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RESUMO 
 
 
Este trabalho descreve e analisa alguns dados referentes ao uso de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, o TelEduc, em uma disciplina presencial de graduação. Objetivou  conhecer 

os efeitos deste ambiente sob o aspecto da potencialização  da interatividade, da cooperação 

entre os envolvidos  e da formação de alunos autônomos. Os dados foram coletados no 

decorrer da disciplina Educação e Tecnologia II do quinto período do curso de Pedagogia da 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, em dois momentos distintos. Sendo a origem dos 

dados os registros nas ferramentas do Ambiente, entrevistas e questionários aplicados no 

período da pesquisa. A análise dos dados revelou a preferência dos alunos as ferramentas de 

comunicação, e também  indícios da emergência de autonomia, e da formação de grupos 

cooperativos, cuja composição difere das formações presenciais. A análise revelou ainda a 

especificidade e a não neutralidade do Ambiente na questão da cooperação. Ao final concluiu-

se que a introdução do Ambiente Virtual de Aprendizagem no ensino presencial produziu 

efeitos positivos, tais como: a questão da autonomia e da cooperação constatada na análise 

dos dados. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper describes and analyses some data concerned to the use of a Learning 
Virtual Environment, TelEduc, in a graduation classroom-based subject. It objectifies 
to know the effects of this environment under the aspect of the empowerment of the 
interactivity, of the cooperation among the students and of the formation of 
autonomous students. The data were colleted during in the teaching of the subject 
Education and Technology II  in the fifth period of the Pedagogical course at the Vale 
do Itajaí University  - Univali , in two distinct moments. Being the data originated in 
the registers at the environment tools, interviews and questionnaire carried out during 
the preference of the students to the communication tools, and also indicates the 
emerge of the autonomy and the formation of cooperative groups which composition 
does not differ from the classroom-based formation groups. The analyses still 
reviewed the specificity and not the neutrality of the environment concerning 
cooperation. At the end we got the conclusion that the introduction of the learning 
virtual environment in the classroom-based teaching produced posited effects, such as: 
the autonomy and cooperation matter verified in the analyses of the data. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Hoje, um dos problemas mais complexos na formação inicial de professores é a 

dificuldade de refletirem pedagogicamente sobre a prática educativa, porque não estabelecem 

uma ligação entre as várias teorias estudadas, entre elas a construtivista, e suas ações e 

atitudes no dia-a-dia. O professor precisa repensar sua prática pedagógica, conscientizando-se 

de que não pode absorver todo o universo de informações e repassá-las aos seus alunos. Um 

dos maiores impasses sofridos pelos docentes é a dificuldade de ultrapassar a visão de que 

podiam ensinar tudo aos alunos. O universo de informação ampliou-se de maneira assustadora 

nestas últimas décadas, portanto, o eixo da ação docente precisa passar do ensinar para o 

aprender e, principalmente, o aprender a aprender. (DELORS, 1998). 

A sociedade do conhecimento exige um homem crítico, criativo, com 
capacidade de pensar, de aprender a aprender, trabalhar em grupo e de 
conhecer o seu potencial intelectual. Esse homem deverá ter uma visão geral 
sobre os diferentes problemas que afligem a humanidade, como os sociais e 
ecológicos, além de profundo conhecimento sobre domínios específicos. Em 
outras palavras, um homem atento e sensível às mudanças da sociedade, com 
uma visão transdisciplinar e com capacidade de constante aprimoramento e 
depuração de idéias e ações (VALENTE, 1996. p. 5-6).  

 

As progressivas transformações impostas pela sociedade do conhecimento têm 

desafiado as universidades no sentido de oferecer uma formação compatível com as 

necessidades deste momento histórico. A visão de que o diploma de graduação é o fim precisa 

ser ultrapassada, pois vem gerando uma crise significativa nos meios acadêmicos. Crise 

alimentada pela falsa idéia de que, ao terminar o curso, o egresso está preparado para atuar 

plenamente na profissão. O novo desafio das universidades é instrumentalizar  os acadêmicos 

para um processo mais qualificado e autônomo, capacitando-os para resolver problemas 

cooperativamente. (OTSUKA, 2002)  

  Segundo Pierre Levy (1993), é preciso reconhecer um novo estilo de Pedagogia 

que favoreça, ao mesmo tempo, o aprendizado personalizado e o aprendizado cooperativo em 

rede. Assim, a função do educador muda radicalmente. Ele não é mais aquele que dá aula 

simplesmente, mas um profissional que interage sistematicamente com a informação e o 

conhecimento e precisa resignificar sua relação com os seus supostos alunos.  

 



 

 

Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo 
das telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o 
trabalho, a própria inteligência dependem, na verdade, da metamorfose 
incessante de dispositivos informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, 
visão, audição, criação e aprendizagem são capturados por uma informática 
cada vez mais avançada. Não se pode mais conceber a pesquisa científica 
sem uma aparelhagem complexa que redistribui as antigas divisões entre 
experiência e teoria (LEVY, 1993. p. 7). 

 

A produção do saber nas áreas de conhecimento demanda ações que levam o 

docente e o egresso a buscar processos de investigação e pesquisa. O grande acúmulo de 

informações em todos os domínios, com um real potencial de armazenamento gera a 

necessidade de aprender a acessar as informações. Um dos paradigmas que parece se 

estabelecer como um elo provocador de uma reflexão pedagógica é o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) que, baseado na Aprendizagem Cooperativa  Apoiada por Computador 

(ACAC), entende-se ACAC como sendo grupos de estudantes trabalhando de forma interativa 

e autônoma para resolver problemas, possibili tando uma experimentação e uma ação de 

reflexão complementar. (BARROS, 1994). 

 O acesso ao conhecimento e, em especial, à rede e aos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, desafia docentes e acadêmicos a buscar nova metodologia para atender às 

exigências da sociedade. Em face da nova realidade, o professor deverá ultrapassar seu papel 

autoritário, de dono da verdade, para se tornar um investigador, um pesquisador do 

conhecimento crítico e reflexivo.  

O acadêmico precisa transpor o papel de passivo, de escutar, ler, decorar e de 

repetidor fiel dos ensinamentos do professor para tornar-se criativo, crítico, pesquisador e 

atuante, e produzir conhecimento, que é o recurso mais crítico para o desenvolvimento social 

e econômico. Em parceria, professores e alunos precisam buscar um processo de auto-

organização e cooperação para acessar a informação, analisar, refletir  e elaborar com 

autonomia o conhecimento. Rompendo barreiras dentro da sala de aula, criando 

possibilidades de encontros presenciais e virtuais que  os levem a acessar as informações 

disponibili zadas no universo da sociedade do conhecimento.  

A parceria entre docentes e egressos desencadeia um processo de aprendizagem  

cooperativa e compartilhada para buscar a produção do conhecimento. A Aprendizagem 

cooperativa/interativa que leva o aluno a uma reflexão e a autonomia tem sido apontada como 

uma opção para este problema (BARROS, 1994), possibili tando uma aprendizagem flexível, 



 

 

ativa e centrada no acadêmico. Os alunos aprendem em cooperação com seus pares, o que 

permite uma aprendizagem muito mais profunda, através de trocas de idéias, e pontos-de-

vista.  

Neste sentido, os ambientes virtuais de aprendizagem, no contexto da Educação a 

Distância (EAD), têm contribuído para uma comunicação entre acadêmicos e docentes, 

dispersos geograficamente. Uma comunicação onde o aluno não deve ser objeto, mas, sim 

sujeito do processo de aprendizagem. Neste contexto, o professor deve criar situações de 

ensino e aprendizagem nas quais o aluno possa organizar seu estudo (princípio do estudo 

autônomo). O próprio estudo não é iniciado e dirigido por eventos expositivos e receptivos 

ritualizados, mas sim, por meio de discussão e interação (princípio do estudo por meio de 

comunicação e interação). (PETERS, 2001. p.179). 

A Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), não ficou alheia a essas 

contribuições. Qualquer professor ou aluno que visitar o site do Centro de Educação de 

Ciências Humanas e da Comunicação (CEHCOM) da UNIVALI, 

(http://www.cehcom.univali .br/abertura), vai encontrar disponibilizado um link  para o 

ambiente virtual de aprendizagem - TelEduc, (hoje são mais de três mil entidades usuárias 

desse software) à esquerda da página. 

 A opção pelo TelEduc (www.teleduc.univali .br) deve-se ao fato de ele ser um 

ambiente aberto, desenvolvido de forma participativa, segundo as teorias de aprendizagem  

construtivista, onde todo e qualquer crescimento cognitivo só ocorre a partir de uma ação, 

concreta ou abstrata, do sujeito sobre o objeto de seu conhecimento, e baseado na 

Epistemologia Genética de Piaget (PIAGET, 1990). O entendimento da teoria piagetiana é 

importante, à medida que fornece subsídios para a compreensão de como ocorre a 

aprendizagem nos AVA.   

Tendo em vista as contribuições dos AVA, para os contextos da EAD, relatados 

na literatura1, sentiu-se a necessidade de pesquisar as conseqüências do uso destes ambientes, 

também no contexto da educação presencial.  

Assim, essa dissertação pretende conhecer os efeitos da util ização de um ambiente 

virtual de aprendizagem em uma disciplina presencial de graduação 

                                                
1 Autores mais pesquisados sobre EAD: (ROCHA, 2002);(VALENTE, 1998);(PETERS,2001). 
 



 

 

Para tanto, são apresentadas algumas considerações a respeito dos ambientes 

virtuais de aprendizagem,  conceitos e concepções sobre interação, colaboração, cooperação e 

autonomia, o acesso às ferramentas de comunicação do TelEduc em situação presencial, os 

registros feitos pelos alunos nas ferramentas de comunicação e organização; posteriormente 

analisados os efeitos destas ferramentas; são colocadas algumas considerações sobre 

ambientes em situação presencial; finalmente são ressaltados elementos importantes para a 

aprendizagem em ambientes de postura cooperativa e tecidas algumas considerações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI através da  Coordenação de 

Educação a Distância – CEADU, acoplou o TelEduc (Versão 3.1.8)  como ambiente de 

suporte para ensino/aprendizagem a distância, que está a seviço tanto da Educação Presencial 

quanto do ambiente mediador e repositório de documentos e registros. Na Educação a 

Distância, com o uso do TelEduc oferece disciplinas on-line, e futuramente oferecerá, cursos 

semipresenciais  e cursos totalmente a distância.  

O curso de formação continuada de professores do Centro de Educação de 

Ciências Humanas e da Comunicação ( CEHCOM) contou no seu desenvolvimento com dois 

momentos: no primeiro foram feitos trabalhos em ambiente presencial, e no segundo, em 

ambiente virtual (TelEduc), que teve um número de 41 (quarenta e um) professores inscritos, 

4 (quatro) formadores e 1 (um) coordenador,  com o objetivo de familiarizar os professores 

nas tecnologias de comunicação e informação e interagir na cooperação dos docentes com 

seus pares e com o professor formador. 

A opção pelo uso de um AVA se deu na perspectiva de que a questão 

tempo/espaço não fosse empecilho e que todos, a qualquer tempo e lugar, conectados a uma 

rede, pudessem estar  disponibili zando, consultando, anexando e  interagindo com seus pares, 

em um processo compartilhado e cooperativo.   

Os ambientes virtuais de aprendizagem mais otimizados estão relacionados à 

programação de condições de aprendizagem, enriquecidas com recursos da informática para 

estimular a aprendizagem, por meio da construção de conhecimentos que privilegiem a 

cooperação/interação do aluno com o professor, com os colegas e com os recursos utili zados. 

A utilização de recursos da informática diz respeito ao uso de softwares para a construção e 

configuração de hipertextos, para animação de imagens e criação de ferramentas de interação 

on-line, correio eletrônico, entre outros. A adaptação desses recursos, somado ao paradigma 

educacional construtivista, prevê a formação de alunos autônomos para realizar seus estudos, 

levando-os a refletir, compreender, comparar, deduzir, dentre outras capacidades, com base na 

orientação  do professor. 

Porem, hoje, várias disciplinas de diversos centros da UNIVALI,  estão utilizando 

o TelEduc como apoio a disciplinas semipresenciais ou presenciais, como é o caso da 



 

 

disciplina Educação e Tecnologia II do quinto período do curso de Pedagogia no campus de 

Itajaí.  

Esta disciplina tem como uma de suas propostas discutir a EAD e o uso dos AVA, 

e acompanhando a tendência da instituição, optou-se por um trabalho mais específico com o 

TelEduc. 

Mesmo em nível de pós-graduação, no Grupo de Pesquisa – Mídia e 

Conhecimento, também presencial, o TelEduc foi o ambiente virtual que, em vários 

momentos, serviu de suporte ao grupo, onde a ferramenta Portfólio  serviu como deposito de 

textos, links e apresentações, ou seja,  o ambiente serviu também como repositório.   

  Desse modo, quando se planeja uma disciplina presencial, que utili za uma 

ferramenta tecnológica (idealizada para a EAD), como mediadora entre professor e aluno, é 

preciso conhecer as conseqüências da adaptação desta ferramenta em sala de aula. Incluir 

vários mecanismos que permitam aos alunos interagirem com todas as informações 

disponíveis, ou seja, realizar as atividades relacionadas ao contexto das informações 

transmitidas, participar das sessões de bate-papo para questionar ou sumarizar o que eles 

aprenderam, enviar mensagens utilizando um sistema de correio eletrônico para tirar dúvidas 

com o professor ou entre os colegas de classe ou participar de um fórum de discussão, com 

questionamentos naquele momento da disciplina, permitindo acompanhamento e comentários 

dos registros através da visualização.  

Dessa forma, a disciplina se converte num espaço real de interação, de troca de 

resultados, de comparação de fontes, de enriquecimento de perspectivas, de discussão das 

contradições e de adaptação dos dados à realidade dos alunos. O professor não é “dono da 

verdade” , mas o organizador do processo de ensino/aprendizagem. Estimula, acompanha a 

pesquisa e debate os resultados com os alunos. 

Entretanto, preparar disciplinas que utili zem mecanismos de comunicação, 

organização e administração e disponibilizá-los no ambiente é uma tarefa relativamente 

complexa, a qual exige bastante empenho do professor. São necessários conhecimentos que 

vão além do conteúdo e da forma de conduzir a disciplina. Sendo assim, esta trajetória de 

utili zação dos AVA na UNIVALI trouxe inovações e contribuições, mas também dúvidas e 

dificuldades para professores e alunos. 

Portanto, esta pesquisa justifica-se à medida que estas dúvidas e dificuldades 

necessitam de alguns esclarecimentos. Sendo que se acredita  ser importante e relevante para a 



 

 

área da Educação e suas relações com as tecnologias da informação e comunicação, conhecer 

os efeitos da utili zação de um ambiente virtual de aprendizagem em uma disciplina presencial 

de graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Conhecer os efeitos da utilização de um ambiente virtual de aprendizagem em 

uma disciplina presencial de graduação, intitulada Educação e Tecnologia II , do curso de 

Pedagogia da UNIVALI, em dois momentos: intensivo2 de novembro/dezembro de 2002, e 

intensivo de junho/julho de 2003. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Comparar o acesso às ferramentas de comunicação do TelEduc na disciplina 

Educação e Tecnologia II , nos dois  intensivos de novembro/dezembro de 2002 e de 

junho/julho de 2003; 

- Identificar a regularidade de acesso às ferramentas de organização e 

comunicação nos dois momentos intensivos citados; 

- Verificar os registros feitos pelos alunos nas ferramentas do tipo assíncronas, 

Fórum, e Portfólio, e da ferramenta síncrona Bate-papo; 

-Verificar se houve interatividade de forma cooperativa e autônoma no uso do 

TelEduc num dos momentos dos intensivos. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Disciplina ministrada em 15 encontros consecutivos de segunda à sexta, geralmente no final de cada semestre. 



 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

4.1 Aprendizagem Cooperativa Apoiada por Computador  

 

Na sociedade em que vivemos, tenhamos uma “vida digital” ou não, o peso da 

influência do social e cultural no desenvolvimento pessoal é cada vez mais considerado. Os 

pensadores atuais, entre os quais Pierre Levy, Edgar Morin, Humberto Maturana e José 

Armando Valente, classificam como fundamental esta importância. No estabelecimento de 

sua teoria sobre a Ecologia Cognitiva, Levy (1993) afirma que: "... a inteligência ou a 

cognição são resultados de um rede complexa,... não sou eu que sou inteligente, mas eu com o 

grupo humano do qual sou membro. O pretenso sujeito inteligente nada mais é do que um dos 

microatores de uma ecologia cognitiva que o engloba e restringe." (LEVY,1993). 

Piaget, que tem sido criticado por não ter privilegiado o social no 

desenvolvimento cognitivo, também considerava a importância das interações. Para ele, “é 

precisamente a permuta constante de pensamento com o eu nos permite descentrar e assegurar 

a possibilidade de coordenar interiormente as relações que emanam de pontos de vista 

distintos” . (PIAGET, 1973). Permanece o conceito básico da ação do sujeito sobre o objeto, 

só que agora o eu transforma-se em nós, e as ações dão lugar às interações. 

Para Piaget (1973), a cooperação é definida como co-operação, isto é, cooperar 

na ação é cooperar em comum. A cooperação caracteriza-se pela coordenação de pontos de 

vista diferentes, pelas operações de correspondências, reciprocidade ou complementaridade e 

pela existência de regras autônomas de condutas fundamentadas de respeito mútuo. 

Prosseguindo com o trabalho de Piaget, Perret-Clemont (1998) concentrou-se na 

influência  das interações sociais, no desenvolvimento cognitivo, a partir dos resultados de 

Doice & Mugni apud Dill enbourg (1995), que mostraram que, em certas condições, o trabalho 

de pares era melhor do que dos indivíduos. Destas considerações podemos depreender que a 

aprendizagem acontece no interior de cada indivíduo, mas que pode ser incentivada pelas 

relações sociais, isto é, atribui às interações sociais ou à cultura um papel preponderante no 

desenvolvimento cognitivo do sujeito. Este é o princípio básico da aprendizagem cooperativa 

(DILLENBOURG, 1995). 



 

 

A Aprendizagem cooperativa apoiada por computador (ACAC) é uma área de 

estudo que trata de formas pelas quais a tecnologia pode apoiar os processos de 

aprendizagem, promovidas através de esforços e cooperação entre estudantes, trabalhando em 

uma dada tarefa. Podemos ainda dizer que a aprendizagem cooperativa é uma técnica com a 

qual os estudantes se ajudam no processo de aprendizagem, atuando como parceiros entre si e 

com o professor, visando adquirir conhecimento sobre um dado objeto. 

A fim de propiciar um ambiente cooperativo, norteado na aprendizagem, surgiu a 

área de pesquisa nomeada Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (Computer 

Supported Cooperative Learning – CSCL). A CSCL é apontada por alguns autores como 

sendo uma subdivisão do Trabalho cooperativo suportado por computador (Computer 

Supported Collaborative Work – CSCW). Estas disciplinas científicas delimitaram o  

groupware, que é soma do software e hardware que suportam e ampliam o trabalho ou 

aprendizado em grupo. Seria o resultado das pesquisas na área de CSCW, tais como correio 

eletrônico, co-autoria, etc. (DILLENBURG, 1995). 

Existe uma grande polêmica na utilização dos termos “colaboração” e 

“cooperação” . Panitz (1996) fez uma revisão sobre esta controvérsia e concluiu que 

colaboração implica em um processo mais aberto, onde os integrantes do grupo interagem 

para atingir um objetivo comum, enquanto na cooperação existe uma organização maior do 

grupo, com um maior enfoque no controle da situação pelo professor. Para evitar confusão 

neste trabalho, utilizaremos o termo aprendizagem cooperativa, segundo Santoro (1999) e 

Barros (1994), como referência ao construto “co-operação” , oriundo da teoria de Piaget, onde 

cooperação simula as trocas sociais entre os indivíduos, com objetivo de compartilhamento, 

que pressupõe um acordo inicial tolerado por uma base conceitual comum, nessas interações 

deve estar contemplado o respeito mútuo a reflexão e a formação de um aluno autônomo, que 

é base para a reciprocidade das trocas sociais. 

  O Aprendizado Cooperativo Apoiado por Computador, entendido como uma 

estratégia de ensino/aprendizagem, na qual interagem duas ou mais pessoas para construir o 

conhecimento, através de discussão, reflexão e tomada de decisão (autonomia). É um 

processo no qual os recursos informáticos atuam como mediadores, sob a influência do 

professor, que estabelece uma relação de intérprete entre o aluno e o ambiente, e um dos 

fatores fundamentais que norteiam a cooperação/interação é a teoria de aprendizagem, na qual 

a interação cooperativa está baseada. 



 

 

Nesta linha, Santoro (1999) destaca as teorias de aprendizagem em ambientes 

virtuais ao afirmar que “um dos fatores mais importantes que regulam a cooperação/interação 

é a teoria da aprendizagem, a qual a interação cooperativa será baseada, buscando reconhecer 

a dinâmica envolvida nos atos de ensinar e aprender, partindo do reconhecimento da evolução 

do homem...” .(SANTORO, 1999). 

Também, para Otsuka (2001), as características do trabalho em grupo é o primeiro 

passo para a contribuição ao trabalho cooperativo/interativo suportado por computador. 

Segundo a autora, algumas características são fundamentais para um trabalho em grupo. Estas 

características são denominadas de funcionalidades: a comunicação, a negociação, a 

coordenação, o compartilhamento, a percepção, a construção cooperativa de conhecimentos, a 

representação de conhecimentos e avaliação cooperativa.  

