagem pode adquirir distintos significa-
dos de acordo com o paradigma teórico predominante, sendo assim, 
um modo possível de categorizar as teorias pedagógicas é organizá-
-las sob três grandes perspectivas. Essas três perspectivas são a pers-
pectiva associacionista, a cognitiva e a situada.

A perspectiva associacionista enfatiza a aprendizagem conce-
bida como mudanças comportamentais observáveis resultantes de 
respostas a estímulos externos. Ensinar consiste, sob este ponto de 
vista, organizar atividades com complexidade progressiva estrategi-
camente para a assunção de determinadas habilidades. Também se 
enfatiza o percurso individual de cada pessoa para alcançar os obje-
tivos propostos e a  necessidade de mensurar resultados e garantir o 
feedback através dos métodos avaliativos. São autores representativos 
do associacionismo Skinner, Watson e Gagné.

O paradigma cognitivista preocupa-se com os processos in-
ternos de percepção, representação e construção de conhecimento. 
Destacam-se os estudos de Piaget sobre a formação das estruturas 
mentais e as implicações que as novas informações emergentes da 
interação do sujeito com o objeto de conhecimento (mundo externo) 
exercem sobre elas. Nesse processo de contato com as novas informa-
ções ocorre o desequilíbrio dessas estruturas mentais já existentes, o 
que leva a uma reorganização e ao surgimento de novas estruturas 
mentais como resultantes do processo de aprendizagem, caracteri-
zando os movimentos de assimilação, adaptação e acomodação que 
atuam no desenvolvimento cognitivo.

Ainda sob essa perspectiva cognitiva, há autores como Dewey, 
que defendia a necessidade de a educação apoiar-se na reflexão sobre 
a experiência de vida do aluno, e Bruner, que entendia a aprendizagem 
como construção de significado frente às experiências que permitem 
ao aluno fazer descobertas e ir além da informação. Uma concepção 
cognitivista que se distingue desses enfoques mais detidos no 
processo cognitivo do ponto de vista individual é a abordagem sócio-
histórica da aprendizagem proposta por Vigotsky, que compreende o 
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aprender como resultante das interações e situações de cooperação 
social. Dessas experiências que desafiam e exigem a organização 
colaborativa dos sujeitos do aprender para a execução de tarefas 
que geram a formação de distintas habilidades, inclusive as sociais, 
resultam os processos superiores do pensamento.

Os pressupostos da perspectiva situada também sustentam a im-
portância do contexto social e cultural como determinante da apren-
dizagem e avança em direção à ideia de que a situação através da qual 
o aluno constrói conhecimento precisa ser o mais próxima possível da 
realidade dele, na qual ele será capaz de aplicar o que está aprendendo. 
Dessa relação com esse contexto social e de ordem se traça também a 
identidade do aluno como agente de sua comunidade e de seu meio.

Através da leitura dessas três perspectivas teóricas do fazer pe-
dagógico pode-se constatar que o olhar sobre o ensinar e o aprender 
na atualidade move-se, sem deixar de valorizar as muitas contribui-
ções de cada uma dessas perspectivas teóricas, em direção à criação de 
contextos de aprendizagem autênticos, o que ressalta o caráter social 
e colaborativo do aprender e a relação do papel do professor com um 
ensinar que esteja em consonância com esses fundamentos. Suas com-
petências pedagógicas visam a promoção da participação dos alunos 
em atividades desafiadoras, que lhes despertem a autonomia e o espíri-
to de investigação, tenham aplicabilidade ao contexto social e cultural 
em que vivem e que reforcem suas habilidades sociais e o desenvolvi-
mento de identidade gerando um conhecimento compartilhado.

2 Tecnologias Educacionais

Nas discussões atuais sobre teorias educacionais tem-se o im-
pacto das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC na edu-
cação como protagonista de grande parte dos debates que se têm 
realizado em prol de maior qualidade do ensino. 

Os estudos do uso das novas tecnologias na educação, de um 
modo geral, demonstram que reside nas mudanças metodológicas e 
na emergência de uma nova prática docente boa parte da inovação 
de que carece o ensino hoje, já que o acesso aos recursos tecnológicos 
não garante avanços de qualidade na aprendizagem, a menos que es-
teja acompanhado de uma transformação dos próprios professores, 
de sua capacidade de experimentação frente a novos modos de co-
nhecer, de aprender e de ensinar.
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A esse respeito, Oliveira (2003) diz que:

No contexto das propostas pedagógicas e opções metodológicas emergen-
tes, o uso das novas/novíssimas tecnologias da informação e da comunica-
ção não garante a inovação educacional, pois o salto transformador depen-
de da forma como os instrumentos tecnológicos são utilizados para superar 
a reprodução do conhecimento e contribuir com a produção de um saber 
significativo e contextualizado, para o desenvolvimento de competências, 
habilidades e atitudes imprescindíveis à construção de uma vida e de um 
mundo melhores para todos, (re)significando o reconhecimento científico 
que ‘ensina a viver e traduz-se num saber prático (p. 32). 

Há um giro que se faz necessário, uma vez que não se trata de 
utilizar os novos recursos tecnológicos para realizar uma transpo-
sição de tarefas e construções de conhecimento à moda antiga. Se a 
prática do professor sofre uma mudança consistente com esse impac-
to tecnológico, sua percepção frente ao que vem a ser a construção 
de conhecimento e à natureza de sua contribuição nesse processo 
consolidam essa sua transição paradigmática rumo a uma nova con-
cepção da educação.

Digamos que os docentes, ao vivenciarem de fato esse impacto 
das novas tecnologias, orientados por uma formação adequada rumo 
a essas transformações de sua prática pedagógica, sejam capazes de 
problematizar sistematicamente as formas de conhecer constituídas.

Nesse sentido, Kastrup (2000) salienta que:

Os dispositivos técnicos funcionam, para a cognição, como instrumentos 
para a solução de problemas, mas também, sobretudo, produzem a invenção 
de problemas. A invenção de problemas revela-se quando dificuldades e re-
sistências são enfrentadas pela introdução de novas tecnologias cognitivas no 
cotidiano dos usuários. Entretanto, em seu sentido mais forte e importante, 
a invenção de problemas corresponde à capacidade dos dispositivos técnicos 
de atuarem no processo de virtualização da inteligência e na alteração das 
formas de conhecer constituídas (p. 38).

As investigações sobre o impacto da tecnologia podem assim ser 
divididas em dois grupos: o primeiro considera que as inovações tec-
nológicas e os recursos delas derivados são instrumentos que objeti-
vam amplificar as capacidades humanas para resolver problemas, levar 
o homem a superar limites. Enquanto o segundo grupo entende que a 
tecnologia alarga a potência criadora do homem, em resposta a isso o 
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ser humano sofre modificações, é afetado pela tecnologia de maneira 
que surgem nele novas necessidades, novos questionamentos que fazer 
vir à tona novas formas de conhecer e pensar, novos modos de perce-
ber a realidade e pode-se dizer também: novas formas de ensinar.

Sendo assim, as novas tecnologias na educação não geram no-
vas soluções para antigos desafios, mas, sobretudo, inserem no cam-
po de atuação do professor fazeres diferentes, criações de propostas 
pedagógicas como resultados que não podem ser antecipados, que 
vão atualizando-se nas relações novas que se configuram entre o ho-
mem e os dispositivos tecnológicos, ou seja, trata-se da emergência 
de tecnologias intelectuais.

A respeito dessa questão, Maraschin e Axt (2005) propõem 
a noção de acoplamento tecnológico, o qual é entendido como um 
processo de apropriação que se concretiza a partir das práticas, que 
ocorre na medida em que no encontro dos seres humanos com a 
tecnologia exista aprendizado de fato, de modo a renovar-se e se mo-
dificar a maneira de pensar e de conhecer. Se uma determinada tec-
nologia tem surgimento, em consequência disto tem-se também ino-
vação, ampliação de determinados processos de cognição em função 
dos quais haverá instituições, espaços sociais, culturais e intelectuais 
que se irão organizar ou se reconfigurar.

3 Educação a Distância: um desafio da atualidade

A educação a distância, entre um número bastante conside-
rável de docentes, ainda está no contexto da invenção de problemas 
(pensar) que se apresenta como dificuldade de manejo das novas tec-
nologias educacionais, fazendo surgir uma série de resistências no 
que tange à qualidade do processo de ensino/aprendizagem que pode 
ocorrer nas salas de aula on-line. Deixando um enorme caminho a 
ser percorrido, pela formação docente, para que a familiaridade com 
as novas tecnologias na educação permita as invenções e problemati-
zações que poderão derivar de sua prática docente na medida em que 
sejam usuários cada vez mais competentes dessas TIC.

Novas concepções pedagógicas estão sendo elaboradas sob a 
influência da tecnologia educacional, com suas propostas de plane-
jamento mais avançadas que concebem as tecnologias como funda-
mentos e técnicas de ensino, instrumentos a serviço do professor 
para a construção do conhecimento.
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A fim de discutir essas questões, apresenta-se um estudo sobre como 
os professores percebem as diferenças entre o ensino na modalidade a dis-
tância, o que pensam a respeito do papel do professor e da possível quali-
dade dessa forma de ensinar de forma comparativa ao ensino presencial, 
modo de atuação ainda predominante na realidade da educação brasileira.

Nessa pesquisa, cujos aspectos estão relatados a seguir, foi fei-
to um estudo exploratório sobre a percepção dos próprios docentes 
quanto às diferenças atribuídas por eles ao ensinar e aprender nas 
modalidades de ensino presencial e a distância. As entrevistas eram 
do tipo semi-aberto, com cinco perguntas centradas na referida te-
mática, permitindo um estudo de caráter quanti-qualitativo.

Foram entrevistados 34 professores na totalidade, veremos a 
seguir seus posicionamentos para, logo a seguir, podermos discuti-
-los com base nessas reflexões que apresentamos até o momento.

Dos 34 professores, 16 são docentes do ensino superior, 8 do 
ensino médio e 10 do ensino fundamental. 

Abordados quanto á sua visão sobre o que é mais determinan-
te para que ocorra aprendizado, se estaria centrado no trabalho do 
professor apenas ou dependeria de outras variáveis, a grande maioria 
deles mostrou uma compreensão de que o aprender depende de di-
versas fontes de informação e de conhecimento, que ultrapassam a 
figura do professor.  

Este aspecto é muito relevante, uma vez que essa visão contri-
bui para a descentralização do poder que tradicionalmente impera-
va nas relações do professor com seus alunos. Vê-se que existe uma 
aceitação bastante significativa por parte dos professores de que é 
importante que o aluno seja agente de seu processo de construção 
de conhecimento, embora se contate mais adiante que nem todos 
relacionam a EaD com uma modalidade que se apoia nessa con-
cepção e inclusive pode permitir uma maior autonomia ao aluno 
durante o processo de ensino-aprendizagem.

Observou-se que a maior parte dos professores acredita que 
não se aprende de modo exatamente igual no ensino a distância e 
no ensino presencial, no entanto ao justificar essa resposta alguns 
apresentam argumentos que reforçam a ideia de que na EaD o 
aluno aprende mais, que há vantagens importantes em relação ao 
ensino presencial e outros acusam desvantagens em do ensino a 
distância em comparação com o ensino presencial. Faz-se neces-
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sário, portanto, o exame das razões apontadas pelos professores 
para justificar seu posicionamento frente a essa questão, pois este 
estudo nos permite verificar se os professores acreditam que uma 
modalidade de ensino possa ser ou não mais eficaz do que a outra 
e o porquê disto. Nas respostas dos professores que dizem que 
não se dá um aprendizado de modo idêntico nas duas modalida-
des de ensino, vemos que os argumentos são predominantemente 
favoráveis e mais benéficos com relação ao ensino presencial, que 
aparece tendo maior aceitação entre os docentes.
         Com relação às limitações da EaD, os professores ressaltam a im-
portância da presença física do professor em sala de aula como uma 
suposta garantia ou facilitação da aprendizagem, sobretudo para que 
acompanhe o aluno e esteja junto dele para esclarecê-lo e assegurar-
-se de que ele não fique com dúvidas nos conteúdos estudados.

Também valorizam o fato de que é importante conviver, que a 
interação social é parte do aprendizado e supostamente não estaria 
presente na modalidade a distância. Dentre esses argumentos pre-
dominantes, no ensino superior eles aparecem em menor número, 
apenas em 38% das respostas. Já no ensino médio, 50% dos professo-
res apresentam esses argumentos e no ensino fundamental são 60%. 
Pode-se constatar que os docentes do ensino superior pertencem ao 
segmento que apresenta maior aceitação ou reconhecimento de que 
a EaD pode representar um ensino de qualidade.

Quanto a essa valorização da interação social como um aspec-
to essencial para o aprendizado, vemos que a perspectiva teórica 
sócio-construtivista de educação fica bem representada por esse 
posicionamento dos professores, embora eles não estejam relacio-
nando a EaD como uma modalidade que seja capaz de potencia-
lizar esse caráter interativo. Conforme Mehlecke e Guedes (2007) 
o ensino on-line cria possibilidades inúmeras de interação entre 
aluno/aluno e professor aluno, tanto por meio de ferramentas dis-
poníveis nos ambientes virtuais de aprendizagem, quanto pelas 
estratégias metodológicas inovadoras que os professores adotam 
para incentivar um aprendizado cooperativo; esse aspecto é res-
saltado por inúmeros autores, como por exemplo, Palloff e Pratt 
(2002) e Campos, Santoro e Borges Santos (2003).

Um aspecto importante que corrobora para o entendimen-
to dessa constatação é também a alta relevância que os docentes 
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do ensino superior conferem à metodologia como fundamento 
para uma prática pedagógica capaz de atingir seus objetivos no 
que se refere à construção de conhecimentos que possa se reali-
zar através do uso das novas tecnologias da informação e da co-
municação. Essa preocupação com o aspecto metodológico e sua 
adequação à uma determinada modalidade de ensino também se 
apresenta entre os docentes do ensino médio.

Em sua maioria, os professores acreditam que boa parte do 
sucesso do aprendizado depende da metodologia que será adota-
da e outro aspecto ressaltado fio o envolvimento e o esforço do 
aluno, como fator definidor para que ele seja capaz de aprender.

A maioria dos docentes acredita que a adequação metodológi-
ca implica transformações no fazer pedagógico de uma modalidade 
para a outra. No ensino superior todos foram unânimes ao responder 
a esta questão, mas nos demais segmentos a valorização de uma me-
todologia específica ao EaD foi significativamente predominante. Os 
argumentos apresentados referem-se à necessidade de que na EaD 
exista um planejamento específico para orientar os alunos durante o 
estudo, acompanhá-los, interagir com eles e cuidar para que exista de 
fato um aprendizado. Também destacaram a necessidade de um con-
tato e de uma troca de informação entre professor e aluno que seja 
mais ágil e rápida nesse contexto e que aproveite os diversos canais de 
comunicação que essa modalidade de ensino oferece.

