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RESUMO 

 

 

 Esta tese situa-se na confluência de estudos nas seguintes linhas de pesquisa: Ciência 

Cognitiva Aplicada e Teleinformática e Educação a Distância. Neste estudo analisamos e 

avaliamos o uso dos novos recursos em contextos digitais visando aplicação de metodologias 

que propiciem rupturas paradigmáticas. A pesquisa é exploratória/experimental, de natureza 

qualitativa e quantitativa e implica, a partir da análise de ambientes virtuais existentes, na 

concepção, desenvolvimento e utilização de um ambiente virtual de aprendizagem – AVA. O 

uso desse ambiente, a partir da aplicação das metodologias de projetos de aprendizagem e de 

resolução de problemas, resultou nos dados desta pesquisa, fruto de produções e interações 

envolvendo 93 estudantes do segundo semestre de 2001, das disciplinas de Informática na 

Educação II, Teorias de Aprendizagem e Psicologia II, do curso de Pedagogia, da 

UNISINOS, e professores das referidas disciplinas, integrando uma comunidade virtual de 

aprendizagem.  Trata-se de estudo de caso, no qual os dados coletados de forma longitudinal 

deram origem a 405 subsistemas de informações. Esses foram organizados segundo o 

contexto em que aparecem, categorizados de acordo com as 33 categorias criadas e 

organizadas a partir do problema, da questão e das sub-questões que motivam o estudo e das 

condutas surgidas durante o experimento, tendo como pressuposto a Epistemologia Genética 

de Piaget1, os estudos de Maturana e Varella2, Capra3, Castells4, Levy5, Fagundes6, pesquisas 

realizadas pelo LEC/UFRGS e produções científicas do PGIE/UFRGS. Esses dados foram 

submetidos ao Sphinx e analisados. Os dados apontam o surgimento significativo de 

processos de cooperação, oriundo de ferramentas de comunicação assíncrona, como o 

mecanismo sócio-cognitivo resultante das interações no AVA, sendo a organização dos 

participantes em grupo estabelecida a partir de regras construídas pelos integrantes da 

comunidade, onde as relações de respeito mútuo e solidariedade interna são as que 

predominam na construção dos projetos de aprendizagem e na resolução de problemas. Isso 

mostra uma forte relação entre cooperação, regras construídas, respeito mútuo e solidariedade 

interna. A constituição de comunidades virtuais favoreceu processos de aprendizagem 

                                                           
1 PIAGET (1971, 1972, 1973, 1976, 1978, 1985, 1987, 1990, 1991, 1995). 
2 MATURANA e VARELA (1995, 1997, 1998).  
3 CAPRA (1982, 1996). 
4 CASTELLS (1999). 
5 LÉVY (1993, 1995, 1996, 1997, 1999). 
6 FAGUNDES (1997, 1999). 



relacionados à prática docente e à realização da tomada de consciência do sujeito sobre como 

ocorre a sua aprendizagem, demonstrado principalmente em processos assíncronos, 

individuais (auto-avaliação e avaliação da comunidade) e coletivo (fórum). Porém, as trocas 

interdisciplinares só foram evidenciadas na ferramenta para comunicação assíncrona – fórum. 

Os dados confirmam que o uso de projetos de aprendizagem e resolução de problemas, 

suportados pelo AVA, podem favorecer a construção do conhecimento em rede privilegiando 

a aprendizagem interdisciplinar e o desenvolvimento de valores humanísticos, provocando a 

necessidade de rupturas paradigmáticas quanto à organização do ensino para a aplicação de 

práticas didático-pedagógicas para uma educação na Sociedade em Rede, favorecendo o 

desenvolvimento da cultura de aprendizagem. O estudo atinge seus objetivos, na medida em 

que confirma que os pressupostos teóricos utilizados dão conta de responder as sub-questões, 

a questão e o problema do estudo, evidenciando que o AVA possibilita a criação de uma rede 

de convivência on-line, favorecendo as condições para que ocorra uma aprendizagem 

significativa e prazerosa através de processos de interação virtual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ambientes virtuais de aprendizagem. Comunidade Virtual. 

Sociedade em Rede. Cultura de Aprendizagem. Rede de Convivência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 This thesis is placed in the confluence of studies of the following lines of research: 

Applied Cognitive Science and “Teleinformática” and Distance Education. In this study we 

analyze and evaluate the use of new resources in digital contexts aiming the application of 

methodologies which would propitiate paradigmactical ruptures. This research is 

experimental/exploratory, of qualitative and quantitative nature and implies, from the existing 

virtual environment analysis, the conception, development and use of a virtual learning 

environment  -  AVA. The use of this environment, from the application of learning projects 

methodologies  and problems solution, resulted in the data of this research, outcome of 

productions and interactions involving 93 students during the second term of 2001, from the 

subjects of Computer Science in Education II, Theories of Learning and Psychology II, at 

UNISINOS Pedagogy course, and the professors of the mentioned subjects, which integrated 

a virtual learning community. It is a case study, in which the data collected in a longitudinal 

way originated  405 subsystems of information. These were organized according to the 

context they appeared, categorized in accordance to the 33 created and organized categories 

from the problem, question and sub-questions which  motivate the study and behaviors which 

appeared during the experiment, having as presupposition Piaget’s Genetic Epistemology, the 

studies of Maturana and Varella, Capra, Castells, Levy, Fagundes, researches carried out by 

LEC/UFRGS and scientific productions of PGIE/UFRGS. These data was submitted to the 

Sphinx and analyzed. The data points out the meaningful appearance of cooperation 

processes, deriving from tools of asynchronous communication, as the resultant social-

cognitive mechanism of the interactions in AVA, being the organization of the participants in 

groups established from rules decided by the community participants, where the relations of 

mutual respect and internal solidarity predominated during the construction of the learning 

projects and during the problems solution. This shows a strong relation between cooperation, 

constructed rules, mutual respect and internal solidarity. The constitution of virtual 

communities favored processes of learning related to the teaching practice and to the subject 

awareness of how his/her learning proccess occurs, mainly demonstrated in asynchronous, 

individual (self-evaluation and evaluation of the community) and collective (forum) 

processes. However, the interdisciplinary exchanges had only been evidenced in the 

asynchronous communication tool - forum. The data confirms that the use of learning 



projects and problems solution, supported by AVA, can favor the net knowledge construction 

favouring interdisciplinary learning and humanistic values development, stimulating 

paradigmatical ruptures related to the organization of teaching in order to put into practice 

didactic-pedagogical practices for an education in the Net Society, promoting the learning 

culture development. The study reaches its objectives, confirming that the theoretical 

presupositions answer the sub-questions, the question and the problem of the study, 

evidencing that AVA makes possible the creation of an on-line coexistence net, favoring the 

conditions for a significant and pleasant learning through processes of virtual interaction.  

 

KEY WORDS: Virtual environments of learning. Virtual community. Net Society. Learning 

Culture. Net of Coexistence. 
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Este capítulo apresenta a proposta do estudo, 
contextualizando-o no cenário atual, o problema, a 
questão, as sub-questões que motivam a pesquisa e os 
objetivos do desenvolvimento do projeto. Apresenta 
também como o estudo está estruturado. 
 

 

 Este trabalho é o resultado de uma série de estudos e reflexões que venho 

desenvolvendo na área de Informática na Educação, desde 1996, principalmente no que se 

refere à criação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem e ao desenvolvimento de 

metodologias para o  uso desses ambientes, a partir de uma concepção 

interacionista/construtivista/sistêmica. O meu interesse, desde então, consiste em descobrir 

como o uso da tecnologia pode privilegiar o desenvolvimento de condutas sócio-cognitivas, 

propiciando o desenvolvimento de valores humanísticos, ao mesmo tempo em que provoca 

rupturas paradigmáticas quanto às práticas didático-pedagógicas e quanto à organização do 

ensino. 

 

 

1.1 EM QUE CONSISTE O ESTUDO? 

 

 

 Este estudo situa-se na confluência de estudos nas seguintes linhas de pesquisa: Ciência 

Cognitiva Aplicada e Teleinformática e Educação a Distância. O tema está relacionado à 

aprendizagem em ambientes computacionais baseados na :HE. Neste estudo pretendemos 

analisar e avaliar o uso dos novos recursos em contextos digitais visando aplicação de 

metodologias que propiciem rupturas paradigmáticas. Neste sentido a pesquisa é 

exploratória/experimental, de natureza qualitativa, e implica, a partir da análise de ambientes 

virtuais existentes, conceber, desenvolver e utilizar um ambiente virtual de aprendizagem que: 

• Suporte processos de interação que privilegiem o desenvolvimento de condutas 

sócio-cognitivas de sujeitos em idade adulta, possibilitando a construção do 

conhecimento em rede.  

• Propicie o desenvolvimento de valores humanísticos (cooperação, solidariedade 
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interna, respeito mútuo etc). 

• Oportunize a interdisciplinaridade através da formação de comunidades virtuais de 

aprendizagem. 

• Crie a necessidade de repensar a prática pedagógica. 

 

 Propomos deslocar o foco da cultura do ensino1, centrada na sociedade industrial2, para 

uma nova cultura: a cultura da aprendizagem, centrada na sociedade em rede.  

 

 A abordagem utilizada durante o desenvolvimento desse estudo está fundamentada nos 

pressupostos teóricos da epistemologia genética de Jean Piaget3, nos estudos de Maturana e 

Varella4, Capra5, Castells6, Levy7, Fagundes8, pesquisas realizadas pelo Laboratório de 

Estudos Cognitivos (LEC/UFRGS) e produção científica dos estudantes da Pós-Graduação em 

Informática na Educação (PGIE/UFRGS), resumindo numa concepção epistemológica 

interacionista/construtivista/sistêmica, realizada de forma interdisciplinar, tendo como 

participantes da pesquisa alunos do curso de Pedagogia e professores de diferentes áreas do 

conhecimento, atuantes no Projeto Infotechne9. Esse projeto se desenvolve na Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, onde a autora deste projeto é docente, com o apoio da 

Pró-Reitoria de Ensino e Pesquisa (PROENPE) e da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

(PRODESEN). Busca-se, através da participação ativa dos alunos e professores que os 

mesmos vivenciem o processo de aprendizagem e construam subsídios, tanto teóricos quanto 

técnicos, que possibilitem a multiplicação desse conhecimento. A pesquisa é estratégica, pois 

no momento atual a UNISINOS se movimenta no sentido de estudar e criar ferramentas 

tecnológicas e metodologias inovadoras que possibilitem desenvolver uma Educação não-

                                                           
1 A cultura do ensino tem como base do processo educacional a instrução, o treinamento, o conteúdo e o 
controle. Há uma massificação do processo por se acreditar que basta haver o ensino para que a aprendizagem 
ocorra, sendo o ensino, ministrado da mesma forma, no mesmo tempo para todos. Será detalhada no capítulo 3: 
Cultura do Ensino e Cultura da Aprendizagem. 
2 A cultura da aprendizagem tem como base do processo educacional a construção do conhecimento, a 
aprendizagem, o desenvolvimento de competências e habilidades. Há um respeito ao ritmo de desenvolvimento 
do sujeito, pois se acredita que a aprendizagem é um processo coletivo, significado individualmente estando 
relacionada às construções/ significações anteriores do sujeito. Será detalhada no capítulo 3: Cultura do Ensino e 
Cultura da Aprendizagem. 
3 PIAGET (1971, 1972, 1973, 1976, 1978, 1985, 1987, 1990, 1991, 1995). 
4 MATURANA e VARELA (1995, 1997, 1998). 
5 CAPRA (1982, 1996). 
6 CASTELLS (1999). 
7 LÉVY (1993, 1995, 1996, 1997, 1999).  
8 FAGUNDES (1997, 1999) 
9 O Projeto Infotechne objetiva a capacitação docente, nos aspectos técnicos e didático-pedagógicos para o uso 
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presencial de excelência. A pesquisa traz contribuições relevantes ao 3URJUDPD�*rQHVLV10, 

principalmente relacionadas ao desenvolvimento de ambientes para educação a distância 

(3URMHWR�0LOOHQLXP ��� ��3URMHWR�&RQHFWD12) e capacitação continuada de professores para o uso 

de tecnologias (3URMHWR�,QIRWHFKQH), além de trazer inovação na capacitação a distância através 

da formação de comunidades virtuais de aprendizagem – ponto crucial para o 

desenvolvimento de uma Universidade Virtual na cultura da aprendizagem. 

 

 

1.2 QUAL É O CONTEXTO DO ESTUDO?  

 

 

 Poderíamos pensar que estamos, atualmente, vivendo um momento construtivista onde 

os velhos paradigmas já não dão mais conta das relações, necessidades e desafios sociais e o 

novo paradigma ainda está emergindo num processo de construção? 

 

 De acordo com Capra (1996), esse paradigma, atualmente em transformação, dominou 

nossa cultura por centenas de anos, orientando nossa sociedade. Constituiu-se de um 

determinado número de idéias e valores relacionados a diversas correntes da cultura ocidental, 

como a Revolução Científica, o Iluminismo e a Revolução Industrial. Conforme esse 

paradigma, a única abordagem válida do conhecimento é o método científico; o universo é 

compreendido como um sistema mecânico formado por unidades materiais elementares; o 

corpo humano é visto como uma máquina; a vida em sociedade é entendida como uma luta 

competitiva pela existência; acredita-se no progresso material ilimitado obtido por meio do 

crescimento econômico e tecnológico; e ainda há a crença de que uma sociedade na qual a 

mulher é colocada em posição inferior a do homem é uma sociedade que segue uma lei básica 

da natureza. 

 

 Como Capra (1996), Castells (1999) ressalta a necessidade de romper paradigmas e 

realiza uma análise da sociedade dizendo que atualmente estamos vivendo na Era da 

                                                                                                                                                                                     
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na Educação. 
10 O Programa Gênesis visa a inovação e incentivo ao uso das TICs no ensino superior. 
11 O Projeto Millenium destina-se ao desenvolvimento da Educação a Distância. 
12 O Projeto Conecta objetiva a criação de infra-estrutura física e tecnológica para teleconferência e 
videoconferência. 
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Informação, na Sociedade em Rede, cuja transformação fundamental é que passamos de uma 

sociedade centrada no trabalho para uma sociedade da educação. Assim, precisamos de 

invenção, criatividade, novas formas de trabalho, novas metodologias, sendo que a principal 

mudança que precisamos fazer é na forma de pensar, e rompimento significativo envolve a 

quebra de velhos paradigmas.  

 

 Dessa forma, a principal questão consiste em descobrir como podemos caminhar de uma 

Sociedade Industrial, que privilegia a cultura do ensino, para uma Sociedade em Rede, que 

privilegia a cultura da aprendizagem. 

 

 Quanto ao processo educacional numa Sociedade em Rede, Lévy (1999), comenta sobre 

a crescente demanda por formação que está ocorrendo e chama atenção para a quantidade, 

diversidade e velocidade da evolução dos saberes, o que submete os sistemas educativos a 

novas restrições. “Os indivíduos toleram, cada vez menos, seguir cursos uniformes ou rígidos 

que não correspondem a suas necessidades reais e à especificidade de seu trajeto de vida” 

(LÉVY, 1999 p. 169). Ainda relacionado à questão educacional, Senge (1998), diz: 

 
 
Faz pouco sentido cultivar a capacidade de reflexão e a visão pessoal em 
adultos, quando essas capacidades críticas são ativamente desestimuladas na 
educação tradicional. [...] É muito provável que a verdadeira liderança na 
criação do sistema educacional do século 21 venha de países menos atrelados 
ao sistema escolar do tipo ‘linha de montagem’ da era industrial. O Brasil 
pode ser um desses países, desenvolvendo novas abordagens à educação 
pública como um elemento fundamental para a construção de uma ‘sociedade 
que aprende’. (SENGE, 1998, p. 15) 

 
 
 Diante desse cenário, precisamos saber como os avanços das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TICs) podem influenciar significativamente os processos educacionais numa 

Sociedade em Rede para o desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem. Sabemos, 

entretanto, que as tecnologias estão possibilitando que a inteligência do homem seja 

distribuída e se amplie numa coletividade, através da constituição de redes de convivência. 

Essas redes de convivência são possibilitadas pelo surgimento de ambientes computacionais 

baseados na :HE, nos quais o uso propicia a criação de comunidades virtuais que são 

formadas, não só pela proximidade física, mas por assunto de interesse em comum. Tudo isso 

constitui um novo espaço, uma nova temporalidade. Um espaço puramente relacional, onde é 

preciso "aprender a se movimentar". Uma temporalidade flexível, multissíncrona, na qual o 
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sujeito necessita aprender a administrar o tempo. Desta forma, a distância também é outra, 

uma vez que o espaço e a temporalidade são outros. Enfim, o ambiente virtual possibilita 

trabalhar maleavelmente o tempo.  

 

 Nesse contexto, novas formas de pensamento, de expressão e relação entre sujeitos e 

grupos estão emergindo e algumas questões precisam ser pensadas. Essas TICs podem 

impulsionar o desenvolvimento de um novo modelo educacional, o qual não era possível 

anteriormente devido aos recursos que tínhamos disponíveis? O que queremos conservar? O 

que queremos modificar? O que estamos fazendo para que as mudanças ocorram?  

   

 

1.3 QUAL É O PROBLEMA E QUESTÕES QUE MOTIVAM O ESTUDO?  

 

 

 Atualmente, tem sido enfatizado no meio educacional o uso de ambientes 

computacionais baseados na :HE. Porém, em grande parte das instituições de ensino superior, 

esses ambientes têm sido criados ou adquiridos e adequados para servir a uma organização do 

ensino que segue a lógica de uma sociedade industrial, conseqüentemente favorecendo e 

estimulando práticas didático-pedagógicas condizentes com a cultura do ensino. Dessa forma, 

cria-se uma idéia pouco realista de como essa tecnologia pode suportar processos de 

aprendizagem em uma sociedade em rede, propiciando o desenvolvimento de uma nova 

cultura - a cultura da aprendizagem. Diante dessa realidade, coloca-se então o problema desse 

estudo: 

 

 Que organização de ensino e que práticas didático-pedagógicas podem ser estabelecidas 

para uma educação na Sociedade em Rede, favorecendo o desenvolvimento da cultura de 

aprendizagem? 

  

 Do problema principal deriva-se a nossa questão com as seguintes sub-questões: 

 

 O uso de projetos de aprendizagem e resolução de problemas, suportados por um 

ambiente virtual de aprendizagem, podem favorecer a construção do conhecimento, 

privilegiando um processo de aprendizagem interdisciplinar e o desenvolvimento de valores 
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humanísticos? 

 

 1. Como se manifestam os mecanismos sócio-cognitivos nos processos de interação 

entre os próprios estudantes do curso de pedagogia e entre eles e os docentes do ensino 

superior quando utilizam o ambiente virtual de aprendizagem? 

 2. Como acontece a organização dos participantes em grupo, ou seja, como são 

planejadas e distribuídas ações e como são estabelecidas as regras de interação entre eles? 

 3. Como se dão as relações de respeito e solidariedade na construção de projetos e na 

resolução de problemas? 

 4. Como acontecem as trocas interdisciplinares? 

5. Como a constituição de comunidades virtuais, pode favorecer processos de 

aprendizagem relacionados à prática docente, bem como a realização da tomada de 

consciência do sujeito sobre como ocorre a sua aprendizagem? 

�
 

1.4 QUAIS SÃO OS OBJETIVOS? 

 

 

 Esse projeto de pesquisa objetiva, tendo como base os pressupostos teóricos já citados 

na p. 32, criar uma rede de convivência online - desenvolvimento de um ambiente virtual que 

dê suporte à cultura da aprendizagem, privilegiando os valores humanísticos, favorecendo 

processos de interação e cooperação interdisciplinar, que possam contribuir para a capacitação 

continuada de profissionais das mais diversas áreas do conhecimento. Busca-se proporcionar 

aos participantes condições para que ocorra uma aprendizagem significativa e prazerosa 

através de processos de interação virtual.  

 

 São objetivos desse estudo: 

• Investigar se as possibilidades oferecidas pelo ambiente propiciam interação e 

cooperação interdisciplinar. 

• Aplicar os pressupostos teóricos citados na p. 32, os quais serão explicitados no 

Capítulo II, como fundamento teórico para desenvolver uma metodologia 

educacional para ambientes virtuais que dê suporte à cultura da aprendizagem. 

• Compreender como ocorrem os mecanismos sócio-cognitivos observados nos 
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processos de interação e cooperação tanto entre estudantes do curso de pedagogia 

quanto entre docentes do ensino superior. 

• Verificar se o processo de interação e cooperação propiciado pela constituição de 

comunidades virtuais favorece a tomada de consciência sobre como ocorre a 

aprendizagem. 

 

 

1.5 QUAL A  ESTRUTURA DO ESTUDO? 

 

 

 O primeiro capítulo – Introdução – apresenta  a proposta do estudo, contextualizando-a 

no cenário atual, o problema, a questão, as sub-questões que motivam a pesquisa, os objetivos 

do desenvolvimento do projeto. 

 

 O segundo capítulo – Fundamentação Teórica - apresenta a base teórica utilizada como 

subsídio para o desenvolvimento dessa pesquisa. Iniciamos com um estudo aprofundado sobre 

a Epistemologia Genética de Jean Piaget, principalmente das teorias da Equilibração, da 

Abstração Reflexionante e da Sócio-Cognição, estabelecemos relações com a concepção 

sistêmica, auto-organização e autopoiese, trazidos por Maturana, Varela e Capra. Discutimos 

ainda conceitos como: ciberespaço, ecologia cognitiva, cibercultura e inteligência coletiva, 

apresentados por Lévy. Verificamos como essas teorias e esses conceitos influenciam no 

desenvolvimento da Sociedade em Rede através da constituição de Comunidades Virtuais de 

Aprendizagem, apresentadas por Castells, Palloff e Pratt. Para finalizar esse capítulo 

identificamos que aproximações são possíveis de serem feitas entre Tecnologias de 

Informação e Comunicação e a Pedagogia Inaciana e como isso é perpassado pelo conceito de 

dialogicidade e  interdisciplinaridade. 

 

 O terceiro capítulo – Cultura do Ensino e Cultura da Aprendizagem – apresenta o 

paradigma que norteia o processo educacional numa cultura de ensino e numa cultura da 

aprendizagem. A seguir estabelecemos, sob diferentes aspectos,  um paralelo entre a 

Sociedade Industrial que privilegia a cultura do ensino e a Sociedade em Rede que privilegia a 

cultura da aprendizagem.  
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 O quarto capítulo - Ambientes Virtuais de Aprendizagem - apresenta um estudo sobre 

ferramentas e metodologias educacionais, discorre sobre alguns ambientes virtuais de 

aprendizagem e apresenta modelos de estratégias de avaliação desses ambientes. A partir do 

estudo um novo modelo de avaliação é proposto, - Modelo Interacionista/Construtivista 

Sistêmico -, avaliando os ambientes nas seguintes perspectivas: técnica, didático-pedagógica, 

comunicacional/social e administrativa. 

 

 O quinto capítulo – Projeto AVA - apresenta o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

AVA, o contexto do projeto AVA, a criação do AVA 1.0, o desenvolvimento de metodologias 

para o uso – Projetos de Aprendizagem e Identificação e Resolução de Problemas. Para 

finalizar o capítulo apresentamos os cases de utilização do AVA 1.0. 

 

 O sexto capítulo – Método da Pesquisa - apresenta o delineamento da pesquisa, os 

participantes, os materiais e o desenvolvimento.  

 

 O sétimo capítulo – Resultados e Análises - apresenta a análise dos dados da pesquisa, 

evidenciando dois tipos de resultados encontrados: um relacionado ao uso, o qual aponta os 

resultados da análise qualitativa e os resultados da análise quantitativa desse estudo, tendo 

como base, o problema, a questão, as sub-questões e os objetivos, fundamentados no 

referencial teórico, e outro relacionado a ferramenta, que culmina no desenvolvimento de uma 

segunda versão do AVA – AVA 2.0. 

 

 O oitavo capítulo – Discussão e Trabalhos Futuros - apresenta a discussão do estudo, 

tendo como base os resultados obtidos, o referencial teórico e a análise do contexto atual. 

Relata ainda as dificuldades encontradas, as necessidades identificadas e também as 

possibilidades futuras. 
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Este capítulo apresenta a fundamentação teórica 
utilizada como subsídio para o desenvolvimento desse 
estudo. 

 

 

2.1 A EPISTEMOLOGIA GENÉTICA DE JEAN PIAGET 

 

 

 Piaget construiu a sua teoria cognitiva – (SLVWHPRORJLD�*HQpWLFD - na articulação de dois 

conceitos: Epistemologia (estudo dos conhecimentos) e Gênese (origem). Ele se dedicou a 

estudar como se origina o conhecimento, que condições são necessárias para que se passe de 

um conhecimento menos organizado para um conhecimento mais organizado. Dessa forma, a 

teoria de Piaget é, primeiramente, uma teoria do desenvolvimento, e os esquemas de 

conhecimento são precisamente o que se desenvolve. A lógica do desenvolvimento é o 

desenvolvimento da lógica.  

 

 A concepção de Piaget sobre inteligência remete a uma abordagem na qual o 

desenvolvimento do pensamento é um processo de autêntica e contínua construção criando 

formas cada vez mais complexas e buscando uma equilibração progressiva entre o organismo 

e o meio. Essa continuidade assume significado a partir da estrutura anatômica e morfológica, 

passando pelos sistemas de reflexos, levando aos hábitos e associações adquiridos, dando 

origem à inteligência prática ou sensório-motora num crescente à inteligência refletida.  

  

 Segundo Inhelder (1977), Piaget estrutura sua teoria fundamentando seu estudo 

científico a partir de três principais vertentes, as quais apresentam-se coordenadas na sua 

construção teórica: a dimensão biológica, a interação dos fatores sujeito-meio e o 

construtivismo psicogenético. 
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 Quanto a dimensão biológica, Piaget (1973), diz que há uma continuidade funcional 

entre a vida e o pensamento, o que possibilita fazer uma analogia entre as concepções 

psicológicas e biológicas. Essa analogia não propõe jamais um reducionismo do psicológico 

ao biológico, mas sim, coloca que os seres humanos são biologicamente evoluídos. No terreno 

cognoscitivo são encontradas e têm seu papel essencial, as funções mais gerais do organismo: 

organização, adaptação e assimilação, conservação e antecipação, regulação e equilibração. 

De forma recíproca, os caracteres essenciais do conhecimento possuem correspondentes 

orgânicos evidentes. 

 

 Dessa forma, toda a vida pressupõe uma forma de organização que permite fazer trocas 

com o meio (auto-regulações), garantindo assim sua sobrevivência. No ponto de partida do 

desenvolvimento do ser humano existem interações herdáveis entre o organismo e seu meio 

ambiente.  

 

 Piaget apresenta dois sentidos diferentes para a relação entre o hereditário e o 

intelectual: o HVWUXWXUDO, o qual está presente no sistema nervoso e órgãos do sentido, e o 

IXQFLRQDO, relacionado ao funcionamento da inteligência. Assim, a inteligência possui 

estruturas variáveis e funções invariáveis. Estas últimas possibilitam descrever o mecanismo 

de funcionamento do pensamento em termos biológicos.  

 

 As funções invariáveis são chamadas por ele de invariantes funcionais da inteligência. 

Funcionais, porque estão envolvidos no funcionamento da inteligência e invariantes, porque 

qualquer que seja o momento evolutivo, sempre haverá assimilação do meio às atividades do 

sujeito e acomodação destas atividades às características impostas pelo objeto. As funções 

invariantes básicas são a organização e a adaptação, esta última, com seus dois componentes 

inter-relacionados - assimilação e acomodação. "[...] a adaptação intelectual é um equilíbrio 

progressivo entre um mecanismo assimilador e uma acomodação complementar [e ela só se 

realiza quando] resulta num sistema estável, isto é, quando há equilíbrio entre a assimilação e 

a acomodação". (PIAGET, 1987, p. 18). 
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 Piaget se refere à adaptação no sentido de processo, distinta da adaptação-estado. 

Acompanhando o processo, percebe-se que é o "organismo que se transforma em função do 

meio, e essa variação tem por efeito um incremento do intercâmbio entre o meio e aquele, 

favorável à sua conservação, isto é, à conservação do organismo" (PIAGET, 1987, p. 16). Ao 

passo que na adaptação-estado nada é claro. 

 

 Com relação à cognição, Piaget cita como fatores gerais do desenvolvimento mental, 

cuja responsabilidade é variável a: PDWXUDomR��H[SHULrQFLD��LQWHUDomR�H�HTXLOLEUDomR. 

 A PDWXUDomR nervosa, a qual é necessária, mas não suficiente para explicar o surgimento 

das estruturas operatórias do pensamento. 

 O exercício da H[SHULrQFLD��a qual é adquirida na ação realizada sobre os objetos.  

 A LQWHUDomR e transmissões sociais. Aqui, citamos a linguagem com um fator do 

desenvolvimento, mas não como sendo sua fonte. Para Piaget, há instrumentos de assimilação 

que são anteriores à linguagem. No nível operatório, há vários exemplos mostrando que a 

operação está muito mais próxima da ação do que da verbalização, o que evidencia que, de 

uma maneira geral, o desenvolvimento operatório precede a expressão verbal. 

 A HTXLOLEUDomR��a qual é necessária para explicar os anteriores. É um fator interno do 

desenvolvimento, é um processo conduzido por reflexão e reconstrução a estados de 

estruturação superiores, mostrando a dinâmica do processo do desenvolvimento.   

 

 

� $�LQWHUDomR�VXMHLWR�PHLR�
�
�
 A tese principal de Piaget é a de que o desenvolvimento é uma função da atividade 

adaptativa do sujeito em relação ao meio. Assim, o conhecimento é uma relação de 

interdependência entre o sujeito e seu meio. Para Piaget, o conhecimento tem um sentido de 

organização, estruturação e explicação a partir do experienciado. Nesta concepção, o 

conhecimento é construído a partir da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. Essa 

ação comporta dois aspectos. Um aspecto circunstancial característico à situação, uma vez que 

para que a ação do sujeito seja ajustada, necessita levar em conta as propriedades dos objetos; 

e um aspecto generalizável, já que nenhuma ação é totalmente diferente das ações possíveis de 

um organismo em determinado momento de sua vida. Para Piaget, do ponto de vista do 
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conhecimento, o que é importante é o que é em cada ação transponível e generalizável, isto é, 

seu esquema. As ações, enquanto esquemas, conservam uma organização interna cada vez que 

aparecem. O sujeito atribui significado ao objeto cada vez que o assimila a seus esquemas. Se 

o conhecimento é, no princípio, a própria ação do sujeito, o que é o objeto do conhecimento? 

Objeto de conhecimento é tudo o que envolve o sujeito, o meio físico, o meio simbólico e o 

meio social. Assim, um sujeito realiza trocas de diferentes qualidades com seu meio. O sujeito 

e o meio formam, juntos, um sistema. O meio ou o objeto existem, independentes do sujeito, 

mas não podem ser conhecidos senão por aproximações através da atividade física ou 

simbólica do sujeito. Estas aproximações podem provocar modificações da estrutura cognitiva 

do sujeito (tanto em nível de pensamento como na ação).  

 

 

� 2�FRQVWUXWLYLVPR�SVLFRJHQpWLFR�
�
�
 Segundo Piaget, o conhecimento é construído pelo sujeito e toda a construção supõe 

uma gênese, assim, não é possível pensar conhecimento sem antes pensar no sujeito que o 

constrói. 

 

  No construtivismo piagetiano a idéia fundamental é que nenhum conhecimento 

humano, com exceção das formas hereditárias elementares, é pré-formado na estrutura do 

sujeito, nem na do objeto. Desta maneira, nenhum conhecimento é transmitido, mas sim, 

reconstruído internamente pelo sujeito. Para Piaget, o instrumento da construção é a ação. No 

princípio é a ação, havendo um todo indiferenciado, é a atividade do sujeito que o coloca em 

interação com o mundo. Desta forma, para que o sujeito conheça objetos, ele precisa agir 

sobre eles, transformá-los, deslocá-los, ligá-los, combiná-los, separá-los, desmontá-los e 

retornar a montá-los. O conhecimento está constantemente ligado à ação ou operações, ou 

seja, as transformações, desde as ações sensório-motoras, as mais elementares, até as 

operações intelectuais mais refinadas, as quais são ações internalizadas e mentalmente 

realizadas.  

 

 Existe uma continuidade entre as ações de nível inferior e superior. Estas ações ou 

operações transformam-se durante o desenvolvimento, apresentando patamares de 
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estruturação diferenciados, num interjogo entre estados (equilíbrios) e transformações 

(desequilíbrios). Os níveis sucessivos das diferentes formas de saber são seqüenciais no 

sentido de que cada um é, ao mesmo tempo, o resultado das possibilidades abertas pelo 

precedente e condição necessária do subseqüente. A continuidade dos níveis pressupõe a 

reorganização. Todo nível superior inicia com uma reestruturação das aquisições devidas aos 

níveis precedentes, não se trata aqui de uma continuidade com base cumulativa. No decorrer 

do desenvolvimento, o sujeito reorganiza e reconstrói seus esquemas. O esquema é a unidade 

básica do funcionamento cognitivo. É a combinação e a coordenação dos esquemas em 

estruturas que caracteriza o nível de desenvolvimento cognitivo de um sujeito. Cada uma 

destas estruturas possibilita uma maneira de relacionar-se e compreender a realidade. Cada ser 

individual necessita reconstruir o conhecimento. Mas não é uma reconstrução solitária, 

pressupõe, como condição necessária, diferentes qualidades de interação. Se o construtivismo 

significa que o conhecimento é algo que construímos, para Papert (1994), o construcionismo 

coloca que a melhor maneira de realizar isto é construindo alguma coisa. Segundo ele, é na 

atividade de criação que ocorre a mobilização da pessoa em sua totalidade, do seu senso 

estético, sua consciência ética, seu raciocínio lógico-matemático, sua estrutura emocional etc. 

Papert (1994), nos fala da necessidade de que nos ambientes de aprendizagem sejam 

colocadas, à disposição do sujeito, ferramentas para ajudar a aprender, objetos "para pensar 

com".  