Otsuka (2001) identifica três teorias que atualmente podem potencializar os 

ambientes virtuais de aprendizagem:  

- teoria sócioconstrutivista - desenvolvimento da teoria de Piaget, porém com 

maior ênfase na interação, ao invés da ação propriamente dita;  

- teoria sóciocultural - baseada na teoria da zona de desenvolvimento proximal de 

Vygotsky, que focaliza  a relação estabelecida pela interação social no desenvolvimento 

cognitivo do indivíduo;  

- teoria de cognição distribuída - prioriza a importância do ambiente 

(compreendido pelos contextos social e físico) no desenvolvimento. 

Pelas características do Ambiente virtual de aprendizagem, util izado nesta 

pesquisa, e pela abordagem cooperativa/interativa que leva a uma reflexão e a formação de 

um aluno autônomo, a teoria de aprendizagem escolhida para nortear esta pesquisa foi a 

Epistemologia Genética de Jean Piaget. Segundo Giraffa (1995), no desenvolvimento 

cognitivo, quando o indivíduo, ao interagir com o seu meio, encontra alguma coisa 

razoavelmente similar ao que ele já conhece, ele a "assimila". Mas, caso esta seja diferente de 

tudo o que ele conhece, então, ou ele a ignora ou muda sua forma de pensar para "acomodar" 

este novo conhecimento. Para chegar ao estado de acomodação, o indivíduo passa por um 

processo de "equilibração", que consiste no alicerce da teoria de Piaget. 

Todo e qualquer crescimento cognitivo só ocorre a partir de uma ação, concreta 

ou abstrata, do sujeito sobre o objeto de seu conhecimento. Por conseqüência, a teoria 

construtivista de aprendizagem, baseada na Epistemologia Genética (PIAGET, 1990), tem 



 

 

este pressuposto como sua pedra estrutural, colocando a ação, ou, mais especificamente, a 

interação, como requisito fundamental para sua prática. (NITZKE,1999). 

No caso da aprendizagem cooperativa/interativa apoiada por computador, o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é o ponto importante dessa interação. Entende-se 

AVA como uma sala de aula virtualizada e acessível, via Internet. 

 

4.2 O Interacionismo Construtivista 

 

O construtivismo é uma teoria, uma idéia, um modo de produção do 

conhecimento e um movimento do pensamento que surgiu do avanço das ciências,  da 

filosofia nos últimos séculos. Teoria que permite o aluno ler o mundo em que vive. 

Construtivismo não é um método, não é uma prática, nem muito menos uma técnica de 

ensino, mas uma teoria que ajuda reinterpretar as coisas do universo. 

O universo, no nível micro e no nível macro, está em constante movimento, está 

se constituindo e se construindo. 

Segundo a Epistemologia Genética, o homem quando nasce, apesar de trazer uma 

herança genética, não é capaz de formular a mais simples operação de pensamento. O sujeito 

e o objeto são projetos a serem construídos. Assim, sujeito e objeto não têm existência 

anterior: eles se constroem e se constituem pela interação. O conhecimento não procede 

apenas da experiência do sujeito sobre o objeto e nem da programação inata do sujeito, mas 

resulta tanto da interação recíproca do sujeito com o meio, quanto às armações e desarmações 

do sujeito com o objeto. Nessas interações, surgem as construções cognitivas sucessivas, 

capazes de produzir novas estruturas em um processo contínuo e assíduo. 

Desta forma, a aprendizagem acontece quando a informação é processada pelas 

estruturas mentais agregadas a essas estruturas. Assim, as estruturas mentais vão incorporando 

o conhecimento incorporado, que são colocados para funcionar diante de situações 

problematizadoras e desafiadoras. 

Para Piaget, o desenvolvimento da inteligência se explica pela interação recíproca 

existente com a gênese da inteligência e do conhecimento. Segundo o modelo epistemológico 

criado por Piaget, baseado na interação sujeito – objeto, o conhecimento não está nem no 

sujeito, nem no objeto, mas na interação entre ambos. A formação de conhecimento está 



 

 

associada a uma ação simultânea do sujeito e do objeto, um sobre o outro e, portanto, é 

possível afirmar que a formação do conhecimento acontece enquanto sujeito e objetos estão se 

formando. A ação tem a função de estabelecer o equil íbrio rompido entre o sujeito e o seu 

ambiente, ou seja, é o elo entre pessoa e mundo. Esse elo envolve a afetividade e a cognição, 

por isso, a formação do conhecimento envolve vida cognitiva e afetiva, que se completam no 

processo(PIAGET, 1972 ). 

Assim, a inteligência, segundo a Epistemologia Genética, é um processo ativo de 

interação entre sujeito e objeto, a partir de ações que começam no organismo biológico e 

culminam em operações reversíveis entre o sujeito e sua interação com os objetos, portanto, 

logo, é construído e em constante processo de transformação. A inteligência é dinâmica, 

decorrente da construção de estruturas de conhecimento que, à medida que vão sendo 

construídas, vão sendo alojadas no cérebro. Assim, a inteligência não aumenta por acréscimo, 

mas por organização. Dá-se o processo de desenvolvimento da inteligência humana para que 

o sujeito consiga manter o equil íbrio com o meio ambiente. Quando o equilíbrio se rompe, o 

indivíduo atua sobre o que lhe foi afetado, buscando o equil íbrio através da adaptação e 

organização. A base biológica desta construção vai acontecendo à medida que ocorrem as 

relações, trocas recíprocas de ação com o objeto do conhecimento, onde a ação intelectual 

sobre o objeto se constitui em sugar dele qualidades que a ação e a coordenação das ações do 

sujeito depositaram neles. 

Piaget coloca que os fatores de desenvolvimento são a hereditariedade, a 

maturação biológica, a interação social, a experiência física com objetos e a equili bração. 

Todo tipo de conhecimento que o sujeito constrói em sua vida – lógico, físico, 

social, matemático – requer interação com os objetos ou com as pessoas.  As ações podem ser 

manipulações físicas ou mentais (pensar) de objetos ou eventos. As experiências ativas são as 

que provocam assimilação e acomodação, resultando em uma mudança cognitiva (mudança 

nas estruturas ou esquemas). 

A interação social é outro fator de desenvolvimento cognitivo. Interação, quer 

dizer o intercâmbio de idéias entre as pessoas, item muito importante para o desenvolvimento 

social. Os conceitos ou esquemas que são desenvolvidos pelas pessoas podem ser 

classificados: (1) os que sensorialmente têm referentes físicos acessíveis, por exemplo, 

cadeira; (2) os que não têm referentes físicos, como, por exemplo, o conceito de ética. Os 

alunos podem desenvolver um conceito comumente aceitável de cadeira (conhecimento 

físico), independente dos outros alunos, mas não podem desenvolver um conceito aceitável de 



 

 

ética (conhecimento social) independente dos outros. Enquanto os conhecimentos são 

socialmente definidos, a pessoa depende da interação/cooperação para construção e validação 

dos conceitos. 

A equilibração contrabalança os outros fatores, isto é, equilibra uma descoberta 

nova com todo o conhecimento construído até então pela pessoa. ASSIMILAÇÃO e a 

ACOMODAÇÃO são os mecanismos de equil íbrio. 

As possibili dades de entendimento tendem a ser assimiladas . Se ele possui as 

estruturas necessárias, a aprendizagem tem o significado real a que se propôs. Se, ao 

contrário, ele não possuir essa estrutura, o sujeito o ignora ou muda sua forma de pensar para 

acomodar esse novo pensamento.  Assim, havendo o desafio, ele faz um esforço contrário ao 

da assimilação: ele age no sentido de transformar-se em função das resistências impostas pelo 

objeto. 

Neste caso, desequilíbrio é fundamental para que haja falha, para  que o sujeito 

sinta necessidade de reequil íbrio, o que se dará a partir da ação intelectual desencadeada 

diante do obstáculo. Surge, então, a abstração reflexiva, onde se dá a construção do 

conhecimento lógico-matemático (a partir do pensar sobre as experiências com objetos e 

eventos), resultando num equil íbrio superior e na conseqüente satisfação da necessidade. 

Esta organização estabelece o equilíbrio entre as estruturas existentes e as novas, 

ou seja, refaz todo o conjunto, construindo e reconstruindo as estruturas num processo 

ininterrupto.  

Para a Epistemologia Genética, conhecer é transformar o objeto e, com isso, 

transformar a si mesmo. O conhecimento não nasce com o indivíduo e nem é transferido do 

ambiente. O sujeito constrói seu conhecimento na interação/cooperação com seu meio 

físico/social, e esta construção depende, pois, das condições do sujeito e das condições do 

ambiente. 

Numa abordagem construtivista, o conhecimento é experimentado por meio de 

uma atividade cognitiva de criação de sentido pelo aluno. O papel assumido por ele é 

fundamental. A aprendizagem acontece pela interação/cooperação que o aluno estabelece 

entre os diversos elementos de seu ambiente, que inclui as informações disponíveis (saberes 

científicos e práticos). A natureza e o tipo de interações/cooperaçãoes agil izadas dependem da 

percepção que o indivíduo tem dos diversos elementos 



 

 

As atividades devem ser centralizadas no aluno, e os temas inter-relacionados, 

contextualizados e compartilhados em ambientes onde os alunos possam ser construtores de 

suas próprias estruturas intelectuais. 

Um "ambiente construtivista" exige alguns pressupostos básicos da teoria 

piagetiana, que devem ser levados em conta: tem que ter uma relação grande do aluno com o 

objeto de estudo. Essa relação não significa apenas navegar no ambiente ou o escolher entre 

as ferramentas. A relação deve passar além disso, integrando o objeto de estudo à realidade do 

aluno, dentro de suas condições, de forma a estimulá-lo e desafiá-lo, permitindo que as novas 

situações criadas possam ser adaptadas às estruturas cognitivas existentes, propiciando assim 

seu desenvolvimento. A relação deve abranger não só o universo aluno - computador, mas, 

preferencialmente, também o aluno - aluno e aluno – professor, através ou não do 

computador.  

Outro aspecto primordial é a cooperação no compartilhamento de informação para 

a busca da formação do aluno: uma nova ordem revolucionária  retira o poder e autoridade do 

professor,  transformando-o de todo detentor do saber para um "educador-educando" 

(aprender a aprender), guia estimulador das interações sociocooperativas.  

Muitas teorias sobre aprendizagem parecem concordar com a idéia de que a 

aprendizagem é um processo de construção de relações, em que o aprendiz, como ser ativo, na 

interação com o mundo, é o responsável (pela direção e significado do aprendido). O processo 

de aprendizagem, feitas estas considerações, se dariam em virtude do fazer e do refletir sobre 

o fazer, sendo fundamental no professor o "saber", o "saber fazer" e o "saber fazer fazer". 

Nessa perspectiva, o ensino se esvazia de sentido, dando lugar à idéia de mediação 

As implicações pedagógicas da abordagem construtivista no AVA redimensionam 

o papel do professor na construção da inteligência. O aluno constitui com o ambiente (objeto) 

uma totalidade. À medida que o aluno interage com o ambiente, novas estimulações passam a 

exigir-lhe novas condutas, tirando-o do estado de equilíbrio cognitivo a que estava 

acostumado. No resultado das novas solicitações feitas pelo ambiente, o aluno deve ser o que 

busca parceiros, formando novos padrões de conduta ou esquemas aumentando a cooperação, 

na busca de condutas cognitivas. 

 Assim, podemos concluir que, ao propor qualquer projeto educacional que vise à 

formação de sujeitos, é necessário refletir sobre a mediatização dos conteúdos pelas novas 

tecnologias e no caminho percorrido pelo aprendiz, para se apropriar das informações e 



 

 

construir seu conhecimento. Assim, torna-se imprescindível uma reavaliação dos nossos 

modelos e nossas práticas pedagógicas, no sentido de repensar nosso trabalho educativo, uma 

vez que a utili zação das novas tecnologias na educação não é neutra. Essa utili zação embute 

uma determinada visão de homem, mundo e sociedade, pois a aprendizagem é um fenômeno 

complexo, holístico, uma reorganização de percepções que permitem que se apreenda novas 

relações e se ganhe a percepção do mundo. 

4.3 Aprendizagem Cooperativa 

 

A aprendizagem cooperativa fornece um ambiente que aumenta e enriquece o 

processo de aprendizagem. Ao introduzir parceiros interativos em um sistema educacional, 

cria-se contextos sociais mais realísticos, aumentando, deste modo, a eficácia do sistema. Tal 

ambiente ajudaria sustentar os interesses do estudante e forneceria um habitat mais natural da 

aprendizagem. 

Como Piaget (1973) apontou, a aprendizagem cooperativa tem um papel 

primordial no desenvolvimento cognitivo construtivo. Sua teoria é consistente com outras 

teorias sociais da aprendizagem ao enfatizar a importância da cooperação. Piaget sentiu que a 

interação entre pares é compartilhada igualmente. Isto contrasta com interações adulto-criança 

ou professor-aluno, onde, geralmente, o anterior está no controle e o último segue 

determinações que o anterior professa, assim, não seguindo seus próprios processos de 

aprendizagem natural. 

Na instrução por computador “um-para-um”, o sistema interage com o um aluno e 

tenta personalizar a instrução às necessidades desse aluno. Por outro lado, em um ambiente de 

aprendizagem cooperativo “um-para-muitos”, o sistema interage com um grupo de estudantes, 

transmitindo o conhecimento subjetivo usando uma estratégia de aprendizagem cooperativa. 

Deve-se notar que a um ambiente “um- para-muitos” não é uma combinação dos “muitos” 

ambientes de aprendizagem “um-para-um” (DILLENBURG, 1996). 

Um ambiente que privilegie uma aprendizagem cooperativa concentra-se na 

depuração e integração do processo de aprendizagem e no conhecimento prévio dos  

estudantes com a ajuda dos pares colaborativos. A promessa da aprendizagem cooperativa 

deve permitir que os estudantes aprendam em contextos relativamente realísticos, 

cognitivamente motivadores, e socialmente enriquecidos da aprendizagem, comparados a 



 

 

outros paradigmas da instrução como a aprendizagem socrática, a descoberta da 

aprendizagem, a aprendizagem integrada, etc.  

Por exemplo, o estudante pode discutir as estratégias para resolver um problema 

dado em um domínio de resolução de problema, como a trigonometria ou a prática do uso 

coloquial de uma língua estrangeira, em um sistema baseado em computador de aprendizagem 

de língua. Com a Aprendizagem Cooperativa Apoiada por Computador (ACAC), o estudante 

pode discutir estas estratégias com um grupo de companheiros que aconselham, que 

recomendam, criticam, competem, motivam e dirigem o estudante para a compreensão melhor 

da disciplina (KUMAR,1996) . 

Há inúmeros estudos experimentais e de sistemas, disponíveis na li teratura, para 

enfatizar a eficácia da cooperação. Uma experiência na interação construtiva de Naomi 

Miyake (MIYAK E, 1986) confirma que, no processo de aprendizagem, o volume de crítica 

construtiva aumenta no aprendizado cooperativo. A experiência mostrou que 

aproximadamente 80% dos alunos obtiveram mais autocrítica (reflexão) durante a 

aprendizagem cooperativa, comparada a 20% que ocorreu quando os alunos estavam 

aprendendo sozinhos.  

A autocrítica é um dos contribuintes principais à eficácia da aprendizagem 

cooperativa. Esta experiência mostrou que os alunos poderiam ter perdido a oportunidade para 

uma compreensão melhor se não cooperassem. Os erros de conceitos nos pares poderiam ser 

postos ao uso eficaz, quando um par apropriado é encontrado para lidar com conceitos 

errados. Durfee (DURFFE, 1989) mostrou que o desempenho de uma rede de agentes de 

resolução de problemas é melhor quando há alguma inconsistência entre o conhecimento de 

cada agente. Assim, um jogo de conceitos errados, não justapostos, entre pares cooperativos, 

podia ser posto ao uso eficaz na aprendizagem cooperativa.  

A experiência da cooperação pode também facili tar o planejamento e resolução de  

problemas. Blaye (BLAYE, 1990) mostrou que as crianças que tinham trabalhado 

previamente como pares cooperativos na tarefa de resolver e planejar problemas eram duas 

vezes mais bem sucedidas do que as crianças que tinham tido a mesma quantidade de 

experiência trabalhando sozinhas.  

Há inúmeros outros estudos e ferramentas empíricos que ilustram as vantagens da 

aprendizagem cooperativa. Estas teorias, experiências e resultados indicam o efeito da 



 

 

cooperação na cognição humana e na necessidade para técnicas cooperativas em ambientes 

virtuais de aprendizagem. 

 

4.4 Elementos para Aprendizagem Cooperativa em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem 

É proposto pelo menos três elementos essenciais, sem os quais acreditamos não 

ser possível a viabilização de uma aprendizagem cooperativa em ambientes virtuais de 

aprendizagem (TIJIBOY, 2001) indicados na figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1  Postura Cooperativa  

Acreditamos ser este o elemento mais importante para possibil itar a aprendizagem 

cooperativa na Internet. Algumas atitudes/aspectos, explicitados e relacionados na figura 2 

fazem parte dessa postura, que por sua vez, promove o desenvolvimento de tais atitudes. As 

flechas de dupla via mostram esta relação dinâmica e dialética. 

 

 

Figura 1 - Aprendizagem Cooperativa em AVA  
FONTE: TIJIBOY, Ana Vilma – Disponível em: 
<http://www.niee.ufrgs.br/cursos/topicos-ie/ana/elemen.htm> 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os elementos são fundamentais. Porém, a interação (" inter-ação" ) é o 

elemento básico e inicial do processo, pois abre o canal de comunicação, devendo estar 

presente ao longo de todo o trabalho em grupo, possibili tando uma negociação constante 

entre os sujeitos envolvidos. As relações entre os sujeitos com postura cooperativa são do 

tipo heterárquicas , o que permite a tomada de decisão em grupo de forma consensual, não 

Figura 2 - Postura Cooperativa 
FONTE: TIJIBOY, Ana Vilma – Disponível em: 
<http://www.niee.ufrgs.br/cursos/topicos-ie/ana/eleme.htm> 
 



 

 

imposta de cima para abaixo ou de um(s) sobre o(s) outro(s). Estas relações heterárquicas 

promovem uma consciência social onde estão presentes a tolerância e a convivência com as 

diferenças .  

Por sua vez, e somente a partir dos elementos acima, é que os sujeitos se sentem 

parte importante e ativa do processo e passam a assumir uma postura de responsabili dade 

com relação a sua própria aprendizagem e a do grupo. Assim, surgem as contribuições 

individuais, dando início ao processo de colaboração, a fim de alcançar os objetivos comuns 

estabelecidos pelo grupo.  

As trocas sociognitivas ocorrem através da interação e colaboração entre os 

participantes e envolvem o compartilhamento de idéias, propostas, informações, dúvidas e 

questionamentos. Nestas trocas, o sujeito confronta seu ponto de vista com o do outro, 

descentrando o seu pensamento que poderá provocar reflexão e conflitos sociognitivos. 

Estes últimos dizem respeito à capacidade de entender e respeitar as diferenças e fazer 

relações, provocando, inicialmente, um desequil íbrio essencial para que ocorra uma 

reestruturação do pensamento.  

O papel do confli to sócio-cognitivo na construção cognitiva foi evidenciado pela 

psicologia social genética. Um conflito, nessa perspectiva, só será possível de ocorrer nas 

interações onde exista um sistema de centrações cognitivas opostas. (GARNIER, BEDNARZ 

e VLANOVSKAYA , 1996). Essa visão, associada à sociohistórica influenciou surgimento de 

termos como "cognição distribuída", ou "inteligência distribuída" ou "inteligência coletiva".  

Agindo de forma conjunta e coordenada, é possível construir uma " Inteligência 

Coletiva" , que é muito mais do que apenas a soma das contribuições individuais, é um todo 

coletivo, construído e reconstruído, elaborado e reelaborado, partilhado e compartilhado, o 

que certamente é mais enriquecedor para o grupo e também para o indivíduo.  

 

4.4.2  Estrutura do Ambiente  

 

Este elemento dá suporte prático para que ocorra a aprendizagem cooperativa em 

redes telemáticas, devendo ficar claro porém que ele é necessário nesse contexto, embora não 

suficiente.  



 

 

Estrutura do Ambinete 
FONTE: TIJIBOY, Ana Vilma – Disponível em: 
<http://www.niee.ufrgs.br/cursos/topicos-ie/ana/elemen.htm> 
 

A evolução da tecnologia faz com que os recursos que compõem a estrutura de 

um ambiente cooperativo para aprendizagem à distância sofram alterações e acréscimos 

devido aos avanços tecnológicos que ocorrem de forma rápida e dinâmica.  

De acordo com o que se dispõe atualmente, pode-se dizer que os recursos e suas 

formas de util ização, apresentados na figura 3 abaixo, são importantes para auxiliar o 

processo cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3  Funcionamento Heterárquico do Ambiente  

 

Um ambiente de aprendizagem requer um certo “ funcionamento”. Num ambiente 

cooperativo que privilegia relações heterárquicas, este “funcionamento” não poderia ser outro 

Figura 3 – Estrutura do Ambiente  
FONTE: TIJIBOY, Ana Vilma – Disponível em: 
<http://www.niee.ufrgs.br/cursos/topicos-ie/ana/eleme.htm> 



 

 

se não heterárquico. Com a finalidade de alcançar este tipo de gerenciamento, propomos 

alguns aspectos/elementos necessários, como mostra a figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda tomada de decisão num ambiente de aprendizagem cooperativo leva 

implícito um consenso de grupo, onde cada indivíduo que o constitui é autônomo na sua 

contribuição. Mas, tais contribuições só se tornam legítimas quando todos (ou a maioria) dos 

integrantes do grupo estiverem de acordo. Assim, o "gerenciamento" proposto não é aquele 

realizado por apenas uma ou poucas pessoas que tenham o papel de coordenar ou dirigir as 

interações, como se  tem  observado em experiências de EAD via redes de computador. Tais 

papéis ou funções poderão vir a existir, mas somente se é quando o grupo assim o achar 

conveniente.  