Seria interessante verificar se a interação que os docentes apon-
tam como sendo algo que o professor precisa promover é a interação 
dele com cada aluno diretamente ou se os professores percebem a 
importância da interação entre os alunos em uma sala de aula virtual, 
ou até mesmo se imaginam que essa interação possa existir de fato e 
ser tão valiosa nessa modalidade de ensino.

Quanto aos docentes serem convidados a refletir sobre o papel 
do professor em cada uma dessas modalidades de ensino, ou seja, 
se elas demandam mudanças significativas na postura do profes-
sor ou não, verificou-se entre os entrevistados do ensino superior 
e do ensino fundamental predomina uma visão - nas respostas que 
afirmam que o papel do professor não muda de uma modalidade 
de ensino para a outra - que defende a ideia de que não importa em 
que modalidade, o professor sempre busca fazer com que seu aluno 
construa novos conhecimentos; nesse sentido, todas as modalidades 
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de ensino somam-se a este esforço pedagógico que está acima das 
diferentes metodologias a serem empregadas e das particularidades 
de cada contexto distinto que possa se apresentar nas relações de en-
sino-aprendizagem.

Um aspecto que merece ser sublinhado nasce nas respostas que 
justificam que o papel do professor na EaD é distinto. Dentre elas, 96% 
referem-se ao fato de que na EaD os professores acreditam que as exigên-
cias são distintas, que o professor nessa modalidade precisa esforçar-se 
para superar a distância e instaurar uma comunicação e um contato com 
seus alunos por meios diversos, que possibilitem o aprendizado. Também 
afirmam que nessa modalidade o professor precisa orientar seus alu-
nos constantemente, uma vez que eles estarão fazendo de forma mais 
autônoma pesquisas e estudos com materiais muito variados. Alguns 
professores do ensino fundamental mencionaram que os materiais na 
EaD são mais ricos e que os alunos podem contar também com os tu-
tores e receberem um acompanhamento mais individualizado.

Podemos refletir sobre essas considerações dos professores en-
trevistados como sendo reveladora de que, apesar de que muitos ain-
da acreditam que exista uma garantia ou segurança maior no ensino 
presencial porque o professor está fisicamente presente e isto facilita-
ria a interação e a comunicação com seus alunos, esta concepção pe-
dagógica convive com uma paradoxal valorização e um evidente re-
conhecimento de que a EaD pode transformar a prática do professor 
e levá-lo a buscar modos de instaurar sua presença na virtualidade da 
sala de aula on-line. Além disso, sabe-se que há diversos caminhos 
que permitem ao professor de EaD fazer-se presente e facilitar aos 
alunos a prática da interação e do diálogo, de forma a torná-los mais 
responsáveis e atuantes na construção de seus saberes.

É possível perguntar se os professores, nessa última questão, 
não revelam, ou até mesmo chegam a confessar certa carência que 
sentem frente aos desafios que se colocam com a realidade das novas 
tecnologias na educação. Esse aspecto se reafirma na visão que eles 
apresentaram sobre o que seria para eles a educação on-line, a última 
questão colocada pelas entrevistas. 

A grande maioria deles, em todos os segmentos de ensino, defi-
ne educação on-line como o uso em si das TIC na educação, ou ainda 
uma educação que se dá virtualmente, a distância. Alguns professores 
do ensino fundamental comentam o fato de ser uma modalidade de 
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ensino mais acessível para os estudantes e que responde às demandas 
da nossa sociedade na atualidade. Esses professores também valori-
zam o fato de que é uma modalidade de ensino que depende mais 
do interesse do aluno e do seu esforço para obter algum sucesso. Os 
professores do ensino médio apontam o baixo custo dessa modali-
dade de ensino e sua maior acessibilidade também, além da riqueza 
de recursos pedagógicos que ela oferece. Já os professores do ensino 
superior destacaram o fato de que é uma educação que exige maior 
participação do aluno no intento de concretizar seu aprendizado. Al-
guns docentes do ensino superior reconhecem que é uma modalidade 
de ensino que é mais trabalhosa para o professor e outros dizem que é 
uma educação unilateral que consiste na transmissão de conteúdo por 
parte do professor sem interação com o aluno. Constata-se a presença 
de perspectivas bastante diferentes no grupo de docentes sobre o que 
vem a ser a educação a distância e suas possibilidades diferenciadas de 
instaurar uma relação de ensino/aprendizagem.

4 Considerações Finais

Essa diversidade de concepções encontradas entre os docentes 
entrevistados, no que se refere à visão do ensino a distância e da confi-
guração do ensinar e do aprender nessa modalidade, certamente refle-
te a realidade cada vez mais necessária de uma formação continuada 
para a docência, tanto para o uso das TIC no ensino presencial, e as re-
flexões e transformações metodológico-pedagógicas que daí surgirão, 
quanto para a atuação de professores na modalidade a distância. Existe 
um percurso de trocas de experiências, construção de competências e 
habilidades para que os professores possam sentir-se mais à vontade 
e atualizados diante desses desafios que se colocam; um percurso que 
está iniciado, certamente, mas que aponta muito ainda para fazer. 

Pensar a EaD a partir das perspectivas teóricas educacionais 
que enfatizam a interação e a importância do conhecimento situado, 
conforme se discutiu nesse trabalho, torna-se uma realidade para os 
docentes na medida em que vivenciam na prática ações pedagógicas 
possíveis mediadas pelas TIC e se apropriam dessas experiências, in-
corporando esses conhecimentos de modo a transformar sua concep-
ção frente à relação professor-aluno, formulando novas perguntas que 
se produzem frente à novidade e à aventura que representam para to-
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dos esses distintos papéis que o professor e o aluno podem desempe-
nhar na modalidade de ensino a distância. Essa reconfiguração trans-
forma o próprio professor ao trazer à tona novas dimensões do fazer 
pedagógico: o acoplamento tecnológico efetivamente depende dessa 
apropriação. Promover essa experiência, dentro da realidade de cada 
docente, é o desafio maior que uma proposta de formação de docentes 
em EaD enfrenta hoje.
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1 Introduction

This study aims at presenting a partial analysis of the interweaving 
processes of oral language traces in written productions of a group 
of in-service teachers, participants of a bi-modal distance learning 
Graduate Course, and a group of pre-service undergraduate students of 
a conventional Languages Course, both subject-groups utilizing virtual 
learning environments while developing common academic tasks.

Two cooperative/collaborative writing tools – For-Chat and 
EquiText - are the virtual environments chosen for this study as 
they allow participants to produce interesting dialogic effects during 
their encounters while interacting via written language, either in 
Portuguese, the For-chat group’s first language (L1), or in English, 
the EquiText group’s Foreign or Second Language (F/L2).

2 For-Chat

The first environment, For-Chat, has been the congregational 
stage for an in-service teachers group, constituted by graduate 
students from different parts of Brazil, coming from multiple teaching 
undergraduate areas such as, Maths, Psychology, Physical Education, 
Language, Sociology, Architecture, Edu Tech, Computing Sciences, 
Engineering, among others, who are actually taking part of ongoing 
Graduate Courses at the Information Technology in Education 
Program. Part of this group is enrolled as totally distance learners - a 
pioneer Distance Learning Master’s Program in Education – along   
ith the other part who come from a semi-distance mode, linked to 
the Informational Technology in Education Doctorate Program, 
from the same Federal University. This hybrid group constitute a bi-
modal enterprise, an unique initiative project in Brazil.

The environment For-Chat created around year 2001 at LELIC 
(Laboratory of Studies in Languages Interaction and Cognition) – at the 
Federal University of Rio Grande do Sul - UFRGS, Brazil, consists of an 
open space ideal for housing such hybrid phenomena. As  tudents create 
their texts, either in a more formal way, closer to the written academic 
style, or in an informal, almost oral language, in a conversational tone, 
as per Fig. 1, other subjective effects start to unveil newer and richer 
possibilities allowed by its semi Forum/semi-Chat form.
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3 EquiText

The second tool on the Web is EquiText, the interactive also 
dialogic text developing arena - where a volunteer group of pre-service 
private College students’ in a Language Course - constitutes the second 
subject-group for the present analysis.

Evidences selected from the two subject-groups show that there 
is an oral basis in written language while participants establish  their 
communicational bridges with each other or among themselves in an 
intense dialogic, subjective mode. Those processes undertaken while 
participants are/were constructing new meanings – relevant for their 
individual teaching contexts supported by the digital technologies - 
throughout their task completion, seem to confirm the hybrid space 
intermingled between the oral, the spoken, a less formal style, and 
the written, more consciously controlled, a more formal style.

As another tool for cooperative/collaborative writing on the 
Web – EquiText – created by a group of students at the Information 
Technology and Education Graduate Program, at the same University, 
(see Costa SITE 2000 and 2001a, b, for further detail) also permit 
interwoven language styles, such as the oral in the written, invaluable 
collective linguistic productions, leading us to give new credit 
towards the blending possibilities that such cooperative/collaborative 
environments support as far as simulative learning environments.

4 The Study

Both, For-Chat and EquiText, as they start being utilized by 
participants to express ideas freely and creatively – favored by its 
design and mostly by the open and shared mediations performed 
by teachers-participants-observers’ exchanging roles throughout 
the linguistic and cognitive processes - allow participants to become 
more affective and effectively involved. In other words, along the 
academic tasks development both tools are openly designed either 
for telling and retelling stories, as in the indirect speech discourse 
style, or for serious reflections dressed up by formal language, or for 
chatting along when there’s a need for more affective exchanging.

Any participant has the right and voice to express feelings, 
bring in their past readings and thoughts, as well as their new 
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theoretical reflections upon the assigned readings. Also writing and 
rewriting ideas are facilitated as the tools allow feed-back over ideas 
already expressed any time, at any paragraph already displayed on 
the lay-out, reinforcing the editing process as well as the possibility 
of reviewing positions, concepts, interpretations.

Participants either in For-Chat or EquiText seem to reinforce 
their own authorship along their individual processes of finding new 
sense and responsibility in the new roles that themselves as educators 
are facing in all educational instances – including the virtual.

Figure 1 and Figure 2, below, illustrate the interactions and 
the intermingling of the oral in the written language. L1, in the 
Portuguese language, is displayed in the For-Chat co-authorship tool, 
and L2, in English as a Second or Foreign Language, is here displayed 
in EquiText, the collaborative writing tool utilized in this study.

Figure 1: For-Chat event displaying the interactive and the oral marks 
inparticipants´writtentexts.Available at: <http://www.lelic.ufrgs.br/mead/forum>
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Figure 2, below, illustrates an interactive text construction in 
EquiText. There’s a little box displayed over the text in process to 
show how oral language can be inserted in parallel to the main text. 
As a matter of fact, the whole text called “Collaborative Writing” is a 
conversation where participants, undergraduate Language students 
and their teacher are negotiating the topic for the collective text to be 
written collectively, next. Costa et al. 2001 a, b present further detail.

Figure 2: This event illustrates an interactive text construction in EquiText. The little 
box displayed over the text in process shows one of its functions which allows adding 
short messages (reminders, comments on that particular paragraph in production) 
usually in oral language style. Available at: <http://equitext.pgie.ufrgs.br>.

5 Findings

Either For-Chat or EquiText are designed for more formal 
language styles (as in narratives, reports, scientific papers, and so on, 
as well as for less formal language styles as used in chattings, side 
comments, especially marked by punctuation marks, “emoticons”, 
abbreviations, and other text resources utilized when the participant 
has some personal need for more affective exchanging. Both tools 
facilitate cognitive and affective processes as participants are 
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encouraged by its design and mediation to write in with whatever 
means and information they have. Rules and deals may be established 
differently in the For-chat or in EquiText, but only with the consent 
of the entire group.

The Observation window in EquiText, displayed in Fig. 2, is a 
good evidence for that. Also Fig.1 displays the For-chat little personal 
faces, icons, and written texts intermingled by oral highlighted marks.

6 Conclusion

The question presented at first on how relevant is the role that 
oral language plays in such context simulating learning environments 
- either in EquiText, showing an experience with Foreign Language 
pre-service students or in For-chat with a bi-modal group of in-service 
teachers - seems to be answered positively by this methodology which 
counts on the informality of the oral language to promote closeness 
and new encounters (cognitive, affective) by means of participants’ 
sense of belonging to community, not real, but possible – an open stage 
where actors-participants play with new meanings and reinforce their 
own authorships in any language with whatever resources they have.

The following concepts will be fully developed and related to 
the passages above: interlanguage, first language and foreign language 
are to be found in Ellis (1997); cooperative/collaborative learning 
as well as sociological/individual relations, in Piaget’s Sociological 
Studies (1973) and in Montagenero & Maurice-Naville’s Piaget or 
the Intelligence in Evolution (1998): text and intertext as well as the 
dialogic relations between the subjects and the subjective relations 
between the “I” and “the other” towards the construction of personal 
authorship and meaning will be considered for the present study as 
per Bakhtin (2000, 2002).

At last, we believe that other language teaching strategies – 
either in first language or in foreign language settings, in conjunction 
with the digital technology available on the Web can improve 
learners’ linguistic communicative skills. In addition to that, 
learners’ intermingling oral language (usually less formal) in their 
writing activities on the Web (more formal in general) can be seen as 
qualitative gifts as a result of their closer involvement with each other 
while developing writing tasks either in EquiText or in For-Chat.
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Thus, Brazilian students’ communicative competence in 
English as a foreign language as well as in Portuguese, their first 
language, can be improved by interactions processed in EquiText and 
in For-Chat environment as their layout (see Figs. 1 and 2) facilitate 
the construction of communicative strategies in collaboration with 
other peers in order to produce shared knowledge while the text 
writing movements take place.

Moreover, the construction of a collective of authorships that 
enhances writing skills among (future) teachers in Brazil is possible 
and provides their users with alternative, reflective and co-responsible 
modes of learning with new meaning.

In fact, both EquiText and For-Chat were designed to be 
alternative virtual environments for involving participants in their 
own knowledge construction while interacting (in other words, 
negotiating ideas, knowledge, worries, impressions, affections...) 
with each other: special gifts are given to participants while they 
intermingle the oral in the written style.
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1 Introdução

Promover a aprendizagem no aluno é o objetivo principal do 
professor. Para atingir este objetivo não basta ao professor dar uma 
boa aula, trabalhar bem os conteúdos, ele deve ter bem claro as con-
cepções teóricas que fundamentam a sua prática. 

Segundo Grigoli (1990), o professor, via de regra, vai intuitiva-
mente e empiricamente construindo a sua própria didática calcada 
nos modelos que conheceu como aluno e no bom senso que ajuda 
a filtrar os procedimentos que ‘funcionam’. Desse processo resulta, 
com o passar do tempo, um ‘jeito’ de organizar e conduzir o ensino 
que, geralmente não chega a ser tomado com reflexão nem pelo pro-
fessor individualmente e, menos ainda, pelo conjunto de professores 
que lecionam um dado curso.