�
�
� 'HVHQYROYLPHQWR��$SUHQGL]DJHP�H�&RQKHFLPHQWR�
 

 

 O desenvolvimento do conhecimento é um processo espontâneo que se relaciona com a 

totalidade de estruturas do conhecimento. A aprendizagem, em geral, é provocada por 

situações externas. O desenvolvimento explica a aprendizagem, e é um processo essencial 

onde cada elemento da aprendizagem ocorre como uma função do desenvolvimento total, 

portanto, a aprendizagem está subordinada ao desenvolvimento. A aprendizagem somente 

ocorre quando há, da parte do sujeito, uma assimilação ativa: “Toda a ênfase é colocada na 

atividade do próprio sujeito, e penso que sem essa atividade não há possível didática ou 

pedagogia que transforme significativamente o sujeito”. (PIAGET, 1972, p. 11). 
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 O desenvolvimento, segundo Piaget, sempre pode ser visto em duas direções. Olhando 

para trás, é uma compensação de estruturas de conhecimento que estão presentes e são 

sentidas como inadequadas; olhando para frente, é a reestruturação dessas estruturas e implica 

um genuíno elemento de novidade, de algo que não estava presente antes, nem pré-

programado anteriormente em estrutura fisiológicas. 

 

 Piaget interessou-se pelo conhecimento na medida em que é coordenação geral da ação 

presente (real) ou possível (interna), isto é, a IRUPD�geral do conhecimento, não seu FRQWH~GR 

particular. 

 

 O conhecimento é um estado de equilíbrio que tende tanto a se conservar quanto a 

expandir seu alcance de assimilação; se a expansão é pequena e não leva à perturbação do 

conhecimento, a conservação é mantida; se, no entanto, a expansão é mais substancial e leva à 

perturbação do conhecimento, a tendência é compensar a perturbação por uma reconstrução 

através da qual o conhecimento recentemente expandido fica novamente em estado de 

equilíbrio. Se por alguma razão a reconstrução não ocorre, a perturbação do conhecimento é 

suprimida e o antigo estado de equilíbrio é reconstituído. 

 

 Para Piaget, o conhecimento não é uma cópia da realidade, nem simplesmente olhar, 

fazer uma cópia mental ou imagem de um acontecimento: “Conhecer é modificar, transformar 

o objeto, e compreender o processo dessa transformação e, conseqüentemente, compreender o 

modo como o objeto é construído” (PIAGET, 1972, p. 1). Nesta concepção o conhecimento é 

construído pelo sujeito que age sobre o objeto percebido interagindo com ele, sendo as trocas 

sociais condições necessárias para o desenvolvimento do pensamento. 

 
 

[...] na vida social, como na vida individual, o pensamento procede da ação e uma 
sociedade é essencialmente um sistema de atividades, cujas interações elementares 
consistem, no sentido próprio, em ações se modificando umas às outras, segundo 
certas leis de organização ou equilíbrio [...]. É da análise dessas interações no 
comportamento mesmo que procede então a explicação das representações coletivas, 
ou interações modificando a consciência dos indivíduos. (PIAGET, 1973, p.33). 
 
 

Se a interação entre o sujeito e o objeto os modifica, então, cada interação entre 

sujeitos individuais irá modificar os sujeitos uns em relação aos outros. Assim, 
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[...] cada relação social constitui, por conseguinte, uma totalidade nela mesma, 
produtiva de características novas e transformando o indivíduo em sua estrutura 
mental. Da interação entre dois indivíduos à totalidade constituída pelo conjunto das 
relações entre indivíduos de uma mesma sociedade, há pois continuidade e, 
definitivamente, a totalidade assim concebida aparece como consistindo não de uma 
soma de indivíduos, nem de uma realidade superposta aos indivíduos, mas de um 
sistema de interações modificando estes últimos em sua estrutura própria. (PIAGET, 
1973, p. 34). 
 
 

  O conhecimento humano, com as relações interpessoais (das quais ele é tanto um pré-

requisito, uma parte componente, quanto um resultado de construção mútua), é algo vivo e 

não pode permanecer parado. Portanto, a expansão do conhecimento não é algo simplesmente 

acrescentado de fora. Assim, o conhecimento objetivo do adulto não é algo que vem de fora e 

que acontece estar presente para nós, mas é, antes de tudo, uma relação construtiva de pensar 

pessoas, entre Eu e Você (singular e plural). Ele não é o resultado convencional ou factual de 

coisas que ocorrem numa situação dada, mas determina ou prescreve a seus possuidores 

relações universais e necessárias. Acima de tudo, não é apenas a descoberta de uma realidade 

subjetiva, mas é uma construção conjunta pessoal e social de genuína novidade, isto é, a 

construção de uma nova realidade. Piaget opõe-se ao ideal de um conhecimento impessoal 

dizendo que o conhecimento como tal não existe, mas somente pessoas em relação ao que 

conhecem. 

 

�
� $�7RPDGD�GH�&RQVFLrQFLD�H�R�)D]HU�H�&RPSUHHQGHU�
�
�
 A ação, para Piaget, constitui um conhecimento (VDYRLU�IDLUH �

) autônomo, sendo que a 

conceituação se dá por tomadas de consciência posteriores, e essas procedem de acordo com 

uma lei de sucessão que vai das zonas de adaptação ao objeto para atingir as coordenações 

internas das ações, sendo que, a partir de um certo nível há influência resultante da 

conceituação sobre a ação. A conceituação fornece à ação um aumento do poder de 

coordenação, já imanente à ação, e isso sem que o sujeito estabeleça fronteiras entre a sua 

prática (o que fazer para conseguir?) e o sistema de seus conceitos (por que as coisas se 

passam desta maneira?). Nas situações em que os problemas são diferentes e em que se trata 

de compreender e não de conseguir, o sujeito, capacitado por suas ações a estruturar 

                                                           
1 Segundo PIAGET (1978), VDYRLU�IDLUH é o mesmo que saber fazer. 
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operacionalmente o real, permanece por um longo tempo inconsciente de suas próprias 

estruturas cognitivas. Ele não faz dessas estruturas um tema de reflexão antes de ter atingido 

um nível elevado da abstração. É no processo de abstração por reflexão, a qual sucede uma 

“abstração reflexiva”, onde o próprio produto da precedente torna-se objeto de reflexão e de 

formulação consciente, que é possível uma programação completa da ação a partir da 

conceituação. 

 

 É a lógica do indivíduo e as explicações que ele obtém por meio delas que modificam as 

ações, fornecendo-lhes novos meios até então não utilizados. 

 

 Para Piaget (1978), compreender é isolar a razão das coisas, e fazer é somente utilizar a 

informação com sucesso, conseguir, o que é uma condição preliminar da compreensão, mas 

que esta ultrapassa, pois atinge um saber que vem antes da ação e pode abster-se dela.  

 

 

� ������$�7HRULD�GD�(TXLOLEUDomR�
 

 

 A teoria da equilibração tem nos desequilíbrios a fonte para o progresso no 

desenvolvimento dos conhecimentos, pois os desequilíbrios obrigam o sujeito a ultrapassar o 

estágio atual e a procurar avanços e novas direções, ou seja, são impulsionadores de novas 

equilibrações majorantes. Desta forma, os sucessivos desequilíbrios e equilibrações compõem 

o ciclo dialético do desenvolvimento. O conhecimento por si mesmo tende para um equilíbrio. 

 

 Os sujeitos tornam-se reflexivamente conscientes do equilíbrio do conhecimento 

somente quando ele está em desequilíbrio. Uma falta ou abertura na compreensão é 

experienciada pelo sujeito, esta experiência psicológica de perturbação do conhecimento, 

comumente pré-consciente, é o pré-requisito para o desenvolvimento do conhecimento.  

 O equilíbrio cognitivo tem como componentes fundamentais dois processos: 

 $VVLPLODomR�±�incorporação de um elemento exterior a um esquema sensório motor ou 

conceitual do sujeito. Pode-se também falar de assimilação recíproca, ou seja, quando dois ou 

mais esquemas ou subsistemas se aplicarem aos mesmos objetos ou se coordenarem sem mais 

necessidades de conteúdo. Outro tipo de assimilação recíproca ocorre entre um sistema total, 
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caracterizado por suas leis próprias de composição, e os subsistemas que ele engloba em sua 

diferenciação. 

 Responder a uma situação particular por assimilação caracteriza a ação como viva, uma 

vez que a assimilação pressupõe a existência de uma novidade viva com seus instrumentos 

obrigatórios de assimilação. 

� $FRPRGDomR� ±� necessidade em que se acha a assimilação de levar em conta as 

particularidades próprias dos elementos a assimilar. Algumas distinções podem ser feitas: no 

caso das relações entre os elementos internos ao sistema cognitivo e os pertencentes ao meio 

externo, as diferenciações devidas à acomodação são evidentes; e no caso da assimilação 

recíproca entre os subsistemas, esta deve estar acompanhada de acomodações igualmente 

recíprocas, pois ao contrário haveria fusão deformante e não mais coordenação entre os 

sistemas a religar. 

 A acomodação é a aplicação concreta de um esquema (de assimilação) às coerções da 

situação presente. Se a informação é nova ou se os esquemas existentes não dão conta da 

significação, há a necessidade de uma modificação do esquema assimilador por meio de 

acomodações, ou seja, de diferenciações em função do objeto a ser assimilado.  

 

 Na elaboração da teoria da equilibração, Piaget (1976), apresenta dois postulados: 

 Primeiro Postulado: "Todo esquema de assimilação tende a alimentar-se, isto é, a 

incorporar elementos que lhe são exteriores e compatíveis com a sua natureza” (PIAGET, 

1976, p. 14). Esse postulado tem na pesquisa seu motor e considera a atividade do sujeito 

como necessária. 

 Segundo Postulado: “Todo esquema de assimilação é obrigado a se acomodar aos 

elementos que assimila, isto é, a se modificar em função de suas particularidades, mas sem 

com isso, perder sua continuidade (portanto, seu fechamento enquanto ciclo de processos 

interdependentes), nem seus poderes anteriores de assimilação”. (PIAGET, 1976, p. 14). Esse 

postulado afirma que é necessário haver um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. 

 Assim, pode-se dizer que o esquema assimilador é uma totalidade organizada que tem 

como característica própria manter-se em funcionamento. 

 

 Piaget (1976), em suas investigações apresenta três formas de equilibração e a 

correspondência das negações e das afirmações. São elas: 

• Equilibração entre a assimilação dos objetos a esquemas de ações e a acomodação 
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desses esquemas de ação aos objetos. Essa forma já apresenta um início de 

conservação mútua, devido ao fato de que o objeto é necessário ao desenrolar da ação 

e, reciprocamente, é o esquema de assimilação que dá significação ao objeto, 

transformando-o devido a essa ação. 

• Equilibração nas interações entre os subsistemas. Essa não ocorre de forma 

automática e nem se manifesta desde a partida, ela funciona progressivamente na 

medida em que acontecem as assimilações recíprocas. Quando a velocidade de 

construção de dois subsistemas não é a mesma, ocorrem os desequilíbrios e a 

posterior equilibração. Esta se diferencia da primeira, pois se a acomodação dos 

esquemas à realidade exterior está sujeita à influência de vários obstáculos 

inesperados, devidos à resistência dos objetos, a assimilação e acomodação recíproca 

de dois subsistemas válidos, mais cedo ou mais tarde, terão sucesso e levarão a uma 

conservação mútua. 

• Equilibração progressiva da diferenciação e integração, logo das relações que unem 

os subsistemas a uma totalidade que os engloba. Essa forma de equilibração difere da 

anterior, pois acrescenta uma hierarquia às simples relações entre colaterais. Uma 

totalidade tem suas próprias leis de composição, formando um ciclo de operações 

interdependentes e de ordem superior aos caracteres particulares dos subsistemas. 

Assim, a integração no todo fica por conta da assimilação e a diferenciação provocará 

acomodações.  

 

 Para explicar esse movimento progressivo, Piaget (1976), faz uso dos conceitos de 

SHUWXUEDomR��UHJXODomR e FRPSHQVDomR.  

 A perturbação ocorre quando há um obstáculo para a assimilação do objeto pelo sujeito. 

As perturbações podem, ou não, levar a regulações. 

 A regulação é a reação, do ponto de vista do sujeito, às perturbações. A regulação é uma 

transformação, modificação da ação e não ocorre quando a perturbação leva à repetição da 

ação, sem nenhuma mudança. Existem duas classes de perturbações: 

 

•   As que se opõe às acomodações (resistência do objeto, obstáculo às assimilações 

recíprocas de esquemas e subsistemas). Essas sendo as causas de fracasso, na medida 

em que o sujeito se torna consciente disso, e as regulações que lhe correspondem 

comportam IHHGEDFNV� negativos. O IHHGEDFN negativo consiste numa correção 
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supressiva, quer se trate de afastar obstáculos, quer de modificar os esquemas, 

eliminando um movimento em proveito de outro, diminuindo sua força e seu alcance. 

•   As que consistem em lacunas, que deixam as necessidades insatisfeitas e se traduzem 

pela insuficiente alimentação de um esquema. Mas não é qualquer lacuna que 

constitui uma perturbação. Uma lacuna se torna perturbação quando há ausência de 

um objeto ou das condições de uma situação, as quais seriam necessárias para 

terminar uma ação, ou ainda da carência de um conhecimento que seria fundamental 

para solucionar o problema. A lacuna, enquanto perturbação, é relativa a um esquema 

de assimilação já ativado, e o tipo de regulação que lhe corresponde comporta um 

IHHGEDFN positivo, em prolongamento da atividade assimiladora deste esquema. O 

IHHGEDFN positivo é um reforço e parece estranho a qualquer negação. Mas no que 

difere da simples atividade assimiladora, visando generalizar a sua alimentação, é 

precisamente o fato de que tende a reforçá-la remediando uma lacuna enquanto um 

objetivo ou sua estabilização não é facilmente atingido. 

 A regulação, pelo seu próprio exercício, progride em dois sentidos: da retroação e da 

antecipação. Esta última repousa sobre índices, os quais se coordenam segundo a lei de 

recorrência. Esta organização dos índices constitui um novo grau com relação às regulações 

iniciais, oriundas de correções e reforços fora do tempo. A antecipação pode ser entendida 

como um processo representativo, ocorrendo uma descentração. Regular é realizar inferências. 

A inferência ocorre quando os sujeitos constróem relações novas que ultrapassam a fronteira 

do observável, ou seja, há uma tomada de consciência da própria ação. As propriedades são 

tiradas das coordenações anteriores do sujeito. Se não há regulações, tampouco há 

reequilibração. 

 A regulação pode, ou não, ser compensatórias. Uma compensação é uma ação de 

sentido contrário a determinado efeito e que tende a anulá-lo ou a neutralizá-lo. Os IHHGEDFNV 
negativos desempenham este papel na qualidade de instrumentos de correção, conduzindo 

sempre a compensações. Entre as compensações podemos distinguir duas classes: 

• Compensação por inversão (consistem em anular a perturbação). São negações 

inteiras. 

• Compensação por reciprocidade (diferenciam o esquema para acomodá-lo ao 

elemento inicialmente perturbador). São negações parciais. 

 Quanto aos IHHGEDFNV positivos, é importante lembrar que na aquisição de toda conduta 

onde intervêm reforços, estes supõem correções, ou seja, de modo geral, os IHHGEDFNV�
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positivos estão ligados a outros negativos, e às compensações que estes comportam, o que 

podemos chamar de “regulações ativas” , pois mudar de meios depende ao mesmo tempo do 

reforço e da correção. O fator principal, quando da formação de um IHHGEDFN positivo, é o 

valor que o sujeito dá ao seu objetivo e que lhe leva a julgar indispensável à satisfação da 

necessidade. 

 Ainda, se uma regulação é insuficiente, fracassando em anular todas as perturbações ou 

em preencher as lacunas, será necessário subordiná-la a outras que desempenharam papel 

duplo de correção e reforço. Mas, se as compensações em questão forem mais complexas por 

recaírem sobre mecanismos já compensadores, as negações que elas engendram serão também 

de tipo mais elaborado e começarão a se aproximar das operações inversas.  

 

 Essas diversas compensações reguladoras apresentam as seguintes características 

comuns: 

• Toda compensação se orienta em direção inversa ou recíproca daquela da perturbação 

(obstáculo ou lacuna), isso resulta em anulá-la (inversão) ou em neutralizá-la 

enquanto perturbação (reciprocidade), 

• Comporta uma avaliação final de seu sucesso ou insuficiência que está ligada a 

própria fonte da regulação, 

• Tende a conservações através das transformações: conservação de um estado ou de 

um encaminhamento, de um esquema ou de um subsistema. 

 

 Segundo Piaget (1976), uma regulação é, em si mesma, uma construção, pois acrescenta 

retroações ou trajetos em espiral a uma trajetória linear de uma ação. Mesmo que o resultado 

seja somente estabilizar esta ação, já existe enriquecimento por construção de relações novas 

que comportam também a formação de negações implícitas.  

 
 

Porém, de modo muito mais geral, a intervenção de elementos perturbadores e as 
acomodações resultantes das compensações engendram conhecimentos novos, 
relativos uns aos objetos e outros às próprias ações do sujeito, de tal sorte que a 
reequilibração se torna indissociável de construções, estando estas, além disso, 
configuradas pelo poder antecipador que resulta, cedo ou tarde, das retroações. 
(PIAGET, 1976, p. 34). 

 
 
 A equilibração cognitiva não é um ponto de parada. Uma estrutura acabada dá lugar a 

exigências de diferenciações em novas subestruturas ou a integrações em estruturas mais 
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amplas. A razão desse melhoramento do equilíbrio cognitivo está em que o processo da 

equilibração acarreta dentro de si uma necessidade de construção, de ultrapassagem, pois ele 

não assegura uma conservação estabilizadora senão no interior das quais esta última constitui 

apenas a resultante, ou seja, compensação e construção são sempre indissociáveis. Assim, um 

sistema não significa o término do processo de equilibração. Todo conhecimento consiste em 

levantar novos problemas na medida em que solucionamos os anteriores. A equilibração, além 

de caminhar para o equilíbrio, é constantemente uma estrutura orientada para um melhor 

equilíbrio, não permanecendo num estado definido nenhuma estrutura equilibrada, mesmo se 

ela conservar em seguida suas características especiais sem modificações. Sendo assim, 

falamos também da Equilibração Majorante no sentido dos melhoramentos, a qual pode ser 

entendida de duas maneiras: 

• Segundo os melhoramentos resultem simplesmente do sucesso das regulações 

compensadoras, ou seja, a medida em que os elementos perturbadores são 

assimilados ao esquema que não podia até então a ele se acomodar, a extensão do 

esquema por esse motivo é acrescida. 

• Ou as novidades sejam tiradas (por abstrações reflexivas) do próprio mecanismo 

destas regulações, ou seja, o sucesso das regulações compensadoras resulta em 

diferenciações, em compreensão e não somente em extensão.  

 

 Segundo Piaget (1976, p. 36), “[...] todas as regulações cognitivas dependem da 

bipolaridade assimilação-acomodação, comum aos esquemas e a todos os sistemas, assim 

como a seu caráter cíclico constituindo esta propriedade em si mesma uma condição 

necessária da assimilação” .  

 

 Com relação às etapas da compensação, Piaget (1976), coloca que são três os tipos de 

condutas compensatórias: 

 α - alfa: quando a perturbação ocorrida é fraca e a atividade compensatória (ações 

empregadas para neutralizar ou anular determinadas ações) ocorre com um pequeno esforço. 

Assim, pode-se dizer que as condutas do tipo α são parcialmente compensadoras, sendo então 

o equilíbrio resultante muito instável. Isso pode ocorrer porque o problema pode ser muito 

pequeno ou o fato não foi suficientemente provocador ao sujeito, sendo que o mesmo acaba 

por anular a perturbação negligenciando-a ou afastando-a. As condutas do tipo α 
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caracterizam-se pela ausência das retroações e antecipações que seriam necessárias para 

integrar as perturbações exteriores. 

 β - beta: quando há uma variação no sistema, isto é, o sujeito refaz o sistema 

incorporando uma variação que não existia anteriormente. A conduta do tipo β consiste em 

integrar o elemento perturbador surgido do exterior ao sistema. Desta forma, o papel da 

compensação não será mais de anular a perturbação ou rejeitar o elemento novo, para que ele 

não intervenha no interior do conjunto já estruturado, mas sim, será o de modificar o sistema 

por “deslocamento de equilíbrio”  até tornar assimilável o fato novo. O que era perturbador 

torna-se variação dentro da estrutura reorganizada devido às relações que unem o elemento 

incorporado àqueles que já se encontravam organizados, sendo ainda parcial estas novidades 

da estrutura que assegurarão a compensação. A modificação de direção nova não visa anular a 

que introduz o objeto perturbador, mas modifica o próprio esquema de assimilação para 

acomodá-lo ao objeto e seguir sua orientação. A possibilidade de processos retroativos 

permite remanejos parciais ou reorganizações mais completas até a neutralização da 

perturbação por uma integração que as incorpora ao sistema: a este procedimento corresponde 

possibilidade de antecipação. 

 ∂- gama: essa conduta de tipo superior consiste em antecipar as variações possíveis, as 

quais, sendo previsíveis e dedutíveis, perdem a característica de perturbação e vêm inserir-se 

nas transformações virtuais do sistema. Essas condutas generalizam as antecipações e 

retroações sob a forma de composições operatórias diretas e inversas. As compensações 

próximas ao nível precedente atingem, neste caso, a forma de simetrias completas, e, o que 

constituía inicialmente perturbação é inteiramente assimilado como transformações internas 

do sistema. 

 

 Em todos os níveis dessas condutas elas repousam sobre compensações, cuja 

significação se modifica profundamente e que caracterizam, por conseguinte, graus de 

equilíbrio bastante distintos: equilíbrio instável e de campo muito restrito (conduta α); de 

deslocamentos de equilíbrios segundo múltiplas formas, onde um grande número de 

possibilidades para se explicar a passagem de um nível qualquer ao seguinte (conduta β); 

equilíbrio móvel mas estável (conduta ∂). 
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 Todo novo conhecimento supõe uma abstração. Abstrair num sentido amplo consiste em 

uma diferenciação, separar uma característica, significa isolar algumas características em 

função de outras. Essa abstração, segundo Piaget, pode ser empírica ou reflexionante.  

 

 

� $EVWUDomR�(PStULFD�
 

 

 A abstração empírica apóia-se nos objetos físicos ou aspectos materiais da ação. É 

aquilo que é inerente ao objeto, são as informações que o sujeito consegue extrair através da 

observação do objeto; refere-se a uma constatação imediata, em outras palavras, é tudo aquilo 

que o sujeito lê direto dos observáveis. Por exemplo, bolinha de gude (características físicas: é 

de vidro, é verde, é uma bolinha). A abstração empírica acontece em níveis diferenciados em 

função do objeto. Num primeiro nível, quando a criança ainda é muito pequena, a abstração é 

o resultado de atividades perceptivas como observar, escutar, apalpar ou sopesar. Já num nível 

superior, ela é o resultado de um método experimental. Para que o sujeito possa abstrair de um 

objeto suas propriedades como no exemplo da bolinha de gude, a cor, ele necessita já de 

instrumentos de assimilação, ou seja, isso precisa ter um significado para ele. O sujeito precisa 

estabelecer relações, e essas vêm dos esquemas sensório-motores ou conceituais que o sujeito 

construiu anteriormente e que não são dados pelo objeto. Esses esquemas são necessários, a 

título experimental, para a abstração empírica, porém, ela não se refere a eles, e sim, busca o 

conteúdo (o dado que é exterior) que foi enquadrado em formas (que tornarão possível captar 

o conteúdo) pelos esquemas. 

�
�
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� $EVWUDomR�5HIOH[LRQDQWH�
 

 

 A abstração Reflexionante apóia-se sobre as coordenações das ações ou operações, 

portanto sobre a atividade do sujeito. Essa coordenação de ações e o próprio processo 

reflexionante podem permanecer inconscientes ou possibilitar tomada de consciência e 

conceituações variadas.  

 

 Toda vez que o objeto é modificado pelas ações do sujeito e enriquecido de 

propriedades retiradas de suas coordenações (por exemplo: a ordenação por tamanho de várias 

bolinhas de gude), a abstração realizada pelo sujeito é a ³SVHXGR�HPStULFD´, a qual necessita 

ter o objeto como apoio sendo que as relações são feitas a partir das ações sobre o objeto, ou 

seja, é tudo aquilo que o sujeito retira dos não observáveis, o que o objeto informa depois da 

ação do sujeito, revelando algo que não existia antes da ação ser executada. Em outras 

palavras, as propriedades não existem nos objetos, é o sujeito quem faz a relação e a coloca 

nos objetos, pois mesmo que ela seja realizada sobre o objeto e seus observáveis no momento, 

como na abstração empírica, as constatações do sujeito são produzidas pela coordenação de 

suas ações, portanto, um caso particular de abstração reflexionante. 

 

 Assim, quando o resultado de uma abstração reflexionante se torna consciente (ou seja, 

há a tomada de consciência dos novos instrumentos de raciocínio que foram usados), 

independente de seu nível, tem-se a abstração ³UHIOHWLGD´�� A abstração refletida apóia-se 

sobre as formas e nas atividades cognitivas do sujeito (esquemas ou coordenações de ações, 

operações etc.), de onde retira algo para usar para outras finalidades (novas adaptações, 

problemas novos etc.). Em outras palavras, a abstração refletida é o resultado de uma 

abstração reflexionante, o sujeito realiza a tomada de consciência das relações que empregou; 

são, portanto reflexões sobre reflexões. Nesse caso, a reflexão consiste nessa tomada de 

consciência e em uma possibilidade de formalização. 

 

Na abstração reflexionante estão presentes o reflexionamento e a reflexão, que são dois 

aspectos inseparáveis, complementares, andam juntos e aparecem em todos os estágios do 

desenvolvimento humano. O UHIOH[LRQDPHQWR é a projeção (como através de um refletor) 

para um patamar superior daquilo que foi retirado de um patamar inferior (por exemplo, da 
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ação à representação). A UHIOH[mR é a reconstrução ou reorganização cognitiva do que foi 

transferido, possibilitando o enriquecimento do conhecimento extraído. “[...] É necessário 

precisar que esta abstração não se limita a utilizar uma sucessão de níveis hierárquicos cuja 

formação lhe seria estranha: é ela que os engendra por interações alternadas de conversões e 

de reflexões [...]" (PIAGET, 1976, p. 39). 

 A abstração reflexionante é aperfeiçoada cada vez mais, devido ao seu próprio 

mecanismo de reflexão sobre as reflexões, o que dá origem a novas formas de conhecimento 

ou instrumento de pensamento.  

 
 

Esse ato criador pode conduzir a dois resultados, segundo Piaget: ou ele cria um 
novo esquema (instrumento de conhecimento) por diferenciação, ou ele conduz à 
objetivação de um processo de coordenação de atividades: o que era instrumento de 
pensamento torna-se objeto de pensamento e alarga o campo de consciência do 
sujeito. (MONTANGERO e NAVILLE, 1998, p.94). 

 

 

*UDXV�GH�5HIOH[LRQDPHQWR�
�
  

Os graus de reflexionamento são apresentados na figura a seguir: 

 

Reflexão 

      Comparação 

Reconstituição 

 Representação 

 

Ações sucessivas    representação 

 

Figura 1: Graus de Reflexionamento 

 

 Esses graus se traduzem em patamares de reflexionamentos e são assim definidos: 

1º - Das ações sucessivas (nível sensório-motor) à sua representação atual (início de 

conceituação). 

2º - Reconstituição da seqüência das ações (reconstituição das representações num todo 

coordenado). 

Diferença qualitativa 
e de grau 
 1º�

2º 

3º 

4º 



 
 

 56

3º - Comparações (ação total é comparada a outras ações) através das quais são 

destacadas as estruturas comuns e não comuns. 

4º - Reflexões sobre reflexões... meta-reflexões ou pensamento reflexivo (é o pensar 

sobre o pensar compreendido, abstraído). "A 'reflexão' representa, pois, o protótipo de uma 

regulação de regulações, pois que ela é por si própria um regulador e regula, o que está 

insuficientemente regulado pelas regulações anteriores." (PIAGET, 1976, p. 40). 

Uma das formas finais atingidas pela abstração reflexionante é a formalização, onde a 

forma consegue, mesmo com restrições, se liberar dos conteúdos. 

 

 

1DWXUH]D�GRV�5HIOH[LRQDPHQWRV�
 

 

No início há um deslocamento dos observáveis devido ao progresso na conceituação 

possibilitado pela tomada de consciência, ou seja, pelo processo de interiorização das ações. 

Porém, num sistema de conceito há forma e conteúdo, sendo o conceito produto do 

reflexionamento. 

 

A primeira das variedades de reflexionamentos já supõe uma abstração reflexionante, 

enquanto reflexão, relacionada a uma “forma”  muito elementar (formação de conceitos), 

generalizável a outros conteúdos permitindo o reflexionamento dos observáveis sobre a ação 

em observáveis conceitualizados. Nos patamares seguintes (reconstituições, comparações) há 

uma parte maior de abstração enquanto reflexão (quanto a essas “formas”  que são o 

estabelecimento de uma ordem de sucessão ou de relações cada vez mais complexas), sendo 

que a generalização possibilitará um novo reflexionamento dos observáveis anteriores sobre 

novos patamares. A reflexão, juntamente com o reflexionamento, forma os patamares 

sucessivos e assim por diante. A cada patamar formado podem acontecem novas reflexões, ou 

seja, o sujeito reconstrói num novo plano o que foi deslocado ou projetado de um plano 

inferior, sendo que, forma e conteúdo são relativos. Toda forma torna-se conteúdo para 

aquelas que a englobam, sendo que o movimento realizado pode ser representado 

graficamente na figura a seguir através do uso da metáfora de um “tornado” . 
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Figura 2: Reflexão e Reflexionamentos 

 

 Dessa forma, a abstração reflexionante se desenvolve trazendo consigo sempre mais, a 

construção de formas em relação aos conteúdos, "formas estas que podem dar lugar, seja à 

elaboração de estruturas lógico-matemáticas, seja a essas ‘atribuições’, aos objetos e as suas 

conexões, nas quais consiste a explicação causal em física” . (PIAGET, 1995, p.277).  

 

 

&RPR� DFRQWHFH� D� FUHVFHQWH� ULTXH]D� GDV� ³IRUPDV´� TXH� D� DEVWUDomR� UHIOH[LRQDQWH�
HQJHQGUD"��
 

 

Todo o novo reflexionamento necessita de uma reconstrução num patamar superior do 

que retirou de um patamar inferior. Essa reconstrução é necessária, pois a cada 

reflexionamento o conhecimento não permanece idêntico, a reflexão se encarrega de 

enriquecê-los. O enriquecimento pode ter a seguinte classificação: 

1. O primeiro resultado das abstrações reflexionantes é ocasionar: 

• a diferenciação de um esquema de coordenação para aplicá-lo de forma nova, dando 

mais poderes ao sujeito,  

• a objetivação de um processo coordenador tornando-se objeto de representação ou 

pensamento, o que possibilita ao sujeito ampliar os seus conhecimentos, 

aumentando o campo da consciência e enriquecendo a conceituação.  

2. O reflexionamento gera um morfismo novo ou correspondência entre a coordenação 

conceitualizada e as situações práticas, onde há repetição da ação coordenada, ainda que a 

Isso nos mostra que o conhecimento 
alcança formas mais ricas e importantes 
em relação ao conteúdo. Num nível 
inferior o motor é o reflexionamento, já 
num nível superior, o motor é a reflexão, e 
os reflexionamentos servem como 
tematizações, ou seja, operações que são 
objetos de pensamento. 

Reflexionamento (conteúdo) 

Reflexão (forma       conteúdo) 
Reflexionamento 

E assim há uma alternância contínua de 
reflexionamentos   reflexões  
reflexionamentos; e (ou) de conteúdos  
formas  conteúdos reelaborados  
novas formas etc., ampliando o domínio, 
sem ter um começo ou fim absoluto.  
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coordenação transferida pelo reflexionamento permaneça a mesma. 

3. A noção de ordem, a qual necessita que o sujeito estabeleça uma relação de dependência 

ordenada, é retirada das coordenações da própria ação, pois os observáveis materiais dão 

somente variações que necessitam serem religadas de diferentes formas. 

4. A novidade também acontece quando a conceituação consciente das coordenações instiga 

o sujeito a realizar comparações com outras coordenações semelhantes, sendo que isso não 

diz respeito apenas a simples repetições da primeira em novas situações. Num primeiro 

momento, o sujeito realiza comparações apenas sobre a diferenciação de conteúdo, 

posteriormente ele começa a estabelecer correspondências entre as ações, e só mais tarde 

ele percebe as analogias de estrutura. 

5. As comparações realizadas pelo sujeito podem levá-lo à abstração de estruturas 

qualitativas comuns, gerais, servindo como solução para uma gama muito grande de 

problemas diferentes. 

6. Quanto à construtividade, parece acontecer um progresso inicialmente na generalização 

das negações ou inversões. Os observáveis imediatos para o sujeito são apenas positivos, 

pois o mesmo não percebe um aspecto negativo, uma ausência de propriedade, a menos 

que tenha como referência uma antecipação não confirmada.  

7. O sujeito retira a quantificação com continuação sobre operações numéricas através da 

abstração das composições das operações diretas e inversas. Essa reversibilidade, o sujeito 

só é capaz de fazer através de generalização ou abstração construtiva das negações, e 

estas, o sujeito não aprende precocemente e nem de forma imediata. 

8. Tendo o sujeito construído as quantificações e a reversibilidade, torna-se possível a 

formação do conjunto das estruturas operatórias concretas envolvendo as conservações 

que sua reversibilidade impõe e suas capacidades de composições dedutivas. 

9. Com as estruturas operatórias formadas, o sujeito é capaz de realizar reflexões sobre 

reflexões realizadas anteriormente (meta-reflexões), ou seja, constrói operações sobre 

operações. 