Em um ambiente onde não se tem normas previamente definidas, rígidas e 

impostas, faz-se necessário a organização e reorganização da dinâmica do ambiente, no que 

tange a objetivos, metas, papéis, estrutura física de acordo com as necessidades emergentes do 

grupo. Para tanto, avaliar e fornecer feedback, continuamente, se faz necessário, pois permite 

Figura 4 - Funcionamento Heterárquico 
FONTE: TIJIBOY, Ana Vilma – Disponível em: 
<http://www.niee.ufrgs.br/cursos/topicos-ie/ana/eleme.htm> 
 



 

 

verificar as falhas, os pontos fortes e fracos, e repensar a organização do ambiente 

cooperativo.  

 

4.5 O Pr incipio da Autonomia  

 

Para Piaget (1977), a composição do princípio de autonomia se desenvolve ao 

lado do processo de desenvolvimento da autoconsciência. No começo, a inteligência está 

fundamentada em atividades motoras, situado no próprio indivíduo, numa relação egocêntrica 

de si para si mesmo. É a consciência situada no eu. Durante essa fase, a criança joga consigo 

mesma e não  compartilha com o outro. É o chamado estado de anomia. A consciência dorme, 

o indivíduo não tem consciência do outro. Ao desenvolver-se e na complexidade das ações, o 

indivíduo percebe a existência do outro e passa a perceber a obrigação de regras, de 

hierarquia, de autoridade. O controle está localizado no outro. O indivíduo modifica o eixo de 

suas relações de si para o outro, de maneira unilateral, em direção à heteronomia. A verdade e 

a decisão estão focados no outro. Desta forma, a regra é exterior ao indivíduo e, por 

conseqüência, toda a consciência é a partir do outro. Então, a consciência da obrigação ou do 

caráter imperativo de uma regra supõe uma consideração de respeito à autoridade do outro. É 

o estado de relação sob o determinismo social. Sofre o indivíduo uma coação social.  

O estado de autonomia se fundamenta focado no reconhecimento do outro como 

ele mesmo e no respeito mútuo. As regras são estabelecidas cooperativa e racionalmente. A 

consciência de si se estabelece na relação com o outro. Uma constituição apoiada na 

interação. O indivíduo é sujeito de seus atos. As analogias interindividuais estão presentes 

em todos os sentidos e as regras derivam no coletivo e são arquitetadas nas relações, 

produzidas pelas relações, e não por um indivíduo ou por um determinado grupo para os 

outros. Os indivíduos fazem parte do organismo, do respeito e das reformulações das regras, 

toda vez que novas relações ou novas opções se fizerem necessárias. É um estado de 

autoconsciência.  

Na heteronomia, as regras ou leis aparecem como físicas e morais, 

simultaneamente. As relações são calcadas no respeito unilateral e a disciplina impera sobre 

as relações de cooperação. Há uma coação progressiva que o ambiente exerce sobre o 

indivíduo desde o começo de sua saída do estado de anomia, chamada de intervenção social. 



 

 

Quer dizer, há uma dicotomia entre o individual e o social em vários níveis de consciência da 

regra.  

Na autonomia, as regras e as leis são opções que o sujeito faz no convívio social 

pela autodeterminação. Não é possível uma autonomia intelectual sem uma autonomia moral, 

pois ambas se sustentam no respeito mútuo, o qual, por sua vez, se sustenta no respeito a si 

próprio e reconhecimento do outro como ele mesmo. (PIAGET, 1977)  

Para Piaget (1977), o indivíduo pode ter alcançado a autonomia em relação a uma 

determinada ação, mas, em relação a outra, permanece heterônimo, isto depende do seu nível 

de entrosamento a respeito de cada ação, ou seja, do nível de autoconsciência e reflexão que 

alcançou.  

A ausência de consciência do eu e a consciência focada na autoridade do outro 

impedem a cooperação, em relação ao comum, pois este não permanece. A consciência 

focada no outro extingue a ação do indivíduo como sujeito. O indivíduo fica  submetido às 

regras, e as pratica em função do outro. Segundo Piaget (1977), este estágio pode simular a 

passagem para o nível da cooperação, à medida que o indivíduo se depara com condições e 

possibilidades de identificar o outro como ele mesmo e não como si próprio.  

Neste sentido, pode-se inverter o sentido da regra. Pois a verdade da regra não 

está nela mesma, mas no entendimento, no acordo mútuo, na reciprocidade de sua aplicação. 

Assim, a diferença básica entre coação e cooperação é que a coação atribui regras totalmente 

elaboradas e se funda na heteronomia. A cooperação oferece um método de organização 

continuada das regras. Quer dizer, as regras são derivadas do respeito mútuo. A cooperação é 

um método que se constitui pelo seu próprio exercício. Nunca uma coação pode determinar-

lhe o aparecimento.  

Autonomia não é herdada, é uma construção, a constituição do indivíduo como 

sujeito no coletivo e seu procedimento é a cooperação. O entendimento da eficácia de 

construção do indivíduo e do esforço para a construção do social mostram que eles são 

interconstituídos, não só no sentido que um constitui o outro, mas  que o individual e o social 

são interdependentes. O indivíduo só é indivíduo à medida  que é social, e o social, por sua 

vez, nasce à medida que seus componentes são indivíduos. Essa relação, quando situado em 

um dos pólos, anula no outro o exercício da autonomia. Mas quando direcionada na possível 

interação entre os dois pólos potencializa a autonomia e demanda sensibilidade para 



 

 

perceber o outro. A coexistência cooperativa precisa que cada um se reconheça em si mesmo 

na relação com o outro.  

Nesta relação entre o pedagógico e o tecnológico, é insignificante mostrar que a 

velocidade do avanço científico-tecnológico, cada vez mais aumenta  a contradição entre uma 

visão fragmentada e a obrigação de uma síntese de nossa ontogenia. Ter em mente este tipo de 

proposta pedagógica implica na preocupação em desenvolver ações em que o interagir, 

acompanhar e o compartilhar são forças permanentes que definem os níveis e as relações que 

se constituem entre os indivíduos, principalmente em ações de cooperação.  

Neste sentido, os trabalhos nos ambientes virtuais devem estar pautados no 

respeito à singularidade, à diversidade e à especificidade dos interesses de cada aluno e do 

grupo, enquanto este estabelece relações para aprofundar seus conhecimentos, sejam 

presenciais ou virtuais. O estar juntos virtual (VALENTE, 1999), em interações recorrentes, 

faz do outro um legítimo outro.  

São as inter-relações  que constituem o domínio de condutas em que se dá a 

operacionalidade da aceitação do outro como legítimo outro na convivência, e é esse modo 

que conta  no social. Só são sociais as relações que se fundam na aceitação do outro como um 

legítimo outro, e tal aceitação só ocorre quando os envolvidos têm um certo nível de 

autonomia.  

Segundo Valente (1999) o ‘estar junto virtual’ é uma modalidade de educação a 

distância que oferece condições para implantar situações muito favoráveis para a construção 

de conhecimento e exige do participante envolvimento, acompanhamento e assessoramento 

constantes. Aqui, o aprendiz terá que refletir sobre o que fez e depurar as idéias, objetivando 

chegar às informações necessárias e “ incorporando-as à descrição da resolução do problema, 

e repetir o ciclo da descrição-execução-reflexão-depuração-descrição” (VALENTE, 1999). 

Esse “estar junto” virtual ou presencial pressupõe que o formador construa e 

proponha uma situação-problema para os participantes; a partir daí, formador e participantes 

podem iniciar, conjuntamente, a inter-aprendizagem e, por intermédio dessas relações 

intersubjetivas, produz-se uma forma autêntica da reflexão e ação. De modo que, nesse ciclo 

de pensar-agir e agir-pensar, todos os pares podem, afinal, começar a refletir sobre seu fazer 

diário. 



 

 

4.6 O Ambiente Virtual de Aprendizagem  

Os ambientes virtuais baseados na Internet, geralmente apresentam um modelo 

básico, no qual as estruturas das páginas já estão definidas, e um conjunto adicional de 

recursos podem ser acrescentados à estrutura do curso. A criação do curso é feita através do 

preenchimento de formulário que geram, automaticamente, suas páginas, e os recursos 

adicionais selecionados que, normalmente, são constituídos de ferramentas de comunicação, 

segurança de acesso, estatísticas de uso, acesso a banco de dados, elaboração de exercícios. 

As ferramentas que compõem esses ambientes estão organizadas em três grupos básicos, 

administração, autoria e uso dos alunos (ROMANI, 2000). 

O AulaNet é um ambiente de software baseado na Web, desenvolvido no 

Laboratório de Engenharia de Software - LES - do Departamento de Informática da PUC-Rio, 

para administração, criação, manutenção e participação em cursos a distância. 

Os cursos criados no ambiente AulaNet enfatizam a cooperação entre os 

aprendizes e entre aprendiz e docente e são apoiados em uma variedade de tecnologias 

disponíveis na Internet. 

O AulaNet 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 reutili zação de conteúdos já existentes em mídia digital, 

através, por exemplo, da importação de arquivos.  

A utili zação do AulaNet (figura 5)possibil ita que sejam criados cursos a distância 

através da Internet, com bastante facilidade, dotados de elevado grau de interatividade e com 

intensa participação do aprendiz, sem que o autor precise ter um conhecimento profundo do 

ambiente web. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tutorial está organizado em módulos que contém o que você precisa saber para 

criar, participar e fazer manutenção de cursos a distância.  

 

Outro Ambiente Virtual de Aprendizagem é o da UNISINOS, que tem como 

objetivos: util izar a EAD como apoio para ampliar e enriquecer os espaços de aprendizagem, 

privilegiando a atividade do sujeito na construção do conhecimento.  

Possibilitar a interdisciplinaridade num ambiente de cooperação entre sujeitos, nos 

diversos cursos e disciplinas oferecidos pelas instituições de ensino superior. 

Oportunizar um espaço de interação entre os sujeitos, através de diferentes tipos e 

objetos de conhecimento, possibili tado pelo ambiente. 

A metodologia para utilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é 

baseada no pressuposto da atividade cooperativa, envolvendo diversos espaços de interação e 

possibilitando um processo de ação-reflexão continuados dos sujeitos da aprendizagem - 

alunos e professores. A interdisciplinaridade, possibilitada no ambiente, oportuniza o 

desenvolvimento do pensamento e da autonomia através de trocas intelectuais, sociais, 

culturais e políticas e favorece a tomada de consciência.  

Figura 5 – Página inicial do Ambiente Virtual AulaNet 
Fonte:  http://www.ccead.puc-rio.br/aulanet2/ 
 



 

 

Cabe aos professores participar, instigar a discussão, acompanhar e analisar a 

construção do conhecimento através da participação individualizada de cada participante nos 

espaços de interação disponibil izados no ambiente.  

A avaliação do processo de aprendizagem dos participantes será formativa, 

continuada e realizada ao longo do curso, através das interações realizadas nos diferentes 

espaços possibilitados pelo ambiente.  

A avaliação do ambiente em uso pode ser realizada individualmente ou de forma 

cooperativa, sendo avaliado constantemente através das possibili dades oferecidas e efetivada 

no uso dos espaços, o que viabilizará uma revisão e/ou uma reconstrução do processo em 

andamento. Descrição do ambiente de trabalho(fig. 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Agenda: espaço no qual estão apontados os (eventos, chat, cursos, seminários, 

congressos,... ).  

• Chat: é um espaço de encontro virtual, que tem dia e hora marcados previamente (ver 

agenda). É o momento em que todos estarão sendo convidados para se fazerem presentes na 

sala de aula virtual, que constitui o espaço da discussão. Nesta "sala" todos poderão expor 

seus pontos de vista.  

• Correios: outro recurso para a comunicação individual. Através dos correios, os alunos 

podem trocar informações com os professores, de forma individual.  

Figura 6 – Página inicial do Ambiente Virtual da UNISINOS 
 https://ava.unisinos.br/indexava.htm 



 

 

• Diário: é o espaço em que se registra todas as atividades, reflexões, como se fosse um 

caderno individual de apontamentos.  

• Fórum de discussões - é o espaço para discussões onde cada participante, professor/aluno, 

a qualquer hora, pode registrar comentários, contribuições e reflexões, ficando disponibilizado 

a todos os participantes.  

• Mapa do Site: contém a estrutura de acesso a qualquer um dos espaços do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem.  

• Mural: espaço para deixar recadinhos, avisos, convites, ...  

• Oficinas Temáticas: espaço de trabalho com diferentes temáticas, tais como: Softwares 

Educacionais, Softwares de Apoio, Teorias de Aprendizagem, Artigos, Projetos (Páginas 

Pessoais, seminários em Power Point), sessão para UpLoad.  

• Arquivo (Portfólio Cooperativo): espaço para a construção de artigos de forma 

cooperativa, registros do Chat. 

• Arquivo (Portfólio Individual) - espaço onde ficarão as contribuições de cada participante 

individualmente. Estas auxiliarão o professor a acompanhar o desenvolvimento individual de 

cada participante, através das interações realizadas.  

• Tira-Dúvidas: espaço para questionamentos sobre a operacionalização do ambiente de 

trabalho.  

• Trabalho de Campo: espaço para registros relacionados aos trabalhos específicos do 

campo de estudo fora da sala de aula.  

• Virtualteca: espaço que armazena e aceita armazenamento de links para: Artigos, Projetos, 

Organizações/instituições, Tutoriais, Grupos de Estudo e Pesquisa, Conhecimentos Gerais.  

Quanto ao uso interno: O AVA é de livre e irrestrito acesso a toda a comunidade acadêmica 

da UNISINOS. Os interessados no uso do AVA como ambiente para a aprendizagem devem 

solicitar a sua disponibilização à Direção do Centro de Ciências Humanas. 

 

 

 

 



 

 

4.6.1 O TelEduc 

 

O TelEduc  é um ambiente para criação, participação e administração 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 NIED3 da Unicamp. O TelEduc foi desenvolvido de forma participativa, 

ou seja, todas as ferramentas foram idealizadas, projetadas e depuradas segundo necessidades 

relatadas por seus usuários, com a facilidade de uso por pessoas não especialistas em 

computação, a flexibilidade de usá-lo, é um conjunto enxuto de funcionalidades. Com isso, 

ele apresenta características que o diferenciam de outros ambientes para educação a distância 

disponível no mercado.  

 O TelEduc foi concebido tendo como elemento central a ferramenta que 

disponibili za Atividades. Isso possibil ita a ação onde o aprendizado de conceitos em qualquer 

domínio do conhecimento é feito a partir da resolução de problemas, com o subsídio de 

diferentes materiais didáticos como textos, software, referências na Internet, dentre outros, 

que podem ser colocadas para o aluno usando ferramentas como: Material de Apoio, Leituras, 

Perguntas Freqüentes, etc. 

Hoje, estão cadastradas cerca de uma centena de instituições usuárias do ambiente 

(http://TelEduc.nied.unicamp.br/TelEduc); é possível ver entre elas dezenas de universidades 

que já estão usando o ambiente virtual de aprendizagem – TelEduc.   

A página de entrada do ambiente é dividida em duas partes. À esquerda, estão as 

ferramentas que serão utilizadas durante o curso e, à direita é apresentado o conteúdo 

correspondente à ferramenta selecionada na parte esquerda. Ao se entrar no curso, é 

apresentado o conteúdo da ferramenta Agenda, que contém orientações do que deve ser feito 

em um determinado período, informações atualizadas, dicas ou sugestões dos formadores para 

os alunos. Essa página funciona como um canal de comunicação (diária, semanal, mensal, 

etc.) direto entre formadores e alunos. 

Em diferentes momentos de um curso o formador pode utilizar um subconjunto 

qualquer de ferramentas, que fica visível no menu à esquerda. O oferecimento ou não de cada 

uma delas faz parte da metodologia adotada pelo formador. (Figura 7) 
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A forma atual do ambiente compreende um conjunto de ferramentas, dividido em 

três grandes grupos: Coordenação(preferimos chamar de organização), comunicação e 

administração. 

A sugestão da troca da ferramenta de coordenação para organização deve-se ao 

fato de que todas as ferramentas deste grupo, de alguma forma, organiza e subsidia as ações 

do curso. O ambiente TelEduc se baseia na abordagem cooperativa e contextualizada. Desta 

forma, o ambiente oferece um conjunto de mecanismos de comunicação, organização e 

administração, a fim de que o professor possa customizar seu curso com os objetivos de 

aprendizado, os quais deseja que sejam alcançados. Assim, segundo a abordagem do 

ambiente, acredita-se na idéia de que "para cooperar, as pessoas têm que se organizar, e para 

se organizar, as pessoas precisam se comunicar" (ROCHA, 2001). 

A idéia de uma ferramenta de coordenação (dispor em ordem, norma, métodos) 

leva a um falso julgamento que coordenar é ser responsável pelo pedido de criação do curso 

no servidor, planejamento das atividades e gerenciamento do curso; definição e distribuição 

Figura 7 - Página incial do TelEduc – Disciplina Educação e Tecnologia II – Intensivo 
Fonte: http://www.teleduc.univali.br 



 

 

de tarefas. Enquanto organizar (parte do objetivo, do fim) é preparar o ambiente de acordo 

com os objetivos e fins do curso. Outro ponto é que o TelEduc foi concebido tendo como 

elemento central a ferramenta  Atividades,  e neste recurso, as atividades propostas são 

organizadas por tópicos, onde o aprendizado de conceitos em qualquer domínio do 

conhecimento é feito a partir da atividades propostas e não co-ordenadas às ações. 

O Corr eio Eletrônico, o Bate-papo e o Fórum de Discussão usam como 

referência interfaces comumente encontradas na Internet. Todas essas ferramentas são 

internas ao ambiente, ou seja, para se ter acesso às mensagens do Corr eio é preciso estar 

conectado ao TelEduc. As sessões de Bate-papo são agendadas previamente e registradas: 

qualquer participante do curso pode ter acesso aos registros para posterior análise da 

discussão. Os assuntos dos Fóruns de Discussão podem ser criados e eliminados pelos 

formadores de acordo com os interesses e objetivos do curso. 

Também, como ferramenta de comunicação, temos o Portfólio, que, 

computacionalmente, pode ser visto como um espaço em disco para o aluno no servidor 

TelEduc. Seu uso é prover um mecanismo para o aluno comunicar ao grupo ou ao formador o 

resultado de seu trabalho e receber comentários e sugestões. Nesse espaço, o aluno 

disponibili za textos, respostas de atividades, URLs, etc. e decide que tipo de 

compartilhamento deseja: o totalmente compartilhado possibilita que todos os participantes do 

curso possam ter acesso e comentar seu conteúdo; analogamente, o modo compartilhado com 

formadores irá permitir acesso somente ao grupo de formadores do curso e o não 

compartilhado veta qualquer tipo de acesso. Geralmente, essa última opção é usada quando o 

aluno ainda não atingiu o resultado que espera, ou seja, é um trabalho em andamento que está 

somente ocupando o espaço para armazenamento. 

A ferramenta Mural possibilita que recados gerais - semelhantes aos colocados 

em murais reais -como avisos de eventos, links interessantes encontrados na Internet, etc., 

possam ser anexados por qualquer participante do curso. Essa ferramenta pode ser vista como 

um espaço de divulgação de qualquer assunto de interesse para o grupo, acessível a todos os 

participantes. 

Duas outras ferramentas que podem ser consideradas de comunicação, mas que 

são bastante específicas da metodologia de formação em que se baseia o TelEduc, são o 

Diár io de Bordo e o Perfil . A primeira, objetiva que o aluno use esse espaço para refletir 

sobre seu processo de aprendizagem. Daí, o nome sugerir um diário, como os de bordo que 

indicam o percurso seguido ao longo do curso. O conteúdo do Diár io pode ser lido por seu 



 

 

autor e pelos formadores, como uma forma de acompanhar a evolução do aluno. A ferramenta 

Perfil , por sua vez, é usada para o aluno se apresentar ao grupo de forma bastante pessoal, 

colocando sua foto, dizendo quem é, do que gosta, o que faz, seus hobbies, sua família, sua 

cidade, etc. 

Resumindo, em termos de ferramentas de comunicação, o TelEduc dispõe de 

recursos amplamente conhecidos pelos usuários de Internet (Corr eio, Bate-papo e Fórum de 

Discussão) e de outros (Portfólio, Mural, Diár io de Bordo e Perfil ) cujas implementações 

foram deflagradas em função de necessidades metodológicas específicas surgidas no decorrer 

de diversos cursos oferecidos via TelEduc. Todas as ferramentas de comunicação do TelEduc 

são assíncronos, exceto o Bate-papo. Também é importante notar que as ferramentas Mural e 

Perfil não pressupõem a alternância de interlocutores, ou seja, não oferecem meios para que 

sejam feitos comentários ou observações a respeito do conteúdo veiculado4. 