Paralelamente ao avanço tecnológico o conhecimento humano 
vem crescendo exponencialmente. Exige-se do professor uma postu-
ra diferente da tradicional visando possibilitar que o aluno “aprenda 
a aprender” e consiga ter acesso a toda informação disponível em 
fontes de pesquisa as mais variadas, inclusive pela internet. Torna-se 
necessário que o aluno e professor conheçam os recursos existen-
tes e saibam lidar com eles, de maneira que possam agir, interagir e 
como consequência construir o conhecimento. De acordo com Pau-
lo Freire (1985) que diz que o núcleo fundamental que sustenta o 
processo de educação é a inclusão do homem que se educa, porque 
tem consciência que é um ser inacabado que se encontra numa busca 
constante de ser mais.

Aprendizagem é o processo pelo qual o ser humano se 
apropria do conhecimento produzido pela sociedade. Em qual-
quer ambiente, a aprendizagem é um processo ativo que conduz a 
transformações no homem.

O meu objetivo deste texto é discutir a construção do co-
nhecimento à luz das diversas teorias sobre a aprendizagem, ten-
tando fazer um contraponto entre elas, e abordar os recursos dis-
poníveis na Internet que podem auxiliar o professor no processo 
de ensino-aprendizagem.

 



|  201  |

2 Teorias da Aprendizagem
 
A história do pensamento humano remonta à Antiguidade. 

Parmênides de Eleia, no início do século V a. C., afirmava que o ver-
dadeiro é imutável, caso contrário é mera “doxa” (opinião). Nesse 
período, Sócrates se destaca entre os atenienses pelas contribuições 
legadas à filosofia e à ciência de seu tempo, embora não tenha dei-
xado nenhuma obra escrita, pois seu ensino era pela conversação e 
acreditando em uma missão anterior, tornou-se educador público e 
gratuito, mostrando que “opiniões não são verdades, pois não resis-
tem ao diálogo crítico” (Chassot, 1997). Platão enriqueceu a obra de 
Sócrates, segundo ele o mundo conhecido por nós não é a verdade, o 
móvel é mera representação do verdadeiro e se encontra num mun-
do à parte, o “Mundo das Ideias”. Aritóteles, discípulo de Platão, que 
defende a concepção de que “a essência de cada coisa está na própria 
coisa”, foi um dos primeiros a fazer pesquisas científicas. 

Na Idade Moderna, René Descartes colocou em dúvida o 
pensamento de Aristóteles, questionou até que ponto conhecíamos 
a verdade. Para ele, os homens se baseavam em opiniões, mas esta-
vam longe de ter certezas. A partir desta época surge o movimento 
filosófico chamado Empirismo: “só é verdadeiro aquilo que é de-
monstrável” (Franco,1986).

A preocupação com a natureza do conhecimento humano apa-
rece na obra de Emmanuel Kant (1781) que surge como uma teo-
ria do conhecimento. Para ele o conhecimento humano é relativo ao 
próprio homem e “não conhecemos as coisas em si, mas a imagem 
que produzimos das mesmas”. 

A partir do século XIX e início do século XX, ainda com a per-
manência das teorias empiristas e aprioristas surgem novas corren-
tes, como a do Positivismo de Augusto Comte, o qual afirma que só 
se pode ter como verdadeiro aquilo que apreendemos pelos nossos 
sentidos e que pode ser mensurado. E o construtivismo de Piaget 
surge como o contraponto entre as teorias existentes.

Procurarei tratar o assunto do ponto de vista de sua epistemo-
logia, tendo como referência as ideias de Piaget contrapondo as duas 
grandes correntes: empirismo e apriorismo.
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2.1 Empirismo

Na epistemologia empirista, a única fonte de conhecimento 
humano é a experiência adquirida em função do meio físico mediada 
pelos sentidos. O sujeito encontra-se, por sua própria natureza, va-
zio, como uma “tábua rasa”, uma folha de papel em branco. “Não há 
nada no nosso intelecto que não tenha entrado lá através dos nossos 
sentidos”, diz Popper (apud Becker, 1994).

O desenvolvimento do empirismo ocorreu na Inglaterra, prin-
cipalmente nos séculos XVII e XVIII, com John Locke (1632-1704). 
Para Locke, o homem não pode atingir a verdade definitiva, pois tem 
nos fatos, e não nele, a fonte principal para tal explicação. Refuta a 
ideia das teorias inatas e com isso destaca a importância da educação 
e da instrução na formação do homem.

Piaget faz objeção à teoria empirista que “tende a considerar a 
experiência como algo que se impõe por si mesmo, como se fosse im-
pressa diretamente no organismo sem que uma atividade do sujeito 
fosse necessária à sua constituição” (Becker, 1998, p. 12 ). Mas Piaget 
concorda com o empirismo no fato de afirmar que o conhecimento 
vem da experiência e que “sem o contato com o mundo externo não 
há como produzir conhecimento”.

A teoria do associacionismo surge a partir do aparecimento, 
no sujeito, de estruturas de conhecimento impostas pelo mundo do 
objeto ou meio físico e social. 

A teoria do condicionamento reflexo surge com Pavlov (1849-
1939), fisiólogo russo, que desenvolveu experiências com cachorros 
investigando os comportamentos reflexos originados por estímulos. 
Ele analisou o processo de salivação produzido por um estímulo, ini-
cialmente neutro. A salivação, resposta condicionada, era provocada 
no animal após o toque de uma campainha à qual seguia-se imedia-
tamente uma porção de carne. Depois de algum tempo em que o 
estímulo (pedaço de carne) foi retirado, a campainha torna-se capaz 
de eliciar a resposta de salivação. 

J. B. Watson (1878-1958) realizou estudos sobre a influência do 
meio no comportamento animal e humano, a partir de um programa de 
estímulo e resposta. Todo estímulo eficaz provoca sempre uma resposta 
imediata, de alguma espécie. Utilizando o termo behavorismo (compor-
tamentalismo), J. B. Watson definia a psicologia como sendo “a ciência 
que estuda o comportamento observável, mensurável e possível”.
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B. F. Skinner (1904-1984), psicólogo americano, utilizou o 
modelo experimental de Watson para o estudo do comportamento 
humano, sendo sua teoria conhecida como “Condicionamento Ope-
rante”. Para os behavoristas, o homem é uma caixa preta, na qual não 
se enxerga o que ocorre dentro, somente o que nela entra e dela sai. 
Desta forma, um estímulo gera uma resposta e isto basta. O estímulo 
pode ser chamado de reforço, que nada mais é do que a recompensa. 
Este reforço pode ser positivo, no caso em que o estímulo apresenta-
do após a resposta aumenta a probabilidade de ocorrência da mesma. 
O reforço é dito negativo quando a resposta reforçada é aquela que 
elimina um estímulo aversivo. Tanto um reforço como o outro au-
mentam a probabilidade de resposta. A extinção do estímulo elimina 
uma resposta pela supressão do reforço e uma punição visa à elimi-
nação de uma resposta pela apresentação de um estímulo aversivo.

A aprendizagem para o behavorismo é entendida como uma 
modificação do comportamento provocada pelo agente que ensi-
na, pela utilização adequada dos estímulos reforçadores, sobre o 
sujeito que aprende.

A pedagogia para os empiristas é diretiva. O aluno aprende, 
se e somente se, o professor ensina. O professor acredita no mito da 
transferência do conhecimento. O professor possui o saber e detém 
o poder estabelecido por hierarquia: “O professor ainda é um ser 
superior que ensina a ignorantes. O educando recebe passivamente 
os conhecimentos, tornando-se um depósito do educador” ( Freire, 
1985, p. 38).

 
2.2 Apriorismo 

A epistemologia apriorista opõe-se ao empirismo por consi-
derar que o indivíduo, ao nascer, traz consigo, já determinadas, as 
condições do conhecimento e da aprendizagem que se manifestarão 
ou imediatamente (inatismo) ou progressivamente pelo processo ge-
ral de maturação. Toda a atividade de conhecimento é exclusiva do 
sujeito, o meio não participa dela.

Dentro do apriorismo surge a teoria da forma ou da Gestalt: o 
conhecimento se produz porque existe no ser humano uma capaci-
dade interna inata que predispõe o sujeito ao conhecimento; há uma 
super valorização da percepção como função básica para o conhe-
cimento da realidade. Chega a confundir percepção com cognição 
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(Hilgard,1973). A teoria da Gestalt, conhecida como a da aprendi-
zagem por “insight”, veio questionar o associacionismo americano, 
principalmente com as obras de Koffka (1924) e Köhler (1925). 

Os teóricos da Gestalt falam em traços de memória, que são 
efeitos que as experiências deixam no sistema nervoso. Estes tra-
ços de memória formam totalidades isoladas chamadas de gestalts. 
Aprender não é uma questão de adicionar traços novos e subtrair 
os antigos, mas uma questão de transformar uma gestalt em outra. 
A gestalt concebe os processos psicológicos como função do campo 
presente e nega o papel explicativo às experiências passadas nas si-
tuações que seguem umas as outras.

Piaget concorda com a teoria de Gestalt em relação a totalida-
de, o conceito de esquema de Piaget que pode ser comparado a uma 
“forma” ou gestalt; mas, como gênese são opostos, pois o esquema de 
Piaget é construído e a estrutura da gestalt é dada. Gestalt é um es-
quema que não tem história porque não leva em conta a experiência 
anterior. Outro ponto de concordância tem relação com as raízes bio-
lógicas: as raízes do intelecto não estão numa “faculdade” qualquer, 
mas na organização biológica. 

A pedagogia apriorista é não-diretiva, difícil de se viabilizar, 
portanto não é fácil de detectar sua presença na prática da sala de aula. 
O professor é um auxiliar do aluno, um facilitador. O aluno já é um 
saber que ele precisa, apenas, trazer à consciência, organizar, ou ainda, 
rechear de conteúdo. O professor deve intervir o mínimo possível. 

 
2.3 Construtivismo 

O construtivismo ou interacionismo representa uma postura 
epistemológica que compreende a origem do conhecimento na inte-
ração do sujeito com o objeto.

A epistemologia construtivista de Piaget ou Epistemologia Ge-
nética se ocupou fundamentalmente do sujeito epistêmico, ou seja, 
de problemas ligados à inteligência. Piaget traçou paralelos e ana-
logias entre a Biologia e a Psicologia e mostrou que a inteligência é 
o principal meio de adaptação do ser humano. “Com efeito, a vida 
é uma criação contínua de formas cada vez mais complexas e uma 
equilibração progressiva entre essas formas e o meio. Dizer que a in-
teligência é um caso particular de adaptação biológica é, pois, supor 
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que ela é, essencialmente, uma organização e que sua função consiste 
em estruturar o universo da mesma forma que o organismo estrutura 
o meio imediato”(Piaget, 1979, p.10). A inteligência não cria orga-
nismos novos, mas constrói mentalmente estruturas suscetíveis de 
aplicar-se às estruturas do meio. Ela constitui uma atividade organi-
zadora cujo funcionamento prolonga o da organização biológica e o 
supera, graças a elaboração de novas estruturas.

Segundo Piaget, o conhecimento se constrói na interação do 
sujeito com o objeto. Estruturas não estão pré-formadas dentro do 
sujeito, são construídas. Há, no ser vivo, elementos variáveis e inva-
riáveis. Ocorre uma construção contínua de estruturas variadas. A 
analogia entre biologia e inteligência só pode ser apreendida retendo 
as invariantes funcionais que lhes são comuns. Os funcionamentos 
invariantes devem ser situados no âmbito das duas funções biológi-
cas mais gerais: a organização e a adaptação.

A adaptação é um equilíbrio entre a assimilação e a acomo-
dação. O organismo vivo é um ciclo de processos dinâmicos que 
vão sofrendo transformações para manter a homeostasia. A assi-
milação ocorre para que haja as transformações necessárias, tanto 
do ponto de vista físico, biológico como intelectual. “A inteligência 
é assimilação na medida em que incorpora nos seus quadros todo 
e qualquer dado da experiência. Quer se trate do pensamento quer 
graças ao juízo faz ingressar o novo no desconhecido e reduz assim 
o universo às suas noções próprias, quer se trate da inteligência 
sensório motora que estrutura as coisas percebidas, integrando-as 
nos seus esquemas” ( Piaget, 1979, p. 16) . 

A acomodação se torna necessária para ajustar os novos da-
dos incorporados aos de esquemas anteriores no processo de as-
similação, produzindo a adaptação. Cada esquema é coordenado 
com os demais e constitui ele próprio uma totalidade formada de 
partes diferenciadas.

A organização, por sua vez, é inseparável da adaptação. O 
primeiro diz respeito ao aspecto interno do ciclo e o segundo ao 
externo. “A “concordância do pensamento com as coisas” e a “con-
cordância do pensamento consigo mesmo” exprimem essa dupla 
invariante funcional da adaptação e da organização. Ora, esses 
dois aspectos são indissociáveis: é adaptando-se às coisas que o 
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pensamento se organiza e é organizando-se que estrutura as coi-
sas”(Piaget, 1979, p. 19).

A inteligência constitui uma atividade organizadora cujo fun-
cionamento prolonga o da organização biológica e o supera, graças 
à elaboração de novas estruturas. A organização é coerência formal, 
inseparável da adaptação que, por sua vez, é o equilíbrio entre assi-
milação e acomodação. Esta diz respeito a experiência, não recepção 
passiva, mas correlativa à acomodação. O ato de julgamento, união 
de conteúdos experimentais à forma lógica, é função da assimilação.

Para Piaget, o conhecimento tem início quando o recém-nascido, 
através de seus reflexos que fazem parte de sua bagagem hereditária, 
age assimilando alguma coisa do meio físico ou social. Ele se dedicou a 
estudar, a partir das estruturas iniciais do recém-nascido as sucessivas 
estruturações, discernindo um conjunto de etapas características, cha-
madas estágios ou níveis de conhecimento. Aos estágios correspon-
dem certas estruturas cognitivas que, em cada um, são constituídas 
por novos esquemas de atividades cognitivas (Kesselring,1990). Essa 
divisão em estágios não é arbitrária, mas corresponde a critérios bem 
definidos e a idade indicada em cada nível é relativa.

O primeiro estágio é o da inteligência sensório-motora, a 
criança trabalha encima de seus reflexos inatos (sugar, engolir, tos-
sir, agarrar, etc.) e aprende a se movimentar e dirige as sensações 
na construção do objeto. Piaget chama este nível de sensório motor, 
porque com seus movimentos físicos a criança dirige as sensações 
provenientes do meio, e vice-versa. 

Na idade de mais ou menos um ano e meio a criança atinge o 
segundo estágio, chamado de inteligência simbólica ou pré-opera-
tória, quando aparece a função simbólica. A inteligência que se de-
senvolveu no plano sensório motor atinge o plano da representação 
e imaginação, da ação fisicamente não visível. A criança aprende a 
falar, imaginar, fazer jogos simbólicos e assim por diante. Este estágio 
dura até a idade aproximada de 8 anos.