10. E por fim, há uma última forma de atividade criadora que tem início com as operações 

sobre as estruturas operatórias acrescida pela meta-reflexão, o que possibilita ao sujeito 

retirar as “ razões”  das coordenações usadas, mas que até então não tinham uma 

justificativa intrínseca.  “ Esta busca da razão das coisas (razões lógicas para as 

coordenações operatórias e razões causais, quando atribuídas aos objetos) constitui, sem 

dúvida, a diferença mais profunda que opõe a abstração reflexionante à abstração 
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empírica” . (PIAGET, 1995, p. 282). 

�
�

&RPR�DFRQWHFHP�DV�QRYLGDGHV"�
�
�

A novidade é a mais significativa (e também a mais difícil de explicar) das feições do 

processo de conhecimento. A novidade tem sua razão no processo geral de equilíbrio, ou seja, 

nos contínuos reequilíbrios. Cada novidade endógena consiste na realização de possibilidades 

abertas pelas construções do nível anterior. Assim, a transposição de estruturas de um patamar 

inferior ao patamar seguinte de reflexionamento provoca muitos desequilíbrios porque o 

sujeito precisa considerar novas dimensões, necessitando de novas acomodações e 

assimilações. O segredo da novidade está então no equilíbrio das diferenciações e das 

integrações. Portanto, quando o sujeito realiza uma abstração (diferenciação), ele separa uma 

característica transferindo-a, e assim uma nova diferenciação vai provocar a necessidade de 

integração em novas totalidades, pois sem elas a assimilação não funciona. Esse é o princípio 

da formação das novidades: a abstração reflexionante leva o sujeito a realizar generalizações, 

logo construtivas e não somente indutivas ou extensivas como acontece na abstração empírica.  

 

 Os resultados de uma abstração empírica para o processo de aprendizagem do sujeito 

são indispensáveis, porque dão conteúdos de conhecimento, permitem controlar as 

antecipações e levantam questões. Apesar de tudo isso, são secundários, pois instrumentos 

como classificação lógica, combinatória, não estão presentes dessa forma na realidade, ou 

seja, não estão nos objetos, mas sim, são resultantes de coordenações ou estruturas de 

atividades intelectuais. Assim, a abstração empírica precisa de conhecimentos que foram 

criados anteriormente, através de uma abstração reflexionante, pois é no nível das abstrações 

reflexionantes que o sujeito cria as formas de conhecimento (classes ou categorias, estabelece 

relações) as quais possibilitam a abstração empírica. 

 

 A abstração reflexionante, em todos os níveis, é estruturante e se torna cada vez mais 

competente em função do seu próprio mecanismo de reflexão sobre reflexão. Já à abstração 

empírica compete fornecer dados que sirvam para controle, levantamento de questões, sendo 

indispensável, mas ainda não suficiente, pois não é fonte de solução, não sendo possível a 
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realização de progressos em refinamento e em objetividade, a não ser apoiando-se sobre a 

abstração reflexionante. Assim, observa-se se uma assimetria entre a abstração reflexionante e 

a empírica. Enquanto a primeira cresce numa depuração progressiva na busca da forma para 

funcionar em estado quase puro, a segunda apresenta uma subordinação crescente à primeira, 

por causa da inserção gradual dos conteúdos nas formas, ou seja, não progride se não estiver 

combinado com as aplicações da abstração reflexionante. Essa assimetria se deve às relações 

gerais entre a assimilação e a acomodação. A abstração reflexionante prima pela assimilação, 

pois se apóia sobre as coordenações, portanto assimilação recíproca dos esquemas de ações ou 

de operações. Já a abstração empírica apóia-se nos observáveis, primando pela acomodação 

dos esquemas aos objetos. A acomodação é sempre subordinada a um esquema de 

assimilação, o que faz com que jamais possa funcionar em estado puro. 

 

 O sujeito realiza abstrações desde o seu nascimento, o que varia é o nível de abstração, 

sendo que ela está presente em toda a ação do sujeito, ou seja, tanto a abstração empírica 

quanto a reflexionante estão presentes em todos os níveis de desenvolvimento, mas de forma 

assimétrica. 

 

 

� ������$�7HRULD�6yFLR�&RJQLWLYD��
 

 

 O social também interessa à epistemologia e aos estudos de Piaget. Para ele, a 

psicologia genética é tanto sociológica, quanto psicológica, enfocando que a identidade 

profunda das RSHUDo}HV�próprias da atividade intelectual dos sujeitos e as que intervêm numa 

troca interindividual (ou FRRSHUDomR) se fundamentam sobre as leis da coordenação geral das 

ações (que é tanto coletiva como ligadas às coordenações nervosas). Piaget considera que "o 

conhecimento humano é essencialmente coletivo e a vida social constitui um dos fatores 

essenciais da formação e do crescimento dos conhecimentos [...]". (PIAGET, 1973 p.17). 

 

 A análise das relações entre a maturação nervosa e as coações da educação na 

socialização do indivíduo possibilitam visualizar “ [...] o desenvolvimento da criança como 

campo de experiências do maior interesse quanto à zona de sutura entre as transmissões 

internas ou hereditárias e as transmissões externas (sociais ou educativas)” . (PIAGET, 1973, 
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p. 19). 

 

 A aquisição das operações intelectuais supõe simultaneidade de certas interações 

coletivas e certa maturação orgânica necessária para o seu desenvolvimento, obedecendo a 

uma ordem constante de desenvolvimento. Assim, a aquisição de um sistema de operações 

não acontece de uma vez só, mas supõe sempre fases de organização bem regulares. Segundo 

Piaget (1973), o sujeito não sofre passivamente a coação da “ vida social” , mas sim, diante do 

que lhe é oferecido, opera uma segregação ativa reconstruindo a sua maneira, assimilando-o. 

O biológico invariante, enquanto hereditário, se prolonga ao mesmo tempo em social e 

mental, e é através da interdependência desses dois fatores que se torna possível explicar as 

acelerações ou os atrasos de desenvolvimento, de acordo com os vários meios coletivos. 

 

  Para Piaget (1973), quando existe uma relação sujeito-objeto, onde o sujeito é um 

"nós" e o objeto são outros sujeitos, a interação acontece de forma que o conhecimento não 

parte nem no sujeito nem no objeto, mas na interação indissociável entre eles, ou seja, 

interações interindividuais para avançar numa dupla direção de uma exteriorização objetivante 

e de uma interiorização reflexiva. Assim, entendemos que os fatos mentais são paralelos aos 

fatos sociais, sendo o “ eu”  substituído pelo “ nós”  e as ações e “ operações”  se tornam 

interações ou formas de “ cooperação” . A dimensão coletiva permite que as interações se 

modifiquem umas às outras em busca de uma ação coordenada. 

 

  Os� IDWRV� VRFLDLV� e� PHQWDLV� podem ser igualmente divididos sobre três aspectos 

(distintos, mas indissociáveis) de qualquer conduta. Os fatos mentais apresentam: a estrutura 

da conduta, que constitui o aspecto cognitivo (operações); o energético – aspecto afetivo 

(valores) e o simbólico (símbolos individuais) servindo de significantes a essas estruturas 

operatórias ou a esses valores. Paralelamente, os fatos sociais, nas interações interindividuais, 

apresentam em maior ou menor grau: a existência de regras – elemento de obrigação; o 

energético - valores que regem as trocas coletivas; e o simbólico constituído pelos 

significantes convencionais às interações coletivas. A tabela a seguir representa os aspectos 

dos fatos mentais e fatos social. 
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$VSHFWRV� )DWR�0HQWDO�±�³HX´� )DWR�6RFLDO�±�³QyV´�
(VWUXWXUDO� Operatório/cognitivo Regras 
(QHUJpWLFR� Afetivo Valores coletivos 
6LPEyOLFR� Símbolos individuais Sinais coletivos 

Tabela 1: Aspectos dos fatos mentais e fatos sociais. 

 

 Tanto os fatos mentais quanto os sociais são fundamentais para o desenvolvimento 

intelectual do indivíduo.� ³A construção progressiva das operações intelectuais supõe uma 

interdependência crescente entre os fatos mentais e as interações interindividuais” . (PIAGET, 

1973, p. 29).� 
 

 

� � 5HJUDV��9DORUHV�H�6LQDLV�
�
�
 As regras surgem em todas as sociedades e estruturam tanto os próprios símbolos 

(regras gramaticais etc.) e os valores (regras morais e jurídicas etc.) quanto os conceitos e as 

representações coletivas em geral (lógica).  

 

 As regras do pensamento podem ser de duas naturezas: formas de equilíbrio das ações 

individuais enquanto atingem composição reversível ou impostas como normas do sistema 

das interações interindividuais. Essas ações sejam elas individuais ou coletivas, precisam ser 

coerentes a fim de serem eficazes. Essa coerência tem um caráter imperativo hipotético 

quando se trata de uma ação individual, mas de imperativo categórico no caso da ação ser 

coletiva. Na verdade, histórica e geneticamente, esses dois imperativos não são senão um.  

 

 A função da regra é conservar os valores e só o faz através do meio social. ³Toda 

conduta executada em comum se traduz necessariamente pela constituição de normas, de 

valores ou de significantes convencionais” . (PIAGET, 1973, p. 36).  

�
 Os valores são determinados individualmente (interesses, prazeres, esforços e 

afetividade em geral), e espontaneamente sistematizados devido aos sistemas de regulações 

afetivas, sendo que estas tendem para o equilíbrio reversível, o que caracteriza a vontade. 

 Os valores de troca consolidam socialmente os valores, transformando-os. Os valores de 
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troca ficam dependentes da relação entre um sujeito e os objetos e também do sistema total 

das relações entre vários sujeitos e objetos. Compreendem tudo que pode dar vez a uma troca, 

desde os objetos usados pela ação prática, idéias e representações que ocasionam uma troca 

intelectual até valores afetivos interindividuais. Os valores podem ser qualitativos ou 

quantitativos. Qualitativos enquanto resultam de uma troca não calculada, mas sim, 

subordinada a regulações afetivas; quantitativo do tipo econômico quando envolvem uma 

quantificação métrica (construção de medidas comuns – moeda) ou do tipo extensiva 

(barganha com avaliação ao julgado). Assim, só quando esses valores participam de trocas 

calculadas é que assumem um caráter mais quantitativo gerando métricas próprias. 

 

 Valores e regras estão relacionados de forma complexa. Toda a coação social constitui 

uma obrigação em sua forma (regra) e um valor em seu conteúdo. Os valores sociais estão 

sempre enquadrados em regras. “ [...] os valores intelectuais estão enquadrados por regras 

lógicas, e quando o conjunto de um sistema é formalizado, estas regras se tornam a única 

fonte dos valores de verdade e falsidade” . (PIAGET, 1973, p. 39). 

 

 Se num extremo um valor pode escapar por um momento de qualquer regra, enquanto 

uma idéia, no outro ele se torna normativo, pois vale só em função de regras (valores morais, 

jurídicos ou lógicos). A função essencial da regra é conservar valores, e a única forma de 

conservá-los é tornar obrigatório. Assim, todo o valor que tende a se conservar no tempo se 

torna normativo. 

 

 O sinal�é o meio de expressão que serve à transmissão das regras e dos valores. O sinal 

diferentemente do símbolo, que pode ser construído individualmente por semelhança entre 

significante e significado (imagem mental, sonho etc.), é arbitrário e supõe uma convenção de 

dois gêneros: explícita e livre (sinais matemáticos), ou tácita e obrigada (linguagem corrente). 

Lidamos diariamente com sinais tais como: sinais verbais, a escrita, os gestos, as formas de 

vestir, os ritos, entre outros. Mitos e narrações lendárias são símbolos coletivos mais 

complexos e semiconceituais que constituem significantes mais que significados. Eles têm 

uma significação mística e afetiva, a qual ultrapassa a narração e da qual é o significante. 

 
 

[...] toda ideologia social, inclusive as metafísicas, participa a esse respeito do 
sistema dos sinais e mais do que das representações coletivas racionais, e constitui 
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desse ponto de vista uma espécie de pensamento simbólico, cuja significação 
inconsciente ultrapassa largamente os conceitos racionalizados que lhe servem de 
significado. (PIAGET, 1973, p. 40). 

 
 
 Temos, então, três realidades sociais fundamentais: regras (obrigações), valores (trocas) 

e sinais (símbolos convencionais que servem de expressão às regras e valores).  

 

 

� $�1RomR�GH�7RWDOLGDGH�
�
�
 Tanto na vida social como na individual, o pensamento vem da ação. Assim, uma 

sociedade se constitui fundamentalmente num sistema de atividades, sendo que as interações 

consistem em ações se modificando umas às outras, de acordo com leis de organização e 

equilíbrio. E é através da análise dessas interações no comportamento que surge a explicação 

das representações coletivas ou interações modificando a consciência dos indivíduos.  

 

 Nas condutas dos indivíduos, além de estarem presentes fatores orgânicos (condicionam 

do interior os mecanismos da ação), também supõe interações: entre o sujeito e os objetos e 

entre o sujeito e os outros sujeitos (modificam de fora e são indissociáveis). Essa relação 

modifica o sujeito e o objeto de forma simultânea através do processo de assimilação e 

acomodação, ou seja, o objeto é assimilado pelo sujeito, o qual acomoda-o as suas estruturas.  

 
 

[...] se a interação entre o sujeito e o objeto os modifica, é a fortiori evidente que 
cada interação entre sujeitos individuais modificará os sujeitos uns em relação aos 
outros. Cada relação social constitui, por conseguinte, uma totalidade nela mesma, 
produtiva de características novas e transformando o indivíduo em sua estrutura 
mental. (PIAGET, 1973, p. 35). 

 
 
 Piaget discute o problema sociológico da totalidade pela significação epistemológica 

que traz a seguinte questão de estrutura: Os sinais, os valores e as regras são da mesma forma 

redutíveis a composições lógicas? As regras ou normas podem constituir sistemas com 

composição racional ou lógica, mas há domínios onde isso não acontece. Isso fica mais claro 

quando comparamos um sistema de normas intelectuais regendo o pensamento científico de 

uma época e um sistema de normas morais num determinado momento da história de uma 

sociedade. A sistematização das normas racionais é tanto móvel quanto restrita, podendo 
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sacrificar antigos princípios quando contraditos pelos atuais. Isso não ocorre da mesma forma 

com a moral de uma sociedade, pois ela mostra o processo de sucessivas épocas, por 

superposição ou justaposição de seus resíduos. Algumas partes da sociedade atingem uma 

unificação comparável à sistematização lógica feita pela elite intelectual, porém a elite moral 

encontra muitas e grandes resistências para inovar, isso se deve as tradições enraizadas. 

 

 Quanto aos valores, o problema é ainda maior, pois só os valores normativos são 

regulados por composição lógica. Nas trocas livres, a orientação é dada por sistemas 

espontâneos, de caráter estatístico, ou associações, isso impossibilita assegurar sua 

sistematização em totalidades lógicas. 

 

 Quanto aos sinais, sabe-se que seus sistemas são resultantes da interferência dos fatores 

históricos e de equilíbrio e que as regularidades da linguagem intelectual são transformadas 

pelo jogo dos valores da linguagem afetiva. Para que uma linguagem chegasse a uma 

totalidade lógica seria necessário que houvesse igualmente uma adequação completa dos 

significantes aos significados, e uma subordinação completa dos valores às normas. Não é o 

caso das linguagens exclusivamente convencionais, as quais tem um jogo de conceitos 

rigorosos (simbolismo logístico e matemático.) Fora isso, todo o sistema de símbolos oscila 

entre dois extremos: o da totalidade por composição lógica e o da totalidade por associação. O 

mesmo serve no caso do simbolismo dos mitos e das ideologias, os quais são aparentemente 

racionais. 

 

 As totalidades sociais oscilam entre extremos: as interações em jogo apresentam certa 

regularidade, permeadas por normas ou obrigações permanentes, constituindo sistemas 

compostos semelhantes aos agrupamentos operatórios, quando aplicados às trocas e às ações 

hieraquizadas interindividuais, bem como às operações intra-individuais. E no outro, a 

totalidade constitui uma associação de interações com composição semelhante as regulações 

ou aos ritmos da ação individual, ou seja, nos sistemas onde são acrescentadas forças novas às 

componentes, devido ao caráter probabilista da composição, sem que o todo social represente 

mais a soma algébrica de suas interações. Sendo a sociedade um compromisso entre essas 

duas totalidades. 
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  Para explicar os fatos sociais relacionados a essas totalidades, Piaget (1973), coloca que 

a sociologia encontra-se diante de duas espécies de problema, sendo que o interesse 

epistemológico corresponde a duas questões centrais da explicação psicológica: o problema 

das relações entre história e o equilíbrio (ponto de vista diacrônico e sincrônico) e o dos 

mecanismos do equilíbrio como tal (ritmos, regulações e agrupamentos).  

 

 Conciliar a explicação GLDFU{QLFD dos fenômenos (sua gênese e seu desenvolvimento) 

com a explicação VLQFU{QLFD (do equilíbrio) se constitui na maior dificuldade em toda teoria 

sociológica, sendo ambas necessárias uma à outra. Regras, valores e sinais procedem da ação, 

executada em comum e dirigida sobre a natureza, mas os três ocasionam relações que 

ultrapassam a causalidade e constituem implicações. Uma relação de causalidade é diacrônica, 

pois está ligada a uma sucessão no tempo. Já um laço de implicação é sincrônico, pois 

consiste numa relação necessária e extemporânea. A síntese do diacrônico e do sincrônico 

dependerá da correspondência entre os elementos de causalidade e de implicação em jogo na 

explicação dos diferentes tipos de regras, valores e sinais. A característica das regras é a 

conservação no tempo e, havendo modificações, uma regulação obrigatória da transformação 

própria. Assim, uma regra apresenta um aspecto causal e um implicativo. O causal está ligado 

às ações das quais procede e, a coação que exerce o implicativo, está ligada à obrigação 

consciente que o caracteriza. A evolução de um sistema de puras regras tende ao equilíbrio, e 

a medida que as transformações são elas mesmas reguladas, o equilíbrio aumenta, 

ocasionando a convergência entre os fatores diacrônicos e sincrônicos. Os valores não 

normativos também procedem da ação, e não sendo regulados, dependem do sistema das 

trocas e de suas flutuações, exprimindo assim, os processos de equilíbrio marcando a 

disjunção entre o sincrônico e o diacrônico. Os sinais requerem simultaneamente as 

explicações diacrônicas e as sincrônicas, mas sem fusão, assim como acontece nas normas e 

regras. 

 

 Piaget (1973), comenta que o problema epistemológico consiste em apreender como se 

reúnem a causalidade e a implicação, de acordo com as estruturas características dos níveis de 

interações sociais. Se observarmos o desenvolvimento mental individual, o qual é uma 

equilibração progressiva, veremos que os fatores diacrônicos e sincrônicos não se apresentam 

de forma dual, a passagem da causalidade para a implicação acontece em três etapas 

fundamentais: os ritmos, as regulações e os agrupamentos. Sendo que essas apresentam 
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proporções distintas entre relações de causalidade e implicação. 

 

 5LWPRV��UHJXODo}HV�H�DJUXSDPHQWRV são encontrados na análise das formas de equilíbrio 

social.  

 O ULWPR� marca a fronteira entre os fatos materiais e as condutas sociais. Um ritmo 

sociológico fundamental é a da sucessão de gerações. Essa sucessão constitui, 

simultaneamente,  um perpétuo recomeço e um instrumento essencial de transmissão. O ritmo 

dá lugar as UHJXODo}HV, as quais nascem da interferência de diversas espécies de ritmos e se 

transformam em estruturas mais complexas. As regulações estruturam a maioria das trocas e 

coações do passado sobre o presente, intervindo nas totalidades estatísticas, cuja composição 

era a da associação em oposição às totalidades lógicas. 

 Uma troca, entre dois sujeitos x e x', por si só já se caracteriza como fonte de 

regulações. O mecanismo das trocas pode ser assim representado: cada ação de x sobre x' é 

um "serviço" , isto é: 

Ação de x sobre x' = r (x) 

     Se s (x') então t (x') e v (x) 

Ação de x' sobre x = r (x')  

     Se s (x) então t (x) e v (x') 

2QGH��
r (x) - valor (tempo, trabalho, objetos ou idéias, etc.) sacrificado por x sobre x' 

s (x') - satisfação (positiva ou negativa) de x' 

r (x') - x' sacrifica valores agindo sobre x 

s (x) - satisfação de x valores virtuais: 

t (x') - dívida de x' em relação a x, por ter experimentar a satisfação s (x')  

t (x) - dívida de x em relação a x' 

v (x) - crédito para x 

v (x') - crédito para x' 

 O equilíbrio da troca é determinado pelas condições de igualdade e desigualdade 

conforme a tabela a seguir: 

Igualdade r (x) = s (x’) = t (x’) = v (x) = r (x’) = s (x) = t (x) = v (x’). 

Desigualdade r (x) >ou< s (x’); >ou< t (x’); t (x’) >ou< v (x), etc. 

 Tabela 2: Condições para o equilíbrio da troca. 

 



 
 

 68

 É evidente que tal equilíbrio (igualdade) é raramente atingido: todas as desigualdades 

são, pelo contrário, possíveis segundo desvalorizarmos ou superestimarmos os serviços 

prestados.  

 
 

[...] enquanto não há conservação obrigada de tais valores de troca (obrigada por 
regras morais ou jurídicas), elas só são objetos de simples regulações, isto é, de 
avaliações intuitivas oscilando em torno do equilíbrio sem atingi-lo, e só conhecendo 
uma conservação aproximativa. (PIAGET, 1973, p. 60). 

 
 
 O caráter geral das regulações que intervém nas interações onde há trocas quer entre 

dois sujeitos quer na coletividade, é atingir as compensações parciais, mas sem a 

reversibilidade inteira, conseqüentemente com deslocamentos lentos e bruscos de equilíbrio. 

Somente quando os valores se tornam normativos por um determinado sistema de regras ou 

normas é que a composição ultrapassa o nível das simples regulações para atingir a 

reversibilidade completa e o equilíbrio permanente próprio aos DJUXSDPHQWRV operatórios. 

Mas todo sistema de normas, devido ao seu caráter normativo, não alcança o nível do 

agrupamento reversível, pois há sistemas de interações seminormativas que permanecem no 

ponto de regulações: as compensações parciais que definem a regulação indo até o limite 

inferior das estruturas com reversibilidade inteira, e só os sistemas de regras acabadas, 

compostas logicamente, alcançam a qualidade de agrupamentos operatórios. O que implica na 

existência de intermediários entre as duas estruturas. Há somente uma diferença entre as 

regulações e as operações. No caso dos grupos ou agrupamentos o equilíbrio é permanente, 

enquanto que no caso das regulações não é, dando vez à "deslocamentos", assim como à 

compensação simplesmente aproximadas.  

 

�
� &RDomR�H�&RRSHUDomR�
�
�
 A coação pode ser observada, por exemplo, nas pressões exercidas pela opinião pública, 

a qual constitui modelo de totalidade estatística, como laço de interferências múltiplas e 

desordenadas. Também é em parte normativa, pois domina os indivíduos de várias formas. 

Pode-se dizer que ela depende de simples regulações e não de um agrupamento operatório.  
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 A coação política pode ser vista do mesmo modo, pois não conquista os sujeitos por sua 

necessidade interna somente, mas por interesses que interferem com as normas e são impostas 

por pressões diversas. O mesmo acontece com um conjunto de outras coações que, apesar das 

aparências de composição racional, não ultrapassam o nível da regulação. São elas, as coações 

imanentes das subcoletividades, tendo cada uma delas meios específicos de pressão: classes 

sociais, igreja, família e escola.  

 

 As coações familiares e escolares permanecem a meio caminho da regulação e da 

composição totalmente normativa. As verdades éticas ou racionais são impostas por uma 

coação educativa familiar ou escolar, em vez de serem revividas ou redescobertas sob o efeito 

da livre colaboração, mudam de característica, ficando subordinadas a um fator de obediência 

ou de autoridade que depende de regulação e não mais de composição lógica. Encontram-se 

calcadas na obediência moral e na autoridade intelectual e, apelam, para o respeito unilateral - 

fator comum de transmissão, o qual obriga a seguir modelos, alcançando apenas um sistema 

de regulações e não de operações. "[...] raciocinamos por obediência ou obedecemos pela 

razão?"� (PIAGET, 1973, p. 63). No primeiro, a obediência é mais importante que a razão, 

constituindo norma incompleta, de natureza reguladora e não operatória. No segundo, a razão 

é que é mais importante, eliminando a obediência em sua forma de submissão espiritual, 

sendo o sistema totalmente normativo, a norma de subordinação unilateral resultante de uma 

delegação da norma racional. As interações intelectuais constituem o exemplo mais instrutivo 

do ponto de vista da passagem das regulações para os agrupamentos operatórios. A condição 

de equilíbrio das regras racionais é que elas exprimem o mecanismo autônomo de pura 

cooperação, ou seja, de um sistema de operações realizadas em comum ou por reciprocidade 

entre as de seus parceiros: em vez de traduzir um sistema de tradições obrigatórias, a 

cooperação, que é a fonte dos "agrupamentos" de operações racionais, prolonga o sistema das 

ações e das técnicas. 

 

 É a passagem da autoridade para a reciprocidade ou da coação para a cooperação que 

marca a transição entre o seminormativo, dependendo ainda das regulações inerentes ao 

respeito unilateral e os agrupamentos de regras autônomas de condutas fundamentadas no 

respeito mútuo. No domínio moral e no das normas lógicas, o equilíbrio está ligado a uma 

cooperação que resulta da reciprocidade direta das ações em oposição às coações referidas 

anteriormente. 
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 Piaget (1973), coloca a seguinte problemática: "qual é a natureza que garante a verdade 

lógica?" [Segundo o autor, o acordo que fundamenta a verdade, não é estático de uma opinião 

comum: é a convergência dinâmica resultante do uso de instrumentos comuns de pensamento, 

ou seja, é o acordo estabelecido por meio de operações semelhantes usadas por diversos 

indivíduos.] "[...] e qual é a natureza, coletiva ou individual, dos instrumentos de pensamento 

por meio dos quais um indivíduo, mesmo isolado e momentaneamente contradito por todos os 

outros, demonstra uma verdade lógica ou a existência de um fato?" [Quanto a essa questão, 

Piaget diz que ela se reduz a que:] "[...] as operações lógicas (sejam efetuadas por um único 

indivíduo que tenha conseguido possuí-la, ou por vários, pouco importa) constituem ações 

individuais ou ações de natureza social, ou ainda as duas ao mesmo tempo?" PIAGET (1973, 

p. 94-95) 

 

 Assim, Piaget (1973), diz que a noção de "agrupamento" operatório pode dar a mais 

simples das respostas, porém pode-se explicar melhor através do ponto de vista diacrônico 

(genético) e o ponto de vista sincrônico (equilíbrio das trocas). 

  

 

 3RQWR�GH�YLVWD�GLDFU{QLFR�
�
�
� Há uma estreita correlação entre a constituição das operações lógicas e a de 

determinadas formas de colaboração. Essa correlação pode ser analisada sob dois aspectos: o 

da socialização do indivíduo e o das relações históricas e etnográficas entre as estruturas 

operatórias do pensamento e as diversas formas de cooperação técnicas e a de interações 

intelectuais.  

 

 A formação da lógica do sujeito mostra que as operações lógicas vêm da ação e que a 

passagem da ação irreversível para as operações reversíveis vem acompanhada 

necessariamente de uma socialização das ações, é a passagem do egocentrismo à cooperação. 

 

 A lógica, do ponto de vista do indivíduo, aparece essencialmente como um sistema de 

operações (ações tornadas reversíveis e compostas entre elas segundo "agrupamentos" 

diversos). Esses agrupamentos constituem a forma de equilíbrio final atingida pela 
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coordenação das ações. A lógica é a forma de equilíbrio móvel caracterizando o fim do 

desenvolvimento e não um mecanismo inato dado desde o início. A lógica se impõe a partir de 

um determinado nível como uma necessidade na direção de um equilíbrio final, para onde 

tendem as coordenações práticas e mentais. As coordenações entre ações e movimentos, de 

onde vem a lógica, repousam sobre coordenações hereditárias, mas não contém 

antecipadamente a lógica em si. 

 

 Para entender psicologicamente a construção da lógica é preciso seguir lado a lado os 

processos cuja equilibração final constitui esta lógica, mas todas as fases anteriores ao 

equilíbrio final têm caráter "pré-lógico". Os aspectos essenciais da evolução individual da 

lógica são: 1) continuidade funcional do desenvolvimento, concebido como um andamento 

para o equilíbrio, 2) heterogeneidade das estruturas sucessivas delimitando as etapas desta 

equilibração. 

 

 A lógica consiste numa organização de operações (ações interiorizadas e tornadas 

reversíveis). Assim, devemos admitir que o indivíduo atinge sozinho esta organização ou a 

intervenção de fatores sociais é necessária para explicar a sucessão dessas estruturas?  

 

 As quatro etapas principais do desenvolvimento das operações correspondem aos 

estágios correlativos do desenvolvimento social como vemos a seguir: 

6RFLDOL]DomR� /yJLFD�
Ponto de partida: nascimento - 2 anos.  
Não se pode ainda falar em socialização da 
inteligência. 

Estruturas VHQVyULR�PRWUL]HV - procedem ao 
surgimento da linguagem, tem raízes na organização 
reflexa hereditária conduzindo a construção de 
esquemas práticos. 
A criança aprende a imitar antes de falar, porém só 
imita os gestos que sabe executar espontaneamente 
ou que adquire por ela mesma numa compreensão 
suficiente - LQWHOLJrQFLD�SUp�YHUEDO (organização das 
percepções e dos movimentos do indivíduo) 
Inteligência puramente individual. 

2 - 7, 8 anos: início da socialização com 
características intermediárias entre a natureza 
individual do primeiro período e a cooperação 
própria ao terceiro. 
"Egocentrismo" - permanece a meio caminho do 
individual e do social - indiferenciação do ponto 
de vista próprio e do outro. 
 

Estruturas LQWXLWLYDV�H�SUp�RSHUDWyULDV. 
O pensamento ilustrativo e intuitivo permanece 
LQWHUPHGLiULR�HQWUH�D�LQWHOLJrQFLD�VHQVyULR�PRWUL]�
H�D�OyJLFR�RSHUDWyULD. 
A OLQJXDJHP oferece um sistema de sinais coletivos, 
mas como não são todos compreendidos desde o 
início, são completados pelo XVR� GH� VtPERORV 
individuais (jogo simbólico, imitação representativa, 
imagens sobre as quais se apoia o pensamento). 
As ações imaginárias dirigindo-se para a 
representação das coisas. 
Significações (pensamento mesmo): as trocas 
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interindividuais são marcadas pelo egocentrismo 
(indiferenciação dos pontos de vista) ficando entre o 
individual e o social. 
Pensamento "centrado" sem "descentrações". 
O conteúdo das coações intelectuais exercidas pelo 
adulto é assimilado aos esquemas egocêntricos. 

7, 8 - 11 anos: nítido progresso da socialização.  
Colaboração mais freqüente, troca e coordenação 
de pontos de vista, discussão, reflexão e 
exposições ordenadas e compreensíveis para o 
interlocutor. 
Sensível à contradição e capaz de conservar 
dados anteriores. 
Início da cooperação na ação e no pensamento. 

Operações concretas. 
Começo das operações lógicas sob forma de 
operações concretas.  
Agrupamento sistemático e reversível das relações e 
operações. 
Compreensão possível dos ensinamentos adultos: não 
são formadores da lógica, pois a assimilação das 
noções transmitidas exteriormente está condicionada 
pela estruturação ao mesmo tempo intelectual e 
interindividual que caracteriza a formação do 
pensamento. 
Compreensão das relações de reciprocidade.  

12 anos em diante: necessidade da comunicação e 
do discurso quando ultrapassam a ação imediata. 

Operações formais. 
Correlação íntima entre o social e o lógico. 
Agrupamento das operações formais dirigido sobre 
proposições.  
Lógica das proposições. 

 Tabela 3: Desenvolvimento da socialização e da lógica individual 

 

 Cada progresso lógico equivale indissociavelmente a um progresso na socialização do 

pensamento. Assim, o sujeito se torna capaz de operações racionais porque seu 

desenvolvimento social o torna aptos à cooperação ou, ao contrário, são estas aquisições 

lógicas individuais que lhe permitem compreender os outros e o conduzem assim à 

cooperação?  

 

 Há um círculo indissociável do desenvolvimento das ações ou operações da inteligência 

e do desenvolvimento das interações interindividuais entre os membros de toda coletividade. 

Tanto na evolução mental do indivíduo, quantos na sucessão histórica da mentalidade, 

existem escalas sucessivas de estruturação lógica (inteligência prática, intuitiva ou operatória). 

Cada escala é caracterizada por determinada forma de cooperação ou de interação social, 

sendo que a sucessão representa o progresso da socialização técnica ou intelectual. 

 

 É a estruturação lógica ou pré-lógica de um nível que determina a forma de colaboração 

em jogo ou, pelo contrário, é a estrutura das interações coletivas que determina a das 

operações intelectuais? A noção de agrupamentos operatórios nos mostra que basta 

determinar, sobre uma escada dada, a forma precisa das trocas entre os indivíduos para 

perceber que estas interações são constituídas por ações e que a cooperação consiste, ela 
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mesma, num sistema de operações, de tal forma que as atividades do sujeito, exercendo-se 

sobre os objetos, e as atividades dos sujeitos, quando agem uns sobre os outros, serão um e 

mesmo sistema de conjunto, no qual o aspecto social e o lógico são inseparáveis na forma 

como no conteúdo. 

 

 

 3RQWR�GH�YLVWD�VLQFU{QLFR�
�
�
� Se a lógica consiste em operações que vêm da ação, e se essas operações constituem 

sistemas de conjunto ou totalidade, cujos elementos são necessariamente solidários uns aos 

outros, então esses "agrupamentos" operatórios expressarão tanto os ajustamentos recíprocos e 

interindividuais de operações quanto as operações interiores do pensamento de cada 

indivíduo. 