O TelEduc foi concebido, tendo como elemento central a ferramenta que 

disponibili za Atividades. Isso possibilita a ação, onde o aprendizado de conceitos em 

qualquer domínio do conhecimento é feito a partir da resolução de problemas, com o subsídio 

de diferentes materiais didáticos como textos, software, referências na Internet, dentre outros, 

que podem ser colocadas para o aluno, usando ferramentas como: Material de Apoio, 

Leituras, Perguntas Freqüentes, etc. Como mostra a figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Neste caso estas ferramentas seriam muito mais informativas do que interativas. O conteúdo delas pode 
eventualmente, desencadear o tema de uma conversa ou de um debate suportado por outra ferramenta de 
comunicação.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as informações geradas no decorrer de um curso são armazenadas e podem 

ser recuperadas por meio de ferramentas que têm como objetivo facil itar aos alunos e 

formadores a consultarem as informações de um curso até aquele determinado momento. 

Como ferramentas de organização estamos entendendo todas as ferramentas que 

de alguma forma organizam e subsidiam as ações de um curso. Nesse conjunto, temos a 

ferramenta Agenda descrita acima, a ferramenta Histór ico que armazena de forma seqüencial 

todas agendas de um curso e a ferramenta Dinâmica onde o formador coloca aos alunos como 

se dará o andamento do curso, tempo de duração, os objetivos do curso, o que é esperado dos 

alunos, avaliação, etc. 

  Também são colocadas no grupo ferramentas de organização. As ferramentas 

que disponibil izam material didático de apoio às atividades do aluno, como as ferramentas 

Leituras, Mater ial de Apoio, e a própria ferramenta Atividades. As ferramentas Leituras e 

Mater ial de Apoio são diferenciadas conceitualmente mais que computacionalmente. A 

Parada Obr igatór ia tem uma forte vinculação com a abordagem pedagógica usada pelo 

NIED em seus cursos e funcionalmente é análoga à ferramenta Atividades. Conceitualmente, 

seu uso se dá em momentos do curso em que o formador tem necessidade de fazer um resgate 

Figura 8 – Atividade como centro do processo 
Fonte: http://www.nied.unicamp.br/~zeh/interessante/comentarioseducacaoadistacia.htm 
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dos principais pontos até então tratados. Trata-se de uma atividade especial que procura 

explorar todo o conteúdo já visto, até um determinado momento do curso, integrando 

atividades e leituras que o aluno pode ter percebido não relacionadas. 

O terceiro grupo é o das ferramentas de administração, onde estão as ferramentas 

de apoio ao formador no gerenciamento da parte administrativa do curso - gerenciamento de 

alunos e de formadores, de inscrições, datas de início e término de curso, etc. Também, neste 

grupo, encontram-se as ferramentas que auxiliam o formador a verificar os acessos diários dos 

alunos ao ambiente nas diferentes ferramentas disponíveis. 

Atualmente, novas ferramentas, como o InterMap e Acesso, já disponível no 

ambiente, que possibilitem uma maior visibilidade dos participantes de um curso e, 

conseqüentemente, favoreçam uma cooperação mais efetiva entre eles, são os objetivos de 

desenvolvimento e pesquisa do grupo vinculado ao projeto TelEduc. 

 

4.7 A interatividade, cooperação e autonomia 

 

Uma convergência da psicologia cognitiva, influenciada sobretudo pelos estudos 

de Piaget, é o construtivismo. Nesta percepção, o intento principal é do sujeito como 

construtor do conhecimento. A aprendizagem é identificada como um processo de 

reestruturação de conceitos prévios, existentes em cada indivíduo. Com base nos  

conhecimentos precedentes, os conhecimentos novos são ancorados.  

O construtivismo traz  um aspecto teórico que aborda o conhecimento como uma 

construção humana de significados na leitura  de mundo. Destarte, é uma teoria que busca 

focalizar as diversas faces do mundo vivido, onde são observadores e analisadores das 

experiências dessa realidade os próprios indivíduos, percebendo e construindo de forma 

particular e pessoal, procurando interagir e interferir  neste mundo.  

O termo construcionista significa a construção de conhecimento baseada na 
realização concreta de uma ação que produz um assunto palpável (um artigo, 
um projeto, um objeto) de interesse pessoal de quem produz. 
Contextualizada, no sentido do produto ser vinculado à realidade de pessoa 
ou do local onde vai ser produzido e util izado. (VALENTE, 1999. p.141)  

 



 

 

Juntamente com os subsídios dos autores apontados como os teóricos do 

construtivismo, Piaget, Papert, Valente, e das colocações de Jonassen, pode-se concluir que a 

essência  do construtivismo é o aluno como sujeito ativo do seu próprio conhecimento. 

A partir deste ponto de vista, podemos entender  melhor o papel dos atores no 

processo educativo; e, principalmente, os professores, que passam a ter atitudes de 

orientadores ou facilitadores pedagógicos e preocupam-se em organizar ambientes e 

ferramentas que auxili em os alunos a decifrar as múltiplas perspectivas de interpretação do 

mundo real, o que permite a construção de suas perspectivas próprias (JONASSEN, 1996).  

David Jonassen (1996) considera a aprendizagem como tendo algumas 

características fundamentais para o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem 

construtivista: Ativa/manipulativa, construtiva, reflexiva, cooperativa, intencional, complexa,  

contextual, autônoma e coloquial. 

Algumas destas características, segundo Jonassen (1996), são  essenciais  na 

interação com os AVA, como: a interatividade, a cooperação e a autonomia. Para melhor 

nomear estas características, faz-se necessário elucidar que estas foram definidas com base na 

abordagem de alguns autores que aprofundaram seus estudos nestes temas. Deste modo, 

fazem parte da visão, Piaget, Ausubel, Papert, Valente, Jonassen, que  forneceram elementos 

para esta interpretação. 

Interatividade abrange um relacionamento entre pares de experiências distintas, 

entre ferramentas e atividades culturalmente organizadas. Ela depende da relação entre 

grupos, motivações, culturas, interesses individuais e sociais. Assim, pressupõe que a 

interatividade é uma inter-relação mediatizada pela comunicação, que realiza durante o 

relacionamento de indivíduos e grupos nas comunidades de aprendizagem, onde os alunos 

avançam em suas atividades e habili dades, realizando associações e conectando informações 

através da participação com os pares nas atividades planejadas pela disciplina. 

Cooperação é uma relação compartilhada instituída entre os participantes da 

disciplina, no desenvolvimento da aprendizagem e na efetivação de projetos de interesse 

comum. A relação se caracteriza pela diversidade do conhecimento entre os pares, pelo 

código de combinações e compromissos estabelecidos na solução de problemas significativos. 

É uma relação de permuta compartilhada, dada pelos diferentes perfis, formas de atuação e 

experiências em um ambiente complexo e muitos aspectos. 



 

 

Autonomia é  identificada como a capacidade que o aluno tem em autodeterminar-

se, escolher, apropriar-se e reconstruir o conhecimento intencionalmente  produzido, em 

função de suas necessidades e interesses. Assinala-se pela responsabilização, auto-avaliação, 

decisão, auto-determinação, e compromissos a partir da reflexão de suas próprias experiências 

e vivências. O aluno sabe das suas limitações e potencialidades, dos seus horários e 

compromissos, que já sabe e o que precisa estudar, e onde quando e como procurar ajuda. 

Ambientes virtuais bem projetados de suporte a educação à distância ou presencial 

como o TelEduc, possuem um conjunto de ferramentas idealizadas para possibili tarem a 

integração das características citadas acima, onde professores, que enfatizam aprendizagem 

cooperativa normalmente, tem um olhar nas interações dos alunos por meio de ferramentas de 

comunicação eletrônica (fórum de discussão, correio eletrônico, bate-papo). Há um grande 

interesse no registro e monitoramento de variáveis, como o total de contribuições de um 

aluno, total de horas online(fora do horário de aula), número de logins, total de mensagens 

enviadas, quantidade e qualidade das interações e averiguação dos patrões de interação dos 

alunos por meio de diagramas5.  

O ambiente de suporte a EAD TelEduc possui ferramentas de comunicação 

projetadas para facil itar tanto o desenvolvimento de atividades baseadas na construção do 

conhecimento como também atividades cooperativas. Todas as interações que ocorrem neste 

ambiente são registradas a fim de possibilitar a avaliação formativa baseada no 

acompanhamento contínuo desses registros, bem como a reflexão dos aprendizes sobre o 

processo de aprendizagem. 

Porém, apenas o registro das interações não é suficiente para conhecer os efeitos 

do TelEduc no ensino presencial. Esse processo de verificar os registros feitos pelos alunos 

demanda uma leitura e releitura para uma apreciação das características de interação, 

cooperação e autonomia dos alunos.  

Todo processo de aprendizagem no ambiente TelEduc é organizado por meio da 

ferramenta Agenda que apresenta a programação diária. Na Agenda, o professor pode 

descrever os objetivos de aprendizagem a serem alcançados no período ( dia, semana, etc), as 

atividades planejadas para o aluno alcançar tais objetivos e os recursos disponibil izados para 

apoiar o aluno no desenvolvimento das atividades planejadas. O aluno visualiza a Agenda 

nova sempre que entra no curso. 

                                                
5 São representações por meio de l inhas, desenhos, esboços, grafos. 



 

 

As atividades da disciplina são organizadas e disponibili zadas por meio das 

ferramentas Atividades, Parada Obr igatór ia e Material de Apoio. Essas ferramentas são 

diferenciadas mais conceitualmente do que computacionalmente, já que a segunda e a terceira 

são  usadas quando o formador deseja fazer um fechamento das principais idéias abordadas 

em um período da disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. METODOLOGIA 

 

 O TelEduc foi concebido para apoiar a aprendizagem baseada na resolução de 

problemas. Dessa forma, a ferramenta Atividades é o elemento central do ambiente, e 

ferramentas como, Leituras, Fóruns de Discussões, Bate-Papo, Mural, Perguntas 

Freqüentes e Portfólio, foram criadas para apoiar o desenvolvimento das atividades. 

Conforme figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma atenção especial deve ser dada à ferramenta de comunicação, Correio, Bate-

papo, e Fórum  de Discussão, onde a possibili dade de interação é maior, objetivando maior 

troca de idéias, dúvidas, sugestões, reclamações e reflexões. 

É na reflexão que surgem os questionamentos, a sedimentação de um 

conhecimento prévio, ou a aquisição de novas formas de pensar, esta reflexão é conseqüência 

da interação entre os alunos da disciplina e entre o professor. Para Valente (1999), a reflexão 

lhe dá razão para entrar em contato com as outras pessoas. (VALENTE, 1999). 

Desta forma, ferramentas que propiciam este tipo de ação, são extremamente 

positivas e desejáveis para a disciplina. Isto porque, da reflexão adviria o contato, do contato, 

o questionamento, do questionamento, a reflexão e o aprendizado, da reflexão, o contato... em 

Figura 9 - Ferramenta Atividade do Teleduc: pasta raiz 
Fonte: http://www.teleduc.univali .br/cursos/aplic/index.php?cod_curso=33 
 



 

 

um ciclo que Valente (1999), descreve como virtuoso para o aprendizado e crescimento de 

todos. 

Portanto, as ferramentas de comunicação terem cuidados especiais na disciplina 

em estudo. 

No TelEduc todas as ferramentas de comunicação possuem registro das 

interações, inclusive as salas de bate-papo. Tudo o que acontece na disciplina é registrado 

(interações, conteúdos, acessos), portanto as visualizações, comparações, verificações ou 

análises, podem ser acompanhadas continuamente durante o desenvolvimento de atividades 

individuais e em grupo.  

A visualização de dados quantitativos das interações realizadas no ambiente é 

feita através da ferramenta InterMap, (figura 10) que utili za técnicas de visualização de 

informação para mapear a interação e a participação dos atores envolvidos na disciplina, 

utili zando várias formas de representação gráfica, tais como grafos, gráficos de barra e código 

de cores. Por meio dos grafos é possível ver o fluxo das mensagens de correio trocadas entre 

os alunos da disciplina ou a visualização das mensagens diárias enviadas por cada aluno a um 

determinado fórum, que pode ser representado por uma tabela preenchida por meio de uma 

técnica que define uma cor para cada quantidade de mensagens trocadas. É possível ver a falta 

de interação de alguns alunos ou a formação de grupos e a identificação entre pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TelEduc possui também a ferramenta Acessos, (figura 11) que permite a 

geração de relatórios contendo o número de acessos, a data e hora do último acesso de cada 

aluno, a freqüência dos acessos de cada  participante durante um determinada data da 

disciplina e os acessos dos alunos a cada uma das ferramentas do TelEduc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Grafo criado pela ferramenta Intermap representando o fluxo de mensagens de 
correio trocadas. Vértices representam os alunos e professor e as arestas representam a troca 
de mensagens entre eles. 
Fonte: http://www.teleduc.univali .br/cursos/aplic/index.php?cod_curso=33 
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5.1. O universo da pesquisa 

Os dados da pesquisa foram coletados em dois momentos da disciplina Educação 

e Tecnologia II , ministrada no quinto período do curso de Pedagogia da Universidade do Vale 

do Itajaí – UNIVALI, no período noturno. No intensivo de novembro/dezembro de 2002 

(inicio 19/11 e término em 12/12 do ano de 2002) e no intensivo de junho/julho de 2003 

(inicio 30/06 e término em 18/07 do ano de 2003). No intensivo de 2002 a disciplina contou 

com um total de 22 (vinte e dois) alunos e o intensivo de 2003 foram 16 (dezesseis) alunos 

matriculados. Todos os alunos foram envolvidos na pesquisa, exceto  duas alunas do intensivo 

de 2003, que apesar de estarem presente em vários momentos da disciplina, eram portadoras 

de necessidades especiais, precisando cuidados especiais para interagir com o Ambiente, e de 

um software que fazia a leitura de todo o ambiente para elas, como podemos ver abaixo,  na 

descrição do Perfil de uma delas, conforme figura 12. 

 

 

 

Figura 11 - Ferramenta Acessos do Teleduc: relatório de freqüência 
Fonte: http://www.teleduc.univali .br/cursos/aplic/index.php?cod_curso=33 
 
 



 

 

 

 

Educação e Tecnologia - Intensivo 1 

 
Perfil  - Exibir perfis 
 

Ver dados pessoais  

A3  
Email :  
Função: aluno. 
 
Perfil da A3  
Olá,tudo bem? Me chamo Cláudia de Freitas, sou morena, de cabelos 
lisos e pretos, olhos castanhos escuros,1,52m de altura,46Kg, magra. 
Sou portadora de deficiencia visual com perda total e atualmente estou no 5o 
período do curso de Pedagogia, no qual estou me identificando muito pois está 
correspondendo ás minhas espectativas; os professores são bastante receptíveis e 
compreensivos e sinto que estou crecendo profissionalmente.  
Eu trabalho como professora de alfabetização no sistema BRAILLE, tendo como 
clientela alunos acima de 14 anos.  
Nas horas de lazer, gosto de escutar música, ler romance e assuntos referentes á 
minha área de estudo.Gosto também de ir á praia no verão e no inverno prefiro 
ficar em casa.  
Moro com minha família que é composta pelos meus pais e meus dois irmãos e 
mais tres cachorrinhos que também fazem parte de nossa família.  
Me considero uma pessoa otimista, sincera, disposta a ajudar a todos que precisem 
de mim e sou Testemunha de Jeová.  
 

(Foto 
Não 

Disponível)  

 

 

 

Durante os 15 (quinze) encontros com 04 (quatro) aulas diárias de Educação e 

Tecnologia II, sendo alternadamente 02(duas) em sala de aula e 02(duas) no laboratório de 

informática. Todos os esclarecimentos dúvidas e teorias eram ministrados em sala de aula, 

onde os alunos relatavam experiências com uso das tecnologias. Em vários momentos foi 

usado uma estratégia de simulação das ferramentas virtuais como: correio, fórum, diário de 

bordo e portfólio em aula presencial, como pode ser visto neste trecho retirado da Agenda 

virtual do dia 20 de novembro de 2002, “cada um dos 6 (seis) grupos escolhidos na aula 

anterior, irão produzir colaborativamente uma carta sobre qualquer assunto. Após a conclusão 

da carta os grupos trocarão as cartas entre si. São lidas as cartas e feito comentários, 

sugestões, melhoramentos e enviadas de volta ao grupo original, que pode fazer uma treplica 

e enviar de volta ao grupo destino ou para outro grupo qualquer. O professor será o carteiro, 

Figura 12 – Perfil da aluna A3 
Fonte: http://www.teleduc.univali.br/cursos/aplic/index.php?cod_curso=33 



 

 

motivando as trocas.” Foi como se o presencial tivesse sido reinventado para a compreensão 

do virtual. 

A disciplina seguiu o Plano de Ensino (anexo 5) que tem como ementa: Educação 

a distância (EAD), ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), metodologias para a educação 

a distância, planejamento em educação a distância e e-learning. O TelEduc foi o AVA 

escolhido como objeto de estudo e também como ferramenta que auxilie no desenvolvimento 

de um aluno potencialmente  cooperativo, interativo  e autônomo. 

 A metodologia utilizada nesta pesquisa se caracteriza como qualitativa e 

quantitativa, visto que apresenta elementos de ambas. (BOGDAN, 1994). 

Para a pesquisa quantitativa foram utili zados instrumentos de pesquisa como 

questionários com questões objetivas, que é um instrumento fechado e permite a quantificação 

dos dados, técnicas de visualização de informações para mapear as interações realizadas 

facili tando a visualização das participações dos alunos nas ferramentas Correio, Fórum de 

Discussão e Sala de Bate-papo, através da ferramenta Intermap. Com auxili o da ferramenta 

Acesso: geração de relatórios sobre os acessos dos alunos à disciplina ou às ferramentas do 

mesmo. Com estas ferramentas também é  possível comparar os acessos às ferramentas de 

comunicação do TelEduc, identificar a regularidade de acesso.  

Além dos dados quantitativos foram feitas consultas aos registros deixados pelos 

alunos nas ferramentas do ambiente. Assim, foram analisados diálogos travados nas 

ferramentas Bate-papo e Fórum de Discussão, bem como algumas expressões registradas na 

ferramenta Perfil e Diário de Bordo. Além de uma entrevista do tipo orientada a informação, 

que segundo Lessard-Hebert (1990), visa circunscrever a percepção e o ponto de vista de uma 

pessoa ou de um grupo de pessoas numa situação dada. Aqui, o processo pode ainda ser mais 

ou menos estruturado mas, neste caso, é o entrevistado que impõe o grau de estruturação. 

Uma entrevista deste gênero é freqüentemente designado por “não estruturada”, no sentido em 

que ela não é estruturada do ponto de vista do entrevistador. 

Há investigadores que adotam este ultimo tipo de entrevista por não saberem bem 

qual a linha de conduta a adotar até terem tido a possibil idade de verificar o gênero de 

informação que está disponível. Um tipo de entrevista semelhante permite ao entrevistado 

exprimir os seu sentimentos e os seus interesses sem receio de estar a ser manipulado pelo 

entrevistador. Assim cumprimos o caráter quali-quantitativo da pesquisa.  

 



 

 

5.2. Procedimentos 

 

Nos intensivos de novembro/dezembro de 2002 e de junho/julho de 2003, as 

atividades foram o ponto de partida de toda a dinâmica realizada, e de todo o conteúdo 

ministrado. Foi a partir delas que se propunham leituras, reflexões, pesquisa e 

compartilhamento de informações, comunicações entre os acadêmicos e os registros direto 

nas ferramentas ou digitados no Word e anexado nas ferramentas de acordo com a orientação 

do professor. Pesquisas na Internet, utili zando sites de busca, para que eles pudessem analisar 

alguns sites sobre aprendizagem cooperativa e listas de discussão e caracterizando-os como 

bons ou não, explicando o porquê. Cabia ao professor, analisar o andamento da disciplina, no 

sentido de alterar a agenda, negociar prazos (na medida do possível) e disponibil izar novos 

materiais (ou ferramentas do ambiente) que colaborassem para o melhor entendimento de 

determinado conteúdo por parte dos alunos.  

No TelEduc a interação é importante para o desenvolvimento da  disciplina. 

Entende-se interação toda troca de conhecimento, impressões, sentimentos, realizadas entre 

duas ou mais pessoas. A interação não é algo de uma via; necessita do(s) outro(s), da sua 

presença para ocorrer. 

Assim, a partir da ferramenta Atividade procurou-se estimular o alunos a utili zar o 

maior número possível de ferramentas de organização e comunicação do ambiente. 

Para realização desta pesquisa a primeira providencia foi organizar os registros de 

acesso às ferramentas, com o auxilio da ferramenta Acessos (figura 13), que permite a 

geração de relatórios contendo o número de acessos, a data e hora do último acesso de cada 

aluno, a freqüência dos acessos de cada  participante durante um determinada data da 

disciplina e os acessos dos alunos a cada uma das ferramentas do TelEduc;  duas tabelas 

foram montadas: Tabela  Matriz 2002 e Tabela Matriz 2003, ambas  com o total de acessos 

dos alunos as ferramentas  de comunicação: correio, portfólio, fórum, diário de bordo e mural 

e de organização: parada obrigatória, atividade, leitura. Com as duas tabelas foi possível 

comparar os acessos as ferramentas de comunicação nos dois momentos dos intensivos. 