O nível três é o das operações concretas, começa o pensamento 
lógico. O pensamento é estritamente ligado à realidade física. Neste 
estágio abre-se novos horizontes, surge a linguagem escrita, mundo 
dos números e da lógica. A criança é capaz de coordenar as direções 
espaciais subjetivas em posições diferentes; conversar de maneira 
não egocêntrica: pôr-se na situação de outrem sem perder de vista a 
própria perspectiva pessoal; distinguir diferenças, no plano psicoló-
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gico, existentes entre ela e outra pessoa; coordenar as duas relações: 
intenção-ação e ação-consequência.

Por volta dos 12 anos a criança inicia o quarto nível, que Piaget 
chama de “Operações Formais”. O raciocínio, antes concreto, torna-
-se abstrato. Raciocínio hipotético e dedutivo, que inicia por hipó-
teses e procede segundo regras lógicas. O pensamento emancipa-se 
da presença do material concreto. Com a reflexão sobre o esquema 
da proporcionalidade abre-se o universo matemático das funções li-
neares, e com a reflexão das funções abre-se o universo do cálculo 
diferencial e integral.

Os estágios possuem um caráter interativo. Conteúdo do co-
nhecimento de um dado nível é constituído pelas formas refletidas 
do nível anterior. Assim as estruturas sensório-motoras são parte in-
tegrante das estruturas pré-operatórias, e estas das operatórias que, 
por sua vez integram-se nas operações formais.

Em cada estágio ocorre um patamar de equilíbrio e os está-
gios constituem um processo de equilibrações sucessivas. “A partir 
do instante em que o equilíbrio é atingido num ponto, a estrutura 
integra-se num novo equilíbrio em formação até ser alcançado novo 
equilíbrio , sempre mais estável e de campo sempre mais extenso” 
(Piaget, 1973, p.65).

A sequência dos estágios é fixa para cada indivíduo, mas pode 
ocorrer em idades diferentes. Admite-se hoje que nem todos os su-
jeitos atingem os estágios mais avançados propostos por Piaget. Um 
aspecto importante do trabalho de Piaget refere-se ao papel da abs-
tração na construção do conhecimento. Abstrair significa separar, 
tirar algo do seu ambiente, pôr de lado. 

Piaget destaca dois tipos de abstração: a empírica e a reflexionante. 
Abstração empírica tem relação com o conhecimento adquirido direta-
mente dos objetos, o que pode ser observado pelos sentidos (percepção). 
Ela dá origem a um esquema do existente, mas não se transforma em 
operações mentais. É uma assimilação dos dados às estruturas mentais 
existentes. Caracteriza o aspecto estático do conhecimento.

O aspecto dinâmico do conhecimento é representado pela 
abstração reflexionante, que consiste em extrair as estruturas do 
pensamento, os esquemas assimiladores e seu funcionamento espe-
cífico. Constitui a própria organização das estruturas mentais ten-
do em vista a acomodação.
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O processo de abstração reflexionante consiste em dois momen-
tos, reflexionamento e reflexão. O “reflexionamento” seria a projeção 
de um conhecimento em um patamar superior, enquanto a “reflexão” 
corresponderia ao processo mental de reconstrução e reorganização 
do conhecimento transferido do patamar inferior (Becker,1994).

Outra consideração importante, na concepção de Piaget, refe-
re-se a motivação. Ela é o elemento afetivo que impulsiona as estru-
turas do conhecimento e dá origem a um esforço a ser desenvolvido. 
Quando um problema desafia a inteligência da criança, ela tem ne-
cessidade de agir para restabelecer o equilíbrio. Piaget chama isso de 
desequilíbrio ou conflito cognitivo. 

O conceito de aprendizagem para Piaget envolve sempre uma ativi-
dade inteligente, através da descoberta (abstração empírica) ou invenção 
(abstração reflexionante). Os interesses espontâneos das crianças refletem 
com frequência um desequilíbrio e podem constituir fontes de motivação.

Considerando o ponto de vista interacionista da motivação 
para a aprendizagem impõe-se uma reformulação das práticas peda-
gógicas tradicionais. Os educadores deverão desenvolver estratégias 
que encorajem o desequilíbrio através de métodos ativos.

A pedagogia construtivista é relacional. O professor acredita 
que seu aluno é capaz de aprender sempre e a partir do que o aluno 
construiu até hoje, ocorre nova construção de conhecimento. “O pro-
fessor, além de ensinar, passa a aprender; e o aluno, além de aprender, 
passa a ensinar” (Freire, apud Becker, 1994). 

Embora sem nos estendermos muito, não poderíamos deixar 
de citar os trabalhos de Vygotsky, que apesar de não considerá-lo 
construtivista ( como muitos o fazem) é um interacionista . Para ele 
o conhecimento é um produto da interação social e da cultura. Con-
cebe o sujeito como um ser eminentemente social e o conhecimento 
como produto social. A preocupação de Vygotsky está nas relações 
entre o pensamento verbal e a linguagem.

Um conceito importante no trabalho de Vygotsky relaciona-se 
com a importância da relação e da interação com outras pessoas como 
origem dos processos de aprendizagem e desenvolvimento humano.

Para Piaget, aquilo que uma criança pode aprender é deter-
minado pelo seu nível de desenvolvimento cognitivo, enquanto que 
para Vygotsky o desenvolvimento cognitivo é condicionado pela 
aprendizagem. Dessa forma, mantém uma concepção que mostra a 
influência permanente da aprendizagem na forma em que se produz 
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o desenvolvimento cognitivo. Segundo ele, um aluno que tenha mais 
oportunidade de aprender que o outro irá adquirir mais informação 
e alcançará um desenvolvimento cognitivo melhor ( Carretero, 1997)

A concepção construtivista contrapõe-se ao inatismo, que co-
loca o centro da produção no próprio sujeito, e também ao empiris-
mo, que ao contrário, vê a realidade exterior ao sujeito que aprende 
como de todas as suas explicações. O inatismo e o empirismo, embo-
ra opostos entre si, têm em comum a passividade do sujeito enquanto 
que no interacionismo o sujeito é ativo.

Aprendizagem é, por excelência, construção; ação e tomada 
de consciência da coordenação das ações. Na prática pedagógica é 
importante o professor conhecer como ocorre a aprendizagem e ter 
claro a sua posição. No ensino de Ciências, como no ensino infor-
matizado, existe um consenso de que as atividades experimentais 
são essenciais para a aprendizagem científica, mas essas atividades 
devem levar o aluno a ter ações eficazes, modificando suas estrutu-
ras e, talvez, até criando uma nova estrutura, sempre a partir de um 
processo de desenvolvimento.

 
3 A Cooperação, Colaboração e Interação 
    nos Processos de Ensino e Aprendizagem

Dentro dos pressupostos teóricos apresentados anterior-
mente, não poderíamos deixar de fazer colocações sobre o traba-
lho cooperativo, colaborativo e interativo que estão inseridos nas 
teorias do conhecimento.

Durante muito tempo a escola teve por única tarefa transmitir 
à criança os conhecimentos adquiridos pelas gerações precedentes 
e exercitá-la nas técnicas especiais do adulto. Povoar a memória e 
treinar o aluno na ginástica intelectual pareciam, pois, ser as únicas 
coisas necessárias, uma vez que se concebia a estrutura mental da 
criança como idêntica à do homem feito e que portanto, parecia inú-
til formar um pensamento plenamente constituído que apenas exigia 
ser exercitado. Nessa concepção, a escola por certo supõe uma rela-
ção social indispensável, mas apenas entre o professor e os alunos: 
sendo o professor o detentor dos conhecimentos exatos e o perito 
nas técnicas a serem adquiridos, o ideal é a submissão da criança à 
sua autoridade, e todo contato intelectual das crianças entre si nada 
mais é que perda de tempo e risco de deformação ou de erros. Mas 
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três tipos de observação vieram complicar essa visão simplista das 
tarefas do ensino e da educação intelectual e impor ao mesmo tempo 
a necessidade de colaboração dos alunos entre si. (Piaget, 1998)

O professor hoje, não é mais o detentor do conhecimento, 
aquele que sabe tudo e seus alunos são meros receptores do conhe-
cimento. Com as milhares de informações que estão ao alcance de 
todos principalmente na Internet, o trabalho isolado do professor já 
não satisfaz mais. As mudanças de postura, a quebra de paradigmas 
faz com que o trabalho do professor não seja mais isolado. Com isso 
o trabalho em conjunto, cooperativo vem de encontro com as neces-
sidades dos alunos na busca da construção do conhecimento e o pro-
fessor entra como mediador, orientador deste conhecimento, aquele 
que mostra os caminhos para seus alunos em conjunto buscarem 
de forma interativa o saber e a construção de novos saberes. Neste 
ambiente o professor continuará sendo professor, mas um professor 
mediador e orientador e não mais o detentor do conhecimento pois 
o trabalho cooperativo ele aprenderá com seus alunos.

O trabalho cooperativo independe se o professor estará traba-
lhando com crianças, adolescentes ou adultos, o que importa nesse 
trabalho é a troca e a busca por um objetivo comum resultando na 
construção do saber que acontece através do compartilhamento de 
informações e conhecimentos entre os participantes: “A cooperação, 
no sentido geral, consiste no ajustamento do pensamento próprio ou 
das ações pessoais ao pensamento e às ações dos outros, o que se 
faz pondo as perspectivas em relação recíproca. Assim, um controle 
mútuo das atividades é exercido entre os parceiros que cooperam” 
(Montangero, 1998, p. 121).

O trabalho cooperativo é uma forma de contribuir para o grupo 
de forma individual, onde em um grupo cada um faz a sua contribui-
ção sem que o grupo discuta e reflita juntos sobre a contribuição dada. 
Um exemplo disso é um trabalho onde o grupo deve ler e fazer uma 
análise de um livro e o mesmo decide dividir o livro em capítulos e 
cada um lê e dá a sua contribuição da parte que ficou, e na apresen-
tação cada um contribuirá apenas com a parte que leu e fez a síntese.

Nesses casos o grupo encontra uma estratégia para solucionar 
um problema de forma colaborativa através da interação e comuni-
cação que são essencialmente sociais. 

“A cooperação, com efeito, é um método característico da so-
ciedade que se constrói pela reciprocidade dos trabalhadores e a im-
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plica, ou seja, é precisamente uma norma racional e moral indispen-
sável para a formação das personalidades, ao passo que a coerção 
fundada apenas sobre a autoridade dos mais velhos ou do costume, 
nada mais é que a cristalização da sociedade já construída e enquan-
to tal personalidade não tem justamente nada de oposto às realidades 
sociais, pois constitui, ao contrário, o produto por excelência da coo-
peração” (Piaget, 1998, p. 141).

Uma sociedade só cresce com a participação, cooperação e 
colaboração de todos. Sem a interação do grupo, uns cooperando 
e colaborando com os outros estaríamos ainda na “idade da pedra”. 
Crescemos e construímos porque somos seres capazes de conviver 
em uma sociedade onde cada um isoladamente contribui para que a 
mesma se desenvolva trazendo benefícios para todos.

No momento em que estamos participando ativamente com 
o meio, estamos aprendendo e repassando conhecimentos. A busca 
constante pelo aprendizado, faz com que as pessoas construam seus 
conhecimentos de forma interativa com o meio.

Piaget (1998) destaca três pontos que devem ser considerados 
nos aspectos da socialização intelectual da criança para avaliar o 
trabalho em grupo:
•  primeiro: o indivíduo fechado no egocentrismo inconsciente, só se 
descobre quando aprende a conhecer os outros. 
• segundo: a cooperação é necessária para conduzir o indivíduo à 
objetividade, ao passo que, por si só, o eu permanece prisioneiro de 
sua perspectiva particular. 
• terceiro: a cooperação é uma fonte de regras para o pensamento. 

Os pontos apresentados por Piaget nos leva a pensar sobre o 
trabalho em grupo que envolve principalmente a cooperação. Mas 
antes da cooperação, o saber se abrir, conhecer os outros para poder 
conhecer a si mesmo é fundamental para o trabalho em conjunto. 
Como poderíamos trabalhar se não conhecêssemos os nossos colegas.

No trabalho cooperativo faz-se necessário o conhecimento do ob-
jetivo comum do grupo, todos envolvidos em solucionar uma tarefa, al-
cançar o objetivo e para que isso aconteça o grupo deve ter um equilíbrio, 
onde todos participam, evitando os abusos de autonomia por parte do 
coordenador e o cuidado para não deixar alguém de fora, sem participar.

O trabalho em grupo quando acontece de forma normal, onde 
todos cooperam, colaboram e interagem torna a aprendizagem sig-
nificativa, pois com as trocas eles constroem o conhecimento em 



|  212  |

conjunto. “Os seres humanos constroem conhecimentos à medida 
que tentam tirar sempre o melhor proveito de suas experiências” 
(Kamii, 1996, p. 68).

Com as experiências do grupo, os estudantes vão construindo 
seus conhecimentos a partir das experiências dos colegas, tornando 
a aprendizagem efetiva.

Para Vygotsky (1998), a interação social exerce um papel fun-
damental no desenvolvimento cognitivo. Para ele, cabe ao educador 
associar aquilo que o aprendiz sabe a uma linguagem culta ou cientí-
fica para ampliar seus conhecimentos daquele que aprende, de forma 
a integrá-lo histórica e socialmente no mundo, ou ao menos, integrá-
-lo intelectualmente no seu espaço vital. 

Ainda Vygotsky nos coloca que a aprendizagem é mais do que 
a aquisição de capacidades para pensar, é a aquisição de muitas capa-
cidades para pensar sobre várias coisas. Certamente o ato de pensar 
faz com que a aprendizagem aconteça, mas temos capacidade sufi-
ciente para pensar sobre muitas coisas ao mesmo tempo, e construir 
o conhecimento a partir do ato de pensar. 

Trazendo estes conceitos para a área da informática na edu-
cação, podemos considerar que, para um trabalho obter resultados 
positivos, podemos utilizar as tecnologias da informação e comu-
nicação de forma que possam contribuir para o aprendizado dos 
estudantes. E para que isso ocorra o trabalho deve ser cooperativo, 
colaborativo e interativo.

Cooperativo no sentido dos trabalhos em grupos, onde todos 
participam, contribuem de forma conjunta para atingir os objetivos 
comuns do grupo. Esse trabalho pode ser feito através do Chat ou a 
utilização do NetMeeting com o compartilhamento de arquivos on-
-line, no caso de ser a distância, caso seja presencial através da troca 
verbal de informações e expositiva.

Colaborativa através da troca de materiais encontrados, onde 
individualmente, cada integrante do grupo dá sua contribuição. Es-
sas contribuições podem ser de forma presencial ou a distância. A 
distância as contribuições podem ser através de uma lista de discus-
são, e-mail entre outros.