 

 A cooperação é identificada como um processo em ação, segundo Piaget, "[...] cooperar 

na ação é operar em comum, isto é, ajustar por meio de novas operações (qualitativas ou 

métricas) de correspondência, reciprocidade ou complementaridade, as ações executadas por 

cada um dos parceiros". (PIAGET, 1973, p. 105). A figura a seguir nos mostra como se dá a 

passagem da ação à operação. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3: Passagem da ação à operação 

 

 Por um lado, a cooperação constitui o sistema das operações interindividuais (dos 

agrupamentos operatórios) que possibilitam ajustar umas às outras as operações dos 

indivíduos; por outro lado, as operações interindividuais constituem o sistema das ações 

descentradas e suscetíveis de se coordenar umas às outras em agrupamentos que englobam as 

Ações irreversíveis (não 
compostas logicamente 
entre elas) e 
egocêntricas (centradas 
sobre elas mesmas e 
sobre seu resultado) 

Passagem da ação à operação supõe: 

Descentração fundamental 
(condição do agrupamento 
operatório) consiste em ajustar as 
ações umas às outras, até poder 
compô-las em sistemas gerais 
aplicáveis a todas as 
transformações. Esses sistemas 
permitem unir operações de um 
indivíduo a outro 
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operações do outro, bem como, as operações próprias. A cooperação e as operações agrupadas 

são uma única realidade. Segundo Piaget, "[...] o ‘agrupamento’ é a forma comum de 

equilíbrio das ações individuais e das interações interindividuais, porque não existem dois 

modos de equilibrar as ações e porque a ação sobre o outro é inseparável da ação sobre os 

objetos". (PIAGET, 1973, p. 106). 

 

 Nas trocas de pensamento, independentes de qualquer ação imediata, isto é, no terreno 

das operações formais, os agrupamentos constituem a lógica das proposições. Esta lógica é 

um sistema de trocas mesmo que as proposições trocadas sejam as do diálogo interior ou de 

vários sujeitos distintos. A troca das proposições é mais complexa do que a das operações 

concretas. Enquanto a das operações concretas se reduz a uma alternância ou a uma 

sincronização de ações concorrendo a um fim comum, a troca das proposições supõe um 

sistema mais abstrato de avaliações recíprocas, de definições e de norma. 

  

 Uma troca de idéias, ou seja, de proposições, obedece, do ponto de vista de sua forma 

exterior, ao esquema das trocas em geral já descrito anteriormente na p. 67.  

 

 Mas no caso das proposições, os valores reais U e V e os valores virtuais W�e Y, resultantes 

das trocas entre dois sujeitos x e x', tomam a seguinte significação: 

Valores reais: 

r (x) - x enuncia uma proposição, isto é, comunica um julgamento a x' 

s (x') - marca o acordo ou desacordo de x', isto é, a validade atual que ele atribui à proposição 

de x. 

Valores virtuais: 

t (x') - traduz a maneira pela qual x' conservará ou não seu acordo ou seu desacordo, isto é, 

esta validade atualmente reconhecida ou negada por ele, mas que ele poderia negligenciar em 

seguida. 

v (x) - é do ponto de vista de x, a validade futura da proposição enunciada em r(x) e 

reconhecida ou negada em s(x').  

Então: 

 r(x)      s(x')        t(x')        v(x) e no caso em que é este x' que comunica uma proposição 

a x, temos inversamente r(x')       s(x)        t(x)       v(x'). 

 Uma troca de proposições é, inicialmente, um sistema de avaliações como outro 
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qualquer e, sem a intervenção das regras especiais de conservação, obedeceria só a simples 

regulações, pois num diálogo qualquer, ambos os parceiros poderiam esquecer o que foi dito 

ou mudar de opinião. Então, como uma troca de idéias vai se transformar numa troca regulada 

para constituir uma cooperação real do pensamento? Quando a validade da proposição 

enunciada por x em r(x) foi reconhecida por x', que conserva seu reconhecimento sob a forma 

t(x'), então x pode invocar mais tarde este valor de reconhecimento sob a forma v(x) para agir 

sobre as proposições de x'. "[...] o papel dos valores virtuais de ordem t e v é o de obrigar, sem 

cessar, o parceiro a respeitar as proposições anteriormente reconhecidas, e a aplicá-las às suas 

proposições ulteriores". (PIAGET, 1973, p. 108). É importante observar que toda conduta, 

dirigindo-se inicialmente a outra, é aplicada na sucessão pelo próprio sujeito de tal forma que 

x enunciando a proposição r(x) será ele próprio satisfeito, donde s(x) e se obrigará a 

reconhecer nele sua validade ulterior, donde t(x) e v(x). 

 

 Assim, pode-se querer, em primeiro lugar, definir as condições de equilíbrio de troca, ou 

seja, as características do estado no qual os interlocutores se encontrarão de acordo ou 

intelectualmente satisfeitos; e em segundo, pode-se mostrar que estas condições de equilíbrio 

implicam em agrupamento das proposições, ou seja, fazer um conjunto de regras que constitui 

uma lógica formal. Trata-se de fazer perceber que a troca das proposições, enquanto conduta 

social, comporta por suas próprias leis de equilíbrio uma lógica que coincide com a lógica dos 

indivíduos para agrupar operações formais. 

 

 A cooperação caracteriza-se pela coordenação de pontos de vista diferentes, pelas 

operações de correspondência, reciprocidade ou complementaridade e pela existência de 

regras autônomas de condutas fundamentadas de respeito mútuo. Quando os sujeitos têm um 

sistema comum de hipóteses ou convenções que pode ser base para outras reconstruções, há 

uma convergência na comunicação e correspondência entre as operações. Desta forma, o 

equilíbrio atingido pelas trocas cooperativas toma forma de um sistema de operações 

recíprocas. Assim, segundo Piaget (1973), para que haja uma cooperação real são necessárias 

as seguintes condições: 

1. Existência de uma escala comum de valores intelectuais expressos por meio de símbolos 

comuns unívocos. Essa escala deverá comportar a existência de uma linguagem e de um 

sistema de noções definidas que, mesmo com divergências, permita a tradução das noções 

de um para outro sujeito e, também, um certo número de proposições fundamentais 



 
 

 76

admitidas por convenção e que relacionem estas noções.  

2. Conservação da escala de valores, ou seja, igualdade geral dos valores em jogo nas 

sucessões r(x)       s(x')        t(x')       v(x)   e   r(x')       s(x)       t(x)       v(x') ou, melhor 

dizendo, deve haver acordo sobre os valores reais r=s e, também, conservação desse 

acordo ou das proposições anteriormente reconhecidas (valores virtuais) t=v. Dessa forma, 

numa troca de idéias equilibrada, as igualdades s(x')=t(x')=v(x) e s(x)=t(x)=v(x') são 

verdadeiras e, já, numa troca de idéias baseadas em simples interesse momentâneo elas 

não existirão. Essas igualdades implicam que x e x' possam colocar-se de acordo sobre a 

mesma proposição, ou que sejam capazes de justificar a diferença dos seus pontos de 

vista. 

3. Existência de uma reciprocidade na interação, ou seja, é preciso ser possível atualizar 

incessantemente os valores virtuais t e v, o que permitiria o retorno às validades 

reconhecidas anteriormente, sem contradições de ambas as partes. Essa reversibilidade se 

expressa por [r (x) = s (x') = t (x') = v (x)]     [v (x) = t (x') = r (x') = s (x)], que implica na 

reciprocidade r (x) = r (x') e s (x) = s (x') etc.  

Essas três condições de equilíbrio só acontecem em certos tipos de troca, ou seja, na 

cooperação. Suas condições não se viabilizam nas relações em que estejam presentes fatores 

de egocentrismo ou de coação. 

 

O equilíbrio não pode ser alcançado quando, por egocentrismo intelectual, os sujeitos 

não conseguem coordenar seus pontos de vista: falta a primeira condição (escala comum de 

valores) e a terceira (reciprocidade) sendo impossível alcançar a segunda (conservação), pois 

os sujeitos não se sentem obrigados a conservar o valor das proposições já enunciadas. 

 

No caso das relações onde intervém a coação ou a autoridade, as duas primeiras 

condições parecem ser atingidas, porém a escala comum de valores segue um curso forçado 

onde à obrigação de conservação dos valores das proposições anteriores acontece de forma 

unilateral, não sendo, portanto, recíproca. Assim, o processo de coação não conduz a um 

estado de equilíbrio verdadeiro ou reversível. "A conservação das proposições, num sistema 

de coação, consiste, com efeito, não em invariantes que resultam de uma sucessão de 

transformações móveis e reversíveis, mas num corpo de verdades completamente feitas, cuja 

solidez se deve a sua rigidez". (PIAGET, 1973, p. 190). Esse fato faz parecer que há um 

equilíbrio, porém um "falso equilíbrio", pois a terceira condição está ausente e bastará uma 



 
 

 77

pequena discussão livre para deslocá-lo. 

 

Ao contrário da cooperação, na coação não há um 'operar em comum', mas o sujeito 

adota o ponto de vista do outro sob o efeito de sua autoridade ou prestígio. O sistema de 

significação pode parecer comum, não deixando claro a fragilidade desta interação. No 

entanto, no decorrer na interação transparece a inexistência de um equilíbrio interno. 

 

O estado de equilíbrio, tal como é definido pelas três condições precedentes, está 
assim subordinado a uma situação social de cooperação autônoma, fundamentada 
sobre a igualdade e a reciprocidade dos parceiros, e se liberando simultaneamente da 
anomia própria ao egocentrismo e da heteronomia própria à coação. (PIAGET, 
1973, p. 110). 

 
 
O sentido da cooperação é buscar um equilíbrio entre as trocas sociais. Quando o 

equilíbrio é atingido, a troca de pensamento constitui uma estrutura operatória, ou seja, um 

sistema de correspondência simples ou de reciprocidades. Esse sistema é na verdade um 

agrupamento que engloba os que são elaborados individualmente pelos sujeitos que 

cooperam. O equilíbrio das trocas comporta um sistema de normas em oposição às simples 

regulações. Essas normas constituem agrupamentos que coincidem com os da lógica das 

proposições. 

 

 Em primeiro lugar, independentemente das condições de início que determinam as 

proposições de x, seja r (x) e o acordo de x', seja s (x'), ou o inverso, a conservação obrigada 

dos valores virtuais t (x') e v (x), ou o inverso, acarreta a constituição de duas regras de 

comunicação ou de troca, abstração feita ao equilíbrio interno das operações individuais: o 

princípio da identidade (mantendo invariante uma proposição durante trocas ulteriores) e o 

princípio da contradição (conservando sua verdade se ela é reconhecida verdadeira, ou sua 

falsidade, se for falsa, sem possibilidade de ao mesmo tempo afirmá-la e negá-la). 

 

 Em segundo lugar, a atualização sempre possível dos fatores virtuais v e t obriga 

reciprocamente os sujeitos a voltar sempre para conciliar às proposições atuais às proposições 

anteriores. A conservação obrigada não permanece estática, acarreta o desenvolvimento da 

propriedade fundamental que opõe o pensamento lógico ao espontâneo: a reversibilidade 

operatória, a qual é fonte de coerência de toda a construção formal. 
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  Reguladas pela reversibilidade e pela conservação obrigada, as produções ulteriores de 

proposições, r (x) ou r (x') e os acordos dos possíveis entre sujeitos, s (x') ou s (x) tomam uma 

das três formas: 

1. As proposições de um podem corresponder às do outro, com um agrupamento 

apresentando a forma de uma correspondência termo a termo entre duas séries isomorfas 

de proposições; 

2. As proposições de um dos sujeitos podem constituir o simétrico das proposições do outro, 

supondo um acordo sobre uma verdade comum (do tipo a) justificando a diferença de seus 

pontos de vista; 

3. As proposições de um dos sujeitos podem completar as do outro, por adição, entre 

conjuntos complementares. 

 

 Assim, a troca das proposições constitui uma lógica, pois acarreta o agrupamento das 

proposições trocadas: um agrupamento próprio a cada sujeito em função de suas trocas com o 

outro, e um agrupamento geral devido às correspondências, às reciprocidades ou às 

complementaridades de seus agrupamentos solidários. A troca constitui uma lógica que 

converge com a lógica das proposições individuais.  

 

 Uma proposição é um ato de comunicação que constitui sempre em seu conteúdo a 

comunicação de uma operação realizada por um indivíduo: o agrupamento que resulta do 

equilíbrio das operações individuais e o agrupamento exprimindo a troca se constituem e são 

as duas faces de uma mesma realidade. 

 

 As funções individuais e as coletivas chamam-se mutuamente na explicação das 

condições necessárias ao equilíbrio lógico. Quanto à lógica, ela ultrapassa ambas, pois 

depende do equilíbrio ideal ao qual tendem as duas. As ações, ao se tornarem compostas e 

reversíveis, adquirem o poder de se substituir umas pelas outras, elevando-se à posição de 

operações.  
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 $�FRQVWUXomR�GD�OyJLFD�QR�FHQWUR�GDV�DWLYLGDGHV�GR�LQGLYtGXR�
�
�
� 2V�IDWRUHV�LQGLYLGXDLV�
�
�
� Inicialmente, para fins de estudo, Piaget considerou o indivíduo como um sistema 

fechado, aberto somente às trocas com o meio físico, não intervindo às relações 

interindividuais. A lógica no indivíduo aparece como um sistema de operações, isto é, de 

ações simultaneamente compostas e reversíveis. Raciocinar consistiria em realizar sobre os 

objetos as ações materiais ou mentais mais gerais possíveis, agrupando estas ações por um 

princípio de composição reversível. Essas operações, do ponto de vista psicológico, têm sua 

gênese anterior ao momento em que o sujeito está apto à lógica em si. A lógica é então 

construída pelo sujeito e não inata e fornecida desde o começo, ela tem equilíbrio móvel e 

reversível, caracterizando o fim do desenvolvimento. Todas as fases anteriores à equilibração 

terminal são de ordem "pré-lógica". Para que possamos entender a explicação psicológica do 

fato lógico é necessária, a compreensão da noção de continuidade funcional do 

desenvolvimento (rumo ao equilíbrio) e a heterogeneidade das estruturas sucessivas que 

marcam as etapas desta equilibração. Portanto, se olhamos o indivíduo e suas relações com o 

meio físico como um sistema fechado, o desenvolvimento da lógica é concebido como uma 

passagem progressiva da ação efetiva e irreversível para a operação ou ação virtual e 

reversível. Pode-se, assim, interpretar a lógica como sendo a forma de equilíbrio final das 

ações, para a qual tende toda evolução sensório-motriz e mental, uma vez que não há 

equilíbrio fora da reversibilidade. O agrupamento surge como a estrutura que exprime este 

equilíbrio. 

 

 

 2V�IDWRUHV�LQWHULQGLYLGXDLV�
�
�
� Para analisar os fatores interindividuais, Piaget volta a considerar o indivíduo e suas 

relações com o meio físico como um sistema aberto. Assim, se a lógica consiste numa 

organização de operações, que são ações interiorizadas e tornadas reversíveis, é possível que o 
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indivíduo atinja sozinho esta organização de operações (lógica) sem a intervenção dos fatores 

interindividuais? Para tentarmos responder essa questão precisamos, inicialmente, analisar a 

Tabela 3: Desenvolvimento da socialização e da lógica individual, p. 71. Observa-se que após 

os 12 anos de idade, no plano formal, o pensamento hipotético-dedutivo está apoiado numa 

linguagem comum (ou matemática) que nada mais é do que um pensamento coletivo. O 

progresso lógico e o progresso da socialização do sujeito andam juntos e podem ser vistos 

como dois aspectos indissociáveis de uma realidade única, social e individual.�
  

 

 $JUXSDPHQWRV�OyJLFRV��LQGLYtGXRV�H�VRFLHGDGH�
�
�
� No desenvolvimento psicológico, as operações lógicas constituem a forma de equilíbrio 

final das ações, alcançadas quando estas são agrupadas em sistemas móveis, simultaneamente 

compostas e reversíveis indefinidamente. Assim, pode-se dizer que a cooperação social é um 

sistema de ações interindividuais, submetidas às leis que as caracterizam. Ou ainda, que as 

ações sociais que alcançam a cooperação são regidas também por leis de equilíbrio. Porém, só 

atingirão seu equilíbrio se alcançarem o estado de sistemas compostos e reversíveis. Seriam as 

leis do agrupamento ao mesmo tempo as da cooperação e as das ações individuais sobre o 

mundo físico? Precisamos compreender como as relações sociais atingem a lógica e teremos a 

mesma solução no plano psicológico. O que constitui toda a sociedade são as ações dos 

indivíduos uns sobre os outros. Essas ações somente dão origem a uma lógica na medida em 

que buscam o equilíbrio, da mesma forma como foi considerado quando da definição das leis 

que finalizam o processo de desenvolvimento das ações individuais. Isso ocorre porque as 

ações são cada vez mais socializadas e porque a cooperação é um sistema de ações. Assim, 

 
 

[...] as relações sociais equilibradas em cooperação constituirão pois "agrupamentos" 
de operações, exatamente como todas as ações lógicas exercidas pelo indivíduo 
sobre o mundo exterior, e as leis do agrupamento definirão a forma do equilíbrio 
ideal comum às primeiras como às segundas. (PIAGET, 1973, p. 182-183). 
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 2�PHFDQLVPR�GD�WURFD�LQWHOHFWXDO�
�
�
� Numa troca qualquer entre dois indivíduos D e D
�é preciso diferenciar quatro momentos, 

que podem ser expressos na linguagem de valores qualitativos, conforme a seguir. 

$o}HV� 6LPERORJLD�
D exerce uma ação sobre D
� rD�
D
�demonstra uma satisfação (positiva, negativa ou nula) sD
�
a satisfação obriga D
�para com D�(dívida) tD
�
a dívida ou obrigação constitui um valor virtual para D� vD�

 Tabela 4: Troca qualquer 

�
 As condições de equilíbrio da troca qualitativa qualquer são: 

1. Existência de uma escala comum de valores entre D�e D
� , onde as avaliações de rD�e sD�
para D�são comparáveis a sD
�e tD
�para D
 

2. O equilíbrio é atingido se tivermos as equivalências: 

(TXDomR�, (rD�= sD
��+ (sD
�= tD
) + (tD
�= vD) = (rD�= vD) e, reciprocamente, se os valores 

virtuais tD�e vD
 ocasionem cedo ou tarde o retorno dos valores reais rD
�e sD. 

(TXDomR�,,�(vD�= tD
��+ (tD
�= rD
) + (rD
�= sD) = (vD�= sD) 

3. O equilíbrio supõe que possamos alterar a ordem das duas continuações, de forma que: 

(TXDomR�, ELV (rD�= sD�= tD�= vD
) 
(TXDomR�,,�ELV�(vD
�= tD�= rD�= sD
)  
 

No caso das trocas de pensamento, as significações são as seguintes: 

$o}HV� 6LPERORJLD�
o indivíduo D enuncia uma proposição verdadeira ou falsa em graus 
diversos�

rD�

 o parceiro D
�se encontra de acordo ou não, em graus diversos sD
�
o acordo ou desacordo de D
�une-o pela continuação às trocas entre D
�
e D� 

tD
�

Este engajamento de D
�confere à proposição rD�um valor ou validade 
vD�(positivo ou negativo) 

vD�

 Tabela 5: Troca intelectual 
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As condições de equilíbrio no plano das trocas intelectuais são as mesmas das da troca 

qualquer, porém transpostas. 

&RQGLo}HV� 6LJQLILFDo}HV�
D e D
� possuem uma escala comum de valores 
intelectuais, ou seja, se compreendem sobre o 
sentido das palavras que empregam e sobre a 
definição das noções que constituem estas 
significações. 

• Uma linguagem comum�
• Um sistema de noções definidas: na 

convergência ou divergência deve ter uma chave 
que permita a tradução das noções de um dos 
parceiros no sistema do outro.�

Equação I 
(rD�= sD
��+ (sD
�= tD
) + (tD
�= vD) = (rD�= vD) 

 

• A igualdade (rD�= sD
��� acordo sobre a mesma 
proposição com justificativa de diferentes 
pontos de vista�

• A igualdade (sD
� = tD
) implica que D
� se sinta 
obrigado, ulteriormente, a seguir a proposição 
que reconheceu válida, ou seja, que não se 
contradiga.�

• A igualdade (tD
� = vD) atribui à proposição rD 
uma validade suscetível de conservação que D�
poderá manter idêntica a si mesma a proposição 
rD��a título de valor permanente.�

Equação II��
(vD�= tD
��+ (tD
�= rD
) + (rD
�= sD) = (vD�= sD) 

 

• (vD�= tD
�: o valor conservado da proposição rD�
é sempre reconhecido por D
��

• (tD
� = rD
): a obrigação conservada por D
� é 
aplicada a uma proposição rD
� �que ele formula 
devido a esta aplicação, de validade igual a de 
rD
���logo de tD
�

• (rD
�= sD): implica que D� esteja de acordo com 
rD
�de rD, logo de tD
��onde o equilíbrio (vD�= sD)�

Equações I bis e Equações II bis • Só há equilíbrio em caso de reciprocidade, ou 
seja, quando as relações precedentes se aplicam 
às proposições de D
� em relação a D� Assim, a 
iniciativa pode partir de D
�com uma proposição 
rD
�

 Tabela 6: Condições de Equilíbrio 

 

 Assim, o equilíbrio de uma troca de pensamento supõe: 

1. Um sistema comum de sinais e de definições; 

2. Uma conservação das proposições válidas obrigando quem as reconhece como tais; 

3. Uma reciprocidade de pensamento entre os parceiros. 

 

 

 'HVHTXLOtEULR�GHYLGR�DR�HJRFHQWULVPR�
�
�
� Um desequilíbrio pode surgir quando os parceiros não conseguem coordenar seus 

pontos de vista. Nos adultos isso pode ser observado quando os interesses em jogo ou 

simplesmente a inércia adquirida se opõem à objetividade. Assim, não seria possível 
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preencher as condições que se fazem necessárias para que ocorra o equilíbrio. Quando há 

egocentrismo as três condições necessárias ao equilíbrio da troca intelectual não podem ser 

preenchidas, porque: 

1. Não existe uma escala comum de referência. Os parceiros usam as palavras em sentidos 

diferentes ou se referem implicitamente a imagens ou símbolos individuais, com 

significações privadas. A troca durável é impossibilitada devido a ausência de conceitos 

comuns ou homogêneos o suficiente. 

2. Não existe conservação suficiente das proposições anteriores, pois falta obrigação. O 

indivíduo se contradiz, evidenciando assim, a falta de uma regulação (a que obriga o 

indivíduo a considerar o que falou antes e a conservar esse valor na continuidade da 

discussão). 

3. Não existe reciprocidade regulada. Cada parceiro parte do pressuposto de que o seu ponto 

de vista é o único possível, tem isso como verdade na discussão, não busca proposições 

comuns, mesmo que sejam distintas, mas recíprocas e coordenáveis entre si. 

 

 

 'HVHTXLOtEULR�GHYLGR�j�FRDomR�
�
�
� Numa primeira abordagem, o pensamento cristalizado pelas coações sociais parece 

apresentar o máximo de equilíbrio, pois aparenta ser durável e se reveste com formas que se 

perpetuam no tempo. É fundamental que consigamos distinguir os equilíbrios verdadeiros ou 

estáveis, identificados por sua mobilidade e sua reversibilidade, e os "falsos equilíbrios", os 

quais são assegurados devido a fatores externos ao sistema, sem estabilidade interna. Assim, 

percebemos que: 

1. Um pensamento coletivo cristalizado pela coação das gerações passadas sobre as atuais, 

tem como resultado uma escala comum de valores intelectuais em forma de uma 

linguagem uniforme e de um sistema de conceitos gerais cuja definição é fixa. Esta escala 

de valores não é produto das trocas espontâneas, as quais resultariam num sistema de livre 

controle mútuo, mas imposto pela autoridade do uso e da tradição. 

2. Quanto às várias condições de equilíbrio possíveis pela equação II, elas podem ocasionar 

as seguintes questões quando um dos parceiros (D) exerce uma autoridade sobre o outro. 

• Como a proposição rD enunciada por D vai conseguir a concordância de D
�? 
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• ou cada um pensa da sua maneira e a concordância não é necessária, nem 

provável (egocentrismo); 

• ou D
 aceita as provas de D, porém independentemente da autoridade de D�
(cooperação); 

• ou assume o ponto de vista de D devido a sua autoridade ou prestígio 

(coação intelectual). 

 Essa relação não apresenta reciprocidade, pois D não estará de acordo com as 

proposições de D
�(equação I bis e II bis) da mesma forma que D
�está de acordo com as 

de D. Ainda, a concordância de D�e de D
 dura enquanto D
�se submeta ao D��mas terá 

fim assim que D
�começar a pensar por si próprio, no caso de diferenciação social. 

• A obrigação (sD
�= tD
) só permanece devido a coação de D� sobre D
� não sendo uma 

obrigação mútua, pois falta as equações I bis e II bis (que resultaria em (rD
�= sD�= tD) 

• A conservação dos valores ou validade das proposições (tD
�= vD) é determinada apenas 

pelo fator exterior da coação, o que ocasiona um "falso equilibrio", podendo até 

assegurar uma duração, porém não tendo um equilíbrio interno estável. 

3. Como conseqüência, as condições de equilíbrio presentes na possibilidade das equações I 

bis e II bis não podem ser preenchidas, pois falta reciprocidade. As obrigações acontecem 

apenas de um lado, não sendo recíprocas, conforme previsto pelas equações I bis e II bis. 

 O que persiste na coação é a ausência de equilíbrio interno, pois o sistema das 

obrigações não é recíproco, sendo assim, o processo de coação fica sendo irreversível não 

sendo possível resultar em verdades de ordem operatória. Numa relação de coação, a 

conservação das proposições consiste num corpo de verdades assumidas, sólidas devido a sua 

rigidez, as quais são transmitidas num único sentido. 

 

 

 2�HTXLOtEULR�FRRSHUDWLYR�
�
�
� O equilíbrio alcançado devido às trocas cooperativas de pensamento assume 

necessariamente a forma de um sistema de operações recíprocas e, conseqüentemente, de 

agrupamentos. 

1. Uma escala comum de valores consiste num sistema de convenções ou de "hipóteses" não 

prejulgando construções possíveis. 
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2. Quanto há troca propriamente dita, é importante saber a que condições reais correspondem 

as condições ideais de equilíbrio, as quais são previstas nas equações I e II: 

• Em primeiro lugar, uma proposição rD�emitida por D�poderá ter a aprovação de D
�sem 

que isso se deva a fatores externos de autoridade? Sim, se houver convergência entre 

D�e�D
 resultante dos fatos invocados por D�e reconhecidos por D
. Mas como acontece 

essa convergência? Dois sujeitos têm com certeza percepções diferentes e não-

intercambiáveis, tendo um simbolismo privado a cada um enquanto não houver uma 

tradução em noções conceitualizadas. Porém, se os sujeitos admitirem conversões 

que fixam o sentido das palavras e a definição nominal dos conceitos (I), é dado lugar 

para a comunicação em forma de julgamentos ou de raciocínios. Assim, enquanto 

estes julgamentos não tiverem forma operatória e estiverem no nível de proposições 

intuitivas, a concordância entre os sujeitos não é certa, devido ao fato de que a 

intuição perceptiva ou ilustrada tem resíduos egocêntrico.  

 
 

A concordância certa revestirá, pois, a forma de dupla operação: a realizada por a 
em sua proposição ra é evidente; mas é necessário compreender que, na falta de 
autoridade exterior, a' não poderá assegurar sua concordância, nem mesmo 
apreender o pensamento de a, a não ser com a única condição de poder efetuar por 
sua conta a mesma operação. (PIAGET, 1973, p.191). 
 
 

A igualdade inicial (rD�= sD
) necessita de duas operações individuais (as de D�e de D
) 
e, também, de uma correspondência entre estas duas operações. Ou se trata de uma 

mesma operação ou de operações recíprocas. Nas duas situações, a correspondência é 

uma outra operação, o que torna operatório o começo do processo cooperativo. 

Assim, a proposição rD é uma operação D, a concordância de sD
� é devida a uma 

segunda operação individual e a equivalência rD� = sD
 é devida a uma terceira 

operação, que nada mais é do que a correspondência que torna possível a troca desde 

seu início. 

• Em segundo lugar, D
�é obrigado a continuar a reconhecer a validade de rD
, seja (sD
�
= tD
). Porém, em que consiste a obrigação se não é por causa da autoridade de D? É 

devida ao "princípio da contradição" que é um efeito direto da reversibilidade do 

pensamento, pois pensar sem contradição é pensar por operações reversíveis. Se D
 
fica obrigado por rD
, não quer dizer somente que ele pensa por operações reversíveis, 

mas que a correspondência entre suas operações e as de D constitui uma sucessão de 
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operações reversíveis, enquanto sistema de correspondências assegurado pela troca. E 

também, é porque o caráter operatório e reversível da correspondência interessa à 

própria troca. A não-contradição se torna, nesse caso, uma UHJUD, uma norma social 

da troca, o que lhe confere um sentimento de obrigação que não se restringe a uma 

harmonia interna simplesmente. Assim, a troca cooperativa adquire um caráter 

normativo de ordem operatória.�
• Em terceiro lugar, a validade da proposição rD�é garantida devido à conservação nas 

correspondências ulteriores entre as operações de D�e D
� �� logo na sucessão da troca 

seja (tD
�= vD). O "princípio de identidade" que surge só é uma regra devido às trocas. 

"No pensamento individual a identidade é o produto das operações diretas compostas 

com as inversas. Se há identidade ulterior das proposições válidas trocadas, é que o 

mecanismo operatório é constituído, neste caso, pela troca mesma e não somente 

pelos pensamentos individuais". (PIAGET, 1973, p. 193).�
• A proposição rD�é logo aplicada por D
�a suas proposições posteriores (vD� �WD
�= rD
). 

Se tiver mais do que só repetição por coação, de novo intervém uma construção 

operatória. 

• D� concorda com a proposição rD� (rD
�  � VD), supondo uma nova correspondência 

semelhante à de (D). 

3. Quanto à reciprocidade ocorrida pelas equações I bis e II bis, ela leva a inverter as 

correspondências e reciprocidades, generaliza quando as proposições iniciais partem do 

sujeito D
��Sendo assim, nos dois sentidos há agrupamento. 

 

 Observa-se, então, que a forma de equilíbrio alcançada pela troca é um sistema de 

correspondências simples ou de reciprocidades, ou seja, um agrupamento que engloba os que 

são elaborados pelos parceiros.  

 

 Pode-se concluir, que as ações que os sujeitos exercem sobre o mundo exterior, 

obedecem a uma lei de desenvolvimento na qual o equilíbrio que buscam atingir tem a forma 

móvel e reversível dos agrupamentos. Pode-se dizer que o agrupamento, como estrutura 

lógica, é uma forma de equilíbrio e a forma de equilíbrio se aplica necessariamente à 

totalidade do processo. Para que o sujeito seja capaz de construir agrupamento é fundamental 

que antes seja atribuído a ele toda a qualidade de pessoa socializada. A cooperação é um 

sistema de operações realizadas em comum. 
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 Portanto, as funções individuais e as coletivas se referem umas às outras na explicação 

das condições que são necessárias para atingir o equilíbrio lógico. Sendo que a lógica 

ultrapassa as duas, pois depende do equilíbrio necessariamente ideal ao qual tendem uma e 

outra. Porém, essa lógica é a forma de equilíbrio imanente ao processo de desenvolvimento 

destas ações propriamente ditas. As ações se tornam compostas entre si e reversíveis, tendo o 

poder de substituir umas às outras. O agrupamento é então um sistema de substituições 

possíveis no centro de um pensamento individual (operações da inteligência) ou de um 

indivíduo para outro (cooperação). Essas duas substituições constituem uma lógica geral, 

simultaneamente coletiva e individual, caracterizando a forma de equilíbrio comum, tanto às 

ações cooperativas quanto às individualizadas. 

 

 

 2V�GDGRV�SVLFROyJLFRV�H�RV�ILQV�GD�HGXFDomR�PRUDO�
�
�
� Nenhuma realidade moral é completamente inata. O que é dado pela constituição 

psicobiológica do indivíduo como tal são as disposições, as tendências afetivas e ativas: a 

simpatia e o medo - componentes do "respeito" -, as raízes instintivas da sociabilidade, da 

subordinação, da imitação etc. e capacidade de afeição. Para que as realidades morais se 

constituam é fundamental uma disciplina normativa e, para que essa disciplina se constitua, é 

necessário que os indivíduos estabeleçam relações uns com os outros. É nas relações 

interindividuais que as normas se desenvolvem. O respeito constitui o sentimento fundamental 

que possibilita a aquisição das noções morais. Segundo Parrat e Tryphon (1998), há pelo 

menos dois tipos de respeito: 

• O respeito XQLODWHUDO��o qual implica uma desigualdade entre aquele que respeita e 

aquele que é respeitado: é o respeito do mais novo pelo mais velho etc. Esse tipo de 

respeito traz a coação como inevitável do superior sobre o inferior e caracteriza XPD�
UHODomR�GH�FRDomR. 

 O respeito unilateral é um dos principais fatores do conformismo intelectual. Este ocorre 

quando um sujeito voluntariamente se submete a escala de valores do outro. Ele não toma 

decisões por sua conta, solicita permissão para realizar uma ação, considera-se responsável 

por fracassos nas atividades, aceita orientações contraditórias as regras já estabelecidas. 

• O respeito P~WXR, onde os indivíduos que estão em contato se consideram iguais e se 
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respeitam reciprocamente. Esse respeito não implica em nenhum tipo de coação e 

caracteriza a UHODomR� GH� FRRSHUDomR. Ele aparece como condição necessária da 

autonomia sobre o seu duplo aspecto intelectual e moral.  

 Essa cooperação é a essência das relações que são estabelecidas entre indivíduos num 

jogo regulamentado, numa organização de VHOI�JRYHUQPHQW�ou numa discussão sincera e bem 

conduzida. 