 

 

 



 

 

 

 
Educação e Tecnologia - Intensivo 1 

 
Acess os - Exibir Relatório de Freqüência  Ajuda   
Correio
  Ju Julho 2003 Total 
  30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   
PR   3   5 1     1 1 1   3       3 5 3 1   27 
A1   3 5 4 2     2   1   1       3 2   1   24 
A2   8   3 2     2     2 2       1 2       22 
A3       1 3         1                     5 
A4                   1                     1 
A5   8   3 1     1 1             2 2       18 
A6   5   3 3     2     3 1       2 1       20 
A7   9 2 5           2 7 3       7 3   6   44 
A8   5   3 1     6     2 3       1 1       22 
A9   9 3 1   1   1 1   3 4       2 1   1   27 
A10   7 1         5 1 1   7       4 4       30 
A11     1 1 2     1   1           2         8 
A12   7 1 1 3     2     3         5 1       23 
A13   5 3 3 3     2   1 1         2 1       21 
A14   3 1 1 1 2       3           2 1       14 
A15   3 3 2       1     2         2 1       14 
A16   2 1 3 1     3 2     12     1 1     3   29 
Total   77 21 39 23 3   29 6 12 23 36     1 39 25 3 12   349 

Figura 13 – Relatório de freqüência a ferramenta Correio – intensivo 2003 

Fonte: http://www.teleduc.univali.br/cursos/aplic/index.php?cod_curso=33 

 

 

Da tabela Matriz 2002 foram desmembradas outras tabelas: Alunos que mais 

acessaram e Alunos que menos acessaram as ferramentas do ambiente. Foi feita uma relação 

entre os dados fornecidos por estas novas tabelas com o aproveitamento dos alunos nas 

avaliações da disciplina.  

A partir dos relatórios gerados pela ferramenta Acesso foi construída uma tabela 

com os dados referentes aos acessos feitos pelos alunos fora dos horários de aula. Esta tabela 

foi construída com objetivo de operacionalizar a verificação da emergência de posturas 

autônomas por parte dos alunos. 



 

 

Para verificar se houve uma interatividade de forma cooperativa, foi realizada   

uma analise dos registros deixado pelos alunos, na ferramenta Fórum de discussão do 

intensivo de 2003, comparado-os a compilação das respostas de um questionário, preenchido 

pelos alunos no inicio e no final da disciplina. 

Ainda para a verificação da ocorrência de interatividade de forma cooperativa 

foram extraídos dados da ferramenta InterMap, sendo que estes dados foram cruzados com o 

conteúdo das entrevistas do tipo orientadas para a informação (LESSARD-HERBERT, 1990), 

realizadas com os alunos ao final do intensivo de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

intensivo de 2003 

6  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

6.1  A movimentação nas Ferramentas 

Na disciplina Educação e Tecnologia II , no quinto período do curso  de pedagogia 

da UNIVALI, em regime intensivo e de forma presencial, ministrado em dois momentos 

distintos:  novembro/dezembro de 2002 e junho/julho de 2003, com o apoio das ferramentas 

Acesso e Intermap  do ambiente virtual de aprendizagem TelEduc, foram montadas duas 

tabelas: Tabela Matriz 2002 e Tabela Matriz 2003, ambas com o total de acessos dos alunos 

às ferramentas de comunicação e organização. 

Tabela 1: Tabela Matriz 2003 – Total de acessos as ferramentas do Ambiente Virtual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNOS Corre io Por tfólio Fórum Ativid Leitura M ural D.Bordo total % de 
acessos 

Qt 
Dias 

acessa
dos 

Qt 
acess
os 
fora 
da 
aula 

A1 24 8 12 1 2 2 16 65 7,67 9 2 

A 2 22 20 6 6 5 4 7 70 8,26 8 0 

A3 5 1 1 5 3 4 4 23 2,72 5 8 

A4 1 2 0 2 0 1 3 9 1,06 3 6 

A5 18 9 4 4 1 0 6 42 4,96 8 0 

A6 20 7 7 13 2 2 8 59 6,97 9 0 

A7 44 32 24 5 9 7 20 141 16,65 10 1 

A8 22 5 5 11 0 3 7 53 6,26 8 0 

A9 27 10 7 7 4 6 8 69 8,15 10 2 

A10 30 12 8 2 2 4 7 65 7,67 9 0 

A11 8 1 4 1 0 0 8 22 2,60 9 0 

A12 23 6 8 2 0 1 7 47 5,55 11 0 

A13 21 5 7 4 0 1 5 43 5,08 9 0 

A14 14 5 10 9 4 3 10 55 6,49 11 2 

A15 14 2 3 2 0 2 3 26 3,07 9 0 

A16 29 13 1 1 1 0 13 58 6,85 10 0 

Total 322 138  107 75 33 40 132 847 100,0  21 
% por 

ferrame
nta 38,02 16,29 12,63 8,85 3,90 4,72 15,3 100,0 



 

 

Tabela 2: Tabela Matriz 2002 – Total de acessos as ferramentas do Ambiente Virtual –  

intensivo de 2002 

 

 

 

ALUNOS Correio Portfólio Fórum P.Obrig Ativid Leitura D.Bordo total % de 
acesso 

Qt Dias 
acessa

dos 

Qt 
acessos 
fora da 
aula 

B1 46 33 22 15 19 4 14 
153 9,50 

13 10 

B2 45 35 20 16 7 8 21 
152 9,44 

13 19 

B3 31 26 17 14 13 11 12 
124 7,70 

14 9 

B4 31 26 13 16 18 8 6 
118 7,32 

10 8 

B5 31 21 15 9 10 4 7 
97 6,02 

12 0 

B6 28 18 16 9 5 3 8 
87 5,40 

15 9 

B7 30 17 12 3 7 4 4 
77 4,78 

10 2 

B8 31 11 12 10 5 4 3 
76 4,72 

13 0 

B9 30 10 8 9 6 4 6 
73 4,53 

16 10 

B10 22 18 7 9 8 3 3 
70 4,35 

12 4 

B11 26 14 7 7 4 3 9 
70 4,35 

13 6 

B12 24 7 6 7 4 4 8 
60 3,72 

11 0 

B13 26 9 5 7 1 0 6 
54 3,35 

10 1 

B14 24 14 5 3 3 3 2 
54 3,35 

11 4 

B15 22 18 4 5 1 1 1 
52 3,23 

13 3 

B16 20 8 8 4 3 1 4 
48 2,98 

8 2 

B17 17 9 9 4 1 1 6 
47 2,92 

9 1 

B18 22 4 8 5 3 0 1 
43 2,67 

11 8 

B19 13 11 12 1 0 0 5 
42 2,61 

9 3 

B20 18 7 4 3 5 0 2 
39 2,42 

9 3 

B21 21 7 5 1 1 1 3 
39 2,42 

10 1 

B22 14 5 10 2 3 0 2 
36 2,23 

9 0 

Total 
572  328  225  159  127  67  133  1611  100,0    103  

% por 
ferramenta 35,51 20,36 13,97 9,87 7,88 4,16 8,26 100,0 



 

 

As Tabelas 1 e 2 foram construidas a partir dos relatórios gerados pela Ferramenta 

Acessos do ambiente TelEduc, contendo o número de acessos dos alunos as ferramentas do 

TelEduc. 

Comparando as duas tabelas (Tabela Matriz 2002 e Tabela Matriz 2003) notamos 

que as ferramentas utilizadas, no intensivo de 2003 a ferramenta Mural foi utili zada como 

meio mais rápido de comunicação ( recados, avisos) entre os alunos; no intensivo de 2002 a 

ferramenta Parada Obrigatória substitui o Mural. Este recurso contém propostas de trabalho 

que permite desencadear discussões entre os participantes durante as atividades do grupo. 

É importante salientar que esta é uma escolha do professor/administrador do 

ambiente, que vai de acordo com seu planejamento, assim algumas ferramentas podem 

aparecer em algum momento da disciplina e podem não estar disponível em outro momento. 

A partir dos totais de acessos a cada ferramenta nas tabelas: Tabela Matriz 2002 e 

Tabela Matriz 2003, foi elaborada a tabela abaixo (Tabela 3). 

 
Tabela 3: Comparação entre os acessos às ferramentas do ambiente (Teleduc) em dois 
momentos da disciplina, intensivos novembro/dezembro de 2002 e  intensivo junho/julho 
2003.  
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Observa-se na tabela 3, que nas duas experiências do intensivo, tanto a de 

dezembro de 2002 quanto a de julho de 2003, há maior acesso discente às ferramentas de 

comunicação do ambiente (correio, portfólio e fórum) preferencialmente às ferramentas tidas 

como de organização (atividades, leitura e diário de bordo).  

A ferramenta Bate-papo objetivava uma comunicação mais imediata e próxima. A 

principio houve um tema para discussão, mas o que se percebeu foi uma forma 

descompromissada de sua utili zação, similar ao que ocorre em outras salas de Bate-papo da 

Ano 
Corr eio Portfólio Fórum Atividade Leitura D.Bordo 

2002 – nov /dez 572 328 225 127 67 133 

N= 1611 36% 20% 14% 8% 4% 8% 

2003 – jun /jul 322 138 107 75 33 132 

N= 847 38% 16% 13% 9% 4% 15% 



 

 

Internet, mesmo assim a ferramenta cumpre o seu papel síncrono de comunicação, levando os 

alunos a troca de idéias, discussões e afinidades dos pares. 

A ferramenta Fórum de discussão é um local de interação entre os participantes e 

de reflexão, com a possibil idade de comentários, réplicas e tréplicas. Segundo Otsuka (2001), 

quando os alunos estão engajados em atividades de construção de conhecimentos eles são 

motivados pela sensação de posse de suas contribuições e  também pela sensação de 

realização ao ver como seus comentários refletiram na aprendizagem do grupo. 

A ferramenta Correio, como pode ser observado na Tabela 3 foi a ferramenta mais 

acessada, isto talvez decorra do fato dos alunos já estarem familiarizados com os e-mails 

convencionais. Ressalta-se que nesta ferramenta o professor não tem controle sobre o 

conteúdo das mensagens trocadas entre os alunos, isso faz com que os alunos tenham uma 

maior liberdade e espontaneidade na escolha da ferramenta. Possivelmente o que levou a 

ferramenta Correio ser a de uso mais freqüente advêm de seus propósitos bastante abrangentes 

tais como: discussão de dúvidas, devolução de atividades realizadas, comentários, avisos 

gerais, etc.  

As ferramentas de comunicação são projetadas para facili tar tanto o 

desenvolvimento de atividades baseadas na construção do conhecimento como também 

atividades cooperativas. Onde a possibilidade de interação é maior, objetivando maior troca 

de idéias, dúvidas, sugestões, reclamações e reflexões. 

Desta forma, ferramentas que propiciam este tipo de troca, são extremamente 

positivas e desejáveis para a disciplina. Isto porque, da reflexão adviria o contato, do contato, 

o questionamento, do questionamento, a reflexão e o aprendizado, da reflexão, o contato... em 

um ciclo que Valente (1999), descreve como virtuoso para o aprendizado e crescimento de 

todos. 

    

6.2  Análise de Maior  e Menor Acesso ao Ambiente  

6.2.1  Grupo de maior acesso ao ambiente  

De maneira geral o grupo A caracteriza-se pelo maior número de acessos ao 

ambiente Grupo A (entre 76 e 153 acessos), conforme tabela 4. Isso não quer dizer que os 

seus integrantes sejam os experts no assunto; há no grupo alunos mais experientes com o 



 

 

computador, mas há também inexperientes. Os experientes, conforme depoimentos retirados 

do Bate-papo do dia 04 de dezembro de 2002 e Diário de Bordo durante o mês de dezembro, 

assim se expressam:  

 

   Tabela 4:  alunos que mais acessaram as ferramentas do Ambiente Virtual, no intensivo de 

2002 

             ( Grupo A) 

Nº 
ALUNOS 

Correio Portfól io Fórum P.Obr ig Ativid Leitura D.Bordo Total 

 
B1 

46 33 22 15 19 4 14 
153 

 
B2 

45 35 20 16 7 8 21 
152 

 
B3 

31 26 17 14 13 11 12 
124 

 
B4 

31 26 13 16 18 8 6 
118 

 
B5 

31 21 15 9 10 4 7 
97 

B6 28 18 16 9 5 3 8 
87 

 
B7 

30 17 12 3 7 4 4 
77 

 
B8 

31 11 12 10 5 4 3 
76 

 

 “ ...  com essa disciplina aprendi mais técnicas, aprendi a utili zar o Power Point, 

o que ajuda muito na prática diária em uma escola, aprendi sobre Educação a Distância, da 

qual eu tinha apenas um vago conhecimento” (Aluno B1)(Diário de Bordo - DB)  

 

“ Estou gostando das aulas de Educação e Tecnologia, aprendi algumas coisas que 

não conhecia como o Teleduc, EAD, como escolher vídeos para dar para as crianças,etc. ... já 

sabia mexer no computador, por isso para mim era já um ambiente conhecido só aprendi mais 

coisas...” (Aluno B6) (Diário de Bordo) 

Nota-se nos depoimentos acima que a experiência previa está fazendo a diferença 

para os alunos em foco; ambas destacam que com a disciplina aprenderam além do que já 

sabiam.    



 

 

Mas há o caso de alunas sem experiência prévia: 

 “ ...não tenho grandes experiências no campo das tecnologias mas pretendo me 

apropriar cada vez mais....”  (Aluno B5) (Diário de Bordo) 

É notável a formalidade dos depoimentos registrados no Diário de Bordo em 

relação aos registros do Bate-papo ou mesmo do Fórum. Por exemplo: 

 “ ... muita gente parece que não gosta. Eu estou adorando ...eu não acho 

cansativa as aulas porque para mim computador era um monstro e agora estou conseguindo 

manuseá-lo, pareço uma criança” (Aluno B2) (Diário de Bordo) 

 “ ... estou gostando também apesar de as vezes não entender o que o professor 

quer” (Aluno B8) (Bate-papo – BP) 

 “ ... ninguém sabe o  que as passa na cabeça do professor” (Aluno B1) BP 

 “ .... o curso é bom mas poderíamos estar trabalhando melhor... (Aluno B6) BP 

  

Nota-se que as discussões vão se dando em torno das estratégias de ensino, do 

planejamento do curso, às vezes com visão, às vezes sem visão de futuro: 

 “ acredito que na prática pedagógica vai ajudar  muito pouco” (Aluno B4) BP 

“o problema é que apesar dessa matéria ser legal, não usaremos nas escolas que 

ainda não tem computador “ (Aluno B5) BP 

As reclamações e suas contradições : 

 “ ... as aulas são produtivas, divertidas mas cansativas e as vezes um pouco 

chatas (Aluno B1) BP 

 “ ... quando estamos aprendendo um já tem que fazer outro (Aluno B1) PB 

 “ ... meio rápido não acha?” (Aluno B7) BP 

 “ ... por isso é cansativo e estressante muita coisa em pouco tempo” (Aluno B4) 

   

Alguns padrões de fala foram identificados em uma mesma aluna (Aluno B2) no 

entremeio de muitas outras :  



 

 

“estou aprendendo bem , com sua ajuda é claro e também do professor. O método 

para mim está bom” (Aluno B2) BP 

“ .. estou gostando muito pois eu quase nunca tenho contato com o computador e 

através das aulas eu tenho tido essa oportunidade” ... (Aluno B2) BP 

 “o computador a partir de agora fará parte de nossas vidas” (Aluno B2) BP 

 “ ... eu não acho cansativa porque para mim computador era um monstro e agora 

estou conseguindo manuseá-lo, pareço uma criança”. (Aluno B2) BP 

O grupo parece que gosta do curso, ataca as estratégias de ensino e o 

planejamento do curso e apresenta visível cansaço. Mas é o grupo com a melhor nota na 

Verificação Parcial I, isto é, o grupo que saiu-se bem em termos de uma prova por escrito 

sobre o ambiente virtual em questão (5 do 8 integrantes do grupo conquistaram notas no 

intervalo mais alto entre 8,5 e 9,5, conforme tabela  (anexo 4  ) 

A pergunta levantada a partir da observação deste grupo  é: maior acesso significa 

melhor aprendizagem ?    (nota-se que entre o grupo encontram-se alunas iniciantes em suas 

práticas informatizadas).  

Ponderamos inicialmente que para nos certificarmos de que o acesso se constitui 

em uma variável significativa, seria necessário quali fica-lo mais. Acessou quando ? Acessou 

quais ferramentas ? Fez o que fora da sala de aula ? 

 

6.2.2  O Grupo de menor acesso ao ambiente 

Do grupo que menos acessou o ambiente  (36 a 48 acessos), metade saiu-se bem 

na Verificação parcial I. 

  Tabela 5: alunos com menor nível de acesso ao ambiente. 

            (Grupo B) 

ALUNOS Corr eio Portfólio Fórum P.Obr ig Ativid Leitura D.Bordo total 
B16 20 8 8 4 3 1 4 48 
B17 17 9 9 4 1 1 6 47 
B18 22 4 8 5 3 0 1 43 
B19 13 11 12 1 0 0 5 42 
B20 18 7 4 3 5 0 2 39 
B21 21 7 5 1 1 1 3 39 
B22 14 5 10 2 3 0 2 36 



 

 

Apesar das notas mais baixas (ver tabela em anexo 4) de parte do grupo de 

menor acesso ao ambiente, os depoimentos deste grupo demonstram um grupo interessado nas 

tecnologias; apesar de serem iniciantes em sua maioria, sua atitude é positiva com relação às 

mesmas. A grande maioria não participou da aula de Bate-papo, mas conseguiu testemunhar 

sobre o seu processo de aprendizagem no Diário de Bordo, de onde extraímos alguns trechos 

dos depoimentos:  

 “ Eu gostei (da aula presencial provavelmente referindo-se ao Fórum) pois assim 

tenho um tema novo para debater e me familiarizo mais  com o computador” (Aluno B21) 

 “Eu estou adorando (o ambiente virtual) pois estou tendo um pouco de 

oportunidade de aprender a usar o nosso meio de comunicação mais moderno... aprendendo 

muito e muito feliz, pena que é pouco tempo no laboratório” (Aluno B18) 

 “Eu desde menina ficava admirada em ver meus irmãos mexendo no nosso 

computador e mesmo sem ter curso eu mexia no PC deles até aprender...” (Aluno B17) 

Parece-nos que o depoimento acima acerca das noções básicas merece maiores 

atenções para a análise deste grupo;  é um grupo interessado em falar dos avanços mais do 

que das falhas do curso.  

 “acredito que é de suma importância utilizarmos as várias tecnologias que estão 

disponíveis, apesar delas ainda não chegarem na escola” (Aluno B22) 

 “Pude perceber que as aulas de educação e tecnologia foram proveitosas tal 

modo que pude aprender muito.Diversas dúvidas foram sanadas. Tive noções básicas” (Aluno 

B21) 

Parece-nos que as noções básicas explicam a satisfação deste grupo com as 

tecnologias. Acessaram menos o ambiente mas não se pode dizer que é um grupo que 

aprendeu menos; isto fica claro quando comparando as médias da verificação parcial II (notas 

em anexo 4), do grupo A, média 7,31 com as do grupo B, média 7,58. Mas quando 

perguntados no questionário se havia uma relação entre maior acesso, maior aproveitamento, 

83,33% dos alunos responderam que era uma relação direta, contra 16,67%, que responderam 

ser  apenas uma coincidência.   (Figura 14) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Figura 14: Relação entre maior acesso ao TelEduc e maior aproveitamento dos alunos. 

 

6.3  Análise do acesso ao ambiente fora do horár io de aula 

         Tabela 6 - Acessos dos alunos ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (Teleduc) Fora do 

Horário de Aula – Intensivo 2002 

Alunos Correio Portfólio Mural 
Diár io  
Bordo Ativi 

Parada  
Obrigatória Agenda Leituras Perf il  Fórum  Total 

B2 24 15 7 14 2 7 3 4 3 4 83 

B11 8 6 3 3 1 4 4 1 2 2 34 

B4 6 1 2 1 8 5 4 3 1 1 32 

B1 9 2 2 2 2 2 2 2 1 2 26 

B6 5 2 3 2 4 1 2 2 3 2 26 

B10 6 2 2 0 1 1 1 2 1 1 17 

B3 4 2 1 2 2 0 0 1 1 0 13 

B9 5 2 1 0 1 0 2 1 0 0 12 

B20 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 8 

B18 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 

B15 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 

B16 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 

B14 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

B19 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

B7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

B17 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

B21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

B13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total por 

ferramenta 95 38 25 25 23 22 19 17 12 12 288 

 

Relação maior acesso/ maior aproveitamento na VPI

83%

17% 0%

uma relação direta apenas uma coincidência

não ter relação alguma



 

 

Figura 16: Alunos que já haviam enviado uma mensagem pelo correio eletrônico com arquivo anexado 

No acesso fora da sala de aula verificamos novamente um equil íbrio similar entre 

as ferramentas de comunicação e as de organização. Aqui sim é possível ver que o acesso a 

ferramenta Parada Obrigatória, onde um dos itens anexados é a biblioteca virtual, está 

preterido em relação às cinco primeiras. Mas com exceção do correio, há novamente 

equil íbrio entre portfólio, mural, diário de bordo, atividades e parada obrigatória. O destacável 

aqui é a baixa freqüência ao fórum de discussão (ainda que a freqüência não foi nula), útil 

talvez para desbancar as chamadas ferramentas de comunicação, onde o correio sempre é o 

responsável pela alta freqüência dos mesmos.  

A pergunta de questionário “Antes dessa disciplina você já tinha participado de 

um Fórum Virtual de Discussão” (apresentado aos alunos no 10º dia de aula) foi respondida 

com um ‘NÃO’ em 100 % (cem por cento) dos casos; nunca tinham participado de um Fórum 

de Discussão. Mas Bate-papo, 62% (setenta e dois por cento) dos alunos já havia 

experimentado e a grande maioria, 83% (oitenta e três por cento) já havia enviado ou trocado 

e-mail. (figura 15). 