Interativa no sentido de tornar o trabalho integrado, onde todos 
possam interagir para que o trabalho em grupo se torne significativo 
para os participantes. Em ambientes de aprendizagem a distância de-
vemos considerar importante todos os aspectos, principalmente os 
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cognitivos. É um estudo que deve ser levado a sério, pois precisamos 
compreender como se dá os processos de aprendizagem à distância, 
como acontece a construção do conhecimento nesses ambientes. As 
teorias são essenciais e fundamentais para podermos entender esses 
processos e construir a nossa própria aprendizagem.

 
4 Internet e a Busca do Conhecimento

O professor, além de conhecer as teorias existentes sobre a 
aprendizagem, deve também saber utilizar os recursos disponíveis 
através da Internet. Este conhecimento dos recursos e fontes pode-
rá ser aplicado na construção do conhecimento, tanto do professor 
como dos alunos. 

A rede mundial de computadores, Internet ou WWW (World 
Wide Web) ocupa um espaço cada vez maior no dia a dia pessoal e 
profissional. Sua existência tem sido imposta na vida de todos, seja por 
anúncios na televisão, revista ou jornais. Para muitos é uma presença 
mística, uma superpresença. Imaginam que seja quase um ser vivo e 
que contenha toda informação do mundo. O acesso a todo este conhe-
cimento, contudo, parece estar reservado para aqueles que entendem 
os jargões relacionados aos recursos de busca (Mckeown, 1997). 

Na atualidade, a Internet permite a possibilidade não só de buscar 
informações, como também auxiliar o professor no processo de educa-
ção a distância, utilizando novos métodos de interação com o aluno, 
como participação em chats, listas de discussão, e videoconferências. 

“Surfar” na Internet pode ser comparado a viajar para algum 
lugar desconhecido sem um mapa. Obter conhecimento requer es-
forço: perguntas simples não funcionam. As questões devem ser es-
truturadas e utilizar-se do auxílio de diretórios de busca da Internet. 
Muitas organizações profissionais já têm sua página na Internet. Estas 
páginas são um ponto de início para quem busca informações especí-
ficas na rede mundial de computadores (Drake, 1999; O’Reilly, 2000). 

Os diretórios de busca na Internet facilitam a recuperação da in-
formação de forma rápida, e se classificam em: a) diretórios, que orga-
nizam a informação por assunto permitindo uma busca por assuntos 
préestabelecidos, como por exemplo o Yahoo; b) motores de busca, 
que permitem a busca por palavras-chave, como o Altavista; c) mo-
tores híbridos, que combinam ambas ferramentas permitindo buscar 
por assunto e palavras-chave, como o Lycos. (Osma Delatas, 1998).
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Para o professor, o conhecimento das fontes existentes na sua 
área de trabalho é fundamental para o desenvolvimento de seu traba-
lho, pois em todo o processo de construção do conhecimento, qual-
quer que seja seu nível, se faz imprescindível o uso de determinados 
instrumentos de trabalho para conseguir a informação necessária. 

As redes de dados permitem enviar programas e dados, recu-
perar resultados e trocar informações com colegas. A Internet, uma 
das novas tecnologias que tem permitido a interconexão de um gran-
de número de redes físicas distintas, tem possibilitado uma melhor 
utilização dos serviços proporcionados pelas redes. 

A interação informal em rede entre grupos de pessoas dá-se de 
várias formas, como quadros de avisos (bulletin boards), listas de dis-
cussão ou boletins de notícias. Todas são essencialmente formas de 
compartilhar e debater informações e formular consultas. Na maioria 
das vezes estão abertas a todas as pessoas, embora algumas tenham 
seu acesso restrito a grupos fechados. O mais provável é que infor-
mações de natureza restrita circulem pelo correio eletrônico, que é 
um complemento cada vez mais comum na comunicação informal. 
O correio eletrônico é particularmente conveniente pela rapidez com 
que circulam as mensagens (Meadows, 1999).

Estes recursos, apesar de serem amplamente utilizados, na ver-
dade possuem algumas deficiências quanto à fornecer as informações 
relevantes que se está procurando. Não existe um filtro que selecione 
as informações a serem indexadas, como acontece com as bases de da-
dos comerciais. Estas bases comerciais, apesar das diferenças existen-
tes entre elas, que também se configura numa dificuldade na sua uti-
lização, são razoavelmente bem indexadas, o que facilita a localização 
de referências pertinentes, resultando numa busca mais segura e mais 
fácil do que a busca na Internet. É o que diz Robredo (1999, p. 91):

Os grandes serviços de informação da Internet (Alta Vista, Yahoo, Info-
seek etc.) oferecem facilidades de busca mais precárias, entre outras razões, 
porque: 1) os pontos de acesso aos documentos são, muitas vezes, aqueles 
designados pelo gerador do mesmo, sem passar por um processo de inde-
xação profissional suscetível de representar razoavelmente seu conteúdo, e; 
2) a variedade e documentos armazenados é muito grande, num leque que 
se estende de páginas Web até documentos livres, passando por artigos de 
periódicos virtuais ou não, de qualidade variável.
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5 Considerações Finais 
  
A partir do que foi exposto, conclui-se que é muito importante 

para o processo de ensino-aprendizagem que o professor conheça 
tanto as teorias de aprendizagem como os recursos disponíveis que 
podem ser aplicados em várias metodologias de ensino. 

Entre os recursos, encontra-se a Internet, que pode ser utiliza-
da de diversas formas como apoio ao trabalho do professor na cons-
trução do conhecimento.

Acredito que para obter resultados positivos neste processo, a 
utilização das tecnologias da informação e comunicação vêm a con-
tribuir, pois possibilitam um trabalho cooperativo, colaborativo e in-
terativo, inclusive na educação a distância, onde estas ferramentas 
são indispensáveis.
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1 Introdução 

A prática do uso intensivo de tecnologia para criar ambientes 
que proporcionem melhores condições para a aquisição e construção 
do conhecimento está possibilitando às instituições de ensino a reali-
zação de projetos para além da noção popular de “sala de aula” e, sem 
dúvida nenhuma, os benefícios obtidos até agora com esta prática são 
inegáveis. Os diversos problemas, que no entanto, emergiram,  não 
apontam para um arrefecimento nesta expansão, pois, com certeza, 
os esforços de pesquisa que se fazem necessários para a melhor com-
preensão dessa nova realidade poderão encontrar soluções para eles.

Nesta nova realidade educacional, com a introdução de novas 
tecnologias, o papel dos educadores é modificado significativamente, 
exigindo-se deles novas competências. É necessário, no entanto, que 
eles se sintam motivados a recorrer ao uso destas novas tecnologias e 
que pesquisas continuem a demonstrar serem estas, realmente, alter-
nativas para o sujeito da aprendizagem, tanto na educação presencial 
presencial quanto na modalidade à distância.

A falta de qualificação dos professores no uso das tecnologias 
de EaD, gera a quebra de paradigmas e mudanças de postura frente a 
esses recursos. Atualmente, as disciplinas de graduação são cursadas 
por alunos cada vez mais jovens, os quais na maioria das vezes domi-
nam as tecnologias Tapscott (1997). Isso acarreta uma certa inversão 
de poder, pois em alguns casos o aluno encontra-se mais preparado 
em termos técnicos do que o professor. 

Surge, assim, a preocupação com a formação de professores 
qualificados para o uso das Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TICs). Para responder a essa necessidade o  professor deve 
ser capaz de proporcionar ao acadêmico “desenvolver seus esquemas 
mentais, suas próprias estruturas conceptuais no que se refere à aqui-
sição de conhecimentos e à solução de problemas mais complexos” 
(UFRGS, 1974, p. 45).  Para tanto, torna-se necessário que a forma-
ção docente seja encarada, pela sociedade, como um aspecto primor-
dial para o sucesso do sistema educacional brasileiro, e não seja mais 
vista de uma forma reducionista, como se o problema da educação 
fossem os educadores e se a solução para tal fosse substituí-los por 
profissionais “técnicos”.

Essa necessidade de melhor qualificar o educador para o uso 
das TICs fica mais patente quando se alterna da modalidade de en-
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sino presencial para a modalidade a distância, onde o discurso que 
prevalece é o de que é mais importante o domínio da tecnologia do 
que os saberes pedagógicos propriamente ditos para atuação do-
cente nos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem (AVEAs). Na 
contramão da necessidade social, desconsidera-se, assim, que essa 
“nova” docência requer novos saberes, não somente aqueles que pro-
vêm dos conteúdos teóricos a serem trabalhados, nem tampouco so-
mente aqueles referentes ao domínio das novas TICS (NTICs).

Nesse contexto e aplicando-se as considerações apresentadas 
anteriormente à área proposta para este trabalho, o presente estu-
do faz parte de uma pesquisa de mestrado que visa identificar a 
influência da formação acadêmica de docentes na sua atuação no 
ensino superior de computação e informática na EaD; porém aqui 
é representada pelo recorte da influência da qualificação de profes-
sores na sua atuação como docentes na disciplina de Laboratório de 
Informática no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação 
ofertado na modalidade a distância por uma instituição da Rede 
Federal de Ensino Superior credenciada ao sistema da Universida-
de Aberta do Brasil (UAB).

2 Professores e alunos frente às novas tecnologias

No que diz respeito ao aluno sabe-se que uma das característi-
cas que irão garantir o sucesso dos alunos no século XXI é a sua re-
conhecida aptidão no uso de recursos computacionais (Tajra, 2001). 
Por outro lado, o professor necessita ser mais atuante e, reconhecida-
mente, mais atualizado. 

O aluno tem um papel preponderante na construção e apropria-
ção do conhecimento, se apoiando na mediação desenvolvida a par-
tir do material didático-pedagógico produzido pelo professor, o qual 
deverá possibilitar-lhe uma aprendizagem mais autônoma e segura. 
Por outro lado, a transição entre o presencial e o virtual, nem sempre 
se dá de uma maneira tranquila, visto a quantidade de informações e 
transformações que o uso desses meios proporciona aos alunos. 

No entanto, reestruturar os métodos de ensino utilizados du-
rante décadas pela educação, pode  trazer um certo desconforto para 
os professores, em contraponto ao que acontece com os alunos que 
sentem-se motivados ao se deparar com o novo; admitindo-se a di-
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ficuldade para o professor se adequar a esta nova fase de ensinar e 
também aprender a distância. 

A falta de uma metodologia, que norteie a prática educativa 
para o uso da tecnologia, também é um dos fatores que dificultam 
a aceitação destes recursos, mesmo  sabendo que o uso das tecnolo-
gias na educação é um fato definitivo, muitos educadores ainda estão 
resistentes, e, a grande maioria das licenciaturas e outros cursos não 
incluem em seus currículos disciplinas que auxiliem os futuros pro-
fessores e profissionais da educação a utilizar a tecnologia em suas 
aulas. Diante deste fato, podemos dizer que estamos formando pro-
fessores para atuarem hoje com recursos utilizados no passado. 

Já o aluno é completamente integrado no mundo tecnológico e 
isto faz com que  uma barreira muito grande seja criada entre o mun-
do dele e o mundo proporcionado pela Universidade. O dia a dia, 
com o uso das novas tecnologias de informação tornou-se dinâmico 
e os alunos esperam que a Universidade acompanhe esta realidade 
propiciando novas fontes de aprendizagem.

Para acompanhar a realidade tecnológica os professores devem 
estar dispostos a buscar novas formas e fontes de conhecimentos. 
Devem estar abertos e preparados para as dificuldades que o novo 
proporciona, mas sem sombra de dúvida devem estar atentos e re-
ceptivos aos novos conhecimentos que estas mudanças trazem. O 
professor tem que estar preparado para não ser mais o centro do sa-
ber e sim o propulsor de novos conhecimentos deve estar preparado 
para  aprender junto e entender as várias formas de aprendizagem 
que seus alunos estão buscando. 

A troca de experiências e de conhecimentos pode ser citada 
como uma das práticas que enriquece muito mais um ambiente de 
aprendizagem e não diminui a capacidade ou o conhecimento do 
professor, pelo contrário, o respeito e a aceitação dos conhecimentos 
e das experiências do aluno tornam a relação aluno-professor mais 
rica e produtiva. Esse enriquecimento das aulas tornou-se possível a 
partir das interações no ambiente virtual de aprendizagem, pois em 
aula presencial nem todos os alunos participam e interagem. Como 
nos diz Lévy (1993), o espaço cibernético é um terreno onde está 
funcionando a humanidade, hoje. É um novo espaço de interação 
humana que já tem uma importância enorme, sobretudo no plano 
econômico e científico e, certamente, essa importância vai se ampliar 
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e vai se estender a vários outros campos, como por exemplo, na Pe-
dagogia, Estética, Arte e Política. 

3 Educação a distância: requisitos para atuação docente

Utilizar os meios tecnológicos para ministrar aulas a distân-
cia requer preparo do professor, pois não se pode dividir o conteúdo 
como se fossem duas aulas diferentes, mas sim fazer com que um 
seja  sequência ou complemento do outro. Sobre esse ponto, Moran 
(2003) complementa dizendo que:

O ritmo do presencial-virtual depende de muitos fatores. Não se pode es-
tabelecer a priori um padrão rígido. Cada professor encontrará o seu ponto 
de equilíbrio o que dependerá também do grau de maturidade e cooperação 
da classe. O importante é estar preparado para uma espécie de aula-sanfona, 
que vai do presencial para o virtual e volta para o presencial de acordo com o 
ritmo do grupo (Moran apud Silva, p. 49, 2003).

O avanço tecnológico aliado a educação exige novas compe-
tências do educador. Nesse caminho Axt (2000), enfatiza que “as 
redes telemáticas de comunicação com certeza também ampliam a 
comunicação no espaço e no tempo, rompendo barreiras do aqui-
-agora [...]”. Assim, podemos pensar na importância da comunica-
ção docente/discente não somente na modalidade a distância, mas 
também na presencial.

Na modalidade semi presencial, o docente não está mais perma-
nentemente presente, face a face com o educando, por outro lado passa 
a ter sua efetiva participação no ambiente Web. Assim, o professor deve 
ter uma nova postura para garantir a aprendizagem dos estudantes.

No que tange à atuação docente em AVEAs, autores como 
Gonzales (2005) apresentam alguns fatores que podem influenciar 
nessa atuação e que estão diretamente relacionados à qualificação do 
docente para atuação nesses ambientes, a saber: técnicas de motiva-
ção, domínio das ferramentas, métodos de avaliação, teoria e prática 
tutorial, bem como a arte da sedução pedagógica, a qual demanda 
autonomia didático-pedagógica que, por sua vez, só é possível atra-
vés do desenvolvimento de habilidades e competências específicas 
para esse novo contexto educacional.

O trabalho do professor nesta modalidade não é simplesmente 
transferir seus conteúdos para a Web, ele precisa ter conhecimentos e 
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estar qualificado para elaborar e disponibilizar material de forma atrati-
va e interativa para os aprendentes. Tarefa esta que requer domínio não 
somente nos conteúdos, mas, também do ambiente Web. Nesse sentido, 
devem ser trabalhados pontos importantes durante o processo de qua-
lificação docente, são eles: a) conhecimento do ambiente Web; b) méto-
dos e técnicas para a atuação docente nessa modalidade de ensino.