 

 Esses dois tipos de respeito explicam a existência de duas morais, assim, de modo geral, 

pode-se dizer que o respeito XQLODWHUDO juntamente com a UHODomR�GH�FRDomR moral leva a um 

sentimento de GHYHU�� Já a moral resultante do respeito mútuo e das relações de cooperação 

pode caracterizar o sentimento do bem, mais interior à consciência, cujo ideal de 

reciprocidade tende a tomar-se inteiramente DXW{QRPR. 

 

 Existem também dois tipos de regras que acompanham os dois respeitos: 

• A regra exterior ou heterônoma 

• A regra interior, a qual leva a uma real transformação do comportamento 

espontâneo. 

 

 Assim, duas morais coexistem no indivíduo, cujas características de heteronomia e 

autonomia levam a avaliações e comportamentos muito diferentes, 

 
 

[...] essas duas morais se encontram igualmente no adulto [...] as regras prescritas, 
mesmo sob a forma de deveres categóricos e de imperativos com motivos religiosos, 
só contêm, a título de ‘matéria’, o ideal de justiça e de reciprocidade próprios à 
moral do respeito mútuo. Mas cada um, segundo a educação que recebeu, pode, no 
que concerne à ‘forma’, enfatizar o sentimento de dever ou o livre consentimento 
próprio do sentimento do bem. (PARRAT e TRYPHON, 1998, p. 32). 
 
 

  O objetivo final da educação moral é constituir personalidades autônomas que 

consigam cooperar. O ideal de cooperação que se objetiva para a educação repousa sobre as 

noções de solidariedade e de justiça. No trabalho realizado em todos os campos do 

conhecimento humano deve-se buscar uma atmosfera de reciprocidade e de cooperação, tanto 

intelectuais quanto morais. É fundamental que o grupo de trabalho no qual os indivíduos se 

encontram seja uma verdadeira sociedade, praticando a livre discussão e a pesquisa objetiva. 

Só assim os ideais de solidariedade e de justiça, vividos antes de serem objeto de reflexão, 
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poderão dar lugar a uma aprendizagem significativa. Para isso, os procedimentos "ativos" de 

VHOI�JRYHUQPHQW� e de trabalho coletivo são os mais adequados para cultivar o espírito de 

solidariedade intelectual e moral.  

 De acordo com Parrat e Tryphon (1998), existem dois tipos de solidariedade: 

• A solidariedade H[WHUQD: na qual os indivíduos são solidários entre si por 

obedecerem juntos a uma regra exterior que é absoluta e intangível. A unidade do 

grupo se mantém devido a uma mesma obediência e não na decisão comum que 

resulta de uma vontade de se entender e de cooperar. 

• A solidariedade LQWHUQD��na qual os indivíduos, sem estarem submetidos a uma regra 

sagrada e transcendente, elaboram eles mesmos leis que, portanto, lhes são internas e 

que estão sujeitas à revisão e a reajustes contínuos. 

 

 Para que haja uma compreensão mais profunda desses fatos é preciso entender o que é 

uma regra. Uma regra é um fato social que presume uma relação entre, pelo menos, dois 

indivíduos. Esse fato social repousa sobre um sentimento que une esses indivíduos uns aos 

outros, que é o sentimento de respeito: existe regra quando a vontade de um indivíduo é 

respeitada pelos outros ou quando a vontade comum é respeitada por todos.  

 

 Ora, os dois tipos de solidariedade podem ser explicados pelos dois tipos de respeito.  

• Há solidariedade H[WHUQD� quando os indivíduos desse grupo aceitam uma regra 

exterior, pelo fato de que experimentam um respeito XQLODWHUDO� para com certos 

indivíduos superiores que impõem a regra.  

• Há solidariedade LQWHUQD� quando os próprios indivíduos de um grupo elaboram a 

regra e a aceitam na medida em que se respeitam mutuamente. 

 

 Pode-se dizer que esse segundo caso representa o espírito democrático contrapondo às 

coerções gerontocráticas de qualquer variedade que sejam. 

 

 É possível observar em nossa sociedade atual que a regra tradicional tem um valor 

absoluto, de direito quase que divino. Pode-se dizer que em alguns casos ela se perpetua, 

quase que independente, de uma análise das transformações ocorridas em função dos avanços 

nos diferentes domínios do conhecimento. Assim “ o que é conhecido e tido como ‘verdade’  se 

mantém ‘liberando’ , por assim dizer, o indivíduo do compromisso social que as mudanças 
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impõem frente às ditas ‘certezas’ . Se todos aceitam a inovação, ela tem força de lei”  

(PARRAT e TRYPHON, 1998, p. 64). 

 

 A solidariedade não reside na participação comum numa realidade transcendente, mas 

na vontade comum de respeitar as decisões tomadas. A partir daí, a regra se apresenta não 

mais como uma realidade que se impõe de fora, mas como uma disciplina autônoma.  

 

 Faz-se necessário um espírito de cooperação tal que cada um compreenda todos os 

outros. Isso se refere a uma solidariedade LQWHUQD� que não elimine os pontos de vista 

particulares, mas coloque-os em reciprocidade e realize a unidade na diversidade. O dever de 

um indivíduo/cidadão não é criar uma mentalidade planetária ou mundial que ele bem ou mal 

colocará sobre a sua, mas sim, situar seu ponto de vista entre os outros possíveis e 

compreender as outras culturas. É essa relação de pontos de vista que é chamada de 

cooperação, contrapondo à sua uniformização ou à pesquisa utópica de um ponto de vista 

absoluto. Essa compreensão recíproca faz parte tanto da educação intelectual quanto da moral.  

 

 Podemos nos questionar sobre quais são as pessoas com as quais realmente 

cooperamos? Os indivíduos que conhecemos ao longo do nosso desenvolvimento, os 

indivíduos da nossa geração, alguns poucos autores escolhidos, ou seja, uma fatia muito 

restrita da sociedade constitui nossa pobre razão e nossos frágeis instrumentos de controle e 

de objetividade. Assim que saímos de nosso meio intelectual, quando encontramos outras 

mentalidades, hábitos e pensamentos diferentes dos que possuímos, ou seja, quando temos 

que revisitar nossas "certezas", quanta dificuldade sentimos, fazendo surgir a necessidade de 

fazer prevalecer o nosso conhecimento, o nosso ponto de vista egocêntrico sobre qualquer 

outro. Porém, o que produz a ciência é a solidariedade intelectual que é o meio vital da própria 

razão.  

 

 Segundo Parrat e Tryphon (1998), a lógica e a moral são realidades paralelas. A lógica é 

uma moral do pensamento como a moral é uma lógica da ação. Existe um egocentrismo 

intelectual, assim como existe um egoísmo moral. Criam-se coerções coletivas sobre a razão e 

o senso crítico, assim como uma moral se forma a partir da regra exterior: a opinião como o 

costume, com freqüência sobrepõe-se à verdade e ao bem. Há uma cooperação intelectual 

paralela à cooperação moral, assim, a educação da solidariedade é tema tanto de inteligência 
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quanto de conduta. 

 Do ponto de vista moral, a cooperação leva a uma ética da solidariedade e da 

reciprocidade.  

 Do ponto de vista intelectual, essa mesma cooperação entre os indivíduos leva a uma 

crítica mútua e uma objetividade progressiva. 

 

 A solidariedade LQWHUQD parece ser o instrumento pedagógico por excelência de 

cooperação e de compreensão entre mentalidades diferentes. Ela se faz necessária para que o 

indivíduo compreenda a lógica das relações e torne-se capaz de uma reciprocidade intelectual.  

 
 

[...] precisamos de uma atitude intelectual e moral nova feita de compreensão e de 
cooperação, que sem abandonar o relativo atinja a objetividade pelo estabelecimento 
de relações entre os pontos de vistas eles mesmos particulares. [...] todo esforço 
verdadeiro para compreender os outros leva necessariamente a aproximar-se deles. 
(PARRAT e TRYPHON, 1998, p. 136). 
 
�

 A tomada de consciência do pensamento próprio, com tudo o que isso implica do ponto 

de vista do autocontrole, é estimulada pela cooperação. A cooperação supõe a autonomia dos 

indivíduos, ou seja, a liberdade de pensamento, a liberdade moral e é necessária para conduzir 

o indivíduo à objetividade, a qual supõe a coordenação das perspectivas, ao passo que, por si 

só, o eu permanece prisioneiro de sua perspectiva particular. Ainda, a cooperação culmina na 

constituição de toda uma estrutura normativa que coroa o funcionamento da inteligência 

individual, completando-a, contudo, no sentido da reciprocidade, única norma fundamental 

que conduz ao pensamento racional. Assim, pode-se dizer que a cooperação é efetivamente 

criadora e quando ela se desenvolve, as regras interiorizam-se, os indivíduos colaboram 

verdadeiramente e os líderes só continuam sendo reconhecidos se encarnarem, por seu valor 

pessoal, o ideal do próprio grupo.  

 

 O trabalho em grupo é essencialmente "ativo", ou seja, está fundado não em coerções 

externas, mas em interesses intrínsecos ou que são objeto de um total assentimento interno da 

personalidade. O grupo é, ao mesmo tempo, o estimulador e o órgão de controle. O trabalho 

em grupo apresenta vantagens do ponto de vista da própria formação do pensamento, pois a 

atividade pessoal se desenvolve livremente numa atmosfera de controle mútuo e de 

reciprocidade. Invenção e verificação são os dois pólos dessa atividade. 
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2.2 CONCEPÇÃO SISTÊMICA, AUTO-ORGANIZAÇÃO E AUTOPOIESE 

 

 

"... durante muito tempo, a ciência ocidental foi reducionista, (...) tal conhecimento 
ignora o fenômeno mais importante que é o sistêmico, da palavra sistema, conjunto 
organizado de partes diferentes produtor de qualidades que não existiriam se as 
partes estivessem isoladas". (MORIN, 1999 apud MARTINS e SILVA, 1999 p. 21),  

 
 
Podemos dizer que os principais problemas que vivenciamos atualmente, e no caso 

desse estudo, no processo educacional, são problemas sistêmicos, ou seja, estão interligados e 

são interdependentes. Esses problemas precisam ser vistos como diferentes facetas de uma 

única crise, que segundo Capra (1996) é, na verdade, uma crise de percepção do mundo. Essa 

percepção está permeada por conceitos de uma visão de mundo obsoleta, uma percepção da 

realidade inadequada para compreender a atualidade. Para que possamos solucionar esses 

problemas precisamos de uma mudança radical em nossas percepções, no nosso pensamento e 

nos nossos valores, uma mudança de paradigma. Considerando que para Piaget os 

mecanismos perceptivos do sujeito estão subordinados ao conjunto das significações (ação e 

pensamento representativo, em seus aspectos figurativos e operatórios), poderíamos 

considerar que a mudança de paradigma provoca desequilíbrios em função dos sistemas de 

significações dos sujeitos.  

 

Há conexões nas mudanças entre pensamento e valores. Essas mudanças podem ser 

vistas como mudanças da auto-afirmação para a integração. A tendência auto-afirmativa e a 

integrativa são aspectos essenciais de todos os seres vivos. Na tabela a seguir são evidenciadas 

essas tendências, o que nos possibilita questionar sobre o que é enfatizado em nossa 

sociedade. 

 

3HQVDPHQWR� 9DORUHV�
Auto-afirmativo Integrativo Auto-afirmativo Integrativo 
Racional Intuitivo Expansão Conservação 
Análise Síntese Competição Cooperação 
Reducionista Holístico Quantidade Qualidade 
Linear Não-linear Dominação Parceria 

Tabela 7: Pensamento e Valores (CAPRA, 1996, p. 27). 

 

Analisando a tabela, observamos que os valores auto-afirmativos são os que 

predominam em nossa sociedade. Nossas estruturas sociais são organizadas de forma 
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hierárquica e o poder é exercido no sentido de dominação sobre outros, ou seja, auto-

afirmação excessiva. Para algumas pessoas, a sua posição na hierarquia se torna parte de sua 

identidade, assim, a mudança para um sistema de valores diferente gera medo existencial. 

Entretanto, um novo tipo de poder emerge, o poder como influência de outros, tornando-se 

mais adequado para o novo paradigma. A estrutura social que possibilita esse tipo de poder é a 

rede e não a hierarquia, sendo que a rede também é a metáfora principal da ecologia. Assim, 

uma mudança de paradigma envolve uma mudança na organização social, uma mudança de 

hierarquias para redes. 

 

Esse novo paradigma, para Capra (1996), poderia ser chamado de uma visão de mundo 

holística, que entende o mundo como um todo integrado e não como uma coleção de partes 

dissociadas. Ou ainda, como uma visão ecológica, onde ecológica se refere à percepção 

ecológica profunda, a qual reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos 

e, que enquanto indivíduos e sociedade somos parte componente de processos cíclicos da 

natureza, ou seja, somos dependentes desses processos.  

 

Segundo Capra (1996), Arne Naess coloca que "A essência da ecologia profunda 

consiste em formular questões mais profundas". É também essa a essência de uma mudança 

de paradigma. A ecologia profunda questiona todo esse paradigma tendo como base uma 

perspectiva ecológica: partindo da perspectiva de nossos relacionamentos uns com os outros, 

com as gerações futuras e com a teia da vida, a qual integramos. 

 

A questão dos valores é essencial para a ecologia profunda, é o que a define. O velho 

paradigma tem como base valores centralizados no ser humano (antropocêntricos), enquanto a 

ecologia profunda tem como base valores centralizados na terra (ecocêntricos). De acordo 

com Capra (1996), quando a percepção ecológica profunda de que todos os seres vivos são 

membros de comunidades ecológicas ligadas umas às outras numa rede de interdependência 

torna-se parte de nossa consciência cotidiana, surge um novo sistema de ética. Essa ética é 

fundamental na atualidade, onde muitas das descobertas científicas não atuam no sentido de 

promover a vida nem de preservá-la. 

 

O velho paradigma, no qual a ênfase está nas partes, é chamado de mecanicista, de 

reducionista ou atomístico. No paradigma que ora está emergindo (holístico, organísmico ou 
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ecológico) a ênfase é colocada no todo. A perspectiva holística tornou-se conhecida como 

"sistêmica", sendo que a forma de pensar que está implicada nessa perspectiva recebeu a 

denominação de "pensamento sistêmico". Os biólogos da década de 20 foram os pioneiros do 

pensamento sistêmico, pois eles enfatizavam a concepção dos organismos vivos como 

totalidades integradas. Um desses biólogos foi Piaget. Segundo Maraschin e Nevado (1994), 

Piaget explica o funcionamento cognitivo usando um modelo sistêmico com sistemas e 

subsistemas estreitamente relacionados de acordo com leis gerais do desenvolvimento. Ele 

antecipa a importância de uma visão interdisciplinar, numa perspectiva de integração e relação 

entre as ciências para busca das superações das dicotomias que levam a compartimentalização 

e teorizações frágeis e com pouco poder explicativo. 

 

Segundo Capra (1996), um "sistema" é usado para denotar tanto organismos vivos 

quanto sistemas sociais e significa um todo integrado cujas propriedades fundamentais têm 

sua origem nas relações entre suas partes. A abordagem sistêmica trata da complexidade 

organizada. "Pensamento Sistêmico" é a compreensão de um fenômeno dentro do contexto de 

um todo maior. Compreender as coisas sistemicamente significa colocá-las dentro de um 

contexto, estabelecer a natureza de suas relações, ou seja, pensamento sistêmico diz respeito a 

uma forma de pensar em termos de conexidade, de relações, de contexto. Na visão sistêmica, 

as propriedades fundamentais de um organismo, ou sistema vivo, são propriedades do todo. 

Essas propriedades se originam das interações e das relações entre as partes, sendo que as 

mesmas são destruídas quando o sistema é separado em elementos isolados tanto física como 

teoricamente. Embora possamos verificar em todos os sistemas suas partes individuais, elas 

não são isoladas, sendo que a natureza do todo é sempre diferente da simples soma das partes.  

 

Para pensar a cognição numa concepção sistêmica nos reportamos a Piaget, em como 

ele compreende o processo de desenvolvimento, conhecimento, aprendizagem. 

 

Na Teoria de Piaget, também está presente a idéia das interações e das relações que 

podem ser estabelecidas num processo de construção do conhecimento. Através de um 

processo de interação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, relações são estabelecidas 

resultando numa aprendizagem.  
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Para Piaget, quando existe uma relação sujeito-objeto onde o sujeito é um "nós" e o 

objeto é "outros sujeitos" a interação acontece de forma que o conhecimento não parte nem do 

sujeito nem do objeto, mas da interação indissociável entre eles, ou seja, interações 

interindividuais para avançar numa dupla direção de uma exteriorização objetivante e de uma 

interiorização reflexiva.  

 

Se pensarmos o sujeito como um sistema e o objeto a ser conhecido como outro sistema, 

poderíamos pensar que as propriedades fundamentais são conhecimentos que são construídos 

a partir da interação desses dois sistemas (sujeito-objeto) e das relações que se estabelecem a 

partir da interação? Sendo assim o conhecimento seria o todo que se origina da interação 

sujeito-objeto e do estabelecimento de relações com sistemas já construídos anteriormente, 

propiciando a aprendizagem, a qual não ocorre caso não haja a interação entre os sistemas.  

 

Também podemos pensar a questão sistêmica do ponto de vista da coordenação de 

esquemas, ou seja, uma nova ação tem origem na coordenação de esquemas de forma que essa 

nova ação formará um novo esquema, o qual é produto da interação de esquemas anteriores. 

Ela se torna propriedade do todo de forma que nenhuma das partes isoladamente a tem. 

 
Os sistemas não podem ser entendidos pela análise. As propriedades das partes não são 

propriedades intrínsecas e só podem ser compreendidas dentro do contexto do todo. Na 

abordagem sistêmica, as propriedades das partes podem ser entendidas somente a partir da 

organização do todo. Assim, o pensamento sistêmico tem como foco princípios de 

organização básicos e não blocos de construção básicos. Ele é contextual, oposto ao 

pensamento analítico. Fazer análise significa isolar alguma coisa a fim de compreendê-la; o 

pensamento sistêmico significa colocá-lo no contexto de um todo mais amplo. 

 

A compreensão de que os sistemas são totalidades integradas que não podem ser 

entendidas pela análise possibilitou à teoria quântica fazer com que os físicos aceitassem o 

fato de que os objetos materiais sólidos da física clássica se dissolvem, no nível subatômico, 

em padrões de probabilidade semelhantes a ondas. Esses padrões representam probabilidade 

de interconexões e não de coisas.  
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As partículas subatômicas não têm significado enquanto entidades isoladas, mas 
podem ser entendidas somente como interconexões, ou correlações, entre vários 
processos de observação e medida, Em outras palavras, as partículas subatômicas 
não são ‘coisas’  mas interconexões entre coisas, e estas, por sua vez, são 
interconexões entre outras coisas, e assim por diante. (CAPRA, 1996, p. 41).  
 
 

Assim, a física quântica mostra que o mundo é uma complexa teia de relações entre as 

várias partes de um todo unificado. "O mundo aparece assim como um complicado tecido de 

eventos, no qual conexões de diferentes tipos se alternam, se sobrepõem ou se combinam e, 

por meio disso, determinam a textura do todo".�(HEISENBERG, 1971, apud CAPRA, 1996, 

p. 41). Não só na física quântica, mas também em vários domínios do conhecimento, tais 

como a biologia, psicologia e ecologia, a exploração de sistemas vivos - organismos, partes de 

organismos e comunidades de organismos - têm orientado os cientistas para um pensamento 

segundo a conexidade, as relações e o contexto - um pensamento sistêmico. 

 

São critérios do pensamento sistêmico: 

• A mudança das partes para o todo. Os sistemas vivos são totalidades integradas, 

sendo que suas propriedades não podem ser reduzidas às partes menores. Essas 

propriedades essenciais ou "sistêmicas" são do todo. Nenhuma das partes, 

isoladamente as possuem, uma vez que elas surgem das "relações de organização" 

das partes. Quando um sistema é analisado minuciosamente em elementos isolados, 

essas propriedades são destruídas. 

• Sua capacidade de deslocar a própria atenção de um lado para o outro entre níveis 

sistêmicos. Em todo o mundo vivo, temos sistemas aninhados dentro de outros 

sistemas, se aplicamos o mesmo conceito para diferentes níveis sistêmicos podemos 

conseguir importantes introvisões. 

• O pensamento "contextual". Explicar coisas considerando o seu contexto é explicá-

las considerando o seu meio ambiente. 

• Não há partes, em absoluto. O que chamamos de parte é somente um padrão numa 

teia inseparável de relações. 

• O pensamento em rede. Pensar o conhecimento como uma rede de relações, opondo-

se a idéia de conhecimento como um edifício, blocos de construção. 
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Na visão mecanicista, o mundo é uma coleção de objetos, os quais, naturalmente, 

interagem entre si, estabelecendo relações, porém essas relações são secundarizadas. Na visão 

sistêmica, entende-se que os próprios objetos são redes de relações inseridas em redes 

maiores, assim, para o pensador sistêmico o fundamental são as relações, sendo os objetos 

secundários. 

 

A questão é em que medida a constituição de comunidades virtuais de aprendizagem 

favorece o pensamento sistêmico considerado em termos individuais e coletivos? Segundo 

Capra (1996), o "pensamento em rede" influenciou substancialmente a forma como falamos 

do conhecimento científico, pois cientistas e filósofos ocidentais têm utilizado a metáfora do 

conhecimento como um edifício, juntamente com outras metáforas arquitetônicas. Ainda hoje, 

quando falamos em conhecimento, 

 
 

"... falamos em leis fundamentais, princípios fundamentais, blocos de construção 
básicos e coisas semelhantes, e afirmamos que o edifício da ciência deve ser 
construído sobre alicerces firmes. Todas as vezes que ocorreram revoluções 
científicas importantes, teve-se a sensação de que os fundamentos da ciência estavam 
apoiados em terreno movediço". (CAPRA, 1996, p.47). 
 
 

No "pensamento sistêmico" a metáfora do conhecimento é a metáfora da rede 

substituindo a metáfora de conhecimento como um edifício. Quando a realidade é percebida 

como uma rede de relações, nossas descrições não são baseadas em fundamentos, mas numa 

rede onde as concepções aparecem interconectadas. Para Chew apud Capra (1996), o universo 

material é visto como uma teia dinâmica composta por eventos que se inter-relacionam, sendo 

que nenhuma das propriedades de qualquer parte da teia é fundamental, mas sim, todas são 

resultados das propriedades das outras partes, e o que determina a estrutura de toda a teia é a 

consciência global de suas inter-relações. 

 

Os critérios do pensamento sistêmico são todos interdependentes, tudo é visto como 

uma teia interconexa de relações (descrita por uma rede de conceitos e modelos, onde todos 

têm a mesma importância), sendo que a identificação de "objetos" depende do observador e do 

processo de conhecimento.  

 

Se pensarmos o sistema educacional numa concepção sistêmica, compreendemos que 

necessitamos de uma nova estrutura organizacional para as instituições de ensino, no que se 
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refere à forma como o ensino está estruturado, concepção de curso, compreensão e 

organização do currículo, disciplinas, conteúdos, avaliação, desenvolvimento, "promoção da 

aprendizagem". E também de ferramentas e metodologias que suportem esses processos numa 

concepção sistêmica e propiciem um pensamento sistêmico. "[...] faz pouco sentido começar a 

ensinar o pensamento sistêmico aos adultos, quando em toda sua vida escolar o foco era 

desmembrar os problemas em pequenas partes para encontrar 'a resposta certa". (SENGE, 

1998, p.15). 

 

Numa concepção sistêmica, toda estrutura é vista como a manifestação de processos 

subjacentes de forma que o pensamento sistêmico é sempre pensamento processual. Von 

Bertalanfy foi quem primeiramente enfatizou o aspecto processual. Ele considerava os seres 

vivos como "totalidades" com um critério sistemático. Tinha uma visão organiscista e 

considerava que o fundamental, na compreensão dos seres vivos, era entendê-los como 

"sistemas abertos", processadores de energia, abertos porque eles precisam se alimentar de um 

contínuo fluxo de matéria e de energia retiradas do seu meio ambiente para continuarem 

vivos. Segundo ele, os conceitos e princípios sistêmicos podem ser aplicados em diferentes 

sistemas independentes de sua natureza.  

 

Os sistemas abertos são caracterizados por fluxo e mudanças contínuas, sendo a auto-

regulação uma das principais propriedades desses sistemas. 

 

O conceito de regulação e de totalidade é tratado por Piaget na Teoria da Equilibração. 

Para ele, a regulação é a reação, do ponto de vista do sujeito, às perturbações. A regulação é 

uma transformação, modificação da ação e não ocorre quando a perturbação leva à repetição 

da ação, sem nenhuma mudança. Segundo Piaget (1976), uma regulação é em si mesma uma 

construção, pois acrescenta retroações ou trajetos em espiral a uma trajetória linear de uma 

ação.  

 

Com relação à totalidade, Piaget coloca que uma totalidade tem suas próprias leis de 

composição, formando um ciclo de operações interdependentes e de ordem superior aos 

caracteres particulares dos subsistemas. Assim, a integração no todo fica por conta da 

assimilação e a diferenciação provocará acomodações. 
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A auto-organização traz implícita a idéia de um padrão de organização. A compreensão 

desse padrão é fundamental para entender esse fenômeno. Um padrão de organização é uma 

configuração de relações características de um sistema em particular. Essa idéia é o foco do 

pensamento sistêmico. A partir do ponto de vista sistêmico, a compreensão da vida inicia com 

a compreensão de padrão. Propriedades sistêmicas são propriedades de um padrão.  

 

Segundo Capra (1996), uma teoria abrangente dos sistemas vivos está na síntese entre o 

estudo da substância (ou estrutura) e o estudo da forma (ou padrão). O estudo das estruturas 

envolve medir ou pesar coisas, trata-se de quantidades. Já o estudo do padrão envolve o 

mapeamento, mapeia-se uma configuração de relações, ou seja, trata-se de qualidades. Assim, 

segundo Maturana e Varela (1997), o padrão de organização e estrutura são critérios 

fundamentais de um sistema vivo. 

 

O padrão de organização de qualquer sistema vivo ou não-vivo, é a configuração de 

relações entre os componentes do sistema que determinam as características essenciais desse 

sistema, ou seja, certas relações precisam estar presentes para que algo seja reconhecido como 

tal.  

 

A estrutura de um sistema é a incorporação física de seu padrão de organização. 

Enquanto a descrição do padrão de organização envolve um mapeamento abstrato de relações, 

a descrição da estrutura envolve a descrição dos componentes físicos efetivos do sistema. 

 

Um terceiro critério, o processo, é a ligação entre padrão e estrutura, sendo que todos os 

três critérios, a saber: padrão, estrutura e processo são totalmente interdependentes. O padrão 

de organização poderá ser reconhecido se estiver incorporado numa estrutura física, e nos 

sistemas vivos essa incorporação é um processo em andamento. 

 

A propriedade fundamental do padrão de organização identificado em todos os 

organismos vivos é um padrão em rede. Uma rede se estende em todas as direções, sendo sua 

propriedade fundamental a não-linearidade, assim, as relações num padrão de rede são 

relações não-lineares. "Em particular, uma influência, ou mensagem, pode viajar ao longo de 

um caminho cíclico que poderá se tornar um laço de realimentação. O conceito de 

realimentação está intimamente ligado com o padrão de rede". (CAPRA, 1996, p.78). Por 
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gerar laços de realimentação, as redes de comunicação podem vir a ter a capacidade de se 

auto-regular e auto-organizar.  

 

Os modelos atuais de sistemas auto-organizadores compartilham as seguintes 

características: 

1. Criação de novas estruturas e de novos modos de comportamento no processo auto-

organizador.  

2. Trabalham com sistemas abertos que operam afastados do equilíbrio. É fundamental que 

haja um fluxo constante de energia e de matéria através do sistema para que ocorra a auto-

organização. O surgimento de novas estruturas e de novas formas de comportamento, que 

é a "marca registrada" da auto-organização, acontece somente quando o sistema está 

afastado do equilíbrio. 

3. Interconexidade não-linear dos componentes do sistema.  

  

 Pode-se dizer que a auto-regulação é o surgimento espontâneo de novas estruturas e de 

novas formas de comportamento em sistemas abertos, em desequilíbrio, caracterizados por 

laços de realimentação internos e descritos matematicamente por meio de equações não-

lineares. 

 

Conforme Maturana e Varela (1997), a cognição, o processo da vida, está ligada com a 

autopoiese. $XWR significa "si mesmo" e se refere à autonomia dos sistemas auto-

organizadores e SRLHVLV significa "criação", "construção", ou seja, $XWRSRLHVH�é a autocriação, 

autoprodução por parte de um sistema, dos seus próprios componentes, realizando assim sua 

organização (sua configuração processual definitiva). Um sistema vivo é concebido, então, 

como qualquer sistema que exibe DXWRSRLHVH no espaço físico. Desta forma, autopoiese e 

cognição formam dois diferentes aspectos do mesmo fenômeno da vida. Os autores 

consideram que todos os sistemas vivos são sistemas cognitivos e a cognição sempre envolve 

a existência de uma rede autopoiética. A característica-chave de uma rede viva é que ela 

produz continuamente a si mesma. Dessa forma, o ser e o fazer dos sistemas vivos não se 

separam, e esse é o seu modo específico de organização. 

 

 Maturana, no final da década de 60, apresenta suas idéias sobre a cognição como um 

fenômeno biológico. Segundo suas descobertas, o sistema nervoso opera como uma rede 
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fechada de interações, nas quais cada mudança das relações interativas entre certos 

componentes sempre resulta numa mudança das relações interativas dos mesmos ou de outros 

componentes. Assim, ele chegou a duas conclusões: 

1. que a "organização circular" do sistema nervoso é a organização básica de todos os 

sistemas vivos: "Os sistemas vivos...[estão] organizados num processo circular causal 

fechado que leva em consideração a mudança evolutiva na maneira como a circularidade é 

mantida, mas não permite a perda da própria circularidade". (MATURANA, 1970 apud 

CAPRA, 1996, p. 87).  

A partir do momento em que compreendemos que todas as mudanças acontecem no 

âmbito dessa circularidade, os componentes que especificam a organização circular 

também devem ser produzidos e mantidos por ela. Desta forma, a "organização básica da 

vida" se constitui nesse padrão de rede, na qual cada componente tem como função ajudar 

a produzir e a transformar outros componentes enquanto mantém a circularidade global da 

rede. �
2. O sistema nervoso é, não somente auto-organizador, mas também continuamente auto-

referente, de forma que a percepção não pode ser vista como a representação de uma 

realidade externa, mas deve ser compreendida como a criação contínua de novas relações 

dentro da rede neural. Assim, segundo Maturana (1970), apud Capra (1997), o próprio 

processo de organização circular - com ou sem um sistema nervoso - é idêntico ao 

processo de cognição. 

 

 Dessa forma, "Sistemas vivos são sistemas cognitivos, e a vida como um processo é um 

processo de cognição. Essa afirmação vale para todos os organismos, com ou sem um sistema 

nervoso” . (MATURANA, 1970 apud CAPRA, 1996, p. 88). 

 

Podemos aproximar as conclusões de Maturana com as idéias de Piaget quando ele diz 

que o conhecimento não é uma cópia da realidade, nem simplesmente olhar e fazer uma cópia 

mental ou imagem de um acontecimento. O conhecimento é uma relação de interdependência 

entre o sujeito e seu meio, têm um sentido de organização, estruturação e explicação a partir 

do experienciado. Nessa concepção, o conhecimento é construído pelo sujeito que age sobre o 

objeto percebido, interagindo com ele, sendo as trocas sociais condições necessárias para o 

desenvolvimento do pensamento. De forma que se a interação entre o sujeito e o objeto os 

modifica, então, cada interação entre sujeitos individuais irá modificar os sujeitos uns em 
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relação aos outros.  

 

Assim, fica evidente que ambos autores concordam com a idéia de que conhecer é um 

processo complexo que tem sentido de construção, reestruturação, reorganização, resultantes 

de processos de interação, onde cada fato novo relacionado altera a configuração 

anteriormente constituída. Isso pode ser confirmado nas palavras a seguir. 

 
 

[...] cada relação social constitui, por conseguinte, uma totalidade nela mesma, 
produtiva de características novas e transformando o indivíduo em sua estrutura 
mental. Da interação entre dois indivíduos à totalidade constituída pelo conjunto das 
relações entre indivíduos de uma mesma sociedade, há pois continuidade e, 
definitivamente, a totalidade assim concebida aparece como consistindo não de uma 
soma de indivíduos, nem de uma realidade superposta aos indivíduos, mas de um 
sistema de interações modificando estes últimos em sua estrutura própria. (Piaget, 
1973, p. 34). 
 
 

Segundo Maturana e Varela (1997), os sistemas vivos são definidos em termos de sua 

configuração processual e têm como característica essencial a autopoiese. São atributos 

fundamentais do sistema a organização e a estrutura. 

 

A organização de um sistema vivo é o conjunto de relações entre seus componentes, o 

que caracteriza o sistema como pertencendo a uma determinada classe. A descrição dessa 

organização é uma descrição abstrata de relações e não identifica os componentes. A 

organização do sistema é independente das propriedades dos seus componentes, de forma que 

uma dada organização pode ser incorporada de muitas formas diferentes por muitos tipos 

diferentes de componentes. A autopoiese seria, então, um padrão geral de organização comum 

a todos os sistemas vivos, qualquer que seja a natureza de seus componentes. 

 

A estrutura de um sistema vivo é constituída pelas relações efetivas entre os 

componentes físicos, ou seja, é a corporificação física de sua organização. 

 

Feita a distinção, Maturana e Varella (1997) centram-se na organização - Autopoiese - 

como um padrão de rede de processos de produção, no qual a função de cada componente 

consiste em participar da produção ou da transformação de outros componentes da rede. 