 

 

 

 

 

Figura 15: Alunos que já haviam participado de algum tipo de Fórum Virtual, antes da disciplina 

 

Porém, quando perguntados se “você já enviou uma mensagem com um arquivo 

anexado antes desta disciplina?” A turma de 22 (vinte e dois) alunos se divide no meio: 

metade dos alunos nunca havia anexado um arquivo nas mensagens de e-mail.  (Figura 16)  

 

 

 

 

 



 

 

Com isto demonstra-se que o baixo acesso fora do horário na ferramenta Fórum 

de Discussão (12 acessos) e o alto acesso  a ferramenta Correio (95 acessos) está diretamente 

relacionada a experiência prévia. 

Um outro dado observado, foi que alunos B1, B2, B3, B4, B6, foram os que mais 

acessaram o ambiente fora do horário (total de 180 acessos ou 62,5%), coincidentemente 

foram os alunos que mais acessaram o ambiente   no horário de aula, conforme Tabela 4 na 

página 60.  

O aspecto presente nesta observação diz respeito quanto ao ambiente heterárquico, 

que segundo Tiji boy (2001), favorece a tomada de decisão constituindo assim uma das 

características do aluno autônomo. Além disso tal aluno sabe de suas limitações e 

potencialidades, dos seus horários de compromisso e sabe o que precisa estudar, onde quanto 

e como procurar ajuda. Neste caso o exercício da autonomia pelo aluno incita-lhe a tomada de 

decisão sobre os caminhos a seguir ao encontro de atividades além da agenda proposta. 

Refere-se aqui ao aspecto dos acessos dentro e fora do horário de aula: neste 

sentido o aluno tendeu para certa autonomia, mas segundo  Piaget (1977), o aluno pode ter 

alcançado a autonomia em relação a uma determinada ação, mas, em relação a outra 

permanece heterônimo, isto depende do seu nível de entrosamento a respeito de cada ação, ou 

seja, do nível de autoconsciência e reflexão que alcançou.  

 

 

6.4  Análise do Fórum de Discussão 2003 

 

Na ferramenta Fórum de Discussão, foi proposta uma discussão baseada na 

pergunta “O que é Aprendizagem Colaborativa?” , discussão esta, que deveria estar baseada 

no texto oferecido na quarta aula, conforme figura 17  das Atividades aula  4 e 5. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Atividade aula 4 -  Educação e Tecnologia – Intensivo 1

Atividades - Ver Atividade  Ajuda  

Raiz
Atualizar Atividades Ver Outros Itens 

  Título Data Compartilhar 
 

Aula 4 - Aprendizagem Colaborativa 03/07/2003 17:21:05 Totalmente Compartilhado

Comentário 
No laboratório terminar de registrar no Diário de Bordo, suas reflexões sobre o texto:Perfil do 
professor e as tecnologias (último prazo).  
Na ferramenta Portfólio , anexar o texto digitado no Word, sobre seu parecer sobre a fita (quem não 
assistiu a fita ver hoje).  
Procurar na internet usando o site de busca Google (www.google.com.br) assuntos sobre: 
Aprendizagem Colaborativa. Escolher dois mais significativos, enviar pelo Correio do Teleduc para 
todos os colegas e imprimir um deles para leitura e discussão em sala de aula.  
 
Em sala assistiremos a segunda fita sobre Planejamento em EAD onde serão feitas as anotações 
sobre a fita. Depois discutiremos sobre o texto retirado da Internet, no final cada aluno vai enviar para 
o colega uma carta tipo e-mail, falado sobre: O que é   Aprendizagem Colaborativa. 

Atividade aula 5 -  Educação e Tecnologia - Intensivo 1 
  Título Data Compartilhar 

 

Aula 5 - Fórum de Discussão 04/07/2003 16:35:26 Totalmente Compartilhado

Comentário 
Em sala --> ler o texto retirado da internet sobre “Aprendizagem Colaborativa”, observando seu 
conceito e principais características. Depois assistiremos a segunda parte da Vídeo-aula sobre 
planejamento em EAD.  
 
No laboratório --> terminar de anexar no seu Portfólio o texto sobre a vídeo-aula – Introdução a EAD 
(última chance). Depois na ferramenta Fórum de Discussão comente sobre “O que é aprendizagem 
Colaborativa e quais suas vantagens”. 

Figura 17:  Atividades aulas 4 e 5 – intensivo 2003 

Fonte: Fonte: http://www.teleduc.univali .br/cursos/aplic/index.php?cod_curso=33 

 

 

 

 

 



 

 

Percebe-se nas 42 mensagens postadas no fórum de discussão do intensivo de 

2003, uma certa regularidade entre os alunos, baseada em três tipos de discurso: o resumo 

estruturado, as concordâncias rápidas e os elogios pessoais. 

 

6.4.1  O Resumo Estruturado 

O resumo estruturado consiste numa síntese das idéias do texto apresentado, 

resultando na opinião do aluno. Algumas das mensagens apresentaram tais características. 

Três foram selecionadas, e mostradas conforme figura 18 abaixo, retirados do Fórum de 

Discussão. 

 

1. Ac Sexta, 04/07/2003, 
20:21:24 

ALUNO A1 
A aprendizagem colaborativa é uma estrategia de ensino na qual os alunos, 
de varios niveis de performance, trabalham juntos em pequenos grupos tendo 
uma unica meta. Sendo, então, responsáveis pela aprendizagem uns dos 
outros, assim como a sua própria. A troca ativa de idéias em pequenos grupos 
não somente aumenta o interesse assim como promove o pensamento crítico.  
A aprendizagem colaborativa destaca a participação ativa e a interação, tanto 
dos alunos como do professores.  
O conhecimento é visto como uma construção social e, por isso, o processo 
educativo é favorecido pela participação social em ambientes que propiciem a 
interação, a colaboração e a avaliação. Pretende-se que os ambientes de 
aprendizagem colaborativos sejam ricos em possibilidades e propiciem o 
crescimento do grupo. 

Voltar ao topo

10.
Aprendizagem 
Colaborativa

Sexta, 
04/07/2003, 

20:27:44 

ALUNO (*)�+
A aprendizagem colaborativa destaca a participação ativa e a interação,tanto dos alunos 
como professores.O conhecimento é visto como uma contrução social e,por isso,o 
processo educativo é favorecido pela participação social em ambientes que propiciam a 
interação ,a colaboração e a avaliação.Pretende-se que os ambientes de aprendizagem 
colaborativos sejam ricos em possibilidades e propriciem o crescimento do grupo.  
Com o desenvolvimento de tecnologia interativas que possibilitem contato em tempo real 
entre locais espalhados geograficamente começam a surgir os chamados grupos virtuais 
e a idéia de trabalho em "ambiente colaborativos".  
A idéia de "ambiente colaborativo",á qual nos referimos aqui,relaciona-se com a 
concepção de "processo de aprendizagem".Neste sentido,os ambientes virtuais 
colaborativos de aprendizagem são espaços compartilhados de convivência que dão 
suporte à contrução,inserção e troca de informações pelos participantes visando a 
contrução social do conhecimento.Devem,portanto ser públicos e democráticos. 

 

42. Aprendizagem colaborativa Terça, 15/07/2003, 
20:38:03 

ALUNO A7 
A aprendizagem colaborativa é interativa, que os alunos podem estar 
interagindo e trocando idéias uns com os outros.  
Dentro desta aprendizagem é possível que o aluno desenvolva e compartilhe 
um objetivo comum e sua compreensão do problema. Que responda e 
trabalhe para compreender os questionamentos, insights e soluções suas e 
dos outros. Uns são responsáveis e dependentes dos outros.  
Um bom grupo de aprendizagem permite que as atividades em grupo 
comecem com o treinamento e compreensão dos processos grupais. Um 
instrutor começa a discussão para facilitá-la, mas não impõe soluções ao 

Voltar ao topo 



 

 

Dentro desta aprendizagem é possível que o aluno desenvolva e compartilhe 
um objetivo comum e sua compreensão do problema. Que responda e 
trabalhe para compreender os questionamentos, insights e soluções suas e 
dos outros. Uns são responsáveis e dependentes dos outros.  
Um bom grupo de aprendizagem permite que as atividades em grupo 
comecem com o treinamento e compreensão dos processos grupais. Um 
instrutor começa a discussão para facilitá-la, mas não impõe soluções ao 
grupo, especialmente àqueles que apresentam dificuldade de trabalhar em 
conjunto. O professor desIgna os grupos para que esses venham a funcionar 
melhor do que se fossem escolhidos por si mesmos. 

Figura 18: Registro estruturado dos alunos no Fórum de Discussão – intensivo 2003 
Fonte: http://www.teleduc.univali .br/cursos/aplic/index.php?cod_curso=33 
 

 

6.4.2  Concordâncias Rápidas 

 

Outra regularidade  são as concordâncias do tipo “concordo com você, você pegou 

bem a idéia do autor, é isso mesmo!” . O aluno expressa sua opinião através dos elogios às 

opiniões dos colegas. Conforme Figura 19 abaixo, retirados do Fórum de Discussão. 

 

8. Re: ac 
ALUNO A10  

Concordo com sua idéia para que a mesma se realize deve haver uma interação do grupo, sempre 
respeitando a individualidade de cada um.  
12. Re: Re: Aprendizagem Colaborativa 

Terça, 15/07/2003, 21:02:43                    ALUNO A7 
concordo com vc.....pois a colaboração, a cooperação é umas das fontes mais ricas em trocas de 
idéias, experiências.....uma maneira de construir junto conhecimentos de mundo...tanto de formação 
social como social...como cidadania....  
15. Re: ac Sexta, 04/07/2003, 20:54:15  

ALUNO A6  
Amigo A13...  
Concordo com seus pensamentos e 
acredito que se vc continuar 
ampliando seu pensamento desta 
forma, pesquisando, vc se tornará ou 
já é um profissinal com muito 
sucesso. Parabéns!  

 

Figura 19: Registros concordâncias dos alunos no Fórum de Discussão – intensivo 2003  
Fonte: http://www.teleduc.univali .br/cursos/aplic/index.php?cod_curso=33 

 

 

 

 



 

 

6.4.3  Elogios Românticos e Pessoais 

 

Há, ainda, algo interessante a ser notado como uma terceira regularidade, que são 

mensagens não concernentes ao conteúdo da discussão, mas voltadas mais para o colega e a 

forma romântica de abordá-lo. Conforme figura 20 abaixo, retirados do Fórum de Discussão. 

 

7. Re: ac 
ALUNO A11  

PARABÉNS!!!  
Seu desempenho me deixa muito feliz!  
Você vai longe...  
9. Re: ac 

ALUNO A16 
concordo plenamente com sua resposta parece-me bem convincente, voce e um ser humano muito 
especial 
17. Re: ac Sexta, 04/07/2003, 21:05:45  

ALUNO A11 
PARABÉNS!!!  
Seu desempenho me deixa muito feliz!   

Figura 20: Registros românticos dos alunos no Fórum de Discussão – intensivo 2003 
Fonte: http://www.teleduc.univali.br/cursos/aplic/index.php?cod_curso=33 
 

É interessante também notar o intervalo relativamente regular em que as 

mensagens-resumo aparecem. A de número dez, inclusive, refaz o título repondo a expressão 

aprendizagem colaborativa como se estivesse fazendo um exercício impresso de fichamento. 

 

Extratos das quatro primeiras mensagens do Fórum de Discussão do intensivo de 

2003: 

1ª - “A aprendizagem colaborativa é uma estrategia de ensino na qual os alunos, 

de varios niveis de performance, trabalham juntos em pequenos grupos tendo uma unica meta. 

Sendo, então, responsáveis pela aprendizagem uns dos outros, assim como a sua própria. A 

troca ativa de idéias em pequenos grupos não somente aumenta o interesse assim como 

promove o pensamento crítico. A aprendizagem colaborativa destaca a participação ativa e a 

interação, tanto dos alunos como do professores. O conhecimento é visto como uma 

construção social e, por isso, o processo educativo é favorecido pela participação social em 

ambientes que propiciem a interação, a colaboração e a avaliação. Pretende-se que os 



 

 

ambientes de aprendizagem colaborativos sejam ricos em possibil idades e propiciem o 

crescimento do grupo”. (Aluno A1) 

2ª- “Cara amiga Ana Paula... acredito que essas pesquisas que vc está realizando, 

seus alunos serão grandes pessoas que lembrarão de vc com orgulho por ter os ensinados a 

ampliar se conhecimento. Parabéns!”. (Aluno A6) 

3ª - “As suas colocaçães correspondem a do autor, facilitando o endendimento do 

assuto” . (Aluno A8) 

4ª -“AC não só é uma construção social mas também ha tambem um 

desenvolvimento cognitivo, de valores e o contato com outras culturas”. (Aluno A13) 

Nota-se que, apenas na quarta intervenção é que podemos vislumbrar uma 

contraposição reflexiva referida à primeira mensagem. Os diálogos se sucedem entre elogios 

ou concordâncias pardas, até que, na décima primeira mensagem tem-se alguém inovando, 

ainda que de forma sucinta, para ter-se, novamente, na 11ª, 12ª e 13ª mensagens, mais 

opiniões escritas em linguagem própria e de modo mais pessoal que os resumos.  

Assim, tem: 

11ª - “Como o nome já diz ''colaborativa" envolve a colaboração de todos os 

alunos, para que os mesmos possam compartilhar suas idéias, experiências..., e construam 

juntos conhecimentos” . (Aluno A10) 

12ª - “concordo com vc.....pois a colaboração, a cooperação é umas das fontes 

mais ricas em trocas de idéias, experiências.....uma maneira de construir junto conhecimentos 

de mundo...tanto de formação social como social...como cidadania....” (Aluno A7)  

13ª - “esta relação de com a concepção de processo aprendizagem como ambiente 

colaborativo é uma idéia muito rica em informações, pois estes espaços compartilhados de 

convivência é o suporte da construção, inserção e da troca de conhecimento, de informações 

visando assim a construção pessoal e social” (Aluno A5)  

Nota-se que a 12ª e 13ª mensagem foram enviadas mais de uma semana 

(15/07/2003) após o lançamento do Fórum como ferramenta de discussão do grupo em 

04/07/2003. 

A atividade discussão na ferramenta Fórum foi proposta no dia 04 de julho de 

2003, estando a participação discente distribuída entre quatro dias  com um intervalo que não 

ultrapassou mais que onze dias. Significa que o assunto Aprendizagem Colaborativa esteve no 



 

 

ar (vale dizer, nas mensagens discentes) por onze dias. No período de:  04/07/2003 a 

15/07/2003.  

O assunto Aprendizagem Colaborativa voltou a tona no instrumento de pesquisa, 

conforme figura 21 abaixo, aplicado no final do intensivo, onde a pergunta “No Fórum 

Virtual, O que é Aprendizagem Colaborativa, proposta pela disciplina Educação e Tecnologia 

II , você conseguiu captar a idéia proposta pelo professor?” Em uma escala que variava de 1 a 

5, em que 1 era “ insuficiente” e 5 era “muito” , 50% dos alunos optaram pela escala 4 (bom) e 

35,71% optaram pela escala 5 (muito), mostrando que a grande maioria apreendeu a idéia de 

colaboração. 

  

 

 

 

 

 

                        
                          

                   Figura 21: Porcentagem de assimilação dos alunos no Fórum Virtual 

 

 

Outro item perguntado foi sobre os maiores benefícios da aprendizagem 

colaborativa. Em ordem crescente de benefícios ficou: “novas oportunidades de 

aprendizagem”, seguida de “o grupo é responsável pela aprendizagem individual e pela 

aprendizagem do grupo”. Pela réplica dos alunos, fica de certa forma claro o entendimento 

sobre a colaboração, principalmente, quando perguntados a quem o aluno recorre quando tem 

dificuldades em ambientes colaborativos. Tabulados os dados, 78,57% disseram recorrer aos 

participantes, ou seja, aos colegas da sala.  
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Figura 22: Benefícios segundo os alunos da aprendizagem colaborativa 

 

 

 

Segundo Otsuka (2001), aprendizagem colaborativa tem sido apontada como uma 

alternativa para a transformação de um aluno passivo para um aluno ativo, possibili tando uma 

aprendizagem flexível, ativa e centrada no aluno. Os alunos aprendem em colaboração com 

outros alunos, o que possibili ta uma aprendizagem mais profunda, através de trocas de idéias, 

dúvidas e pontos de vista. (OTSUKA, 2001) 

Considerando que um curso intensivo tem a duração de três semanas 

consecutivas, 15 (quinze)  encontros e que são várias as ferramentas para serem exploradas no 

ambiente TelEduc, julgamos que foi satisfatória a participação no fórum de discussões no 

intensivo de julho de 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.5  Interação cooperativa 

 

Tabela 07  – Interação na Ferramenta Correio - Intensivo 2003 

 
 

A partir das observações retiradas da tabela 07 podemos verificar que o professor 

é quem mais envia e recebe mensagens, o que pode lhe estar conferindo uma certa função de 

organização, instrução e articulação entre as redes de relações cooperativos formadas no 

grupo de alunos.  

Na mesma tabela podemos evidenciar algumas destas redes de relações, sendo que 

as células destacadas em vermelho indicam a rede de relações formada pelo aluno A6, já as 

células destacadas em azul mostram a rede de relações formadas pelo aluno A9 e a as células 

destacadas em verde mostram a rede de relações formada pelo aluno A13. Estes são 

respectivamente os três maiores emissores de mensagens. 

     
Destino 
 
 
 
Origem 

PF A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A1
0 

A1
1 

A1
2 

A1
3 

A1
4 

A1
5 

A1
6 T

od
os

 

T
ot

a
is

 

% 

PF  5 5 5 5 7 5 5 5 7 7 5 7 7 5 6 6 2 94 24,0 

A1 3     1     1 2  2   1  10 2,6 
A2 8      2  2       1   13 3,3 

A3     1             1 2 0,5 
A4    2               2 0,5 

A5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 26 6,6 

A6 5 1 5 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1  30 7,7 
A7 2 1 1    1  1 4    8 1 1  2 22 5,6 

A8 5  3    1 1        1  1 12 3,1 

A9 8 1 1 1 1 1 2 8 1 3 4 1 2 3 3 6 2  48 12,3 

A10 7 1 1 1  1 1   1  1 1   1  1 17 4,3 

A11 3 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  24 6,1 

A12 5 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 26 6,6 
A13 8 7 1 1 1 2 1 9 1 1 2 2 1 1 1 1 1  41 10,5 

A14 2      1   1      1   5 1,3 

A15 5      1 1  2     1   1 11 2,8 

A16 3 2       1         2 8 2,0 

Totais 68 26 20 14 12 18 19 30 18 23 18 16 15 29 16 22 14 13 39
1 

% 
17,
4 6,6 5,1 3,6 3,1 4,6 4,9 7,7 4,6 5,9 4,6 4,1 3,8 7,4 4,1 5,6 3,6 3,3  

 



 

 

Os alunos A9 e A13 aparecem tanto como aqueles que mais recebem quanto os 

que mais enviam mensagens. Já A7, que é o que mais recebe, envia 22 mensagens, mas 

tramita de forma significativa na rede de relações tanto de A6 quanto de A9 e A 13. O caso de 

A6 é um pouco diferente, visto que é o terceiro maior emissor, mas recebe apenas 19 

mensagens, pouco abaixo da média de recepções. A6 parece constituir, sob sua tutela, uma 

rede mais fechada de relacionamentos dentro do grupo total de alunos. 

A análise dos três maiores emissores e suas redes de relações podem estar 

mostrando a existência de grupos cooperativos. Resta saber se isto é um reflexo natural dos 

mesmos grupos que já operam com esta formação no contexto presencial ou se foram 

constituídas novas relações cooperativas no ambiente virtual. 

Como parte da nossa estratégia de ensino foram constituídos grupos de três 

alunos, separados por cores, para o exercício da ferramenta Portfolio de Grupo, conforme 

figura 23 abaixo.  

Educação e Tecnologia - Intensivo 1 

 
Grupos - Componentes dos Grupos  

  Grupo Azul 

Aluno A7 
Aluno A9 
 Aluno A12 
  Grupo Vermelho 

Aluno A6 
Aluno A8 
Aluno A15 
  Grupo Verde 

Aluno A1 
Aluno A5 
Aluno A11 
  Grupo Amarelo 

Aluno A10 
Aluno A13 
Aluno A14 
  Grupo branco 

Aluno A2 
Aluno A16 

                Figura 23: Formação dos grupos na ferramenta Portfólio de Grupo – intensivo 2003 
                Fonte: http://www.teleduc.univali .br/cursos/aplic/index.php?cod_curso=33 
 
 



 

 

 Notamos agora que a composição deste grupos presenciais coincidem em parte 

com a composição dos grupos evidenciados pela análise da interação da ferramenta Correio, 

conforme a figura 23 

Esclareça-se que as cores na tabela 07: vermelho, verde, azul representam a 

formação de redes de relações cooperativas; não devemos confundi-las com os nomes dos 

grupos presenciais citados anteriormente. 

Esta rede de relações é melhor visualizada na figura 24 abaixo, que relaciona, rede 

de relações cooperativas presenciais e rede de relações cooperativas virtuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nova composição dos grupos citados na tabela 07 (nova em relação aos grupos 

presenciais) pode ser efeito de habil idades no uso da informática; essas habil idades ficaram 

visíveis no ambiente; pessoas tendem a se comunicar e a cooperar com pessoas que tem 
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TT    5

A6  - 1
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TT      2
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A15 – 0

TT      1
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A1  - 1

A5  - 2

TT    3

A1  - 2 

A11- 4

TT     6

A5  - 2

A11- 3
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Amarelo

A10  - 0

A13  - 2

TT      2

A10  - 0

A14  - 0

TT      0

A13  - 1

A14  - 0

TT      1 

Br anco

A2  - 0

A16  - 0

TT      0

Grupos Presenciais Mensagens trocadas no Correio

Redes de Relações

Figura 24: Grupos presenciais mensagens trocadas na Ferramenta Correio e pares virtuais 



 

 

habili dades afins; assim o grupo constituído por A6 e A8 possuem integrantes novos que não 

necessariamente estão presentes na composição do presencial (A6, A8, A15). 