No primeiro ponto, em que o docente se ambienta com o am-
biente, são apresentadas as ferramentas para disponibilizar os con-
teúdos e para comunicação. Para que ele inicie sua interação com o 
ambiente virtual deverá, primeiramente, ter entendido as demandas 
da educação a distância e a necessidade de uma nova postura nesse 
novo ensinar.

No segundo ponto, aplicam-se as técnicas de elaboração de con-
teúdos. Para isso, o professor precisa estar ciente de que o estudante 
estará distante fisicamente, por esta razão o conteúdo deve ser obje-
tivo, claro para que o estudante possa construir seu conhecimento 
desenvolver as atividades propostas sem a presença física do docente.

4 O estudo realizado

O estudo foi conduzido em uma universidade da rede fede-
ral de ensino, participante do Projeto Universidade Aberta do Bra-
sil, mais especificamente no curso de Bacharelado em Sistemas de 
Informação, um dos dois cursos contemplados pelo ensino superior 
a distância na área de computação e informática. Como participan-
tes dessa etapa preliminar da pesquisa,  tem-se os alunos de um dos 
polos de apoio presencial vinculados ao curso, bem como o tutor da 
disciplina Laboratório de Informática, dos quais foram observadas 
as interações nas diversas ferramentas disponíveis no AVEA utili-
zado no curso (implementado na plataforma Moodle). Tal escolha 
justifica-se pela possibilidade da observação de atuação de docentes 
com formação tecnológica em uma disciplina componente do qua-
dro técnico do curso, considerada como fundamentação básica para 
os cursos da área de computação e informática.

4.1 O contexto das atividades 

Cada aula realizada ou módulo de conteúdo estudado, está inse-
rido no programa da disciplina podendo-se estabelecer as relações en-
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tre tais conteúdos, a sua natureza (continuação, novo, revisão), a divi-
são do trabalho durante a produção, bem como os recursos do AVEA 
que foram utilizados para o desenvolvimento destes, tornando possível 
a identificação da qualificação docente nas decisões tomadas. Assim, 
para identificação do contexto da aula, foram adotadas duas aborda-
gens: a) o contexto conceitual; b) o contexto tecnológico.

Outro fator considerado foi a inserção da atividade na aula, 
sua pertinência ao tipo de conteúdo e a ferramenta utilizada para 
desenvolvê-lo.

4.1.1 Contexto conceitual

O contexto conceitual é representado pela relações entre as uni-
dades de  conteúdo abordadas no módulo e sua inserção no programa 
da disciplina. Considerando-se a disciplina Laboratório de Informáti-
ca e sua oferta no 1º semestre do curso, caracteriza-se como compo-
nente do quadro básico da matriz curricular do curso, adquirindo uma 
abordagem conceitual diferenciada em relação a sua oferta em cursos 
de outras áreas, onde assume um enfoque puramente instrumental.

O módulo elencado para observação nesse estudo corres-
ponde aos conteúdos de introdução a computação, considerados 
a fundamentação básica para os estudos na área de computação e 
informática, portanto um conteúdo novo (considerando-se alunos 
de 1º semestre) e, no curso analisado, corresponde aos seguintes 
conteúdos: a) história da computação; b) fundamentos de repre-
sentação da informação; c) as áreas de computação; d) o perfil do 
profissional de computação. A relação entre as unidades de conteú-
do do módulo 1 está descrita a seguir:
a) história da computação – conteúdo que deve ser ministrado 
impreterivelmente no início da disciplina, pois proporcionará ao 
aluno o contato com o estado da arte da área, identificando sua 
evolução histórica e influências sofridas e geradas pela e sobre a so-
ciedade, sendo necessário para compreensão das demais unidades 
de conteúdo do módulo;
b) fundamentos de representação da informação – conteúdo que deve-
ria ser ministrado ao final do módulo pelas seguintes razões: será uti-
lizado como base para o módulo seguinte que trata dos fundamentos 
de hardware, quebra a sequência lógica entre a história da computação 
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e as áreas da computação, tem um grau de complexidade diferenciado 
em relação as demais unidades do módulo. Diferentemente dos demais 
conteúdos, raros são os alunos que possuem conhecimento prévio, 
mesmo que empírico, sobre sistemas de numeração (assunto tratado 
nesta unidade), cujo aprendizado implica a realização de diversos cál-
culos de complexidade razoável para alunos inciantes no curso, poden-
do ser considerado um conteúdo completamente novo;
c) as áreas de computação – conteúdo que corresponde a conti-
nuação da unidade 1 (história da computação) e que já pode ser 
do conhecimento do aluno mesmo que de forma empírica e não 
sistematizada;
d) o perfil do profissional de computação – conteúdo que está di-
retamente relacionado ao da unidade 3 (áreas de computação) e 
que permite ao aluno a clareza das potencialidades da área e das 
diferentes possibilidades de atuação profissional, também já pode 
ser do conhecimento do aluno mesmo que de forma empírica, não 
sistematizada e incompleta.

Em relação à divisão do trabalho durante a produção do con-
teúdo, esta não aconteceu de forma tão fragmentada, para este mó-
dulo da disciplina, como o proposto no modelo da UAB, pois a pro-
dução do guia de estudos e dos demais materiais didáticos utilizados 
ficou a critério exclusivo do conteudista que, neste caso, acumulou 
também a função de professor executor da disciplina.

No primeiro momento, o professor disponibilizou textos, al-
guns contendo imagens, que pudessem facilitar a construção de 
sentido pelo aluno. Cada tutor buscou alternativas para motivar os 
alunos a acompanhar o conteúdo, atingindo assim os objetivos de 
aprendizado da disciplina.

A produção de conteúdo, como se sabe, é extremamente trabalho-
sa, então, para facilitá-la, o professor buscou alternativas que apoiassem 
esta tarefa, tais como re-usabilidade, interoperabilidade e acessibilidade. 

4.1.2 Contexto tecnológico 

O material didático relacionado ao conteúdo da unidade foi 
disponibilizado através da ferramenta pasta compartilhada, onde 
o professor tem permissão para upload e o aluno para download, 
como pode ser observado na figura 1. Os arquivos foram dispo-
nibilizados em formatos de uso corrente (.ppt e .doc), sendo um 
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arquivo para cada uma das unidades 1, 3 e 4 e 2 para a unidade 2, 
correspondente aos sistemas de numeração. Tais atividades foram 
sustentadas pelo domínio do professor no que se refere à utilização 
das ferramentas no ambiente.

As unidades de elicitação de requisitos a serem utilizadas serão 
as aulas acima descritas, no formato de unidades. Em cada aula, fo-
ram observadas atividades, elencando episódios destas, onde foram 
analisadas as interações tutor-aluno e aluno-tutor. Assim, os dados 
foram coletados especialmente nos seguintes espaços virtuais de 
interação: blogs, fóruns, chats e atividades a postadas no ambiente 
e respectivos feedbacks. Das possibilidades de interação proporcio-
nadas no curso a única não analisada foi a aula presencial, por não 
constar no ambiente virtual e nem tampouco em qualquer outro tipo 
de registro formal.

Analisando-se os limites e possibilidades de cada uma das fer-
ramentas do AVEA utilizadas para as aulas do módulo 1, pode-se 
verificar que, das 4 escolhidas pelo conteudista da disciplina, 3 são 
adequadas à realização das tarefas propostas, desde que sejam con-
figuradas corretamente pelo professor executor, bem como devida-
mente exploradas pelo tutor virtual durante o processo de mediação 
pedagógica. Somente uma delas foi julgada inadequada para a rea-
lização de tarefas, o chat, pois por ser uma ferramenta de interação 
síncrona que dificilmente será utiliza “um para um”, ou seja, um alu-
no para um tutor, dificulta o processo de construção, porém é extre-
mamente pertinente para ser utilizada quando a necessidade é sanar 
dúvidas, esclarecimentos breves, etc.  Tal escolha corrobora a afirma-
ção da necessidade de qualificação do professor para atuação nesses 
novos ambientes e torna possível a percepção de que, nem sempre, 
o domínio técnico das ferramentas é suficiente para que o professor 
faça a melhor escolha quando necessita implantar uma atividade no 
AVEA. Muitas vezes é necessário que esse professor seja orientado 
sobre qual ferramenta é mais adequada para cada atividade, de acor-
do com os objetivos que tem em mente para o desenvolvimento de 
um determinado conteúdo, ou seja, as aprendizagens esperadas.

4.1.3 Descrição da estrutura hierárquica das atividades

A estrutura hierárquica das atividades apresenta a identifica-
ção da atividade, ressaltando a ordem ou posição na qual se encontra, 
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o motivo – do ponto de vista conceitual – para sua realização, a ação 
necessária para sua realização, a meta – do ponto de vista operacio-
nal – a ser alcançada com a realização desta, a operação e as condi-
ções necessárias para que ela ocorra.

Observadas as interações dos alunos, pode-se identificar nes-
tas os seguintes objetivos: problemas técnicos, dificuldade de mani-
pulação no ambiente, dificuldade de manipulação das ferramentas, 
problemas de limitação do ambiente, problemas de limitação das 
ferramentas, problemas relativos ao conteúdo, problemas relativos 
ao material didático, explicar a atividade a ser realizada ou dar in-
formações à turma. 

Quando analisada a evolução da implementação das atividades 
em um AVEA, no que se refere as ações do professor, pode-se iden-
tificar 5 etapas, a saber (ARAÚJO JR.; MARQUESI, 2009, p. 358): 
a) boas vindas, orientação e motivação; b) facilitação das trocas de 
experiênca; c) indicação e orientação dos recursos digitais; d) orien-
tação da colaboração; e) feedback. A contemplação de todas estas 
etapas pelo professor está diretamente relacionada à sua experiência 
com o uso de ambientes virtuais ou, ainda, à orientação que recebe 
para atuar como docente me AVEAs, visto que nem todas elas estão 
presentes no ensino presencial.

Já no que se refere aos elementos motivacionais, contempla-
dos nas estratégias de atuação do tutor, pode-se citar os seguintes 
(BENTES, 2009, p.168): a) receptividade aos problemas do aluno; b) 
preparação do aluno para cada seção; c) objetividade e sergurança; d) 
demonstração de interesse no processo de tutoria; e) ajuda para pro-
gredir os estudos; f) impedimento de abandono do curso; g) aumen-
to da autoconfiança do aluno; h) tempo de atendimento satisfatório; 
i) bom tratamento ao aluno; i) atendimento simples e eficiente; e j) 
boa utilização dos recursos de comunicação.

4.2 Caracterização e análise das aulas

A caracterização das aulas traz a foco as informações sobre a 
identificação da unidade de conteúdo em questão em cada aula e suas 
características pertinentes. As unidades aqui analisadas possuem os 
temas: história da computação, fundamentos da representação da 
informação,  áreas da computação e perfil do profissional de com-
putação. A partir dos dados coletados no estudo piloto, foram identi-
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ficadas as possíveis categorias para classificação das intervenções dos 
professores, aqui denominadas interações do tutor. Tais intervenções 
serão utilizadas para classificar as estratégias de mediação utilizadas 
pelo tutor em três diferentes níveis, a saber:  a)  estratégico, contem-
plando estratégias cognitivas, de agrupamento, espaciais, de ligação, 
de propósitos múltiplos, metacognitivas, linguísticas, afetivas ou so-
ciais; b) procedimental, composto por estratégias de construção/ma-
nipulação, representação, argumentação ou conceituação; e, c) atitu-
dinal, formado por estratégias de resposta em relação ao objetivo da 
atividade, retorno avaliativo para o tutor, comportamento do tutor 
(ação). Tais estratégias foram analisadas em cada aula (unidade de 
conteúdo) observadas nesta pesquisa.

4.2.1 Unidade 1 - História da computação

Dentre as interações realizadas no AVEA, referentes à unidade 
1 do módulo1, foram solicitadas: uma leitura de hipertexto, um estu-
do e uma síntese. A partir da observação da mediação realizada pelo 
tutor e pelo professor executor, as interações nos diferentes espaços 
comunicativos do AVEA foram divididas em: a) atividades afetivas – 
a estratégia de fishing é considerada uma estratégia de motivação, por 
se tratar da tentativa de recuperação de alunos ausentes do AVEA 
por determinado período de tempo; b) atividades de contrato didá-
ticos – caracterizadas por informações, avisos, combinados e datas, 
como apresentado no extrato de texto abaixo:

Aluno 2 - Exercicios - 4 June 2008, 09:44 -
No material de sistema de representação era pra ter um exercício não ?? >> 
Professor1 - Re: Exercícios - 4 June 2008, 11:03 =  Oi Aluno2, está no finalzi-
nho do texto. A primeira versão que saiu, saiu sem ele (problema na revisão 
do material). Então por favor baixe novamente do ambiente, tá? Obrigada e 
desculpas pelo transtorno... Professor1 >> Aluno2 - Re: Exercícios – 4 June 
2008, 14:37 = sorriso blz professora, como eu envio o exercício? E-mail ?

4.2.2. Unidade 2 - Fundamentos de representação da informação

Dentre as interações realizadas no AVEA, referentes à unida-
de 2 do módulo1, foram solicitadas: uma leitura de hipertexto e a 
resolução de uma lista de exercícios. A partir da observação da me-
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diação realizada pelo tutor e pelo professor executor as interações 
nos diferentes espaços comunicativos do AVEA foram divididas em: 
a) Atividades técnicas – estratégias relacionadas a manipulação no 
ambiente, manipulação das ferramentas, limitações do ambiente ou 
limitações das ferramentas; b) Atividades afetivas – a estratégia de 
estimular o aluno a discussão no fórum e não somente postar sua 
contribuição pode ser considerada uma estratégia de motivação, por 
se tratar da tentativa de mudança de postura do aluno em relação ao 
seu próprio aprendizado; c) Atividades de conceituação – as estraté-
gias de estímulo a associação dos conceitos a exemplos e de correção 
na construção de conceitos podem ser consideradas estratégias pro-
cedimentais, como pode ser observado no extrato de texto abaixo:

 Aluno 3 - 8 June 2008, 22:13 - 
Re: Os Principais sistemas de Numeração = Para converter os binários, octal 
e hexadecimal em decimal e fácil (n vezes a potencia posicional da base), bem 
como inverter a representação. Agora para transformar binário em octal, biná-
rio em hexadecimal e octal em hexadecimal fica um pouco complicado. Será 
que se transformarmos de um sistema fornecido para decimal em seguida con-
verter o decimal para outro sistema desejado daria certo? >> Professor1 - 9 June 
2008, 10:23 - Re: Os Principais sistemas de Numeração = é um jeito, mas daria 
dois trabalhos... Professor1. 