Assim, toda a rede é produtora de si mesma continuamente. Ela é produzida pelos seus 

componentes e também produz esses componentes. Desta forma, todo o sistema é 
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organizacionalmente fechado, mesmo sendo aberto com relação ao fluxo de energia e de 

matéria. Esse fechamento implica que um sistema vivo é auto-organizador no sentido de que 

sua ordem e seu comportamento não são impostos pelo meio-ambiente, mas são estabelecidos 

pelo próprio sistema. Ou seja, os sistemas vivos são autônomos, porém não isolados do seu 

meio ambiente, mas sim, interagem com o meio. Essa interação não determina sua 

organização, pois eles são auto-organizadores. A autopoiese é o padrão subjacente ao 

fenômeno da auto-organização ou autonomia. Os organismos vivos se mantêm e se renovam 

continuamente, devido às suas interações com o meio. A autocriação envolve também a 

capacidade de formar novas estruturas e novos padrões de comportamento. Essa criação de 

novidade é intrínseca a autopoiese e tem como resultado o desenvolvimento e a evolução. 

 

Num sistema vivo o produto de sua operação é a sua própria organização. Uma das 

fundamentais características dos sistemas vivos é que a sua organização auto-poiética inclui a 

criação de uma fronteira que especifica o domínio das operações da rede e define o sistema 

como uma unidade.  

 

Uma rede autopoiética é um conjunto de relações entre processos de produção de 

componentes e não entre componentes estáticos, assim, se os processos param, toda a 

organização também pára. 

 

Desta forma, a autopoiese forneceu o subsídio teórico necessário para que Maturana e 

Varela explicassem o que é cognição, o que levou os autores ao desenvolvimento de uma 

teoria sistêmica da cognição também chamada de Teoria de Santiago. Essa Teoria é parte de 

uma concepção unificadora da vida, da mente e da consciência, tendo implicações profundas 

para a biologia, para a psicologia e para a filosofia (principalmente à epistemologia).  

 

A Teoria de Santiago tem raízes na cibernética, originando-se principalmente do estudo 

das redes neurais. Foi desenvolvida com base nos estudos científicos da mente e do 

conhecimento numa perspectiva interdisciplinar sistêmica que vai além dos estudos 

tradicionais da psicologia e da epistemologia, e está ligada com a concepção de autopoiese de 

Maturana. De acordo com Maturana e Varela (1997), a cognição é a atividade envolvida na 

autogeração e na autoperpetuação de redes autopoiéticas. 
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Assim, a Teoria de Santiago identifica a cognição, o processo do conhecer, com o 

processo da vida. "Sistemas vivos são sistemas cognitivos", "e a vida como processo é um 

processo de cognição". “ A nova concepção de cognição, o processo de conhecer é muito mais 

amplo que a concepção do pensar. Ela envolve percepção, emoção e ação - todo o processo da 

vida” . CAPRA (1996, p. 145). A cognição em humanos também inclui a linguagem, o 

pensamento conceitual e todos os outros atributos da consciência humana. Na Teoria 

Sistêmica de Cognição a mente não é uma coisa, mas sim, um processo - o processo de 

cognição, que é identificado com o processo da vida, sendo que o cérebro é uma estrutura 

específica por meio da qual esse processo ocorre. Portanto, a relação entre mente e cérebro é 

uma relação entre processo e estrutura. 

 
 

O cérebro é... um sistema altamente cooperativo: as densas interações entre seus 
componentes requerem que, no final, tudo o que esteja ocorrendo seja uma função 
daquilo que todos os componentes estão fazendo... Em conseqüência disso, todo o 
sistema adquire uma coerência interna em padrões intrincados, mesmo que não 
possamos dizer exatamente como isso acontece. (VARELA et al., 1991 apud 
CAPRA, 1996, p. 210). 
�
�

Segundo os três critérios fundamentais para os sistemas vivos: estrutura, padrão e 

processo; identifica-se que o processo da vida consiste em todas as atividades envolvidas na 

contínua incorporação do padrão de organização (autopoiético) do sistema numa estrutura 

(dissipativa) física.  

 

Assim, se entendemos a cognição como o processo de conhecer, podemos descrevê-la 

pelas interações de um organismo com seu meio ambiente. Segundo a Teoria de Santiago, o 

fenômeno que está subjacente ao processo de cognição é o acoplamento estrutural. Um 

sistema poiético sofre contínuas mudanças estruturais enquanto preserva seu padrão de 

organização semelhante a uma teia. Segundo Capra (1996), ele se acopla ao seu meio 

ambiente de forma estrutural, por meio de interações recorrentes, sendo que cada uma dessas 

desencadeia mudanças estruturais no sistema. Porém, o sistema vivo é autônomo, o meio 

ambiente somente desencadeia as mudanças estruturais, ele não as especifica e nem as dirige. 

É o sistema vivo que além de especificar essas mudanças estruturais, também especifica quais 

as perturbações que, vindas do meio ambiente, as desencadeiam, sendo essa a chave da Teoria 

de Santiago.  
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As mudanças estruturais no sistema constituem atos de cognição. Desta forma, o 

desenvolvimento está sempre associado com a aprendizagem, ambos são expressões de 

acoplamento estrutural. Quando o sistema especifica quais perturbações vindas do meio 

ambiente desencadeiam suas mudanças, ele "gera um mundo". Portanto, a cognição não é 

representação de um mundo que existe de forma independente, mas sim, uma contínua 

atividade de criar um mundo por meio do processo de viver. As interações de um sistema vivo 

com seu meio ambiente são interações cognitivas, ou seja, "Viver é conhecer". Em todos esses 

processos cognitivos, a percepção e a ação são inseparáveis e, a partir do momento em que as 

mudanças estruturais e as ações associadas que se desencadeiam no organismo dependem da 

estrutura desse organismo, a cognição pode ser descrita como "ação incorporada".  

 

Tentando estabelecer relações entre a Teoria de Santiago, proposta por Maturana e a 

Epistemologia Genética de Piaget, podemos dizer que o exposto acima se harmoniza com a 

Teoria da Equilibração, com relação aos processos de acomodação, assimilação e adaptação 

expostas no item 2.1.1, p. 46. 

 

A cognição segundo Maturana e Varela (1997), envolve dois tipos de atividades que 

estão entrelaçadas, ou seja, não podem ser separadas, a saber: a manutenção e a persistência 

da autopoiese e a criação do mundo. Dessa forma, um sistema vivo é uma rede multiplamente 

interconexa cujos componentes estão mudando constantemente e sendo transformados e 

repostos por outros componentes. Nessa rede há grande fluidez e flexibilidade, o que 

possibilita ao sistema responder as perturbações ou "estímulos" originados do meio ambiente. 

Algumas perturbações desencadeiam mudanças na conexidade através de toda a rede, ou seja, 

toda a rede responde a uma perturbação determinada rearranjando seus padrões de 

conexidade. Outras perturbações não causam mudanças estruturais por serem "estranhas" ao 

sistema, ou seja, somente percebemos coisas e eventos que nos dizem respeito, pois o que 

percebemos depende do arcabouço conceitual e do nosso contexto cultural. Dessa forma, cada 

sistema vivo constrói seu próprio mundo, de acordo com sua própria estrutura. Segundo 

Varela, "a mente e o mundo surgem juntos". Porém, por meio de acoplamentos estruturais 

mútuos, os sistemas vivos individuais são parte dos mundos uns dos outros. Eles se 

comunicam uns com os outros e coordenam seus comportamentos. Existe uma ecologia de 

mundos criados por atos de cognição mutuamente coerentes. 
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Segundo Capra (1996), a cognição, na Teoria de Santiago, integra a forma como um 

organismo vivo interage com seu meio ambiente. Ela não UHDJH aos estímulos ambientais por 

meio de uma cadeia linear de causa e efeito, mas UHVSRQGH com mudanças estruturais em sua 

rede autopoiética não-linear, organizacionalmente fechada. Essa resposta possibilita que o 

organismo continue sua organização autopoiética de forma que continue a viver em seu meio 

ambiente. Assim, a interação cognitiva do organismo com seu meio ambiente é interação 

inteligente. A inteligência é expressa na Teoria de Santiago como algo que se manifesta na 

riqueza e na flexibilidade do acoplamento estrutural de um organismo, de modo que a gama 

de interações que um sistema vivo pode ter com seu meio ambiente define seu "domínio 

cognitivo", sendo as emoções parte integrante desse domínio. À medida que a complexidade 

de um organismo vivo aumenta, seu domínio cognitivo também aumenta, sendo que num 

certo nível de complexidade, um organismo vivo acopla-se estruturalmente a si mesmo, além 

de acoplar-se ao seu meio ambiente, criando dessa forma, um mundo interior, além do mundo 

exterior. Nos seres humanos, a criação desse mundo interior está intimamente ligada à 

linguagem, ao pensamento e à consciência. 

 

Desta forma, a cognição não é a representação (no sentido de uma cópia) de um mundo 

pré-dado, independente, mas sim, a criação de um mundo. O que é criado não é R�PXQGR, mas 

sim, XP�PXQGR que é sempre dependente da estrutura do organismo. Dentro do âmbito de uma 

espécie, os mundos criados são parecidos, uma vez que os organismos têm mais ou menos a 

mesma estrutura. Nós, seres humanos, partilhamos um mundo abstrato de linguagem e de 

pensamento por meio do qual criamos junto o nosso mundo. Os autores afirmam que "não 

existem coisas" que sejam independentes do processo de cognição, isso não significa o mesmo 

que dizer que "nada existe", pois há um mundo material, porém sem nenhuma característica 

predeterminada. Ou seja, o que não há são estruturas que existem objetivamente, não há um 

território pré-dado do qual podemos fazer um mapa, pois a própria construção do mapa cria as 

características do território. Desta forma, segundo Maturana e Varela (1997), as maneiras 

pelas quais podemos nos acoplar estruturalmente ao nosso meio ambiente e portanto ao 

mundo que criamos, dependem da nossa própria estrutura. 

 

Da mesma forma que a Teoria de Santiago rejeita a idéia de representações mentais de 

um mundo independente, também rejeita a idéia de que as informações são características 

objetivas desse mundo que existe independentemente.  
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Devemos pôr em questão a idéia de que o mundo é pré-dado e de que cognição é 
representação. Na ciência cognitiva, isso significa que devemos pôr em questão a 
idéia de que as informações existem já feitas no mundo e de que elas são extraídas 
por um sistema cognitivo. (VARELA et al, 1991 apud CAPRA, 1996, p. 214). 
 
 
 
 
 

Para que essa idéia seja compreendida é preciso entender o que é "informação". A visão 

tradicional compreende a informação como algo "situado lá fora" que será absorvida pelo 

cérebro. Porém, esse pedaço de informação é algo que abstraímos de toda uma rede de 

relações, de um contexto no qual ela está inserida e que lhe dá significado. Toda vez que um 

determinado "fato" estiver encaixado num contexto estável que encontramos com grande 

regularidade, pode-se abstraí-lo desse contexto, associá-lo com o significado inerente no 

contexto e chamá-lo de "informação". Muitas vezes, acreditamos que o significado está no 

pedaço de informação e não no contexto do qual ele foi abstraído. Isso se deve ao fato, de 

estarmos acostumados com essas abstrações. 

 

Segundo Capra (1996), a cognição humana inclui linguagem e pensamento abstrato, 

assim, símbolos e representações mentais, porém o pensamento abstrato é somente uma 

pequena parte da cognição humana, e geralmente não é a base para as nossas decisões e ações. 

As decisões humanas estão sempre permeadas por emoções, nunca são completamente 

racionais, sendo que o pensamento humano está sempre encaixado nas sensações e nos 

processos corporais que auxiliam para o pleno espectro da cognição. Assim, para uma plena 

compreensão do processo geral de cognição nos sistemas vivos é necessário compreender 

como a consciência2 humana, com seu pensamento abstrato e suas concepções simbólicas, 

surge do processo cognitivo comum a todos os organismos vivos. 

 

A Teoria de Santiago vê a autopercepção estreitamente relacionada à linguagem, e a 

compreensão da linguagem é obtida através da análise da comunicação.  

 

Segundo Maturana (1970), apud Capra (1996), a comunicação é uma FRRUGHQDomR�GH�
FRPSRUWDPHQWR�entre os organismos vivos que se dá por acoplamento estrutural mútuo, e não 

uma transmissão de informações. A coordenação mútua de comportamento é a principal 

                                                           
2 O termo consciência é usado para descrever o nível da mente, ou cognição, que é caracterizado pela percepção. 
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característica da comunicação. Pode-se pensar em descrever a comunicação em termos 

semânticos, ou seja, em termos de um intercâmbio de informações que transmitem algum 

significado. Porém, conforme Maturana, essas descrições são, na verdade, projeções 

realizadas pelo observador humano. É fato que a coordenação de comportamento é 

determinada pela dinâmica do acoplamento estrutural e não pelo significado.  

 

Segundo Capra (1996), para Maturana a linguagem surge quando há FRPXQLFDomR� D�
UHVSHLWR�GD�FRPXQLFDomR� ou seja, o processo de "linguageamento" acontece quando há uma 

coordenação de coordenações de comportamento, sendo que o papel fundamental da 

linguagem na evolução humana não foi a capacidade de trocar idéias, mas o aumento da 

capacidade de cooperar. 

 

De acordo com a Teoria de Santiago, criamos o eu assim como criamos objetos. Nosso 

eu, ou ego, não existe independentemente, mas sim, é o resultado do nosso acoplamento 

estrutural interno. Somos indivíduos autônomos, modelados pela nossa própria história de 

mudanças estruturais. Somos autoconscientes, cientes da nossa identidade individual e, não 

obstante, quando procuramos por um eu independente no âmbito do nosso mundo de 

experiência, não conseguimos encontrar nenhuma entidade.  

 
 

"A origem do nosso dilema reside na nossa tendência para criar as abstrações de 
objetos separados, inclusive de um eu separado, e em seguida acreditar que elas 
pertencem a uma realidade objetiva, que existe independentemente de nós. Para 
superar nossa ansiedade cartesiana, precisamos pensar sistemicamente, mudando 
nosso foco conceitual de objetos para relações". (CAPRA, 1996, p.230). 
�
�

De acordo com Capra (1996), Maturana não concebe os sistemas sociais humanos como 

autopoiéticos, mas sim como o meio no qual os seres humanos realizam sua autopoiese 

biológica através do "linguageamento". Desta forma, como podemos situar a autopoiese no 

espaço das interações sociais, ou seja, como pensar as comunidades virtuais de aprendizagem 

como um espaço autopoiético? Como a linguagem participa deste processo? Já Varela diz que 

a concepção de uma rede de processos de produção pode não ser aplicável além do domínio 

físico, mas que uma concepção mais ampla de "fechamento organizacional" pode ser definida 

para sistemas sociais. Outros autores ainda defendem a idéia de que uma rede social 

autopoiética pode ser definida se a descrição de sistemas sociais humanos permanecer 
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inteiramente dentro do domínio social. Essa idéia é expressa nos estudos do sociólogo alemão 

Niklas Luhmann. O ponto central para Luhmann consiste em identificar os processos sociais 

da rede autopoiética como processos de comunicação. Segundo ele, "Os sistemas sociais usam 

a comunicação como seu modo particular de reprodução auto-poiética. Seus elementos são 

comunicações que são produzidas e reproduzidas por uma rede de comunicação e que não 

podem existir fora dessa rede".  

 

A teoria dos sistemas vivos fornece o subsídio conceitual para o elo entre comunidades 

ecológicas e comunidades humanas. Ambos são sistemas vivos que exibem os mesmos 

princípios básicos de organização. São redes que são organizacionalmente fechadas, mas 

abertas aos fluxos de energia e de recursos; suas estruturas são determinadas por suas histórias 

de mudanças estruturais; são inteligentes devido às dimensões cognitivas inerentes aos 

processos da vida. 

 

 Segundo Maturana (informação oral)3, o que vai determinar o modo de viver das 

pessoas são as redes de convivência da qual fazem parte. Nenhum ser humano nasce mais 

inteligente que outro, a inteligência tem a ver com a plasticidade de coordenações conjuntas 

que surgem na convivência.   

  

 Acreditamos que a educação ocorre como uma transformação na convivência, logo, 

precisamos do outro para nos encontrarmos como pessoas, de espaços que propiciem a 

interação possibilitando transformações nas relações. Fica então a questão: que redes de 

convivência querem criar? 

 

Segundo Maturana (informação oral)4, a vida não tem sentido fora de si mesma e o 

sentido da vida de um ser humano é o viver humanamente ao "ser humano no humanizar". 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Realizada no V Congreso Ibero-americano de Informática Educativa - RIBIE 2000, Chile. 
4 Realizada no V Congreso Ibero-americano de Informática Educativa - RIBIE 2000, Chile. 
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2.3 CIBERESPAÇO, ECOLOGIA COGNITIVA, CIBERCULTURA, INTELIGÊNCIA 

COLETIVA 

 

 

 O ciberespaço, ou rede é o novo meio de comunicação que surge da interconexão 

mundial dos computadores. Designa, além da infra-estrutura material da comunicação digital, 

o universo de informações que ela envolve, como também os seres humanos que navegam e 

alimentam esse espaço. Pode-se dizer que o ciberespaço é um dispositivo de comunicação 

interativo e comunitário e apresenta-se como um dos instrumentos privilegiados da 

inteligência coletiva.  

 

 O crescimento do ciberespaço não determina automaticamente o desenvolvimento da 

inteligência coletiva, ele apenas possibilita um ambiente propício para que ela se desenvolva. 

Assim, o ciberespaço, como suporte da inteligência coletiva, é uma das principais condições 

de seu próprio desenvolvimento.  

 

 Esses suportes de informação contribuem para estruturar a "ecologia cognitiva" das 

sociedades, ou seja, pensamos junto com e dentro de grupos e instituições que tendem a 

reproduzir sua idiossincrasia imbuindo-se com o seu clima emocional e seus funcionamentos 

cognitivos. Cada ecologia cognitiva favorece certos atores, colocados no centro dos processos 

de acúmulo e exploração do saber.  

 

Uma tecnologia intelectual, quase sempre exterioriza, objetiviza, virtualiza uma 
função cognitiva, uma atividade mental [...] Considerar o computador apenas como 
um instrumento a mais para produzir textos, sons ou imagens sobre suporte fixo 
(papel, película, fita magnética) equivale a negar sua fecundidade propriamente 
cultural, ou seja, o aparecimento de novos gêneros ligados à interatividade [...] O 
computador é, portanto, antes de tudo um operador de potencialização da 
informação. (LÉVY 1996, p. 38-39). 
�
�

 As tecnologias intelectuais e os dispositivos de comunicação estão sofrendo mudanças 

totais e radicais. Em função disso, as ecologias cognitivas estão prestes a sofrer uma 

reorganização rápida e irreversível. Está ocorrendo uma grande e profunda desestabilização 

cultural, e isso deve nos impulsionar a discernir as formas emergentes mais positivas 

                                                                                                                                                                                     
 



 
 

 111

socialmente e promover seu desenvolvimento. Hoje, como efeito dessas transformações, 

temos dispositivos de comunicação que favorecem a coletividade desterritorializada, os 

chamados “ comunicação todos-todos” . Podemos experienciar isso na Internet, nos FKDWV, nos 

sistemas de aprendizagem cooperativas, nos mundos virtuais, árvores de conhecimentos etc. 

 
 

[...] o ciberespaço em via de constituição autoriza uma comunicação não mediática 
em grande escala que, a nosso ver, representa um avanço decisivo rumo a formas 
novas e mais evoluídas de inteligência coletiva [...]. No ciberespaço, em troca, cada 
um é potencialmente emissor e receptor num espaço qualitativamente diferenciado, 
não fixo, disposto pelos participantes, explorável. Aqui, não é principalmente por 
seu nome, sua posição geográfica ou social que as pessoas se encontram, mas 
segundo centros de interesses, numa paisagem comum do sentido ou do saber. 
(LÉVY, 1996, p. 133). 
 
 

 Dessa forma, o ciberespaço oportuniza instrumentos de construção cooperativa de um 

contexto comum em grandes grupos que se relacionam independentemente dos lugares 

geográficos (telecomunicação, telepresença) e da coincidência de tempos (comunicação 

assíncrona). A essência do ciberespaço não está no consumo de informações ou de serviços 

interativos, mas na participação em um processo social de inteligência coletiva. Assim, a 

extensão do ciberespaço acompanha e acelera uma virtualização geral da economia e da 

sociedade. Os suportes de inteligência coletiva do ciberespaço multiplicam e colocam em 

sinergia os nossos saberes, nossas imaginações, nossas competências. "[...] o ciberespaço se 

constrói em sistemas de sistemas, mas, por esse mesmo fato, é também o sistema do caos". 

(LÉVY, 1999, p. 111).  

  

 Atualmente, várias restrições desapareceram devido à disponibilidade de novas 

ferramentas de comunicação e de coordenação, o que possibilita pensarmos de forma 

radicalmente nova os modos de organização dos grupos humanos, estilos de relações entre os 

indivíduos e os coletivos. É devido a esse fato que a inteligência coletiva se constitui como 

sendo um campo aberto de problemas. 

 

 A inteligência coletiva é definida por  Lévy (1993), não como um conceito 

exclusivamente cognitivo, mas antes um trabalhar em comum acordo. A inteligência coletiva 

envolve a valorização, a utilização otimizada e a criação de uma sinergia entre competências, 

as imaginações e as energias intelectuais, recursos e projetos, a constituição e manutenção 

dinâmica de memórias em comum, a ativação de modos de cooperação flexíveis e 
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transversais, a distribuição coordenada dos centros de decisão, independentemente de 

diversidade qualitativa e de espaço onde se situa. A busca do desenvolvimento de uma 

inteligência coletiva passa pela disponibilização da memória, da imaginação e da experiência, 

através de trocas de informações por novas formas de organização e de coordenação flexíveis 

em tempo real, possibilitadas pelas ferramentas do ciberespaço. Essas tecnologias favorecem 

o funcionamento dos grupos humanos em inteligência coletiva, mas não os determinam. 

Trata-se de uma inteligência variada, distribuída por toda parte, constantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências. Isso 

opõe-se radicalmente à separação estanque entre as atividades, às compatimentalizações, à 

opacidade da organização social.  

 

 A finalidade dessa inteligência é colocar os recursos de grandes coletividades a serviço 

das pessoas e dos pequenos grupos, constituindo dessa forma um projeto fundamentalmente 

humanístico. "A inteligência coletiva, enfim, seria o modo de realização da humanidade que a 

rede digital universal favorece, sem que saibamos a priori em direção a quais resultados 

tendem as organizações que colocam em sinergia seus recursos intelectuais". (LÉVY, 1999, 

p.132).��
�
 Com essa visão de superação do individual pelo social Lévy (1997) "convoca um novo 

humanismo" onde o "conhece-te a ti mesmo" é transformado para um "aprendamos a nos 

conhecer para pensar juntos", e generaliza o "penso, logo existo" em um "formamos uma 

inteligência coletiva, logo existimos eminentemente como comunidade". Esse novo espaço do 

saber coletivo não pretende ser um amálgama de inteligências individuais, mas sim, um 

somar, compartilhar, diferenciar e reconstruir singularidades. 

 

 Quanto mais os processos de inteligência coletiva se desenvolvem (supondo que haja o 

questionamento de diversos poderes), melhor é a apropriação por indivíduos ou grupos, das 

alterações técnicas, e menores são os efeitos de exclusão e destruição humana resultantes da 

aceleração do movimento tecno-social. Dessa forma, a inteligência coletiva é um dos 

principais impulsionadores da cibercultura. 

 

 A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de laços sociais, que não estão 

fundamentados em território, relações institucionais, relações de poder, mas sim, sobre a 



 
 

 113

reunião em torno de centros de interesses comuns, compartilhamento do saber, aprendizagem 

cooperativa, processos abertos de colaboração. Dessa forma, a cibercultura expressa o 

surgimento de um novo universal, diferente das formas culturais que vieram antes dele no 

sentido de que ele se constrói sobre a indeterminação de um sentido global qualquer. A nova 

universalização se constrói e se estende por meio da interconexão das mensagens entre si, por 

meio de sua vinculação permanente com as comunidades virtuais em criação que lhe dão 

sentidos variados em uma renovação permanente. 

 

 A universalização da cibercultura propaga a co-presença e a interação de qualquer lugar 

do espaço físico, social ou informacional. Dessa forma, ela é complementar a virtualização. 

 

 A palavra "virtual" segundo Lévy (1999), pode ser entendida num sentido: 

• Técnico, ligado a informática. 

• Corrente - virtual significa irrealidade, uma vez que a "realidade" pressupõe uma 

efetivação material, uma presença tangível. Acredita-se que algo deva ser ou real ou 

virtual, não podendo, portanto, ter as duas qualidades ao mesmo tempo. 

 

 Da compreensão corrente do que é virtual, originam-se as afirmações que opõem o 

virtual ao presencial. Acredita-se que estar virtualizado significa não estar presente, ou seja, 

que o virtual não possui presença. Contrapondo essa crença, o virtual pode ser entendido 

como sendo um tipo de presença diferenciada, ou seja, existe uma presença enquanto virtual. 

Desta forma, a educação virtual não é vista como oposta à presencial, mas sim, como 

presencial enquanto virtual, constituindo-se num espaço a mais para que o processo de 

aprendizagem possa ocorrer, a partir de interações presenciais virtuais reais. 

• Filosófico - virtual é DTXLOR�TXH�H[LVWH�DSHQDV�HP�SRWrQFLD�H�QmR�HP�DWR��o campo de 

forças e de problemas que tende a resolver-se em uma DWXDOL]DomR� O virtual está 

antes da concretização efetiva ou formal.  

 
 A palavra virtual vem do latim medieval YLUWXDOLV, derivado por sua vez de YLUWXV, 
força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o que existe em potência e não em 
ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado, no entanto à concretização 
efetiva ou formal. [...]. Em termos rigorosamente filosóficos, o virtual não se opõe ao 
real, mas ao atual: virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de ser 
diferente. (LÉVY, 1996, p. 15).  

�
�
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 O virtual, segundo LÉVY (1996), caracteriza o desprendimento do aqui e agora, a 

desterritorialização, significa “ não está presente” . Algo ocupa um lugar no espaço, mas não 

pertence a nenhum lugar, caracterizando uma “ ocupação virtual de um espaço” . 

 

 Assim, pode-se dizer que é virtual toda entidade "desterritoalizada", capaz de gerar 

diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem, 

contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular. Ainda que não seja 

possível fixá-lo em nenhuma coordenada espaço-temporal, o virtual é real. 

 

 Desta forma, a cibercultura está ligada ao virtual direta e indiretamente.  

 Diretamente, a digitalização da informação pode ser aproximada da virtualização. No 

centro das redes digitais, a informação está fisicamente em algum lugar, mas ela também está 

virtualmente presente em cada ponto da rede onde está sendo solicitada. A informação digital 

(0 e 1) também é virtual, pois só podemos tomar conhecimento direto de sua atualização 

através de algumas formas de exibição. Um mundo virtual (imagens em "realidade virtual") 

considerado como um conjunto de códigos digitais é um potencial de imagens, enquanto uma 

determinada cena, durante uma imersão no mundo virtual atualiza-se potencial em um 

contexto particular de uso. 

 Indiretamente, a comunicação continua com o digital, um movimento de virtualização já 

iniciado anteriormente por técnicas mais antigas tais como a escrita, a gravação de som e 

imagem, o rádio, a televisão e o telefone. 

 

 A cibercultura dá forma a um novo tipo de universal, o universal sem totalidade. Assim, 

quanto mais universal (extenso, interconectado, interativo) menos totalizável. Esse "universal" 

dá acesso à inteligência coletiva enquanto ato da espécie. Uma vontade excessiva de domínio 

não pode ter poder durável no ciberespaço, pois a cibercultura não é controlável. Na maior 

parte do tempo, diversos atores, diversos projetos, diversas interpretações estão em conflito. 

As tentativas de fechamento tornam-se praticamente impossíveis. A cibercultura mostra que 

há uma outra forma de instaurar a presença virtual da humanidade em si mesma (o universal) 

que não seja por meio de identidade do sentido (a totalidade), ou seja, o programa da 

cibercultura é o universal sem totalidade. 
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 Assim, os princípios que orientaram o crescimento inicial do ciberespaço foram: a 

interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva.  

• Interconexão: para a cibercultura, a conexão é sempre preferível ao isolamento, a 

tendência à interconexão provoca uma mutação na física da comunicação: passamos 

das noções de canal e de rede a uma sensação de espaço envolvente, ou seja, o 

espaço se torna um canal interativo. A cibercultura aponta para uma civilização de 

telepresença generalizada. 

• Comunidades Virtuais: são redes eletrônicas de comunicação interativa 

autodefinida, organizada em torno de um interesse ou finalidade compartilhados. 

(esse conceito é detalhado no item 2.4 p. 125).  

• Inteligência Coletiva: não é um conceito exclusivamente cognitivo, mas antes um 

trabalhar em comum acordo. A inteligência coletiva envolve a valorização, a 

utilização otimizada e a criação de uma sinergia entre competências, as imaginações 

e as energias intelectuais, recursos e projetos, a constituição e manutenção dinâmica 

de memórias em comum, a ativação de modos de cooperação flexíveis e 

transversais, a distribuição coordenada dos centros de decisão, independentemente 

de diversidade qualitativa e de espaço onde se situa. (ver item 2.3 p. 112).  

 

 O movimento social e cultural que o ciberespaço difunde converge sobre uma forma de 

comunicação não midiática, interativa, comunitária, transversal, rizomática. As comunidades 

virtuais parecem ser um meio muito propício para a socialização. Dessa forma, o ciberespaço 

aparece como a ferramenta de organização de comunidades de todos os tipos e de todos os 

tamanhos em coletivos inteligentes, mas também como os instrumentos que possibilita aos 

coletivos inteligentes articularem-se entre si. Não há comunidade virtual sem interconexão, 

não há inteligência coletiva em grande escala sem virtualização ou desterritorialização das 

comunidades no ciberespaço. A interconexão condiciona a comunidade virtual que é uma 

inteligência coletiva em potencial.  

 

 Os sistemas de educação e de formação na cibercultura estão sendo fortemente 

influenciados pela ocorrência da mutação contemporânea da relação com o saber. 

 Uma primeira constatação é com relação à velocidade de surgimento e de renovação dos 

saberes e VDYRLU�IDLUH. A maior parte das competências adquiridas por uma pessoa no início de 

sua vida profissional estará obsoletas no final de sua carreira.  
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 Uma segunda constatação é com relação à nova natureza do trabalho. Trabalhar 

significa cada vez mais aprender, transmitir saberes e produzir conhecimento. 

 Uma terceira constatação é a de que o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que 

ampliam, exteriorizam e alteram funções cognitivas humanas: a memória (banco de dados, 

hipertextos, fichários digitais), a imaginação (simulações), a percepção (sensores digitais, 

telepresença, realidade virtual), os raciocínios (inteligência artificial, modelização de 

fenômenos complexos). Uma vez que esses processos cognitivos tenham sido exteriorizados e 

retificados, tornam-se compartilháveis, reforçando assim, os processos de inteligência 

coletiva, desde que as técnicas sejam utilizadas com discernimento. Essas tecnologias 

propiciam novas formas de acesso à informação e novos estilos de raciocínio e de 

conhecimento. 

 
 
 

O saber-fluxo, o trabalho-transação de conhecimento, as novas tecnologias da 
inteligência individual e coletiva mudam profundamente os dados do problema da 
educação e da formação. O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem 
precisamente definido com antecedência. Os percursos e perfis de competências são 
todos singulares e podem cada vez menos ser canalizados em programas ou cursos 
válidos para todos. Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. 
No lugar de uma representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides 
estruturadas em ‘níveis’ , organizadas pela noção de pré-requisitos e convergindo 
para saberes ‘superiores’ , a partir de agora devemos preferir a imagem de espaços de 
conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se 
reorganizando de acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa 
uma posição singular e evolutiva. (LÉVY, 1999, p.158). 
 
 

 Assim, segundo Lévy (1999), duas grandes mutações são necessárias ao sistema 

educacional.  

 

 A primeira delas diz respeito ao uso da Educação a Distância como forma de ampliar os 

espaços de acesso às informações e construção do conhecimento, sendo que o essencial aponta 

para a necessidade de um novo estilo de pedagogia que favorece simultaneamente as 

aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede. O professor nesse contexto 

é um animador da inteligência coletiva do grupo. 

 

 A segunda se relaciona ao reconhecimento das experiências adquiridas, ou seja, o 

sistema educacional precisa reconhecer o que as pessoas aprendem com suas atividades 

sociais e profissionais. As instituições educacionais poderiam ter a nova missão de orientar os 
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percursos individuais no saber e contribuir para o reconhecimento do conjunto de saberes 

construídos por uma pessoa, incluindo os saberes não-acadêmicos. 

�
�
2.4 SOCIEDADE EM REDE E COMUNIDADES VIRTUAIS 

 

 

Segundo Castells (1999), uma revolução tecnológica centrada nas tecnologias da 

informação está remodelando a base material da sociedade em ritmo acelerado. Há um 

movimento intenso e crescente de redes interativas de computadores, criando novas formas e 

canais de comunicação, moldando a vida e simultaneamente, sendo moldadas por ela. Essas 

transformações sociais são tão drásticas quanto os processos de transformação tecnológica e 

econômica.  

 
 

[...] a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve o curso da 
transformação tecnológica [...] o resultado final depende de um complexo padrão 
interativo [...]. A tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou 
representada sem suas ferramentas tecnológicas. (CASTELLS, 1999, p. 25). 

 
 
A forma como as sociedades se apropriam e dominam essas tecnologias, direcionam 

seus destinos de forma que, embora não determine a evolução histórica e a transformação 

social, a tecnologia ou a falta dela propicia a capacidade de transformação das sociedades, 

bem como os usos que as sociedades, sempre em um processo conflituoso, decidem dar ao seu 

potencial tecnológico. 

 

Para Castells (1999), estamos vivendo o surgimento de uma nova estrutura social 

associada ao surgimento de um novo modo de desenvolvimento, o informacionalismo. Esse 

modo informacional de desenvolvimento é constituído pelo surgimento de um novo 

paradigma tecnológico baseado na tecnologia da informação. No modo informacional de 

desenvolvimento, a fonte de produtividade está na tecnologia de geração de conhecimentos, 

de processamento da informação e de comunicação de símbolos. A busca por conhecimento e 

informação é que caracteriza a função da produção tecnológica no informacionalismo. O que é 

específico ao modo informacional de desenvolvimento é a ação de conhecimentos sobre os 

próprios conhecimentos como principal fonte de produtividade. 
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Podemos, dessa forma, estabelecer uma relação com a Teoria da Abstração 

Reflexionante de Piaget, exposta no item 2.1.2 p. 53, a qual nos ajuda a compreender como 

ocorre a metacognição, ou seja, o conhecer sobre o conhecer, logo, abstração reflexionante.  