Dá-se então uma espécie de redimensionamento das relações no ambiente, 

conforme vínhamos discutindo acerca do interacionismo construtivista de Piaget. O aluno 

constitui com o ambiente uma totalidade. À medida que o aluno interage com o ambiente, 

novas estimulações passam a exigir-lhe novas condutas, tirando-o do estado de equilíbrio 

cognitivo a que estava acostumado. Novos padrões de conduta são possíveis. Naturalmente 

Piaget não estava se referindo à ambientes virtuais. Mas a analogia aqui é bastante pertinente. 

Tanto mais se considerarmos que a  aprendizagem é sempre uma reorganização de percepções 

permitindo que se apreenda novas relações. 

Como podemos verificar nos resultados da verficação parcial II , (anexo 4) a 

maioria dos alunos integrantes dos grupos A6 e A9 e A13 obtiveram bom desempenho com 

notas que variam entre 8,5 e 10. Isso confirma os resultados da pesquisa de Miyake (1986), 

revista no referencial teórico desta dissertação. 

Confirma também uma certa especificidade do ambiente virtual. Durante muito 

tempo acreditou-se que o ambiente virtual fosse responsável, sozinho, pela aprendizagem, na 

seqüência de um pensamento tecnicista da década de 70. Evolui-se para o conteudismo da 

década de 80 onde as ferramentas sociotécnicas foram renegadas a um papel de ‘apenas 

meio’ , sem maiores conseqüências. A década de 90 trouxe novamente as TICs para o cenário 

da aprendizagem. E é neste cenário que esta pesquisa está sendo desenvolvida, mostrando que 

os ambientes virtuais de aprendizagem não são uma simples reprodução do ambiente social 

presencial. Não podem, portanto, ser considerados totalmente neutros quanto a sua influência 

na aprendizagem.   

  De fato, o questionário de 2003, conforme figura 25, modificado de 2002, 

mostrou que, dentre as atividades preferidas pelos alunos quanto à integração no ensino a 

distância estão as discussões entre colegas em primeiro lugar, secundarizadas pela troca de 

material também entre colegas (o que se dá através da ferramenta Correio). Isso mais uma vez 

vem demonstrar que a interação colega-colega favorece a aprendizagem e ela será tão mais 

cooperativa quanto mais houver essas interações. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura do ambiente está, portanto, possibil itando uma postura cooperativa, 

como preconizado por Tiji boy (2001). Segundo a autora, todos os elementos são 

fundamentais (postura, estrutura, funcionamento do ambiente), porem a interação é o 

elemento básico e inicial do processo possibili tando uma negociação constante entre os 

sujeitos envolvidos. 

Existe um outro dado relevante oriundo deste mesmo questionário, quando 

relacionado à cooperação evidenciada na análise da tabela 07.  É o fato dos alunos apontarem 

como beneficio deste tipo de relação (aluno/aluno, aluno/ambiente) à existência de novas 

oportunidades de aprendizagem; outro beneficio apontado é a co-responsabil idade de grupos e 

indivíduos pelo aprendizado enquanto processo.  

Segundo o modelo epistemológico criado por Piaget (1972), o conhecimento está 

na interação entre sujeito e objeto, sendo resultado de uma ação simultânea entre ambos. 

Figura 25: Atividades preferidas pelos alunos para a Educação a Distância 



 

 

7. CONCLUSÃO  

 

A  essência deste trabalho, conforme esclarecemos nos objetivos era conhecer os 

efeitos da utilização de um ambiente virtual de aprendizagem em uma disciplina presencial de 

graduação, no curso de Pedagogia. 

Pudemos constatar um efeito positivo. A introdução dos ambientes virtuais na 

disciplina Educação e Tecnologia II do quinto período do curso de Pedagogia da UNIVALI, 

está acontecendo há dois anos. Como professor da disciplina tínhamos a impressão de que o 

ambiente facili tava o entendimento da própria disciplina, já que ele é a expressão das 

temáticas virtuais tratadas na disciplina. 

A pesquisa realizada além de confirmar esta impressão mais geral, também 

possibilitou conhecer os seguintes efeitos: 

- A comparação dos acessos às ferramentas do ambiente, revelou que os alunos 

tiveram uma preferência pelas ferramentas de comunicação; tanto no intensivo de 2002 

quanto o intensivo de 2003, a ferramenta  Correio foi a mais utili zada. Não por acaso foi na 

ferramenta correio que analisamos as novas interações que foram se dando no ambiente.  

- Houve ainda uma certa regularidade nos acessos a outras ferramentas do 

ambiente, nos dois intensivos, conforme mostra a Tabela 3. Tal regularidade expressou um 

equil íbrio entre conhecer e comunicar à medida que dialetizamos a relação 

comunicação/produção de conhecimentos pela mediação da organização, a tal ponto que 

disponibili zar trabalhos no Portifólio ou registrar a percepção da próprio aprendizagem, 

disponibili zando-a a todos passaram a funcionar como dispositivos fortes de organização.  

- A cooperação, no sentido definido por Piaget, foi amplamente construída ao 

longo da disciplina. Nem sempre obtida no inicio do experimento, mas com um grande saldo 

positivo ao longo da disciplina. Para que a aprendizagem cooperativa atinja seus objetivos é 

fundamental que todos os participantes estejam abertos para emitir e receber críticas, para 

avaliar e serem avaliados em busca do aperfeiçoamento comum. 

- A verificação de indícios da emergência de autonomia nos alunos, não só pelo 

fato da constatação de acessos ao ambiente fora dos horários predeterminados, mas também 

nas indicações positivas feitas pelos alunos, em entrevista, com relação à metodologia 



 

 

cooperativa. Isto é um indicativo de que o conceito de aprendizagem cooperativa vivida na 

disciplina Educação e Tecnologia foi bem assimilado. 

- De acordo com as mesmas entrevistas os estudantes de pedagogia 

recomendaram o uso do ambiente virtual pesquisado para outras disciplinas do curso, 

especialmente, pelo quesito da cooperação e do virtual, porque possibilita a ampliação dos 

espaços de aprendizagem. 

- A estrutura do ambiente colaborou para o surgimento de interações novas em 

relação àquelas do contexto presencial, mostrando a importância do ambiente na construção 

de uma postura cooperativa. 

- Os alunos no uso das ferramentas, percebeu-se o excesso de importância que 

eles associaram à entrega de todas as atividades propostas, fazendo com que eles refletissem 

pouco sobre as atividades que estavam realizando. Por conta disso, boa parte das ferramentas 

do ambiente TelEduc foram subtilizadas. Esta postura começou a mudar quando do inicio das 

atividades pedagógicas, que passaram a suscitar uma maior reflexão por parte do professor. 

No entanto, a participação deles em diversas ferramentas, como Fórum de Discussão e Bate-

papo, que teria sido muito útil para a reflexão sobre a cooperação e uma certa autonomia, 

ficou aquém do que se planejava. 

- Também concorreu para este pouco aproveitamento de diversas ferramentas, o 

fato de boa parte dos alunos não ter muita experiência no trato com o computador. 

- No entanto a pesquisa, conseguiu perceber que em diversas ocasiões, a 

disciplina promoveu reflexão, interação e construção das características de estudante 

autônomo.   

- A limitação de tempo e o excesso de atividades, prejudicou um pouco o 

processo, mas, no geral, não comprometeu o objetivo da pesquisa.   

- Vários objetos de pesquisa puderam ser visualizados a partir desta pesquisa e 

que poderão ser aprofundados em pesquisas futuras:  

- Deve-se dar mais ênfase à reflexão, e à interação entre os alunos. A formação 

do estudante autônomo, que é, por excelência, um aluno com aguçado espírito critico e 

reflexivo, aconteceria como conseqüência disso.    



 

 

- a) analisar as conversações na sessão de bate papo à luz do perfil de cada 

participante registrado na ferramenta perfil; a dita comparação pode revelar qualidades de 

personalidade como timidez ou facilidade de comunicação;  

- b) comparar o uso do TelEduc em disciplinas intensivas e em disciplinas 

regulares para  verificar os efeitos na comunicação e na organização: será que a disposição 

temporal num curso regular de quatro meses causa efeitos diferenciados de uma disciplina 

oferecida em ritmo intensivo?  

- c) outra comparação possível poderia ser entre uma disciplina totalmente à 

distancia e outra presencial.  

- d) verificar a interferência da mediação do professor no fluxo de conversação 

na ferramenta Fórum de Discussão, utilizando a ferramenta Intermap, a qual possibil ita ver a 

fala do aluno e a resposta do professor. 

A disciplina, como relatado nas análises e interpretação dos dados, conseguiu, em 

diversas ocasiões, promover a interatividade, cooperação, a reflexão e construção das 

características de um aluno autônomo. A limitação do tempo (intensivo) dificultou um pouco 

na percepção de um aluno autônomo, que é, por excelência, um aluno com aguçado espírito 

crítico e reflexivo, mas, no geral, não comprometeu o objetivo da pesquisa.  

Esperamos que a pesquisa seja útil para outros professores que pretendam  usar, 

ou que já estejam utili zando ambientes virtuais em situações semelhantes.      
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9. ANEXOS 

 

9.1 Anexo 1: Instrumento para avaliar a participação dos alunos do 5º 
per íodo de   2003 Pedagogia da UNIVALI no Ambiente Vir tual  
TelEduc  

 

 
1) No nosso FÓRUM Virtual, “O que é Aprendizagem Colaborativa” , proposto pela 

disciplina Educação e Tecnologia II ,  você conseguiu captar a idéia proposta pelo 
professor? Assinale na escala abaixo o grau de captação. 
 

           Pouco  1(  )   2(   )    3(    )    4(   )   5(    ) Muito 
      
                            A escala está em ordem crescente de compreensão   

 
 

2) Como você planejaria um Curso à Distância de Informática Educacional para   
capacitar professores? 

 
(    ) 80% presencial e 20% à distância 
(    ) 20% presencial e 80% à distância  
(    ) 50% presencial e 50% à distância 
(    ) 100% à distância 
 
 

3) Que dificuldades você está tendo no Ambiente Virtual TelEduc fora do horário de 
aula? 

  
      (    ) Acessar fora da UNIVALI 
      (    ) Acessar dentro da UNIVALI 
      (    ) Falta de tempo para acessar   
      (    )  Outra. Qual?____________________________________________________ 
                ______________________________________________________________ 
                 
 
4) A ferramenta Perfil tem como objetivo apresentar cada aluno e os formadores, 

explicitando algumas de suas características pessoais e profissionais. No entanto 
alguns destes perfis ficaram incompletos. Você  considera importante conhecer 
algumas características pessoais dos colegas e dos formadores? 

 
(     ) Sim 
(     ) Não  

 
5) Qual ferramenta de comunicação você prefere utilizar no Teleduc? Escolha duas 

 
(    ) FORUM                                      (     ) Portfólio 
(    ) Correio                                        (     ) Mural 

 



 

 

6) Dentre as atividades relacionadas  abaixo escolha apenas 03(três), que você considera 
mais apropriado para fazer a integração no ensino à distância. 

 
(   ) Entrega de material (texto, vídeo, software, etc) do professor para os alunos. 
(   ) Aula expositiva 
(   ) Discussões (Chat, Fórum, correio) entre os colegas 
(   ) Troca de material (textos, vídeos, software) entre os colegas 
(   ) Disponibili zar trabalhos acadêmicos no  ambiente pelos e para os  alunos 
(   ) Provas Online 
(   ) Outros. Qual? _____________________________________________________ 
 
7) No seu entendimento quais os benefícios da aprendizagem colaborativa, marque 

03(três) em ordem crescente o grau de benefícios: 
 
(    ) novas oportunidades de aprendizagem 
(    ) maior rapidez no processo de aprendizagem 
(    ) melhoria no relacionamento dos pares 
(    ) O conhecimento é visto como um construto social  
(    ) construção do conhecimento através da discussão, reflexão e tomada de decisões 

(  ) grupo é responsável, quer pela sua aprendizagem quer pela aprendizagem dos restantes 
elementos,

8) A quem o aluno da aprendizagem colaborativa recorre quando tem dificuldades? 

(    ) a comunidade 

(    ) aos participantes 

(    ) ao professor 

(    ) o aluno nunca recorre 

 
9) Você acha que aprendizagem em uma comunidade virtual é? 

 

(   ) excelente   (    ) boa    (    ) regular    (    ) péssima   (    ) não tenho dados suficientes  

 

10 ) Você recomenda que todas as disciplinas do seu curso deveriam trabalhar dentro da 
metodologia da aprendizagem colaborativa e compartilhada?  

 

           Pouco  1(  )   2(   )    3(    )    4(   )   5(    ) Muito 
                           A escala está em ordem crescente de recomendação   

 

 

 

 



 

 

9.2  Anexo 2: Tabulação e representação gráfica do resultados do instrumento de 
pesquisa aplicado no intensivo - 2003 

                   
                  
                  
               
 Alunos %             

Bom         4 7 50,00             
Muito        5 5 35,71             
Regular     3 2 14,29             
Pouco       1 0 0             
Suficiente  2 0 0             

Tatal 14 100,00             

  
 
        

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
2 -Como você planejaria um Curso à Distância de Informática Educacional para capacitar professores? 
                  
      Aluno %         
20% presencial e 80% à distância  7 50,00         
50% presencial e 50% à distância 6 42,86         
80% presencial e 20% à distância 1 7,14         
100% à distância 0 0         
Total 14 100,00         
 

               
                  
                  
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

1) No nosso FÓRUM Virtual, “O que é Aprendizagem 
Colaborativa”, proposto pela disciplina Educação e 
Tecnologia II,  você conseguiu captar a idéia proposta 
pelo professor? Assinale na escala abaixo o grau de 
captação.  

Tabulação das respostas do instrumento de pesquisa aplicado no intensivo de 2003 



 

 

 
 
3 - Que dificuldades você está tendo no Ambiente Virtual TelEduc fora do horário de aula?  
       
 Aluno %       

Acessar fora da UNIVALI 8 57,14     

Falta de tempo para acessar   3 21,43     
Outra 3 21,43     
Acessar dentro da UNIVALI 0 0,00     
Total  14 100,00     
OBS.: Outros são: - Falta de mais aulas Prática       
                            - Não ter Computador       
                            - Nenhuma        
 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
        
       
       
       
       
       
 Aluno %      
SIM 14 100     
NÃO 0 0     
Total 14 100     
       
       
       
 
        
       
       
 Aluno %     
Correio Eletrônico 14 50,00     
Portfólio 7 25,00     

Fórum 4 
 

14,29      
Mural 3 10,71     
Total 28 100,00     
       
       

4 - A ferramenta Perfil tem como objetivo apresentar cada aluno e os formadores, 
explicitando algumas de suas características pessoais e profissionais. No entanto alguns 
destes perfis ficaram incompletos. Você  considera importante conhecer algumas 
características pessoais dos colegas e dos formadores?  

5 - Qual ferramenta de comunicação você prefere utilizar no Teleduc? Escolha duas 
 
 



 

 

       
       

 
          
         
         
      Alunos %  
Discussões  (Chat, Fórum, correio) entre os colegas 12 32,43  
Troca de material (textos, vídeos, software) entre os colegas 8 21,62  
Disponibilizar trabalhos acadêmicos no  ambiente pelos e para os  alunos 6 16,22  
Entrega de material (texto, vídeo, software, etc) do professor para os alunos 4 10,81  
Provas Online 4 10,81  
Aula expositiva 2 5,41  
Outros - (Pesquisa de Campo) 1 2,70  
Tatal 37 100,00  
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 - 
Dentr
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ativid
ades 
relaci
onada
s  
abaix
o 
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ha 
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s 
03(trê
s), 
que 
você 
consi
dera 
mais 
aprop
riado 
para 
fazer 
a 
integr
ação 
no 
ensin
o à 
distân
cia 

6 - Dentre as atividades relacionadas  abaixo escolha apenas 03(três), que você considera 
mais apropriado para fazer a integração no ensino à distância  



 

 

         
 
          
         
         
         
       Alunos % 
novas oportunidades de aprendizagem 9 29,03 
grupo é resp, quer pela sua aprendizagem quer pela aprendizagem dos restantes elementos. 7 22,58 
construção do conhecimento através da discussão, reflexão e tomada de decisões 6 19,35 
maior rapidez no processo de aprendizagem 4 12,90 
melhoria no relacionamento dos pares 3 9,68 
O conhecimento é visto como um construto social  2 6,45 
Total 31 100,00 
         

Maiores beneficios da Aprendizagem 
Colaborativa

9
7 6

4 3 2

novas  oportunidades
de aprendizagem
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s ua aprendizagem

quer pela
aprendizagem dos
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conhecimento
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melhoria no
relacionamento dos

pares

O conhecimento -
vis to como um

cons truto s ocial 

 
 
 
 

 
 
         
        
        

 Aluno %     
aos participantes 11 78,57     
ao professor   3 21,43     
a comunidade   0 0,00     
o aluno nunca recorre 0 0,00     
Total 14 100,00     
 
         
        
        
        
        
        
        

7 - No seu entendimento quais os benefícios da aprendizagem colaborativa, marque 03(três) 
em ordem crescente o grau de benefícios  

8 - A quem o aluno da aprendizagem colaborativa recorre quando tem dificuldades? 



 

 

         
 
          
         
         
 Aluno %       
BOA 10 71,43       
EXCELENTE 3 21,43       
REGULAR 1 7,14       
PÉSSIMA 0 0,00       
NÃO SEI 0 0,00       
Total 14 100,00       
         
         

. 
 
          
         
         
         
Escala de % Alunos %       
0 a 20 0 0,00       
21 a 40 0 0,00       
41 a 60 6 42,86       
61 a 80 4 28,57       
81 a 100 4 28,57       
Total 14 100,00       
         
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 - Você acha que aprendizagem em uma comunidade virtual é?  

10 - Você recomenda que todas as disciplinas do seu curso deveriam trabalhar dentro da 
metodologia da aprendizagem colaborativa e compartilhada?  

Escala em 
%  



 

 

9.3 Anexo 3: Entrevista realizada no dia de 15 de dezembro com os alunos do intensivo 

de 2003 

TEMA: SOBRE APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

 

PF “Ok, só vou colocar aqui o que foi perguntado,porque a pergunta não apareceu 

antes. Queremos saber se o Teleduc, realmente propícia um aprendizado compartilhado e 

colaborativo e se o aluno recomenda o uso do Teleduc, e suas ferramentas  para outras 

disciplinas, outros professores, OK”?  

 

Aluno: A15 “Na internet existem centenas de idéias e oportunidades para 

desenvolver esse projeto colaborativo e o Teleduc é mais uma estratégia de ensino-

aprendizagem que tem um objetivo a ser atingido, que é onde todos os alunos interajam com 

os outros não se preocupando somente consigo mesmo mas sim os outros que estão a sua 

volta. E eu recomendo essa atividade as outras disciplinas porque é... aprendizagem 

colaborativa.”  

 

Aluno A11:  “Eu acredito que sim, que dentro do ponto de vista, tanto do virtual, 

quanto do presencial, a aprendizagem é igual. Penso sim, que é igual na sala e é igual no 

presencial, só que assim, no presencial a gente tem a participação e tem a oportunidade de 

estar olhando os outros trabalhos, que em sala, dependendo do grupo que você tem, pode ta 

somando também, mas não e a mesma coisa. Então, no meu ponto de vista, é bem melhor, 

aconselho que deveria ser para todas as outras disciplinas, a gente tem ...é mais significante, a 

gente tem o apoio, tem outros recursos, tem outros meios que a gente pode estar buscando na 

internet, que dentro da sala de aula fica mais limitado”. 

 

Aluno: “Meu nome é A8. Toda a forma de comunicação desenvolve a 

aprendizagem e, dessa maneira, acrescenta um momento de integração com as outras pessoas 

isso torna a maneira mais fácil de se aprender pois a interação com outras crianças desenvolve 

raciocínio, desenvolvendo assim novas habilidades. Eu recomendo essa nova maneira de 

ensinar pois... A evolução do processo acrescenta no dia-a-dia novos recursos de se fazer e 

ensinar” .  



 

 

Aluno A2: “Eu acredito que o Teleduc é uma forma de trabalho bem significativa, 

claro que tem suas falhas como toda forma de trabalho e acredito que ele proporciona um 

ambiente compartilhado e colaborativo porque ele proporciona com maior facili dade as 

interações com o grupo e acredito que os outros professores deveriam usar nas demais 

disciplinas essa forma de trabalho” .  

 

Aluno: “Pensando bem...meu nome é A9, com dois elles. Eu acho que (risos) 

ajuda sim no aprendizado...(ó agora eu to querendo falar sério e o pessoal não está deixando) 

acho que ajuda sim no aprendizado,  mas aquele aluno que não tem acesso ao computador eu 

creio que ele é um pouco prejudicado, mas creio que isto muda...e é só isso.” (risos) 

Prof: “Você  recomenda o Teleduc para outras disciplinas? 

Aluna: “recomendo sim, porque é uma forma de estar incentivando os alunos a 

estarem vindo para as aulas, né  professor, é uma coisa boa. Thank you very much.” 