4.2.3 Unidade 3 - As áreas da computação

Dentre as interações realizadas no AVEA, referentes à unidade 
3 do módulo1, foram solicitadas: uma leitura de hipertexto, um estu-
do e uma síntese. A partir da observação da mediação realizada pelo 
tutor e pelo professor executor as interações nos diferentes espaços 
comunicativos do AVEA foram classificadas como cognitivas – es-
tratégias relacionadas a problemas relativos ao conteúdo, ao material 
didático ou explicações da atividade a ser realizada, como apresenta-
do no extrato de texto abaixo:

 Aluno 5 - 6 June 2008, 08:50 - 
Re: Sistemas de representação de informação = achei bastante interessante 
saber como funcionam os sistemas numéricos, desconhecia o funciona-
mento. Pelo que pude perceber, o mais influente dos sistemas e o decimal, 
porque e utilizado pela humanidade em geral para efetuar cálculos [...].
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Professor3 - 6 June 2008, 10:26 - Re: Sistemas de representação de infor-
mação = Oi, Aluno5! O sistema decimal é o mais influente ou o mais co-
nhecido? :) []s Professor3. >> Aluno5 - 7 June 2008, 18:00 - Re: Sistemas de 
representação de informação = creio que de fato o sistema decimal e o mais 
influente e conhecido sim, afinal, qualquer conta que nós fazemos desde o 
fundamental até o ensino superior e através do decimal. Apesar de que, se 
você pedir a qualquer pessoa na rua fazer uma conta, e dizer o resultado, o 
resultado estará em decimal, nem todos saberão como o sistema funciona. 
Creio que é intuitivo, como disse.

4.2.4 Unidade 4 - O perfil do profissional de computação

Dentre as interações realizadas no AVEA, referentes à unidade 
4 do módulo1, foram solicitadas: uma leitura de hipertexto, um estu-
do e uma síntese. A partir da observação da mediação realizada pelo 
tutor e pelo professor executor as interações nos diferentes espaços 
comunicativos do AVEA foram classificadas como cognitivas – es-
tratégias relacionadas a problemas relativos ao conteúdo, ao material 
didático ou à explicações da atividade a ser realizada, como foi obser-
vado no extrato de texto acima.

5 Discussão dos resultados

A partir das observações realizadas na disciplina pôde-se 
constatar que muitos dos alunos que praticamente não interagiam 
em sala de aula começaram a participar efetivamente das interações 
propostas no fórum. Pode-se citar como maior desafio a capacida-
de de superar a tradicional metodologia do ensinar, o da simples 
transmissão dos conhecimentos, despertando a consciência crítica, 
a prática da cooperação e interação entre alunos/alunos, alunos/
professor e professor/alunos.

A partir da análise das observações e com base na literatura, 
foi possível identificar elementos comuns às estratégias de mediação 
do processo de ensino-aprendizagem no AVEA, que podem vislum-
brar um modelo de interação tutor virtual-AVEA-conteúdos-aluno, 
característico para o modelo utilizado na UAB, bem como, a articu-
lação entre as especifidades do modelo UAB  e as demandas caracte-
rísticas em cursos na área de computação e informática.

Apesar de trabalhar com uma amostra reduzida, composta por 
uma só disciplina e por observações das interações de tutores e alu-
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nos de uma só turma, foi possível identificar algumas categorias de 
análise, referentes às atividades realizadas, as quais não pretendem 
esgotar a categorização possível, somente nortear as análises a serem 
realizadas no estudo principal. São elas: atividades técnicas, ativida-
des afetivas, atividades cognitivas e atividades de contrato didático.

A partir do exposto, algumas inferências e possíveis relações 
entre dados podem ser identificadas a priori, a título de orientação, 
para serem analisadas com maior profundidade posteriormente. 

Em se tratando das relações entre diferentes grupos, atividades 
e recursos, pode-se inferir que a formação/qualificação do professor 
influencia sobremaneira as escolhas didática relacionadas as ativida-
des a serem propostas para os alunos e, consequentemente, a escolha 
dos recursos tecnológicos a serem utilizados para implementação de 
tal atividade no AVEA.

6 Considerações finais e ações futuras

“Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das 
competências adquiridas por uma pessoa no começo do seu percur-
so profissional serão obsoletas no fim de sua carreira”. (Lévy, 1998)

Esta afirmação de Lévy  vem ratificar nossa certeza de que o 
avanço da tecnologia impõe uma atualização constante do educador. 
Nos cursos de graduação, será imprescindível o ensinar a aprender, 
porque o professor não mais sairá destes, detendo saberes duradou-
ros. Pelo contrário, deverá exercitar, diariamente, sua capacidade de 
compartilhar conhecimentos com seus alunos, de uma forma criati-
va, cooperativa e colaborativa, pois “[... ] somos todos professores e 
alunos, uns dos outros, no viver cotidiano” (Maturana, 1990).

Não somente o professor é atingido por essas mudanças, o 
aluno também; a diferença é que o aluno já nasceu nesse novo ce-
nário, o que facilita a utilização das novas tecnologias na educação, 
assim como a adesão a essas novas formas de apoio ao processo de 
ensino/aprendizagem.

A partir do exposto, algumas conclusões preliminares podem 
ser ensaiadas, sem desconsiderar que os resultados aqui apresenta-
dos compõe uma pesquisa mais abrangente.

A partir dos dados obtidos através das observações pode-se 
levantar as concepções dos docentes sobre sua atuação em EaD, re-
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lacionando-se a sua formação com as estratégias didáticas escolhidas 
na tomada de decisão e sua postura nas interações no AVEA.

No que se refere às relações entre a formação acadêmica docente 
e as estratégias utilizadas na atuação em EaD, foi possível verificar que 
a formação tecnológica, apesar de ser considerada um requisito impres-
cindível para a atuação em um AVEA, não é o fator determinante para 
a escolha de estratégias pedagógicas eficientes, eficazes e efetivas, como 
poder-se-ia pressupor. Por outro lado, a formação pedagógica, seja ela 
advinda de qualificações formais ou da própria experiência acadêmica, 
mostrou-se extremamente relevante o alcance de tal objetivo.
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1 Apresentação do estudo

A busca pela qualidade na Educação diante dos desafios que 
nos propõe a sociedade da informação encontra um de seus pilares 
mais fundamentais no próprio fazer do docente[1] apresenta algumas 
categorias que se destacam como coordenadas que podem orientar 
o percurso da educação na sociedade informacional e a construção 
do futuro.

O autor também esboça alguns aspectos importantes que indi-
cam os novos paradigmas que se estão impondo para o trabalho do 
educador; como, por exemplo, o deslocamento do enfoque da edu-
cação tradicional, que se centrava no processo de desenvolvimento 
individual, para o enfoque social, político e ideológico da educação. 
Esse deslocamento coloca o educador diante do seguinte desafio: ser-
vir de “bússola” para o aprendente na sociedade do conhecimento.

Novamente o autor sublinha que a educação que se dá pelo uso 
das novas tecnologias, e também a educação a distância, envolve o 
despertar de um aprender que não é puramente uma assimilação de 
conhecimentos, ao contrário, ela ultrapassa esse caráter reprodutor e 
está voltada para a gestão do conhecimento, sua reconstrução e rein-
venção, busca o pensamento crítico e inovador. 

Seja qual for a perspectiva que a educação contemporânea tomar, uma edu-
cação voltada para o futuro será sempre uma educação contestadora, su-
peradora dos limites impostos pelo Estado e pelo mercado, portanto, uma 
educação muito mais voltada para a transformação social do que para a 
transmissão cultural. Por isso, acredita-se que a pedagogia da práxis, como 
uma pedagogia transformadora, em suas várias manifestações, pode ofe-
recer um referencial geral mais seguro do que as pedagogias centradas na 
transmissão cultural [...][1[ (p. 5).

Nessa pedagogia transformadora, que vem responder ao con-
texto sociocultural do novo milênio, podem ser reconhecidas al-
gumas categorias que dependem em especial da dimensão comu-
nicativa do educador, dentre as quais se destacam neste trabalho: a 
transdisciplinaridade, e a dialogicidade.

A transdiciplinaridade e a dialogicidade envolvem a capacidade 
de aceitar diferenças e aprender a conviver e trabalhar na diversidade 
e utilizá-la como riqueza para construir conhecimentos. Tais catego-
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rias referem-se à dimensão comunicativa do docente, uma vez que 
toda atividade humana está relacionada com a utilização da língua, 
por mais variado que seja o seu uso, conforme destaca[2]. Nesse sen-
tido, as interações entre professor e alunos se tecem na linguagem e 
através dela assumem características diversas mediante inúmeras es-
tratégias que vão sendo criadas/descobertas pelos professores. Dentre 
essas estratégias, algumas encontram ressonância em maior grau com 
essas categorias propostas por Gadotti para a educação na atualidade.

Nesse cenário, em que o educador necessita transformar sua 
metodologia de trabalho para responder a novas demandas e a novas 
realidades, está inserida a Educação a Distância, que por sua vez con-
duz à necessária transição da práxis educativa, que por tradição se 
organizava metodologicamente para o ensino presencial, buscando 
outras práticas pedagógicas de interação do professor com os alunos, 
explorando recursos tecnológicos que permitam fazer crescer em 
importância aspectos como a autonomia do aluno on-line,[3] a cons-
trução de comunidades virtuais entre os alunos na aula a distância e 
o trabalho colaborativo, tarefas que imprimem ao papel do professor 
novas configurações, como por exemplo, saber fazer-se facilitador e 
colaborador das interações entre e com seus alunos na dimensão da 
virtualidade.

Nenhuma ferramenta ou recurso pedagógico inovador, como 
é o caso das novas TICs (Tecnologias de Informação e de Comuni-
cação) na educação, pode garantir, por si só, uma prática pedagógica 
capaz de construir novos conhecimentos a partir de uma comuni-
cação interacional, adequando-se ao seu tempo e às demandas da 
sociedade de forma inclusiva, libertária e criativa. No entanto, é no 
modo como o professor faz uso dessas TICs na Educação a Distância 
On-line que se define a possibilidade ou não de utilização dos poten-
ciais particularmente encontrados em cada ferramenta tecnológica, 
como também se engendram mudanças psicossociais relevantes nas 
relações do processo de ensino e aprendizagem, na medida em que 
na práxis pedagógica se constroem modos de pensar, de sentir e de 
viver de forma significativa. 

O sentido da aprendizagem (da comunicação interacional[5]) 
está atrelado à atitude do professor. Essa é a medida da autonomia e 
da liberdade de seus alunos, pois é através da adoção de uma postura 
participativa e voltada ao diálogo, distanciada da imagem de deten-
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tor do saber, que ele será capaz de buscar incluir opiniões distintas, 
escutar amplamente seus alunos e desenvolver estratégias que tirem 
proveito das ferramentas e tecnologias de comunicação e interação 
em sala de aula on-line. Nesse contexto, estará sendo simultanea-
mente construtor e construto das reconfigurações de seu fazer peda-
gógico. Assim, pode-se recorrer ao conceito de acoplamento tecnoló-
gico [4], para uma reflexão sobre como as instituições e coletividades 
- neste trabalho, em especial, a figura do professor do ensino supe-
rior - constitui-se através do acoplamento com a tecnologia (técnicas 
de comunicação e de processamento de informação). A partir deste 
acoplamento é que se reconfigura o fazer pedagógico do professor, 
garantindo-lhe novos modos de vivenciar o ensinar e o aprender na 
virtualidade.

Partindo desse contexto, e com base na criação de uma meto-
dologia que busca identificar as diferentes estratégias adotadas pelos 
professores do curso de Administração em 2007/II em suas aulas a 
Distância On-line, analisamos alguns recortes dos textos inseridos 
por eles no Fórum (ferramenta de comunicação assíncrona), com 
o intuito de promoverem a comunicação e interação on-line. Para 
tal análise, buscou-se em Mehlecke,[5] as categorias atitudinais cria-
das para a identificação das estratégias interacionais utilizadas pe-
los professores para a comunicação assíncrona com os alunos. Nesse 
cenário, configuram-se os seguintes critérios que identificam as es-
tratégias: crítico/reflexivo; explicativo e fático/incentivo. A partir da 
identificação dos critérios, são apresentas três estratégias de caráter 
interacional; são elas: a Enunciativa/diretiva; a responsiva de caráter 
restrito/pergunta-resposta e a dialógica. É importante salientar que o 
aporte teórico para a identificação das estratégias está fundamentado 
em Bakhtin[2], o qual nos diz que “todo o texto [...] é individual, único 
e irreproduzível, sendo que nisso reside seu sentido [...]”(p. 331). A 
partir do aporte teórico, apresentaremos um estudo de caso baseado 
nas mensagens textuais.

Nesse sentido, visa-se constatar se, por meio das mensagens 
textuais coletadas no Fórum, existe uma reconfiguração do papel do 
professor e se o seu fazer pedagógico sofreu transformações, uma vez 
que a metodologia e prática pedagógicas utilizadas no ensino on-line 
necessita de mudanças. Portanto, apresentamos a análise a partir da 
posição de destaque das mensagens textuais.
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1.1 Metodologia da pesquisa

A pesquisa apresentada neste artigo, dá-se a partir de um estudo 
de caso, de natureza qualitativa, e analisa o conjunto das mensagens 
textuais postadas por professores atuantes da Educação a Distância 
das Faculdades Integradas de Taquara, RS. A metodologia de análise 
dos dados apresenta recortes das mensagens textuais postadas pelos 
professores do curso de Administração que ministraram disciplinas 
a distância on-line em 2007/II. Assim, os recortes textuais vinculam 
a teoria Bakhtiniana e a prática pedagógica on-line.

Os conceitos bakhtinianos de “enunciado, respondibilidade e 
dialogia” embasaram a análise dos dados coletados. Nessa perspecti-
va, as estratégias interacionais foram identificadas a partir dos crité-
rios atitudinais criados por Mehlecke.[5]

2. Estratégias de comunicação    e interação
     utilizadas por professores: um estudo de caso 
     em disciplinas do curso de administração

Quando trabalhamos com EaD on-line, nossa maior preocu-
pação, refere-se à comunicação e à interação com os alunos distantes 
visando a construção de novos conhecimentos. Nesse cenário que 
trazemos para discussão os movimentos estratégicos interacionais 
dos professores com seus alunos. 

O estudo realizado por Mehlecke[5], sobre as estratégias de 
interação dos professores on-line, propõe categorias de análise que 
guiam este estudo de caso, no qual identificamos as estratégias utili-
zadas pelos professores para manter o contato, o diálogo, a interação 
e comunicação com os alunos on-line. Este estudo se deu a partir 
de encontros com os professores atuantes na EaD. Nesses encontros 
sentiu-se a necessidade de observar e discutir mais sobre as intera-
ções e comunicações dos mesmos com seus alunos. Com esse obje-
tivo, buscamos nos diálogos/interações/comunicações on-line, iden-
tificar as estratégias utilizadas a partir dos critérios préestabelecidos 
nos estudos de Mehlecke[5].