 

 A abstração reflexionante é aperfeiçoada cada vez mais, devido ao seu próprio 

mecanismo de reflexão sobre as reflexões, o que dá origem a novas formas de conhecimento 

ou instrumento de pensamento.  

 

 Dessa forma, o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 

conhecimentos e informação, mas sim a aplicação desses para a geração de novos 

conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação da informação, criando um 

ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. Esse ciclo de realimentação 

entre a introdução de uma nova tecnologia, seus usos e seus desenvolvimentos em novos 

domínios acontece numa velocidade muito grande no novo paradigma. 

 

 Segundo Maturana, a realimentação é uma das características de um sistema 

autopoiético (p. 100), assim podemos considerar a revolução tecnológica numa visão 

sistêmica. "Em particular, uma influência, ou mensagem, pode viajar ao longo de um caminho 

cíclico que poderá se tornar um laço de realimentação. O conceito de realimentação está 

intimamente ligado com o padrão de rede” .(CAPRA, 1996, p.78). 

 

Por gerar laços de realimentação, as redes de comunicação podem vir a ter a capacidade 

de se auto-regular e auto-organizar. A auto-organização emerge como a concepção central da 

visão sistêmica, assim como as concepções de realimentação e auto-regulação estão 

estritamente ligadas a redes. Pode-se dizer que o padrão da vida é um padrão de rede com a 

capacidade de auto-organização. 

 
 

[...] a difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida que os 
usuários apropriam-se dela e a redefinem. As novas tecnologias da informação não 
são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem 
desenvolvidos. Usuários e criadores podem tornar-se a mesma coisa. Dessa forma, 
os usuários podem assumir o controle da tecnologia [...]. Segue uma relação muito 
próxima entre os processos sociais de criação e manipulação de símbolos (a cultura 
da sociedade) e a capacidade de produzir e distribuir bens e serviços (as forças 
produtivas). Pela primeira vez na história, a mente humana é uma força direta de 
produção, não apenas um elemento decisivo no sistema produtivo. (CASTELL, 
1999, p.51). 



 
 

 119

 Assim, Castell (1999) apresenta como amplificadores e extensões da mente humana, os 

computadores, os sistemas de comunicação, decodificação e programação genética. Tudo o 

que pensamos e como pensamos é transformado em bens, serviços, produção material e 

intelectual. A integração crescente entre mentes e máquinas está alterando fundamentalmente 

o modo pelo qual nascemos, vivemos, aprendemos, trabalhamos, produzimos, consumimos, 

sonhamos, lutamos ou morremos. Dessa forma, os contextos culturais/institucionais e a ação 

social intencional interagem decisivamente com o novo sistema tecnológico. Porém, esse 

sistema tem uma lógica própria que é a capacidade de transformar todas as informações em 

um sistema comum de informação, processando-as numa velocidade e capacidade cada vez 

maiores e a um custo cada vez menor em uma rede de recuperação e distribuição 

potencialmente onipresente. 

  

 De acordo com Castells (1999), as elites aprendem fazendo e desta forma modificam as 

aplicações da tecnologia, enquanto a maior parte das pessoas aprende usando, ficando assim, 

limitados à tecnologia, ou seja, dependentes tecnologicamente.  

 

 Esse fazer, como objeto de compreender e recriar, pode ser observado no que diz Piaget 

quando ele destaca a importância do fazer para compreender. O autor coloca como essência do 

desenvolvimento a ação, ou seja, para que o sujeito aprenda e construa conhecimento é 

fundamental a sua ação. A ação constitui um conhecimento (VDYRLU� IDLUH) autônomo, sendo 

que, a conceituação acontece por tomadas de consciência posteriores, e estas procedem de 

acordo com uma lei de sucessão que vai das zonas de adaptação ao objeto para atingir as 

coordenações internas das ações, sendo que, a partir de um certo nível há influência resultante 

da conceituação sobre a ação. A conceituação fornece à ação um aumento do poder de 

coordenação, já imanente à ação, e isso sem que o sujeito estabeleça fronteiras entre a sua 

prática (o que fazer para conseguir?) e o sistema de seus conceitos (por que as coisas se 

passam desta maneira?). 

 No contexto do paradigma da tecnologia da informação, Castells (1999), apresenta cinco 

aspectos centrais e representantes da base material da sociedade da informação. 

• Primeiro - a informação é sua matéria-prima: VmR� WHFQRORJLDV� SDUD� DJLU� VREUH� D�
LQIRUPDomR� não somente informação para agir sobre a tecnologia, como nas 

revoluções tecnológicas anteriores. 

• Segundo - refere-se à SHQHWUDELOLGDGH� GRV� HIHLWRV� GDV� QRYDV� WHFQRORJLDV�  
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Sendo a informação integrante de toda atividade humana, todos os processos de 

nossa existência individual e coletiva estão diretamente moldados, porém não 

determinados, pelo novo veio tecnológico. 

• Terceiro - diz respeito à OyJLFD� GH� UHGHV� em qualquer sistema ou conjunto de 

relações, usando essas tecnologias da informação. A forma da rede se adapta bem ao 

contínuo e elevado nível de complexidade de interação e aos modelos não previstos 

do desenvolvimento resultante do poder criativo dessa interação. A lógica de redes é 

fundamental para estruturar o não-estruturado, contudo, preservando a flexibilidade, 

pois o não-estruturado é o motor da inovação na atividade humana. 

• Quarto - relaciona-se ao sistema de redes, mas sendo um aspecto diferente, o 

paradigma da tecnologia da informação é baseado na IOH[LELOLGDGH. Os processos são 

reversíveis e as organizações e instituições podem ser modificadas, e também 

fundamentalmente alteradas pela reorganização dos seus componentes.  

• Quinto - crescente convergência de tecnologias específicas para um sistema 

altamente integrado. Essa convergência tecnológica transforma-se em uma 

interdependência crescente entre as revoluções em biologia e microeletrônica, tanto 

no que diz respeito a materiais quanto a métodos. Esse processo de convergência 

entre os diferentes campos tecnológicos no paradigma da informação é resultante de 

sua lógica compartilhada na geração de informação. 

 

 Em decorrência dessas mudanças, tanto nas máquinas como no conhecimento sobre a 

vida e com o auxílio de tais máquinas e conhecimentos, está ocorrendo "uma transformação 

tecnológica mais profunda: a das categorias segundo as quais pensamos todos os 

processos” .(CASTELLS, 1999, p. 80). É nessa perspectiva que cientistas e pesquisadores 

convergem para uma nova abordagem epistemológica, a da "complexidade". Esses estudiosos 

buscam compreender o surgimento de estruturas auto-organizadas que criam complexidade a 

partir da simplicidade e ordem superior a partir do caos, por meio de várias ordens de 

interatividade entre os elementos básicos na origem do processo. Entre esses pesquisadores 

podemos identificar Humberto Maturana, Capra, entre outros. Entretanto, o pensamento da 

complexidade precisa ser considerado mais como um método para entender a diversidade do 

que uma metateoria unificada. Não se pode afirmar que não existam regras, as regras são 

criadas e modificadas em um processo contínuo de ações deliberadas e interações exclusivas. 

O paradigma da tecnologia da informação não evolui para seu fechamento como um sistema, 
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mas rumo à abertura como uma rede de acessos múltiplos, sendo seus principais atributos a 

abrangência, a complexidade e a disposição em forma de rede.  

 

 Além da interação social casual e dos usos instrumentais da Comunicação Mediada por 

Computador (CMC), observa-se o surgimento da formação de comunidades virtuais. Essas 

comunidades podem ser relativamente formalizadas ou formadas por redes sociais que 

acessam a rede, interagindo. Segundo Castells (1999), ainda não se conhece o grau de 

sociabilidade existente nessas redes eletrônicas nem quais os efeitos culturais dessa nova 

forma de sociabilidade. 

 

 A cultura é mediada e determinada pela comunicação. As próprias culturas, isto é, 

nossos sistemas de crenças e códigos historicamente produzidos são substancialmente 

transformados pelo novo sistema tecnológico e o serão ainda mais com o passar do tempo. 

  
 
O surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação caracterizado pelo seu 
alcance global, integração de todos os meios de comunicação e interatividade 
potencial está mudando e mudará para sempre nossa cultura... está surgindo uma 
nova cultura: a cultura da virtualidade real.(CASTELLS, 1999, p.355). 
 
 

�
 Assim, culturas são formadas por processos de comunicação e todas as formas de 

comunicação, de acordo com Rolando Barthes e Jean Baudrillard apud Castells (1999), são 

baseadas na produção e consumo de sinais. Desta forma não existe separação entre "realidade" 

e representação simbólica. Em todas as sociedades, a humanidade existe em um ambiente 

simbólico e atua por meio dele. 

 

 Desta forma, o que é historicamente específico ao novo sistema de comunicação é a 

construção da virtualidade real e não a indução à realidade virtual. Ou seja, a realidade, como 

é vivida, sempre foi virtual porque sempre é percebida por meio de símbolos. É através do 

caráter polissêmico de nossos discursos que a complexidade e a qualidade contraditória das 

mensagens do cérebro humano se manifestam. Essa quantidade de variações culturais do 

significado das mensagens é o que possibilita nossa interação mútua em uma multiplicidade 

de dimensões, algumas explícitas, outras implícitas.  
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 Segundo Castells (1999), todas as realidades são comunicadas por meio de símbolos. E 

na comunicação interativa humana, independentemente do meio, todos os símbolos são, de 

certa forma, deslocados em relação ao sentido semântico que lhes são atribuídos. De certa 

forma, toda realidade é percebida de forma virtual. Assim, um sistema de comunicação que 

gera virtualidade real, 

 
 

[...] é um sistema em que a própria realidade (ou seja, a experiência 
simbólica/material das pessoas) é inteiramente captada, totalmente imersa em uma 
composição de imagens virtuais no mundo do faz-de-conta, no qual as aparências 
não apenas se encontram na tela comunicadora da experiência, mas se transformam 
na experiência. (CASTELLS, 1999, p.395). 
�
�
�

 A capacidade de inclusão e abrangência de todas as expressões culturais é o que 

caracteriza o novo sistema de comunicação, baseado na integração em rede digitalizada de 

múltiplos modos de comunicação. Esse novo sistema de comunicação pode abarcar e integrar 

todas as formas de expressão, bem como a diversidade de interesses, valores e imaginações, 

inclusive a expressão de conflitos, isso tudo devido a sua diversificação, multimodalidade e 

versatilidade. Segundo Castells (1999), o espaço e o tempo são radicalmente transformados, 

localidades ficam despojadas de seu sentido cultural, histórico e geográfico e reintegram-se 

em redes funcionais ou em colagens de imagens, resultando um HVSDoR�GH�IOX[RV que substitui 

o HVSDoR�GH�OXJDUHV. Passado, presente e futuro podem ser programados para interagir entre si 

na mesma mensagem. O espaço de fluxos e o tempo intemporal são as bases fundamentais de 

uma nova cultura que transcende e inclui a diversidade dos sistemas de representação 

historicamente transmitidos: a cultura da virtualidade real. 

 

 Tanto o espaço quanto o tempo estão sendo transformados sob o efeito combinado do 

paradigma da tecnologia da informação e das formas e processos sociais induzidos pelo 

processo atual de transformação histórica.  

 

 Esse modelo de localização baseado no espaço de fluxos tem como elemento-chave os 

"meios de inovação" (conjunto específico de relações de produção e gerenciamento com base 

em uma organização social que, de modo geral, compartilha uma cultura de trabalho e metas 

instrumentais, visando gerar novos conhecimentos, novos processos e novos produtos). A 

capacidade de sinergia é o que define a especificidade de um meio de inovação, ou seja, o 
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valor agregado resultante não dos efeitos cumulativos dos elementos presentes no meio, mas 

de sua interação. Assim, o novo espaço é organizado em torno de fluxos de informação. A 

ênfase na interatividade entre lugares rompe os padrões espaciais de comportamento em uma 

rede fluída de intercâmbios que forma a base para o surgimento do espaço de fluxos. 

 

 Segundo Castells (1999), espaço é a expressão da sociedade, ou seja, não é uma 

fotocópia da sociedade, é a sociedade. As formas e processos espaciais são constituídos pela 

dinâmica de toda a estrutura social. Em função de a sociedade estar passando por 

transformações estruturais, estão surgindo novas formas e processos espaciais, isso devido à 

natureza da nova sociedade que é baseada em conhecimento, organizada em forma de redes e 

parcialmente formada de fluxos. Espaço, do ponto de vista da teoria social, p� R� VXSRUWH�
PDWHULDO� GH� SUiWLFDV� VRFLDLV� GH� WHPSR� FRPSDUWLOKDGR�� sendo que qualquer suporte material 

tem sempre sentido simbólico. Práticas sociais de tempo compartilhado dizem respeito ao fato 

de que o espaço reúne práticas que são simultâneas no tempo. A sociedade atual está 

construída em torno de fluxos. Assim, o suporte material dos processos dominantes em nossas 

sociedades será o conjunto de elementos que sustentam esses fluxos e propiciam a 

possibilidade material de sua articulação em tempo simultâneo. Desta forma, o espaço de 

fluxos é uma nova forma espacial característica das práticas sociais que dominam e moldam a 

sociedade em rede. Desse modo, o espaço de fluxos "é a organização material das práticas 

sociais de tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxo".� (CASTELLS, 1999, p. 

436). 

 

 O tempo, de acordo com Castells (1999), na natureza como na sociedade, parece ser 

específico a um determinado contexto: o tempo é local. Tendo como foco a estrutura social 

emergente, o autor diz que "a mente da atualidade é a mente que nega o tempo" e que esse 

novo "sistema temporal" está relacionado ao desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação. O tempo linear, irreversível, mensurável e previsível está sendo fragmentado na 

sociedade em rede.  

 
 
A transformação é mais profunda: é a mistura de tempos para criar um universo 
eterno que não se expande sozinho, mas que se mantém por si só, não cíclico, mas 
aleatório, não recursivo, mas incurso: tempo intemporal, utilizando a tecnologia para 
fugir dos contextos de sua existência e para apropriar, de maneira seletiva, qualquer 
valor que cada contexto possa oferecer ao presente eterno.(CASTELLS, 1999, p. 
460). 
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 O WHPSR� LQWHPSRUDO, segundo Castells (1999), é somente uma forma GRPLQDQWH 
emergente do tempo social na sociedade em rede porque o espaço de fluxos não anula a 

existência de lugares. A sociedade em rede é caracterizada pela ruptura do ritmo biológico ou 

social associado ao conceito de um ciclo de vida. A cultura da virtualidade real associada a 

um sistema multimídia eletronicamente integrado auxilia na transformação do tempo em 

nossa sociedade segundo duas formas: simultaneidade e intemporalidade. A comunicação 

mediada por computadores possibilita o diálogo em tempo real, entre pessoas com o mesmo 

interesse, respostas podem ser dadas em qualquer tempo. Há uma mistura de tempos dentro do 

mesmo canal de comunicação tempo síncrono. A intemporalidade do hipertexto de multimídia 

é uma das características decisivas da atual cultura, "modelando as mentes e memórias das 

crianças educadas no novo contexto cultural” .(CASTELLS, 1999, p. 487). Nesse novo 

contexto, a ordenação dos eventos significativos perde seu ritmo cronológico interno e fica 

organizada em seqüências temporais condicionadas ao contexto social de sua utilização. 

Assim, é ao mesmo tempo uma FXOWXUD�GR�HWHUQR�H�GR�HIrPHUR� O tempo eterno/efêmero da 

nova cultura transcende qualquer seqüência específica e adapta-se à dinâmica da sociedade em 

rede, possibilitando interações individuais e representações coletivas formando um panorama 

mental atemporal.  

 

 Desta forma, as funções e os processos dominantes na era da informação estão cada vez 

mais organizados na forma de redes. Essas redes compõem a nova morfologia social de nossas 

sociedades e a propagação da lógica de redes altera substancialmente a operação e os 

resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura. O novo paradigma da 

tecnologia da informação é quem fornece a base material para que a rede se difunda em toda a 

estrutura social. O poder dos fluxos é mais importante que os fluxos de poder. A presença ou 

a ausência na rede e a dinâmica de cada rede em relação às outras são fontes decisivas de 

dominação e transformação de nossa sociedade: uma sociedade em rede caracterizada pela 

primazia da morfologia social sobre a ação social. 

 

 Os modos de desenvolvimento modelam toda a esfera de comportamento social, 

inclusive a comunicação simbólica. Dessa forma, estamos vendo surgir e, ao mesmo tempo, 

criando novas formas históricas de interação, controle e transformação social. As novas 

tecnologias da informação estão integrando o mundo em redes globais de instrumentalidade, 

dando origem a uma infinidade de comunidades virtuais. 
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 Comunidades virtuais são redes eletrônicas de comunicação interativa autodefinida, 

organizada em torno de um interesse ou finalidade compartilhados. Esse novo sistema de 

comunicação pode abarcar e integrar todas as formas de expressão, bem como a diversidade 

de interesses, valores e imaginações, inclusive a expressão de conflitos. Isso tudo devido à sua 

diversificação, multimodalidade e versatilidade. 

 

 O desenvolvimento de comunidades virtuais se apóia na interconexão, se constitui por 

meio de contatos e interações de todos os tipos. Segundo Lévy (1999) e Palloff e Pratt (1999), 

comunidades virtuais são formadas a partir de afinidades de interesses, de conhecimentos, de 

projetos mútuos e valores de troca, estabelecidos num processo de cooperação, elas não são 

baseadas em lugares e filiações institucionais. Uma comunidade virtual não é irreal, 

imaginária ou ilusória, é um coletivo mais ou menos permanente dependendo dos interesses 

dos participantes, que se organiza através de ferramentas oferecidas por um novo meio. As 

comunidades se alimentam do fluxo, das interações, das inquietações, das relações humanas 

desterritorializadas, transversal, livre.  

 

 Lévy (1999) coloca que nessas comunidades virtuais de aprendizagem, as relações on-

line estão muito longe de serem frias, elas não excluem as emoções fortes. A responsabilidade 

individual, a opinião pública e seu julgamento aparecem fortemente no ciberespaço. No 

entanto, a comunicação via redes de computadores é um complemento ou um adicional e não 

irá de forma alguma substituir os encontros físicos. Na verdade, as relações entre antigos e 

novos dispositivos de comunicação não podem ser pensadas em termos de substituição. 

 

 Nas comunidades virtuais, as emoções aparecem expressas nos textos produzidos pelos 

participantes. Assim, a afetividade está presente nas interações virtuais e é possibilitada 

através do uso de ambientes virtuais de aprendizagem para a formação de comunidades. Essa 

afetividade, que é construída e representada pela linguagem escrita, não está ligada ao contato 

físico, presença física, mas existe e se desenvolve no virtual. É uma afetividade que se 

constitui na presença virtual, se relacionando diretamente e exclusivamente com o simbólico. 

As opiniões, conscientemente expressas através da linguagem escrita, carregam uma mistura 

de fatos e desejos (conscientes, pré-conscientes ou inconscientes). 
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 Entre os participantes das comunidades virtuais também se desenvolve uma forte moral 

social, um conjunto de leis não escritas, que governam suas relações, principalmente com 

relação à pertinência das informações que circulam na comunidade. A moral implícita de uma 

comunidade virtual é em geral a da reciprocidade, ou seja, se aprendemos algo lendo as trocas 

de mensagens, é preciso também expressar o conhecimento que temos quando uma situação 

problema ou questionamento for formulado. Desta forma, durante os processos de interação, 

os participantes ativos constroem e expressam competências, as quais são reconhecidas e 

valorizadas de imediato pela própria comunidade. A total liberdade de opinião é conferida 

igualmente a todos os participantes de uma comunidade, sendo que as regras que regulam as 

interações são construídas na coletividade. Isso se opõe fortemente a qualquer tipo de censura 

e possibilita a exploração de novas formas de opinião pública. 

 

 Podemos estabelecer relações com o que diz Piaget, em relação aos dados psicológicos e 

os fins da educação moral, quando fala que é necessário um espírito de cooperação tal que 

cada um compreenda todos os outros. Isso se refere a uma solidariedade interna que não 

elimine os pontos de vista particulares, mas coloque-os em reciprocidade e realize a unidade 

na diversidade. 

 

 O trabalho em grupo apresenta vantagens do ponto de vista da própria formação do 

pensamento, pois a atividade pessoal se desenvolve livremente numa atmosfera de controle 

mútuo e de reciprocidade. Invenção e verificação são os dois pólos dessa atividade. 

 

 A presença de conflitos é parte integrante da vida de uma comunidade virtual, 

principalmente quando um dos participantes infringe as regras acordadas pela comunidade. 

Por outro lado, constroem-se afinidades, parcerias e alianças intelectuais, sentimentos de 

amizade e outros que se desenvolvem nos grupos de interação, da mesma forma como 

acontece entre pessoas que se encontram fisicamente para conversar. A personalidade de cada 

participante acaba sendo expressa através do estilo de escrita, competências, tomadas de 

posição, evidenciadas nas relações humanas presentes nas interações. Também dessa forma, 

as comunidades não estão livres de manipulações e enganações, assim como em qualquer 

outro espaço de interação social. 

 

 



 
 

 127

 Uma comunidade que sustenta uma rede ativa de comunicação aprenderá com seus 

próprios erros, pois serão difundidos por toda a rede e voltarão para a sua origem ao longo de 

laços de realimentação. Devido a isso, a comunidade tem a possibilidade de corrigir seus 

erros, se auto-regulando e auto-organizando.  

 

 Lévy (1999), defende a idéia de que o reconhecimento e a validação dos saberes dos 

sujeitos participantes de uma comunidade virtual poderia ser confirmado por uma qualificação 

do sujeito, pois quando usamos novas tecnologias na educação e na formação precisamos 

repensar os mecanismos de validação das aprendizagens. Ele propõe uma "desregulamentação 

controlada" do sistema atual de reconhecimento dos saberes, o que favoreceria o 

desenvolvimento das formações alternativas, encorajaria as pedagogias de exploração coletiva 

e todas as formas de iniciativa que valorizassem a experimentação social, experiência 

profissional e a formação explícita. Isso poderia estimular uma socialização das funções 

clássicas da escola, de forma que todas as forças disponíveis participassem do 

acompanhamento de trajetos de aprendizagem personalizada, adaptados aos diferentes 

objetivos e necessidades dos sujeitos e das comunidades. 

 

 Um grupo humano só se interessa em formar uma comunidade virtual para aproximar-se 

do ideal do coletivo inteligente, mais imaginativo, mais rápido, mais capaz de aprender e de 

inventar do que um coletivo inteligentemente gerenciado. Provavelmente, será através da 

formação de comunidades virtuais no ciberespaço que atingiremos o nível da inteligência 

coletiva. 

 

 Dessa forma, as universidades, através da organização de comunidades virtuais de 

aprendizagem possibilitadas pelas ferramentas do ciberespaço, poderão contribuir para a 

animação de uma nova economia do conhecimento, a qual é anunciada por Castells (1999), 

quando fala do modo informacional de desenvolvimento presente na Sociedade em Rede. 
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2.5 PEDAGOGIA INACIANA E SUAS RELAÇÕES COM AS TICs 

 

 

 A Pedagogia Inaciana cuja origem está na experiência espiritual de Inácio de Loyola 

constitui-se numa proposta educativa que visa a propor uma mediação na qual a verdade, o 

conhecimento, a excelência humana e acadêmica são as metas a serem alcançadas e estão 

expressas na Missão, Credo e Visão da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. 

O trabalho que nela deve ser desenvolvido inclui a ação e reflexão numa visão dinâmica e de 

construção constante dos processos educativos, levando em conta a contextualização, a 

experiência, a ação, a reflexão e a avaliação. A visão do conhecimento é trabalhada com a 

idéia de que seja construído pessoal e coletivamente na interação entre os vários sujeitos do 

conhecimento e destes com o mundo. Há a convicção de que "o conhecimento é meio de 

formação de sujeitos autônomos no ser, no pensar e no agir". (SRAP5, 1997, p.2), 

contribuindo para a formação de homens e mulheres para e com os demais. A pedagogia 

inaciana tem como fim último a formação integral da pessoa humana.  

 

  Ramal (1999) ressalta que o computador, como ferramenta, representa uma  

possibilidade para atingir muitos dos objetivos da educação humanista, estando alguns deles 

expressos nas "Características da Educação da Companhia de Jesus (CESJ)6". Uma das 

proposições da educação jesuíta é "inculcar uma alegria de aprender e um desejo de aprender", 

para infundir nos alunos "a capacidade e a ânsia de continuarem se formando". "Aprender é 

importante", mas, "muito mais importante é aprender a aprender e desejar continuar 

aprendendo"7. Dessa forma, as novas tecnologias de informação e comunicação, em especial, 

a Internet e os Ambientes Virtuais de Aprendizagem, podem propiciar ao aluno a 

aprendizagem a qualquer tempo, em qualquer lugar, e de acordo com o seu interesse e ritmo 

de desenvolvimento. Assim, segundo Schlemmer et al. (2001), o desafio que temos consiste 

em promover a educação via :HE que: 

• Atenda à construção da competência profissional; 

• Desenvolva responsabilidade e compaixão; 

• Acolha e promova tudo o que for humano; 

                                                           
5 Documento da SUBCOMISSÃO de Reflexão e Assessoria Pedagógica. 
6 Documento publicado em 1986 e que serve de objeto de reflexão para processos de renovação pedagógicas nas 
instituições educacionais jesuítas - (CESJ, 1986, apud RAMAL 1999, p.89). 
7 (CESJ, 1991, § 46).  
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• Tenha compromisso com a liberdade e dignidade de todos; 

• Propicie a ação cooperativa com outros pela modificação das estruturas da sociedade; 

• Desenvolva capacidade e perseverança para renovar os sistemas sociais, políticos e 

econômicos.  

• Desenvolva metodologias que busquem, adequadamente, os elementos que mais 

favoreçam a consecução de suas metas. 

• Acompanhe os processo de construção de conhecimento e reorientação constante do 

próprio processo educativo, tendo em vista que a pedagogia inaciana é "uma 

aprendizagem integral não apenas cognitiva de modo que envolva também a 

imaginação, a afetividade, a criatividade, o senso de admiração e de mistério diante 

do mundo"8. 

 

O educando deve desempenhar um papel ativo na aprendizagem no estudo pessoal, na 

descoberta, na criatividade9, auxiliado pelo professor para aprender com independência, para 

ter responsabilidade com a própria educação. O trabalho com o conhecimento é meio de 

formação de sujeitos autônomos no ser, no pensar e no agir; na formação de alunos e 

profissionais reflexivos; em uma postura constante em que o aprender a aprender, o aprender a 

ser, o aprender a conviver, o aprender a agir e o aprender a pensar sejam a mediação de 

construção dos sujeitos. 

 

 A educação proposta pela Companhia "está orientada para valores; inclui a formação de 

valores, de atitudes e de capacidades para avaliar critérios" (CESJ, 1991, § 51), isso dá uma 

outra dimensão: a questão do desejo de conhecer e saber procurar a informação. 

Fundamentalmente, o aluno necessitará ter capacidade de realizar de forma crítica a escolha 

da informação que necessita, entre as diversidades disponibilizadas, utilizando-a de forma 

adequada e coerente com critérios éticos de vida, pois "a formação intelectual completa e 

profunda inclui uma capacidade cada vez maior de raciocinar reflexiva, lógica e criticamente". 

(CESJ, 1991, § 26).  

 

 

                                                           
8 cf. Klein, SJ., Luiz Fernando, 1997 
9 Klein, op. cit. 
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 A idéia de comunidade também está presente na filosofia educacional jesuítica, pois o 

ato de aprender aparece vinculado fortemente com o compartilhamento das descobertas, 

colocando-as a serviço de uma comunidade aprendente baseada em processos de colaboração 

e cooperação. A Internet é a possibilidade pela qual podemos viabilizar a educação num 

sentido amplo, relacionando as aprendizagens "entre muros" com as vivências do "mundo lá 

fora", as significações próprias da construção individual e os diferentes pontos de vistas 

expostos pelos interagentes em colaboração numa determinada comunidade. Esse processo de 

interação pode resultar em projetos desenvolvidos coletivamente que apresentem um retorno 

social efetivo para a comunidade, expressando assim, a cidadania e a ação social dos 

estudantes (dimensão essencial da Pedagogia Inaciana). 

 

 O espaço de aprendizagem é ampliado pelo uso da Internet e de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, as informações são diversas e diversificadas, oriundas de diferentes culturas, 

dos mais variados pontos de vista, possibilitando a percepção de inúmeras visões de mundo, o 

que pode originar uma gama enorme de significações, articulações, relacionamentos etc. 

Nesse novo contexto, o currículo necessita ser repensado, passando de uma organização 

rígida, linear e segmentado para uma idéia de fluxo, em rede, fluído, relacional, flexível, tendo 

o aluno como sujeito ativo e o professor como um orientador/articulador/ 

problematizador/desafiador desse processo. Segundo Ramal (1999), essa possibilidade atende 

alguns dos objetivos expressos no documento CESJ, na medida em que se busca propiciar ao 

aluno uma formação intelectual completa, incluindo disciplinas básicas, humanísticas e 

científicas10; estudo atento e crítico da tecnologia, juntamente com as ciências físicas e 

sociais11; oportunidades - no currículo ou extra-escolares - para aprender a apreciar a 

literatura, a estética, a música e as belas artes12; o desenvolvimento de técnicas eficazes de 

comunicação, para auxiliar os estudantes a utilizar instrumentos modernos de comunicação13. 

Dessa forma, para que possamos articular essa possibilidade de um currículo aberto 

necessitamos lançar mão das TICs no processo educacional, as quais, quando utilizadas 

criativamente, possibilitam a flexibilização do currículo, representando um ganho na direção 

de uma proposta educacional interdisciplinar, transdisciplinar, mais abrangente e atenta ao 

desenvolvimento de todas as dimensões do ser humano.  Paralelamente, se há uma mudança 

                                                           
10 (CESJ, 1991, § 26) 
11 (CESJ, 1991, § 27) 
12 (CESJ, 1991, § 28) 
13 (CESJ, 1991, § 29) 
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no currículo, o processo de avaliação é repensado, pois precisa considerar essas novas formas 

do sujeito se relacionar com o saber, a diversidade das necessidades e interesses, os diferentes 

ritmos de desenvolvimento etc., tudo isso convivendo junto, num mesmo espaço educacional. 

O desafio de uma ação pedagógica que dê conta desse novo contexto pode ser a contribuição 

mais significativa que as TICs podem propiciar à educação jesuíta, uma vez que a 

preocupação central consiste em buscar a formação integral de cada pessoa, com o objetivo de 

ajudar o desenvolvimento mais completo possível de todos os talentos14. Assim, as questões a 

serem pensadas não se restringem às melhores formas de incorporar essa nova realidade no 

processo educacional, possibilitando ao sujeito o uso de recursos que estejam em consonância 

com o mundo em que vive, mas fundamentalmente consistem em propiciar uma reflexão 

crítica sobre essas tecnologias, para que os sujeitos descubram o valor do ser humano para 

além de toda a tecnologia, estando, "a utilização orientada por uma filosofia que almeje a 

formação de homens e mulheres interessados na valorização e na construção de um mundo 

que garanta o bem estar de todos" (RAMAL, 1999, p.95). 

 

 Segundo Ramal (1999), o computador e a Internet, outrora vistos por muitos como 

perigos para a desumanização do processo educacional, poderão vir a ser uma possibilidade 

real para que alunos e professores possam navegar juntos pelas mais diferentes áreas do 

conhecimento humano, tanto pelo mundo da palavra, quanto pelo contexto da imagem, no 

sentido de imagem desafiadora, que não determina as interpretações, mas sim, abre-se para 

novas leituras, que possibilita ir além dos limites dos textos, atuando de forma a instigar e 

provocar a recriação. Isso poderá trazer aos currículos outros campos do saber humano não 

contemplados num contexto que determina seu objetivo em função do vestibular, das 

necessidades de um mundo pragmático e tecnicista. A troca de idéias, o compartilhamento de 

experiências, possibilitadas pelos fóruns de discussão, o fascínio pelo conhecimento, o desejo 

de aprender, a construção colaborativa e cooperativa do saber, o enriquecimento cultual, 

integrarão o contexto educacional, favorecendo a relação professor-aluno, aluno-aluno, 

auxiliando para o crescimento de ambos enquanto pessoas. Essas possibilidades podem 

provocar e evidenciar o desenvolvimento da imaginação, da afetividade e da criatividade de 

cada sujeito, numa formação para o senso estético e as artes15, tão ressaltados na Pedagogia 

Inaciana. 

                                                           
14 (CESJ, 1991, § 25) 
15 (CESJ, 1991, § 28,  apud RAMAL 1999, p.97) 
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 As TICs podem constituir-se num recurso para estabelecer uma maior e mais efetiva 

comunicação para além dos limites das instituições educacionais, aproximando o "mundo da 

universidade" ao "mundo real", evitando a substituição da realidade por um mundo ilusório. 

Dessa forma, o sujeito pode ter acesso e conhecer problemas e situações da "vida real", 

ampliar o acervo da biblioteca consultando diferentes fontes, ter contato com sujeitos de 

outras cidades, estados, países para partilhar idéias e experiências, socializar informações etc. 

A universidade em rede transforma-se num espaço aberto, em fluxo, dinâmico, estando 

conectada diretamente com o mundo. Novas práticas pedagógicas apontam para a importância 

do conhecimento construído de forma colaborativa e cooperativa, dando ênfase à criatividade, 

onde novos caminhos de aprendizagem são valorizados, para além de um único padrão de 

estudo. Na construção do conhecimento, surge a partilha das informações, das idéias, das 

experiências, o que auxilia na legitimação do conhecimento, agora exposto a críticas, a 

discordâncias, enriquecendo assim o próprio processo de aprendizagem e a produção do 

conhecimento dos sujeitos. 