 

Aluna: “  Meu nome é A1. O Teleduc, ele propicia é... tendo uma estratégia de 

ensino de fazer com os alunos trabalhem juntos e em grupo facilitando na aprendizagem na 

interação e participação ativa dos alunos.”  

PF “Você recomendaria para outros professores?” 

Aluno: “ remendo.” 

 

Aluno: “Meu nome é A5, eu sou acadêmica do curso de pedagogia.O Teleduc é 

uma tecnologia que propicia uma aprendizagem colaborativa pois acontece a rica troca de 

idéias. É importante ressaltar que através do Teleduc os alunos trabalham em grupo. Eu 

recomendo essa atividade para outras disciplinas, pois ela tem o papel de facilitar a 

aprendizagem.”  

 

Aluno: “Meu nome é A13. Eu acho que o teleduc foi um salto para educação a 

distância já que a gente tá trabalhando, dando ênfase nessa matéria sobre aprendizagem 

colaborativa e compartilhada, eu acho que nada mais justo e nada melhor do que o Teleduc 

pra nos dar uma noção de como você consegue trabalhar no aprendizado colaborativo. E por 



 

 

enquanto eu não recomendo para as outras disciplinas, por que eu acho que não há uma 

preparação dos professores e nem dos tutores a trabalharem com o Teleduc com a clientela 

ainda.” 

 

Aluno: “Aqui é do jornal a voz do povo, e quem vus fala e a repórter  A6. Dentro 

do assunto é... aprendizagem colaborativa e compartilhada no Teleduc, percebo que o ensino-

aprendizagem não deve ficar alheio as novas tecnologias e deve ser visto como um recurso 

pedagógico, material de apoio, mas que também traz interação entre alunos para ampliação de 

seu conhecimento. Pena que dentro do contexto social da maioria das pessoas não há a 

possibilidade virtual da construção do conhecimento, mas acredito que se outros professores  

usarem deste recurso tecnológico muito ampliarão  seu conhecimento e conhecerão suas 

habili dades dentro das tecnologias.”  

 

Aluno: “Meu nome é A7, acadêmica do curso de pedagogia. Acho que o Teleduc 

realmente proporciona aprendizagem compartilhada e colaborativa pois é uma forma de 

aprendizagem onde todo o grupo interage colaborando na troca de idéias e informações e  

sim, recomendo para todos os professores. Encaro como uma ótima idéia, apesar de nem 

todos eles estarem preparados ... uma preparação antes de encarar a internet, a educação na 

internet, através da internet.”  

 

Aluno: A10 “Eu concordo que o Teleduc propicia um aprendizado compartilhado 

e colaborativo porque é na troca de idéias que acontece a construção do conhecimento e eu 

recomendaria para todos os professores porque favorece a interação entre os alunos no sentido 

de desenvolver habili dades.” 

 

Aluno: “Meu nome é A16. O Teleduc é uma inovação que vem a estimular muito 

mais os alunos a se interessarem pelos assuntos estudados. Seria muito interessante se todas as 

disciplinas pudessem trabalhar desta forma.”  

 

 



 

 

9.4 Anexo 4:  Verificação Parcial I   e    Verificação Parcial I I 

                 INTENSIVO 2002 E INTENSIVO 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos VPI VPII 
B20 9.50 8,65 
B2 9,90 7,82 
B13 8,65 8,50 
B16 8,63 8,35 
B19 8,90 7,83 
B14 8,80 7,83 
B1 8,65 7,68 
B7 8,35 7,94 
B15 9,18 6,88 
B21 7,30 8,68 
B8 8,65 7,20 
B3 7,93 7,66 
B4 9,25 8,02 
B9 7,50 7,54 
B6 8,31 6,60 
B10 8,13 6,64 
B5 7,10 7,43 
B17 8,40 6,00 
B12 8,80 5,07 
B18 7,11 6,30 
B22 4,76 7,29 
B11 8,13 3,77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas dos alunos na Verificação Parcial 
                   intensivo 2002 
 
 

Alunos VPI 
 

VPII 

A1 8,0 8,60 

A2 8,50 8,80 

A5 9,0 9,80 

A6  10,0 8,40 

A7 9,0 9,20 

A8 8,50 7,30 

A9 10,0 5,10 

A10 8,50 10,0 

A11 9,0 9,70 

A12 8,50 7,0 

A13 9,0 10,0 

A14 8,50 10,0 

A15  9,0 8,50 

A16 8,50 6,50 

 

Notas dos alunos na Verificação Parcial 
                          intensivo 2003 
 



 

 

9.5 Anexo 5: Plano de Ensino - 2003  
 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  
CES de Ciências Humanas e de Comunicação 

Curso de Pedagogia

PLANO DE ENSINO / 0�1325461576098;:=<?>6>6@
IDENTIFICAÇÃO OBJETIVO GERAL 
Curso: Pedagogia. 
Disc ipl ina: 2643. Educação e Tecnologia 
Professor: ALCIDES LUIS CABRAL SILVA                  MARCO 

ANTONIO PINHEIRO 
Período: 5° Ano: 2003 
C/H teórica: 60 Créditos: 4 C/H prát ica:  Créditos:  

Conhecer, analisar e discutir novas tecnologias em educação 
para transmissão e a produção de conhecimentos, bem como 

sua aplicação para Educação a Distância. Relacionar teoria e 
prática. 

EMENTA 
Educação a Distância (EAD). Ambientes Virtuais de Ensino Aprendizagem. Metodologis para a Educação a Distância. Planejamento 
em Educação a Distância, E-Learning. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM CONTEÚDOS C.H. ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO REF. 

Conhecer conceitos de 
EAD, bem como primeiras 
experiências realizadas;  
Conhecer a evolução dos 
modelos de EAD;  
Conceituar EAD;  
Identificar a legislação de 
EAD no Brasil;  
Identificar as 
características básicas de 
EAD;  
Dominar os procedimentos 
necessários para uma 
comunicação em EAD;  
Conhecer a legislação 
brasileira em EAD;  
Conhecer as diversas 
mídias que podem ser 
usadas em EAD,desde 
impresso e rádio a internet 
e o uso de ambientes 
virtuais de 
ensino/aprendizagem;  
Utilizar redes e outros 
suportes para busca, 
seleção, organização e 
produção de informação.  
Elaborar estratégias e 
metodologias de uso de 
materiais pedagógicos 
(vídeo, CD-ROMs e redes) 
em situações de 
aprendizagem presencial e/ 
ou a distância;  
Conhecer as mídias que 
podem ser usadas em 
EAD, o grau de interação 
de cada uma, seus custos 
de produção e sua 
localização dentro de um 
processo de EAD.  
Elaborar artigo sobre a 
EAD  
Integrar as mídias de 1ª, 2ª 
e 3ª geração aprendidas às 
situações reiais de sala de 
aula 

UNIDADE 1 -Educação à 
distância
1. Educação à Distância  
1.1 Introdução ao tema  
1.2 Histórico e conceitos de 
EAD  
1.2.1 Historico de EAD no 
Brasil e no mundo, 
principais marcos, 
primeiras experiências 
realizadas, principais 
conceitos e definições, 
diferenças do ensino 
presencia  
1.3 Legislação de EAD no 
Brasil1.  
1.3.1. A legislação de EAD 
no Brasil, regulamentação 
de cursos de ensino 
fundamental e superior.  
1.4 Comunicação em EAD  
1.4.1.Os diversos meios 
usados para comunicação 
em EAD e as mídias que 
se aplicam a cada um 
deles.  
1.5 Mídias em EAD  
1.6 Modelos de Educação 
a Distância  
1.6.1.Definição de modelos 
de EAD, estratégias para 
aplicação, como montar um 
modelo baseado nas 
necessidades da audiência, 
na análise das tecnologias 
e mídias que podem ser 
envolvidas no processo.  
1.7 Modelos de Cursos e 
Instituições.  
1.7.1 As principais 
universidades virtuais do 
mundo, os modelos de 
sucesso e algumas 
experiências brasileiras: 
Open University, UNED, 
British Columbia, UFRJ, 
UnB, Anhembi-Morumbi, 
Virtual Brasileira.

20 (h.a)

Leitura, discussão e 
resenha dos textos e 
vídeos. Realização de 
trabalhos em grupos e 
individuais digitados e 
impressos.  
Breve introdução ao 
tema, explanação de 
tudo que será tratado 
sobre o assunto, formas 
de avaliação e trabalhos 
que serão 
desenvolvidos.  
Aulas teóricas com uso 
de apostilas e 
transparências.  
Pesquisas na Internet.  
Aulas práticas no 
laboratório de 
informática.  
Uso de Data Show 
(PowerPoint) como 
ferramenta auxiliar na 
exposição das aulas.  
Participação valorizada 
através da discussão e 
apresentação de 
matérias atuais sobre os 
temas relacionados a 
cada aula.  
Fazer uma explanação 
das tecnologias que 
podem ser aplicadas em 
EAD para que se faça a 
comunicação, 
mostrando que mídias 
podem ser utilizadas em 
cada tecnologia citada, 
fazendo uma ligação 
com o próximo tópico da 
disciplina onde as 
mídias serão tratadas 
cada uma em separado 
mais profundamente. 

Participação 
(pontualidade nas 
atividades, presença 
em aulas práticas e 
teóricas, empenho 
na realização das 
atividades previstas 
e leitura e resenha 
dos textos)  
Verificação Parcial 
(VPI eVPII).  
Trabalhos práticos 
/digitados/imprimidos 
ou em disquetes.  
Relatórios do 
laboratório de 
informática.  
Participação nas 
discussões em sala 
de aula e no 
laboratório de 
informática, em 
FORUM virtual e em 
lista de discurção; 
envio e recebimento 
de e-mail. 

(13) (10) (4) (3) (8)  
(6) (7) (2) (5) (5)  

(5) (1) 



 

 

aula UnB, Anhembi-Morumbi, 
Virtual Brasileira.

Planejar um curso baseado 
nos fundamentos da 
Educação à Distância.  
Conhecer as técnicas de 
desenvolvimento 
instrucional de cursos 
através da internet.  
Usar várias mídias em 
cursos de Educação à 
Distância.  
Capacitar 
professores/alunos no uso 
de ambientes virtuais de 
aprendizagem.  
Dicutir o papel do professor 
diante dos ambientes 
virtuais.  
Selecionar as ferramentas 
adequadas para cursos à 
distância.  
Discutir as novas 
metodologias de avaliação 
à Distância 

UNIDADE 2 -Planejamento 
em Educação à Distância
2. Planejamento em 
Educação à Distância  
2.1 Como planejar um 
curso em Educação à 
Distância  
2.2 Design Instrucional 
centrado no aluno  
2.3 Interfaces de ambientes 
para Educação à  
Distância baseados na 
Web  
2.4 Agentes de Interface no 
apoio à colaboração  
2.5 Diferentes abordagens 
pedagógicas  
2.6 Avaliação de cursos 
baseado na Web 

20 (h.a)

Leitura, discussão e 
resenha dos textos e 
vídeos. Realização de 
trabalhos em grupos e 
individuais. Aulas 
teóricas com uso de 
apostilas e 
transparências.  
Pesquisas na Internet.  
Aulas práticas no 
laboratório de 
informática.  
Uso de Data-show 
(PowerPoint) na 
exposição das aulas.  
Instrumentalização dos 
alunos no uso dos 
ambientes virtuais de 
aprendizagem.  
Aula prática no 
Laboratório: definição 
das duplas e escolha do 
tema do projeto.  
Aplicação prática da 
teoria em projetos de 
trabalho: criação de 
cursos na Web, 
utilizando ambientes 
virtuais.  
Acompanhamento dos 
alunos na elaboração de 
projetos: métodos e 
técnicas. Elaboração de 
um relatório sobre o 
projeto.  
Participação nas 
discussões em sala e no 
laboratório, em FORUM 
virtual e em lista de 
discussão; envio e 
recebimento de e-mail 

Participação 
(pontualidade nas 
atividades, presença 
em aulas práticas e 
teóricas, empenho 
na realização das 
atividades previstas 
e leitura e resenha 
dos textos).  
Desenvolvimento de 
projetos ao longo do 
curso, através de 
relatórios enviados 
ao professor via e-
mail.  
Verificação Parcial 
(VPI eVPII).  
Trabalhos práticos 
/digitados/imprimidos 
ou em disquetes.  
Relatórios do 
laboratório de 
informática.  
Participação nas 
discussões em sala 
de aula e no 
laboratório de 
informáticaEm 
FORUM virtual e em 
lista de discurção; 
envio e recebimento 
de e-mail 

(4) (3) (16) (6) (15)  
(2) (12) (5) (9) 

Conhecer alguns tipos de 
Ambientes colaborativos de 
aprendizagem a distância.  
Empregar o TelEduc como 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem para 
criação, participação e 
administração de um curso 
na WEB.  
Propor o TelEduc como 
nosso Ambiente de apoio à 
disciplinas presenciais, 
possibilitando uma rica 
expansão do espaço em 
sala de aula convencional.  
Criar um curso à distância, 
hipotético, usando o 
TeEduc como referencial 
de um ambiente virtual de 
aprendizagem.  
Compartilhar informações 
de maneira remota, 
economizando tempo, 
aumentando o potencial 
para aprendizagem 
colaborativa.  
Distinguir as diversas 
ferramentas do TelEduc e 
suas aplicações.  
Comparar as diversas 
abordagens pedagógicas 
que sustentarão o curso 
proposto.  
Refletir sobre o uso de 
Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem 
(TelEduc),como 
possibilidades de múltiplas 
reinterpretações por parte 
do aluno. 

UNIDADE 3 -Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem - 
TelEduc
3.1 Ambientes 
Colaborativos de 
aprendizagem  
3.2 Formulção de uma 
proposta de curso  
3.3 O TelEduc com 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem  
3.3.1 Estudo das 
ferramentas do TelEduc  
3.3.2 Classificação da 
ferramentas: 
administração, 
comunicação e 
coordenação  
3.4 Definição do público 
alvo  
3.5 Abordagens 
pedagógicas de 
sustentação da proposta do 
curso  
3.6 Conteúdo programático 
e estrutura de oferta  
3.7 Dificuldades e reflexões 
sobre o TelEduc 

20 (h.a)

Leitura, discussão e 
resenha dos textos e 
vídeos. Realização de 
trabalhos em grupos e 
individuais. Aulas 
teóricas com uso de 
apostilas e 
transparências.  
Pesquisas na Internet.  
Aulas práticas no 
laboratório de 
informática.  
Uso de Data-show 
(PowerPoint) na 
exposição das aulas.  
Trabalhos de campo: 
observação e conclusão 
sobre a aplicação 
correta das ferramentas 
do TelEduc.  
Acompanhamento dos 
alunos na elaboração de 
projetos: métodos e 
técnicas.  
Elaboração de um 
relatório sobre o curso.  
Participação nas 
discussões em sala e no 
laboratório, em FORUM 
virtual e em lista de 
discussão; envio e 
recebimento de e-mail.  
Avaliação final do curso 
produzido: metodologias 
estruturas e estratégias 
e uso das ferramentas. 

Participação 
(pontualidade nas 
atividades, presença 
em aulas práticas e 
teóricas, empenho 
na realização das 
atividades previstas 
e leitura e resenha 
dos textos).  
Avaliação individual 
e coletiva durante o 
processo educativo, 
tendo como 
referência as 
atividades por 
eles/elas 
desenvolvidos(as). 
Serão tomados 
como critérios de 
avaliação os 
avanços na análise 
e sistematização das 
atividades e 
qualidade dos 
planejamentos e 
construção do curso.  
Verificação Parcial 
(VPI eVPII).  
Trabalhos práticos 
/digitados/imprimidos 
ou em disquetes.  
Relatórios do 
laboratório de 
informática.  
Participação nas 
discussões em sala 
de aula e no 
laboratório de 
informáticaEm 
FORUM virtual e em 
lista de discurção; 
envio e recebimento 
de e-mail 

(13) (10) (14) (11) (3)  
(16) (6) (7) (2) (5)  

(12) (5) (9)  



 

 

(TelEduc),como 
possibilidades de múltiplas 
reinterpretações por parte 
do aluno. 

de aula e no 
laboratório de 
informáticaEm 
FORUM virtual e em 
lista de discurção; 
envio e recebimento 
de e-mail 
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OUTROS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Laboratório de Informática, uso do Ambiente Virtual TelEduc, como repositório de trabalhos e 
Atividades, ferramentas de comunicação e coordenação.Acompanhamento quanto ao aproveitamento 
do aluno no desenvolvimento de seu potencial de interação/cooperação, reflexão e autonomia. 
Acesso ao Ambiente no horário das aulas e extra-classe em horários difereciados do horário de aula. 
OBSERVAÇÕES GERAIS 
Disciplina teórico-prático com uma carga horária de 30 horas aulas com atividades práticas e 30 
horas aulas com atividades teóricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9.6 Anexo 6: Instrumento Aplicado no intensivo de 2002 
 
Instrumento para avaliar a par ticipação dos alunos do 5º período de 
Pedagogia da UNIVALI no Ambiente Vir tual  de Aprendizagem - 2002 
 

1 - Antes da disciplina Educação e Tecnologia II você já tinha participado de um Chat   (bate-

papo)?  

 ABCDE
SIM FGHIE
NÃO 

 

2 - Antes da disciplina Educação e Tecnologia II você já tinha participado de um Fórum de 

discussão? 
FGHIE

SIM FGHIE
NÃO 

 
3 - Antes desta disciplina você já tinha enviado ou recebido um e-mail (correio eletrônico)? 
 FGHIE

SIM FGHIE
NÃO 

 
4 - Se você tem e usa um e-mail, você já enviou uma mensagem com um arquivo anexado 

(atachado), antes desta disciplina? 
 FGHIE

SIM FGHIE
NÃO 

 
5 - As aulas na sala (fora do laboratório) ajudaram você a entender melhor as ferramentas do 

Teleduc?   
 FGHIE

SIM  Quais?   
FGHIE

Mural    
FGHIE

Perfil    
FGHIE

Correio    
FGHIE

Portfólio    
FGHIE

 Fórum                                  FGHIE
Bate-papo  FGHIE

NÃO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 - Os conhecimentos e procedimentos que você adquiriu das ferramentas do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, pode ajudar você em: 

 JKLMN
Fazer um curso de atualização oferecido à distância; JKLMN
Realizar um projeto inter-escolar via internet com professores de várias escolas; JKLMN
Desenvolver um projeto inter-escolas via internet entre crianças de várias escolas; JKLMN
Fazer uma pós-graduação totalmente a distância; JKLMN
Interagir entre colegas da própria escola na troca de informação; JKLMN
Não adquiri conhecimento suficiente para projetos em EAD ; 

 
 
7 – Alguns alunos que tiveram maior freqüência de acesso ao Teleduc também obtiveram 
maior aproveitamento na VPI. Para você a relação maior acesso/maior aproveitamento é: 
 JKLMN

uma relação direta JKLMN
apenas uma coincidência  JKLMN
não ter relação alguma 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.7 Anexo 7: Tabulação e Representação Gráfica dos resultados do instrumento de 

pesquisa aplicado no intensivo – 2002.  

 

 
          

1 - Antes da disciplina Educação e Tecnologia II você já tinha participado de um Chat (Bate-papo)? 
        
  Alunos %   
SIM 11 61,11   
NÃO 7 38,89   
total 18 100,00   
        
        
        
      

 

  
                  
2 - Antes da disciplina Educação e Tecnologia II você já tinha participado de um Fórum Virtual de Discussão? 

        
        
  Alunos %   
NÃO 18 100,00   
SIM 0 0,00   
total 18 100,00   
        
        
        
      

 

  
3 - Antes desta disciplina você já tinha enviado ou recebido um e-mail (correio eletrônico)? 
        
        
  Alunos %   
SIM 15 83,33   
NÃO 3 16,67   
total 18 100,00   
        
      

 

  
                  
                  

 

 

 

 

 

Instrumento para avaliar a participação dos alunos do 5º período de Pedagogia da UNIVALI no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem  - Total de 18 alunos responderam ao instrumento -  2002 
Total de 18 alunos responderam o instrumento  



 

 

 

                  
4 - Se você tem e usa e-mail, você já enviou uma mensagem com um arquivo anexado antes desta disciplina? 
                  
  Alunos %   
SIM 9 50,00   
NÃO 9 50,00   
total 18 100,00   
        
        
        
        
        
        
      

 

  

 

5 - As aulas na sala (fora do laboratório) ajudaram você a entender melhor as ferramentas do Teleduc?  
      
  Alunos %  
SIM (Quais) 17 94,44 
NÃO 1 5,56 
Total 18 100 
      
      
      
      
      
       
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          
          
          
  Alunos %     
Fazer um curso de atualização oferecido à distância 5 27,78     
Interagir entre colegas da própria escola na troca de 
informações 4 22,22     

Realizar um projeto inter-escolar via internet com 
professores de várias escolas  3 16,67     

Desenvolver  um projeto inter-escolas via internet entre  
crianças de várias escolas  3 16,67     
Fazer uma pós-graduação totalmente à distância 2 11,11     
Não adquiri conhecimento suficiente para projetos em EAD 1 5,56     

Total 18 100,00     
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  
 

             
            
  Alunos %       
uma relação direta 15 83,33       
apenas uma coincidência 3 16,67       
não ter relação alguma 0 0,00       

Total 18 100,00       
 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
                     

 

6 - Os conhecimentos e procedimentos que você adquiriu as ferramentas do Ambiente Virtual de aprendizagem, pode 
ajudar você em: 

7 - Alguns alunos que tiveram maior frequência de acesso ao Teleduc também obtiveram maior aproveitamento na 
VPI. Para você a relação maior acesso/maior aproveitamento é: 