O conceito de estratégia descrito por Bogdan e Biklen,[6] os 
quais dizem que “as estratégias referem-se a táticas, métodos, cami-
nhos, técnicas, manobras, tramas e outras formas conscientes de as 
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pessoas realizarem várias coisas” (p. 227), colabora para o estudo. 
Assim posto pelos autores, dentre as várias formas possíveis das pes-
soas se comunicarem umas com as outras em ambientes virtuais, po-
demos dizer que uma delas é a escrita, modalidade que os professores 
utilizam em seus diálogos textuais descritos/escritos na sua grande 
maioria, no “Fórum” e como nosso estudo de caso se concentra nesta 
ferramenta, segue a análise desses textos. A partir das intervenções 
do professor no ambiente virtual, efetuadas por meio de seus enun-
ciados e de suas mensagens textuais, buscamos a identificação das 
estratégias utilizadas por eles. 

Ao observar as aulas on-line dos quatro professores percebe-
mos que cada um utiliza uma estratégia diferente para dialogar, se 
comunicar com os alunos. A partir dessas observações, é que iden-
tificamos os critérios atitudinais e as estratégias interacionais de co-
municação utilizadas por eles.

Visando uma melhor compreensão da fala, o quadro a seguir 
orienta para a leitura e análise dos dados:

Critério = cr  Descrição Estratégia = est Descrição

1. Crítico/ reflexivo

• Intervenções críticas
• Promove reflexões

• Desenvolve
questionamentos

1. Enunciativa 
Diretiva

Em anúncios gerais
sobre a temática 

em estudo.

2. Explicativo
• Explica, orienta

• Responde a
questionamentos

 2. Responsiva e de 
caráter restrito;

pergunta-resposta.

Em resposta às 
questões feitas pelos

alunos. Tem um 
caráter monológico.

3. Fático/Incentivo

• Poucas informações
• Faz-se presente 

no ambiente
• Incentiva a
participação

3. Dialógica

Quando acontece 
troca de ideias, 

discussões, reflexões 
entre professores e 
alunos na interação 

/comunicação.

Quadro 1: Apresentação geral dos critérios e das estratégias observadas 
Fonte: Mehlecke[5]

Cabe ressaltar que a apresentação dos critérios e estratégias 
ilustrados no Quadro 1, não representa as combinações de forma li-
near assim como está disposto, pelo contrário, as combinações entre 
os critérios e as estratégias são aleatórias, conforme a análise dos da-
dos textuais, por exemplo, o critério explicativo pode combinar com 
a estratégia dialógica e assim sucessivamente.
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A partir das identificações representadas no Quadro 1, daremos 
início à análise do recorte das mensagens textuais, postadas no Fórum.

É importante salientar que os dados que estão apresentados a 
seguir constituem-se em alguns recortes significativos que compõem 
um conjunto mais amplo de material textual analisado referente à 
totalidade das investigações desenvolvidas.

3 Identificando os critérios atitudinais 
   e as estratégias interacionais no Fórum

De acordo com Bakhtin,[2] a linguagem perpassa todas as ati-
vidades humanas e todas as práticas sociais estão centradas na nos-
sa capacidade de estabelecer diálogos. Quanto ao uso da linguagem, 
podemos perceber que ela compreende uma série de matérias ex-
pressivas de que dispomos para nos comunicarmos. Deste modo, a 
comunicação do professor com os alunos pode ocorrer de formas 
diferentes, uma delas é através da comunicação textual on-line.

De acordo com os recortes textuais das participações de cada 
um dos professores, selecionamos um grupo de textos que repre-
sentam as mensagens postadas por eles. Para preservar a identidade 
dos professores, vamos utilizar as seguintes siglas; Professor 1: P1; 
Professor 2: P2; Professor 3: P3 e Professor 4: P4. Destacamos que, 
a análise das mensagens textuais postadas por eles no Fórum foi 
construída a partir da metodologia de análise fundada por Axt, em 
“Micro-agenciamentos de enunciações coletivas em comunidades 
virtuais de aprendizagem” e já foi utilizada por Moreira, Souza e 
Ledur[7], servindo também como aporte teórico para Mehlecke[7] 
propor as categorias de identificação das estratégias interacionais.

Para ilustrar a análise, apresentamos uma amostra das men-
sagens textuais on-line, juntamente com a identificação do critério 
e da estratégia.

P1 - Mensagem:
Ótimo debate! Parabéns pessoal! Continuem assim.

Esta mensagem foi postada para um grupo de alunos que es-
tavam debatendo sobre um determinado assunto proposto pelo pro-
fessor. Nesse contexto, o P1 utiliza o critério fático/incentivo com o 
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intuito de dar continuidade ao trabalho e, ao mesmo tempo, motivar 
os alunos a continuarem seu trabalho. Por outro lado, a mensagem 
foi postada com o objetivo do professor se fazer presente virtualmen-
te, já que não houve nenhum comentário complementar e nenhum 
questionamento sobre o debate do grupo. Já, a estratégia utilizada pelo 
mesmo, de acordo com Mehlecke,[5] é a dialógica, pois  está dialogando 
com os alunos, mesmo que não promova a interação através de ques-
tionamentos, ele, de forma fática, está dialogando com eles.

P1 – Mensagem:
Explique com suas palavras e debata com seus colegas o que você entendeu 
sobre a 3a. lei: A informação é perecível.
Não esqueça que para colocar a sua opinião você deve clicar em \”respon-
der tópico\” e para comentar a opinião do seu colega você deve clicar em 
\”responder mensagem\”

Análise

Ao analisar a mensagem do P1, identificamos o explicativo e 
a estratégia enunciativa, pois o P1 em seu enunciado, orienta os alu-
nos os procedimentos para a realização de uma atividade. No que 
se fere o enunciado, Bakhtin[2] descreve enunciado como “[...]um 
elo na cadeia da comunicação verbal que representa a instância ati-
va do locutor numa ou noutra esfera do objeto do sentido. Por isso, 
o enunciado se caracteriza acima de tudo pelo conteúdo preciso do 
objeto do sentido” (p. 308). Assim posto pelo autor, observamos que 
o enunciado do P1, no contexto de sua interação, representa um sen-
tido ao aluno que, a partir dele dará continuidade ao trabalho, pois 
o enunciado lhe forneceu dados que complementam as suas aulas.

P2 – Mensagem:
BOM DIA!!!!!!!!!
Estudiosos acadêmicos(as), como forma de reforço nos estudos em relação ao 
conteúdo das aulas 04 e 05, e do texto de apoio Processo Decisório, colocarei 
abaixo as questões construídas por vocês.
As questões desenvolvidas abordaram os pontos mais significativos da matéria.
Desejo que façam um proveitoso e atento estudo.
Abraços!!!!
Estarei por aqui@@@@@@
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Análise

O P2, em sua mensagem, expressa o critério explicativo que di-
reciona para a estratégia enunciativa. As combinações entre o critério 
e a estratégia se expressam no contexto que visa dar uma orientação, 
explicação aos alunos em relação às atividades a serem desenvolvidas 
a partir de um conteúdo preestabelecido pelo professor.

Como podemos observar, o P2 inicia seu enunciado referindo-
-se aos acadêmicos como “estudiosos”, recurso que chama a atenção 
dos mesmos no sentido de lhes dar atenção e valorização, motiva a 
leitura do enunciado expresso por ele. Na sequência, o mesmo des-
creve as orientações da atividade finalizando assim como iniciou, 
com motivação. A esse respeito, Bakhtin, nos diz que “ter um des-
tinatário, dirigir-se a alguém, é uma particularidade constituída do 
enunciado, sem a qual não há, e não poderia haver, enunciado”[2](p. 
325). É nesse sentido, posto por Bakhtin, que se expressa a mensa-
gem textual de P2, já que está direcionada aos alunos, os quais sabem 
o real sentido do enunciado do professor, inserido num contexto do 
qual os alunos têm conhecimento.

P2 – Mensagem:
Oi !!!!!
Leiam as contribuições dos colegas e os meus comentários no fórum Aula 02.
Estou por aqui @@@@

Análise

O critério utilizado pelo P2 nessa mensagem é fática; a estraté-
gia é enunciativa. Ela representa a fala do professor a qual, de forma 
enunciativa orienta os alunos para uma ação a qual representa uma 
atitude já descrita pelo P2. A forma enunciativa nos textos, são re-
presentadas de várias formas e uma delas normalmente vem acom-
panhada de uma solicitação/orientação do professor. Nesse sentido, 
Bakhtin nos diz que todo o enunciado tem um autor, sendo que elas 
podem ser muito diversas, as quais pode provocar os sujeitos a uma 
determinada ação.[2]
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P3 – Mensagem:
“Oi, L., acho que de fato é interessante lembrar, que para além da preguiça 
social, trabalhar em grupo pode ser complicado pela própria dinâmica ado-
tada pelo grupo, muitas vezes em função de uma liderança centralizadora, 
que não desenvolve a participação do grupo.

Análise

Como podemos perceber, a mensagem do P3 é direcionada 
para um determinado aluno, porém, pode ser lida e comentada pe-
los demais. A partir desta mensagem textual, podemos dizer que a 
mesma está inserida no critério explicativo pela sua descrição e que a 
estratégia utilizada pelo P3 é de caráter dialógica, pois está dialogan-
do diretamente com o aluno que por sua vez pode ou não dar conti-
nuidade ao diálogo. No que se refere à estratégia dialógica, Bakhtin, 
nos diz que a “relação dialógica é uma relação (de sentido) que se 
estabelece entre enunciados na comunicação verbal [2](p. 345)”. As-
sim, o enunciado, postado pelo professor, é uma forma de comuni-
cação textual, em sua forma escrita, que estabelece relação de sentido 
referindo-se a outro enunciado já apresentado pelo aluno no Fórum.

P3 – Mensagem:
Se de um lado falta paciência para esperar o processo do grupo, talvez de 
outro, muitas vezes, nós tenhamos uma convicção de que sozinhos faremos 
melhor, que vai ser mais garantido e mais seguro, essa idéia pode atrapalhar 
quando temos a oportunidade de aprender com um outro algo que nem pen-
sávamos que poderia ser feito diferente e talvez melhor do que faríamos do 
nosso jeito. 

Análise

O critério utilizado pelo P3 na mensagem acima é explicativo e 
a estratégia utilizada é a dialógica, pois, no contexto da mensagem, o 
professor está colaborando com as discussões dos alunos provocan-
do-os a uma reflexão ao mesmo tempo em que responde as questões 
dos mesmos. Para Bakhtin,[2] as relações dialógicas são relações de 
comunicação. Assim, a comunicação pode se tornar dinâmica, pois 
a explicação do P3 é acompanhada de um diálogo que decorreu de 
uma determinada temática.
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P4 – Mensagem:
“M, gostei das respostas. A liga é uma entidade vinculada a algum organismo 
ou possui vida própria?”

Assim posto pelo P4, observamos que a mensagem postada di-
retamente ao aluno “M”, representa o critério Fático na medida em 
que afirma ter gostado das respostas apresentadas e exemplifica a es-
tratégia Responsiva, pois ao mesmo tempo que responde ao aluno, 
faz um questionamento, pergunta e logo espera uma resposta, uma 
compreensão. De acordo com Bakhtin,[2] a compreensão de uma fala 
está sempre acompanhada de uma atitude responsiva quer dizer, no 
momento em que o professor posta sua mensagem on-line, responde 
e questiona, ele está tendo uma atitude ou estratégia responsiva.

Portanto, cada mensagem ou resposta do professor, por mais bre-
ve que seja, possui um acabamento específico que expressa a ação do 
professor, sendo possível responder e tomar uma posição responsiva.

Na amostra apresentada, percebemos que cada professor tem 
suas particularidades e utiliza os critérios e estratégias de diferentes 
modos, mas, como destaca Moran, “[...] as tecnologias interativas, so-
bretudo, vêm evidenciando, na educação a distância, o que deveria ser 
o cerne de qualquer processo de educação: a interação e a interlocução 
entre todos os que estão envolvidos nesse processo[...]”[9]. Assim posto 
por Moran, o maior desafio do professor neste cenário, é realmente 
utilizar de diferentes estratégias para poder promover e manter a inte-
ração pois, ainda Moran[9] tanto os professores quanto os alunos esta-
rão motivados, entendendo a aula como pesquisa e intercâmbio. Nesse 
processo, o papel do professor vem sendo redimensionado e cada vez 
mais ele se torna um supervisor, um animador, um incentivador dos 
alunos na instigante aventura do conhecimento.

4 Considerações finais

Como diz Moore, a interação a distância é uma variável contínua[8]

(p. 240). Por isso, se faz necessário estarmos sempre atentos, principal-
mente no papel do professor que ministra suas aulas a distância on-line, 
pois os mesmos precisam manter a interatividade e a comunicação para 
que suas aulas sejam efetivas e com sentido aos alunos.
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De modo a contribuir com comunicação e as interações dos pro-
fessores em ambientes on-line de aprendizagem, buscou-se em Meh-
lecke[5], os critérios e as estratégias utilizadas pelos professores em suas 
mensagens textuais postadas em ambientes de aprendizagem on-line.

De acordo com os dados analisados, podemos dizer que não 
existe a melhor combinação entre os critérios e estratégias, nem mes-
mo pode-se dizer que uma promove mais interação do que outra. O 
que constatamos foi que, independente da estratégia utilizada, o que 
mais faz sentido ao aluno é a presença do professor no ambiente on-li-
ne, mesmo que seja para o envio de uma mensagem “fática”. Contudo, 
percebemos que, nas diversas mensagens postadas pelos professores, 
todos utilizam diferentes combinações entre critérios e estratégias, 
mas o que mais chama a atenção é que, quanto mais o professor posta 
suas mensagens, mais interações ele promove por parte de seus alunos.

Talvez esse seja um aspecto importante a ser observado em re-
lação ao acoplamento tecnológico. Entendemos, com essas experiên-
cias, que na sala de aula virtual o que prevalece é a constante intera-
ção, comunicação e diálogo do professor junto aos alunos. O diálogo, 
segundo Moore, “não é o mesmo que interação, embora as interações 
sejam necessárias para criar o diálogo[8](p. 241)”.

Para Moore, o diálogo ajuda a focalizar a inter-relação de pa-
lavras e ações do professor e dos alunos, ele se constrói através das 
estratégias interacionais do professor, seja através da postagem de 
mensagens enunciativas, responsivas ou dialógicas. Isto ocorre por-
que a principal atividade do professor on-line é a constante busca 
pela construção do conhecimento, o qual só faz sentido aos alunos 
se construído a partir das intervenções do professor, dos seus ques-
tionamentos, de suas respostas, enfim, depende de sua ação no am-
biente de aprendizagem on-line e de sua capacidade de provocar a 
participação e o diálogo dos alunos. Portanto, arriscamos dizer que 
as diferentes estratégias utilizadas pelos professores on-line são 
fundamentais para promover uma maior comunicação, para só as-
sim haver uma real construção do conhecimento.
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