 

 Nesse contexto, o processo de capacitação dos professores é pensado levando em 

consideração prioritariamente e fundamentalmente a cultura da aprendizagem numa sociedade 

em rede, buscando subsídios nos estudos interdisciplinares atuais que trazem discussões 

aprofundas que estabelecem articulações entre os campos da Sociologia, Psicologia, Filosofia, 

Informática, Educação e Comunicação. Os professores buscam desenvolver um trabalho que 

visa auxiliar os alunos no desenvolvimento da autonomia, da cooperação, possibilitando ao 

aluno ter voz ativa, se expressar por si mesmo, pensar sobre as suas dúvidas temporárias, 

certezas provisórias, dar opiniões, estabelecer articulações e relações tendo suas próprias 

conclusões. Sujeitos que reflitam criticamente sobre a realidade atual e busquem alternativas 

para transformá-la. Dessa forma, o professor assume as funções de orientador, apontando 

caminhos para que o processo de aprendizagem ocorra, provocando a necessidade de querer 

saber mais, instigando a curiosidade, para que o aluno perceba o estudo como algo cada dia 

mais interessante, sendo agente da sua aprendizagem e sentindo-se responsável pelo próprio 

desenvolvimento. Segundo Dunley Jr. (1998), apud Ramal (1999), a introdução das 

tecnologias no processo educacional representa a possibilidade para se retomarem os 

conceitos do método socrático de “ fazer nascer”  o conhecimento no aluno. O professor 

passaria a ser não um tutor, mas sim, um guia, um “ parteiro cibernético” . Assim, as relações 

se transformam, são construídas tendo como base a parceria e a cumplicidade, sendo a 
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tecnologia  a responsável por viabilizar e acelerar esse processo.  

 

 O ambiente onde o processo educacional ocorre deixa de ser de escuta e recepção, no 

qual o aluno precisa se manter em silêncio e atento para repetir as informações dadas quando 

solicitado, para se transformar num ambiente de cooperação e construção interdisciplinar, 

onde o aluno é a agente do seu processo de aprendizagem, e o professor, um interlocutor. A 

tecnologia surge como uma oportunidade para a troca de informações e idéias entre os sujeitos 

aprendentes (professor e alunos) integrantes de uma comunidade de aprendizagem, sendo os 

recursos manipulados tanto pelo professor quanto pelos alunos. Assim, ambos os sujeitos 

necessitam perder o medo de errar, pois quem nunca erra é aquele que não tem coragem de 

experimentar, ousar. Não corre o risco da frustração, mas também não vê o futuro, pois o erro, 

apesar de num primeiro momento causar um sentimento de fracasso, aponta para a 

possibilidade de um futuro acerto, de uma nova visão. É parte constituinte de toda a pesquisa 

sendo o professor o próprio pesquisador da ação, buscando melhorar cada vez mais a sua 

prática. Da mesma forma, é necessário que não haja receio em dizer "não sei", pois ninguém 

sabe tudo, não existe o dono do saber, o senhor dos conteúdos. O professor precisa estar bem 

preparado com certeza, mas precisa se reconhecer como um sujeito que também está em 

processo de desenvolvimento e, portanto, aprendendo constantemente. Isso aproxima os atores 

(professor e aluno), pois há clareza no processo, cumplicidade e parcerias, e as relações se 

constroem de forma mais humana e verdadeira.  

 

 Segundo Ramal (1999), as instituições educacionais necessitam de professores que 

utilizem as possibilidades da comunicação em rede como instrumento para concretizar seus 

ideais educativos; que proponham currículos e conteúdos mais flexíveis, evitando o 

hermetismo; que tenham uma concepção hipertextual; que saibam manter a coerência entre os 

pressupostos epistemológicos e didático-pedagógicos e a utilização dos meios; que objetivem 

a construção de espaços educacionais com o uso das TICs, porém mais humanos e 

participativos, investindo nas relações pessoais e comunitárias. 

 

 Para essa realidade educacional é fundamental que os educadores sejam profissionais 

atualizados, com postura crítica com relação ao uso das TICs, atentos para os desafios 

político-sociais atuais. Tudo isso permeado pela reflexão, tendo a própria experiência como 

objeto de estudo e o ambiente educacional como espaço de experimentação. Para que esse 
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profissional exista, é necessário que a capacitação seja contínua e envolva tanto questões 

teóricas quanto práticas, no campo cognitivo, atitudinal e procedimental.  

 
 

[...] para ser coerente com os pressupostos do paradigma pedagógico inaciano, o uso 
do computador e da Internet deve colocar o aluno como centro do processo, dando-
lhe papel ativo, permitindo-lhe construir o conhecimento, trazendo-lhe textos que o 
questionem, procurando formar sua capacidade de raciocínio, sua criticidade, e 
motivando-o a ser um agente de construção de novas realidades: modernas, 
desenvolvidas tecnologicamente, mas tendo sempre o ser humano como valor 
fundamental. (RAMAL, 1999, p. 106-107). 
 
 

 Segundo Wild (1996), apud Ramal (1999), os cursos de formação de professores para 

utilizar a informática educativa apresentam três problemas: falha de propósito, falha de 

método e falha de significação. 

 

 A falha de propósito acontece quando a tecnologia é apresentada como algo que os 

professores GHYHP aprender, e não algo sobre o SRUTXr do seu uso e o TXH exatamente os 

professores necessitam saber. Dessa forma, o professor aprende a usar o computador sem 

perceber o que ele pode representar para o processo de ensino e de aprendizagem. Aprende a 

usar alguns softwares, sem saber no que podem auxiliar. O problema está em tentar adequar o 

sujeito ao computador, em vez buscar descobrir como o computador pode auxiliar nas 

necessidades desse sujeito. Grande parte dos professores que aprende a usar o computador se 

limita à produção de apresentações dos conteúdos utilizando o 3RZHU�3RLQW, ou usam para 

melhorar a aparência "dar um novo visual, mais tecnológico e moderno" as apostilas, fichas de 

conteúdo, provas etc. 

 

 A falha de método ocorre quando o uso das TICs na educação consiste na aprendizagem 

da informática em si, não incluindo o estudo das capacidades cognitivas envolvidas na 

construção do conhecimento utilizando computadores e redes de comunicação. É necessário 

que seja incluído na capacitação dos professores o estudo do desenvolvimento de estratégias 

metacognitivas que envolvam o computador como auxiliar da aprendizagem. 

 

 A falha de significação acontece quando a aproximação à informática educativa 

acontece somente na capacitação do uso e não se prioriza a construção de sentido sobre o uso 

e a implicação desse sentido no processo educacional.  
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[...] a tecnologia é uma experiência mediada entre o professor em formação e sua 
imagem de si mesmo, sua percepção da auto-estima, e particularmente com vistas ao 
seu potencial como professor. Nesse contexto, a experiência do uso da tecnologia 
está intrinsecamente ligada com a visão que o professor em formação tem de seu 
papel, de sua missão e de seu próprio estar no mundo. (WILD, 1996, p. 139, apud 
RAMAL 1999, p. 108). 
 
 

 Segundo Ramal (1999), Wild apresenta uma proposta concreta de mudança de 

perspectiva nos cursos de formação de professores, redimensionando a proposta, o método e o 

sentido da abordagem da informática educacional. Sugere que seja possibilitado aos 

professores o acompanhamento do uso dos computadores nos processos educacionais, pois 

acredita que observando a forma como os estudantes aprendem, os professores compreenderão 

melhor as estruturas cognitivas envolvidas nesse processo, podendo, assim, planejar as 

melhores estratégias de uso das TICs  na construção do conhecimento. Isso vai ao encontro 

das idéias expressas nos programas de formação de professores recomendadas no documento 

3HGDJRJLD�,QDFLDQD��XPD�SURSRVWD�SUiWLFD, que envolve tanto os estudos teóricos, quanto a 

possibilidade dos professores de aplicarem a teoria, preparando-se no local - capacitação em 

ação.  

 

 

2.6 DIALOGICIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE16 

 

 

 A interação pode ser vista em Freire (1995), como dialogicidade que é imprescindível 

na comunicação e na intercomunicação entre sujeitos, pois dá a possibilidade de conhecer e de 

conhecer mais. O autor explicita a compreensão ou visão de homem construindo sua natureza 

na própria história, da qual se torna sujeito e objeto, promulgando a humanização como uma 

vocação do homem – ser mais – dando lugar à esperança e à liberdade.  A relação pedagógica 

proposta por Paulo Freire ressalta que educar é estabelecer um diálogo e um processo de 

formação mútuo e permanente entre educador e educando.  

 

 Ao eleger a dialogicidade, a partir de Freire, como um dos elementos essenciais da 

prática pedagógica, pretendemos trazer a concepção do diálogo como uma relação horizontal, 

                                                           
16 SCHLEMMER, et al. (2000) - Projeto Pedagógico Comunicacional - PPC, disponível em 
http://ava.unisinos.br. 
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uma exigência existencial e epistemológica entre sujeitos historicamente construídos e 

imbricada em um contexto social amplo, sistêmico, integrados através de dispositivos na :HE. 

  

 A relação horizontal implica em respeito mútuo como expressão de uma prática social. 

A exigência epistemológica do diálogo coloca-se como uma estratégia que propicia uma 

educação emancipadora. Freire insiste que o diálogo permite uma educação problematizadora 

em que os sujeitos aprendem juntos. Propõe, também, uma postura epistemologicamente 

curiosa como fundamento de todo projeto educativo sério dizendo que, sem a curiosidade, não 

haveria atividade gnosiológica - seria impossível conhecer. “ Para pôr em prática o diálogo, 

educador e educando precisam se reconhecer como portadores de saberes, de curiosidade e 

como sujeitos atuantes, falantes e criadores” . (FREIRE, 2000, p.96).  

 

 O diálogo, assim compreendido, permite e possibilita uma intervenção diferenciada 

como ação desejada para a comunicação em e entre as comunidades virtuais de aprendizagem 

em que os sujeitos aprendem uns com os outros. Especialmente se considerarmos que: "A 

relação dialógica - comunicação e a intercomunicação entre sujeitos, refratários à 

burocratização de sua mente, abertos à possibilidade de conhecer e de mais conhecer - é 

indispensável ao conhecimento. A natureza social deste processo faz da dialogicidade uma 

relação natural a ele". (FREIRE, 1995, p.80). Assim, uma interação dialética entre sujeitos que 

cooperam exige a realização de uma intervenção eficaz em ambientes virtuais que contemple 

e considere a possibilidade de interagir, retomar, rever e continuar a construção do 

conhecimento, e tenham, ainda, lugar para o sonho, a criação e a emoção. 

 

 A sociedade é formada a partir de um sistema de interações, e esse se manifesta sob a 

forma de regras, de valores, de símbolos. Para Freire (1995), a interação é vista como um 

processo dialógico, imprescindível na comunicação entre os sujeitos e fundamental para a 

construção da curiosidade epistemológica. Assim, havemos de buscar não uma prática 

educativa reduzida à pura técnica, nem à transferência de conhecimentos, mas o ato do ensinar 

que considere o inacabamento do ser ou sua inconclusão como próprios da experiência vital. 
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� ,QWHUGLVFLSOLQDULGDGH�
�
�
 Classicamente configurada como uma organização do conhecimento científico, a 

disciplina é vista como uma forma de organização de um universo especializado do trabalho 

docente, constituída como uma divisão dos saberes de domínio de cada área do saber 

científico. Desta forma, a instituição disciplinar apresenta-se como algo auto-suficiente onde a 

incursão com outros saberes relacionados não se apresenta como uma possibilidade que 

solidifique a aprendizagem, rompendo fronteiras, compartilhando problemas e exercitando 

uma atitude que agregue novos olhares que divisem a possibilidade de encontrar respostas na 

diversidade dos saberes. 

 

 Assim, considerando as múltiplas possibilidades na construção do conhecimento, 

procuramos favorecer uma prática relacional das particularidades de cada disciplina. Não se 

trata aqui de negar a importância ou contribuição individual de cada dimensão da ciência 

nessa construção, mas sim, de entendê-las e administrá-las dentro de uma perspectiva mais 

abrangente.  

 

 Realizar um trabalho que permita - e acima de tudo estimule -, a circulação dos 

diferentes saberes provavelmente ajudará a multiplicar nos sujeitos da aprendizagem 

diferentes competências na resolução dos problemas, de considerar hipóteses constituídas para 

além das fronteiras disciplinares. “ A conjunção das novas hipóteses e do novo esquema 

cognitivo permite articulações, organizadoras ou estruturais, entre disciplinas isoladas e 

permite conceber a unidade do que era desunido". (MORIN, 2000, p.111). 

 

 Agir interdisciplinarmente significa promover uma interação entre diferentes disciplinas 

a partir de uma ação cooperativa em que a relação dos saberes se dará pelo estudo de um 

objeto comum de aprendizagem.  

 

 Mesmo considerados todos os argumentos que constroem e justificam a ação 

interdisciplinar, precisamos ter presente que o rompimento das fronteiras disciplinares pode 

trazer consigo a grande dificuldade de encontrar as vias de articulação entre os diferentes 

saberes, que, por possuírem fundamentos e linguagens particulares, muitas vezes, não podem 
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ser transportados de uma linguagem para outra. Assim, interdisciplinaridade pode significar 

envolver-se exatamente com o estudo da concepção e da organização dessas disciplinas 

usando outro ponto de partida.  

  

 Na mesma linha de compreensão sobre o que significa uma ação interdisciplinar e suas 

implicações na educação, podemos considerar ainda autores como Lück e Fazenda, que assim 

como tantos têm se dedicado a uma discussão mais aprofundada do tema. 

 

 No entendimento de Lück (1994), a interdisciplinaridade é uma alternativa para 

superação da atomização do conhecimento humano e superação da cartorialização do ensino, 

levando o conhecimento com maior significado e, conseqüentemente, possibilitando a 

transformação. Isto, no entanto, só se dará a partir de um processo contínuo e sistemático de 

reflexão e de ação interequipes dos profissionais envolvidos no trabalho.  

 

 Segundo Fazenda (1994), a inderdisciplinaridade se consolida a partir da pergunta, ou 

seja, na constante atitude de sujeitos pesquisadores. Diz a autora que "No projeto 

interdisciplinar não se ensina, nem se aprende: vive-se, exerce-se". (FAZENDA, 1993 p.17). 

Chama ainda a atenção para a possibilidade de encontrarem-se complicadores para o 

desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar, podendo manifestar-se em barreiras de toda 

ordem: institucional, material ou pessoal. Destaca, ainda, como possibilidade do exercício 

interdisciplinar nas Universidades, as iniciativas voltadas para a pesquisa coletiva em que - 

mesmo que preservadas as iniciativas e pensamentos individuais-, seria, ao mesmo tempo, 

uma forma viável de superação da dicotomia ensino-pesquisa. Para tanto pontua que: “ Fazer 

pesquisa significa, numa perspectiva interdisciplinar, a busca da construção coletiva de um 

novo conhecimento, onde este não é, em nenhuma hipótese, privilégio de alguns, ou seja, 

apenas dos doutores ou livre-docentes na universidade” . (FAZENDA, 1993, p.18).  

 

 A maioria dos autores refere à dificuldade para definir a interdisciplinaridade e adverte 

para a importância de atentar para o fato de que é preciso cuidado para não confundir 

interdisciplinaridade com outras definições como as de integração, interação ou inter-relação. 

Ferreira (1993), apud Fazenda (1994), ressalta que��

�
�
�
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A idéia é norteada por eixos básicos como a intenção, a humildade, a totalidade, o 
respeito pelo outro etc. O que caracteriza uma prática interdisciplinar é o sentimento 
intencional que ela carrega. Não há interdisciplinaridade se não há intenção 
consciente, clara e objetiva por parte daqueles que a praticam. Não havendo intenção 
de um projeto, podemos dialogar, inter-relacionar e integrar sem, no entanto, 
estarmos trabalhando interdisciplinarmente. (FERREIRA, 1993, apud FAZENDA, 
1994, p. 34-35). 
 
 

 A ação interdisciplinar deve ser um processo de construção coletiva, evidenciando a 

impossibilidade de que se priorize - em uma atividade com este objetivo -, experiências 

individuais em detrimento do correlacionamento do sujeito ao processo coletivo. "Executar 

uma tarefa (didática) interdisciplinar pressupõe antes de tudo um ato de perceber-se 

interdisciplinar". (FAZENDA, 1994 p.77). 

 

 Assim, uma proposta interdisciplinar para o uso de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem pretende contribuir para a superação da linearidade e da fragmentação das 

disciplinas possibilitando estabelecer relações e nexos entre as diferentes áreas do 

conhecimento, tanto do ponto de vista do desenvolvimento do trabalho docente quanto do 

enfoque epistemológico. É, portanto, uma proposta de mudança de tratamento e de 

transgressão da estrutura verticalizada do sistema de ensino - especialmente nas instituições 

de Ensino Superior -, buscando o rompimento com as amarras teóricas, que tenta responder ao 

que se espera que seja aprender e ensinar. 
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Este capítulo apresenta uma análise comparativa entre a 
Sociedade Industrial que privilegia a cultura do ensino e 
a Sociedade em Rede que privilegia a cultura da 
aprendizagem.  
�
�

3.1 CULTURA DO ENSINO E CULTURA DA APRENDIZAGEM 

 

 

 Para melhor compreender as diferenças existentes entre a cultura do ensino e a cultura 

da aprendizagem e possibilitar a reflexão sobre quais são as questões que precisamos fazer 

para que ocorra a mudança, estabeleceu-se o paralelo a seguir: 

 

 Numa FXOWXUD� GR� HQVLQR, o foco do processo educacional está na instrução, no 

treinamento, no conteúdo e no controle. Há uma massificação do processo por se acreditar que 

basta haver o ensino para que a aprendizagem ocorra, sendo o ensino, ministrado da mesma 

forma, no mesmo tempo para todos. Em função da forma de conduzir o processo há um 

"incentivo" a competição. 

 O espaço educacional é hierárquico, o que propicia condutas de coação e conformismo, 

gerando respeito unilateral e solidariedade externa. 

 O processo educacional é centrado na atividade do professor, realizado por  meio de  

instrução, exercícios e provas. 

 O conteúdo é ministrado numa seqüência linear, fato que incentiva uma posição de 

consumidor passivo. 

 A interação é reativa1, ou seja, acontece baseada na ação - reação, estímulo-resposta. 

 A avaliação é utilizada como controle, para testar, comparar e classificar. Objetiva-se o 

produto final.  

 O uso da tecnologia é visto como uma possibilidade a mais de passar conteúdos ou 

reforçá-los. Desta forma surgem os cursos clássicos mediados pela tecnologia, &RPSXWHU�
$LGHG�,QVWUXFWLRQ (CAI), &RPSXWHU�%DVHG�7UDLQLQJ (CBT), :HE�%DVHG�7UDLQLQJ (WBT), :HE�
%DVHG�,QVWUXFWLRQ�(WBI) e Ensino a Distância. 
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 Numa FXOWXUD�GD�DSUHQGL]DJHP, o foco do processo educacional está na construção do 

conhecimento, na aprendizagem, no desenvolvimento de competências e habilidades. Há um 

respeito ao ritmo de desenvolvimento do sujeito, pois se acredita que a aprendizagem é um 

processo coletivo, significado individualmente estando relacionada às construções/ 

significações anteriores do sujeito. 

 O espaço educacional é heterárquico, propiciando condutas de cooperação, gerando 

respeito mútuo e solidariedade interna. 

 O processo educacional é centrado na atividade do aprendente, identificação e resolução 

de problemas, professor como mediador e co-participante. 

 O conteúdo é construído na criação de redes de informação, o que incentiva a atividade 

do sujeito, a autoria e o desenvolvimento da autonomia. 

 A interação é mútua2, ou seja, o processo é constantemente construído através de 

negociações realizadas pelos interagentes.  

 A avaliação é vista como processo, objetivando a correção de rumos. 

 O uso da tecnologia é visto como uma possibilidade a mais para a construção do 

conhecimento, baseado num processo de interação. Desta forma surgem as comunidades de 

aprendizagem, as redes de convivência, a educação aberta e a distância, a gestão do 

conhecimento. 

 

 O acima exposto contrasta, sob diferentes aspectos, o paradigma que norteia o processo 

educacional numa Cultura de Ensino e numa Cultura da Aprendizagem. Sendo o paradigma 

constituinte da Cultura do Ensino fundamentado numa Sociedade Industrial e o paradigma da 

Cultura da Aprendizagem impulsionado pela Sociedade em Rede, conforme explicitado a 

seguir.  

 

 

3.2 SOCIEDADE INDUSTRIAL E SOCIEDADE EM REDE 

 

 

 Buscamos ressaltar alguns pontos que nos auxiliem na reflexão sobre como as mudanças 

sociais influenciam na organização do ensino. Não é nossa intenção, nesse estudo, realizar 

                                                                                                                                                                                     
1 Ver PRIMO (1999). 
2 Ver PRIMO (1999). 
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uma análise aprofundada sobre os impactos dessas transformações em outros setores da 

atividade humana. Para melhor compreender as diferenças existentes entre a Sociedade 

Industrial e Sociedade em Rede, estabeleceu-se o paralelo a seguir: 

 

 Na 6RFLHGDGH�,QGXVWULDO�o�sistema educacional é um sistema fechado. 

 A organização do ensino é linear, seqüencial e em patamares (séries, semestres, ano). 

� O currículo é pré-estabelecido no tempo e no espaço. Conteúdos fragmentados que 

seguem uma ordem linear com pré-requisitos rígidos - das partes para o todo - do mais fácil ao 

mais difícil. Disciplinas trabalhadas separadamente.  

 A capacitação dos professores é realizada através de cursos de aperfeiçoamento, 

centrados em técnicas para dar aula, organizar conteúdo, controlar a turma, testar os 

conhecimentos. 

 O ambiente educacional tem suas bases na heteronomia. Apresenta-se rígido, 

hierárquico, diretivo, autoritário, coercivo, gerando dependência, competição e conformismo. 

Incentiva o trabalho isolado e disciplinar. É centrado no professor, o qual define as regras, a 

direção e as atividades, e o aluno executa. É o ponto de encontro para o ensino formal, 

transmissão de informações. 

 A interação é reativa3, ou seja, o sistema por ser fechado não percebe o contexto, as 

noções de realidade, os processos significativos ou interpretativos. A interação é baseada no 

estímulo-resposta - relação causal - ação e reação. Por não efetuar trocas com o ambiente o 

sistema não evolui. Apresentam relações lineares e unilaterais. O reagente tem pouca ou 

nenhuma condição de alterar o agente. Há seqüência definida de acontecimentos sucessivos - 

demasiados determinístico, de pouca liberdade criativa.  O WKURXJKSXW �

 é mero reflexo ou 

automatismo - mecânico. 

 O ensino é baseado em FRXUVHZDUH. Inspirado na tradição oral - exposição, na 

competição, na recompensa, no erro como punição. A informação é trabalhada de forma 

isolada. 

 A metodologia é reprodutiva, centrada em aula expositiva, exercício e prática, retenção 

de fatos, trabalho isolado. 

 A avaliação tem como foco o resultado, é classificatória e excludente. Exige-se 

respostas corretas como forma de validar a aprendizagem, através da retenção de dados 

                                                           
3 Ver PRIMO (1999). 
4 É o que acontece entre o LQSXW (entrada) e RXWSXW�(saída). Ver PRIMO (1999). 
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explicitados em testes e provas. O objetivo é controlar, punir e reforçar.�
 O suporte tecnológico é visto como simples instrumento auxiliar - um recurso a mais. O 

ambiente, por ser fechado, possibilita somente uma interação reativa. É linear e mecanicista - 

computador como máquina de ensinar. Nesses ambientes as questões e as respostas já estão 

"pré-questionadas” e “pré-respondidas" - programadas. A interface construída supõe que basta 

apresentar a informação ao aluno, que ele introjetará o conhecimento. Sendo que bastam 

reforços positivos e negativos para a regulação da “fixação” dos conteúdos. O conhecimento 

está pronto para ser “transmitido” e, quando isso acontece, se potencializa o aprendizado. 

 O aluno é visto como tabula rasa, consumidor passivo de conteúdos, repositório de 

informações - acredita-se que a informação é impressa na mente. Torna-se reprodutor, 

dependente, individualista e pouco comprometido. Memorização mecânica de informações.  

 O professor é visto como ensinante, agente, centro do processo de aprendizagem, 

transmissor do conhecimento, produtor de informações. Exibe comportamento autoritário - 

dissemina informações, controla a turma, pergunta e responde corretamente. Apresenta 

postura reativa frente as NTICS. 

� A aquisição de conhecimento só�ocorre no sistema formal de ensino.��
� O Paradigma�é da transmissão do conhecimento.�
 

� 6RFLHGDGH�HP�5HGH�
� Como a tecnologia, ou a falta dela, conforme foi citado no Capítulo II, item 2.4 p. 121, 

propiciam a capacidade de transformação da sociedade, é indispensável estudar os usos que 

comunidades podem fazer dos potenciais tecnológicos. 

 Na Sociedade em Rede em que as pessoas passam a se conectar pelas TICs, os espaços 

se transformam, se interconectam, se sobrepõe; os tempos não são mais lineares e as 

hierarquias se dissipam. Os suportes magnéticos armazenam dinamicamente as informações e 

as distribuem atendendo às complexidades das novas condições ecológicas. Tudo isso 

possibilita pensarmos o sistema educacional como um sistema aberto. 

 A organização do ensino precisa considerar este novo contexto. Pode acontecer também 

em forma de rede, por áreas/células/disciplinas afins, por temas, por projetos. 

 O currículo pode ser construído no processo. Não há necessidade de uma seqüência 

única, geral e limitadora. Podem ser buscados novos modelos como: pré-requisito sendo 

definidos pelo aluno, juntamente com o professor em função do que deseja conhecer e o que 

já sabe. O currículo sendo integrador e organizado interdisciplinarmente, funcionando em rede 
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- do todo para as partes - partindo de questões dos alunos, necessidades, vontades, desejos. 

 A capacitação dos professores, atendendo esta nova realidade precisa ser continuada e 

formativa em serviço, centrada no processo de aprendizagem, na interação interdisciplinar, no 

desenvolvimento. 

 O ambiente educacional pode ter suas bases na heterarquia; apresentar-se relacional, 

flexível, participativo, gerando colaboração, cooperação, autonomia, independência; 

incentivar o trabalho coletivo, interdisciplinar. Constituir-se de modo descentrado, interativo e 

colaborativo, em que as regras, a direção e as atividades sejam elaboradas pelo grupo, através 

de consenso entre alunos e professores. 

 A transformação que emerge leva-nos a buscar mudanças no sentido de interação 

mútua5, ou seja, em que o sistema por ser aberto tem um fluxo dinâmico receptivo ao 

contexto, a evolução e ao desenvolvimento. O processo é constantemente construído através 

de negociações realizadas pelos interagentes. As ações são interdependentes, influenciam o 

comportamento do outro, e tem seu comportamento influenciado. A cada evento comunicativo 

a relação se transforma. O WKURXJKSXW se dá pelo confronto da mensagem recebida com a 

complexidade cognitiva do interagente. O WKURXJKSXW afeta o LQSXW em uma forma que o 

RXWSXW jamais pode ser totalmente previsto - leva em conta uma complexidade global de 

comportamentos. 

 O ensino parte do que o aluno sabe, fundamentado  num processo dialogado - baseado 

na interação, na cooperação, na problematização, na construção, no erro como correção de 

rumo.  

 Na mudança visada a aprendizagem acontece de forma integrada. A metodologia é 

interativa e problematizadora, baseada na pesquisa, na manipulação, na exploração, na 

experimentação e na descoberta. O objetivo é aprender a pensar, aprender a fazer perguntas, 

aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver, possibilitando o trabalho 

cooperativo. 

 Da mesma forma, nesta nova perspectiva a avaliação tem seu foco no processo, na 

observação, em pontos de vistas para entender os conceitos e posteriormente poder ampliá-

los. É baseada no uso do conhecimento, no desempenho, no desenvolvimento de projetos, na 

elaboração de  SRUWIROLR. É formativa, continuada e metacognitiva. 

 O suporte tecnológico é visto como ferramenta de desenvolvimento cognitivo que 

possibilita novas formas de pensamento e convivência - (PSRZHUPHQW�� O ambiente, por ser 
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aberto, possibilita uma interação mútua.  Parte de problemáticas emergentes para atualizações 

criativas e temporárias - as soluções não podem ser definidas por antecedência. Nesses 

ambientes se permite a construção, a livre exploração, a descoberta, a invenção. Qualquer 

questão pode ser colocada e as respostas podem ser construídas.  A interface construída se 

ocupa do “ devir-outro” , da novidade, do imprevisível, serve como ponto de encontro para o 

diálogo entre diversos interagentes que se reúnem em trabalho cooperativo. 

 O aluno é visto como produtor ativo agente do processo de aprendizagem, sujeito com 

conhecimentos prévios, pensadores que elaboram teorias sobre o mundo. Torna-se 

pesquisador, autônomo, participativo, cooperativo e comprometido. Desenvolve a reflexão 

crítica - localiza e reflete sobre a informação. Intervêm na realidade, interagindo, 

estabelecendo relações e articulando conhecimentos. Assume o controle do seu processo de 

aprendizagem, decidindo junto o rumo do processo. 

 O professor é visto como alguém que também aprende, integrante do processo de 

aprendizagem, investigador, facilitador, instigador, problematizador, orientador, articulador 

do processo de aprendizagem. Exibe comportamento interativo - educador, animador da 

inteligência, da aprendizagem. Apresenta postura pró-ativa frente as TICs. 

� A aquisição de conhecimento�ocorre em qualquer lugar, a qualquer hora na sociedade 

interligada, em rede, não-linear, nem previsível, incompatível com a idéia de caminhar do 

mais fácil para o mais difícil. 

 O paradigma é da construção do conhecimento.�
 

 

                                                                                                                                                                                     
5 Ver PRIMO (1999). 
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Este capítulo apresenta um estudo sobre ambientes 
virtuais de aprendizagem e modelos de estratégias de 
avaliação. A partir do estudo um novo modelo de 
avaliação é proposto, envolvendo a perspectiva técnica, 
a didático-pedagógica, a comunicacional/social e a 
administrativa. 
�
�

4.1 FERRAMENTAS E METODOLOGIAS EDUCACIONAIS 

 

 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (9LUWXDO� /HDUQLQJ� (QYLURQPHQWV - VLEs), 

Ambientes de Aprendizagem 2QOLQH, Sistemas Gerenciadores de Educação a Distância, 

6RIWZDUH de Aprendizagem Colaborativa são denominações utilizadas para VRIWZDUHV 
desenvolvidos para o gerenciamento da aprendizagem via :HE. São sistemas que sintetizam a 

funcionalidade de VRIWZDUH para CMC e métodos de entrega de material de cursos RQOLQH. 

Atualmente, diferentes produtos têm surgido no mercado, tanto por iniciativas de empresas 

comerciais como por projetos de universidades.  

 

Muitos desses sistemas reproduzem a sala de aula presencial física para o meio RQOLQH, 

outros buscam, além de simplesmente reproduzir ambientes educacionais existentes para um 

novo meio, usar a tecnologia para propiciar aos aprendizes novas ferramentas que facilitem a 

aprendizagem. Esses últimos procuram suportar uma grande e variada gama de estilos de 

aprendizagem e objetivos, encorajando a colaboração, a aprendizagem baseada em pesquisa, 

além de promover compartilhamento e re-uso dos recursos. 

 

As avaliações de VLEs normalmente consideram as ferramentas disponibilizadas e as 

facilidades propiciadas, suas especificações técnicas e o custo. Porém, quando se fala em 

educação, o primeiro e mais importante item a ser avaliado é o critério didático-pedagógico do 

VRIWZDUH, pois todo e qualquer desenvolvimento de um produto para educação é permeado por 

uma concepção epistemológica, ou seja, por uma crença de como se dá a aquisição do 

conhecimento, de como o sujeito aprende. Essa concepção é a base do desenvolvimento do 

processo educacional, que é expresso nas ações educativas. Em alguns VLEs é possível 
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identificar a aplicação de uma concepção epistemológica em particular ao processo escolhido 

para o GHVLJQ� Em especial, duas abordagens teóricas distintas podem ser verificadas: a 

empirista e a interacionista. Essas duas vertentes apresentam posições fundamentalmente 

distintas sobre a forma como o conhecimento é adquirido pelo sujeito, ou seja, de como a 

aprendizagem ocorre. 

 

A maior parte dos sistemas de VLEs são baseados na arquitetura cliente-servidor. 

Geralmente, o cliente é um navegador WHE que é usado para acessar as páginas html no 

servidor. O servidor é um computador com VRIWZDUH específico para este fim, com capacidade 

para criar, implementar e gerenciar páginas de html dinâmicas, com possibilidade de postar 

mensagens para uma conferência ou quadro de avisos, manter base de dados de informações 

relacionadas aos grupos de usuários, material de aprendizagem e estrutura do curso. 

 

Normalmente, os usuários de sistemas VLEs são divididos em: estudantes e tutores. Os 

tutores possuem algumas ferramentas adicionais e privilégios de acesso ao sistema que 

permite: adicionar materiais, criar conferências e acompanhar o progresso dos estudantes. Em 

alguns casos os estudantes têm uma área para conversação privada. Nessa visão já é possível 

identificar uma concepção de como se acredita que ocorra o processo educacional, por isso é 

que se salienta a importância de identificar o pressuposto epistemológico presente no 

desenvolvimento desses sistemas, os quais normalmente são desenvolvidos por uma equipe 

técnica para serem, posteriormente, utilizados por educadores. A questão é, por que não 

partimos de uma necessidade educacional para então desenvolvermos o sistema, constituindo 

para isso uma equipe interdisciplinar?  

 

 

4.2 PRINCIPAIS FERRAMENTAS E CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES 

 

 

Atualmente, existem inúmeras ferramentas que se propõe a dar suporte para processos 

de ensino e de aprendizagem baseados na Web tanto originárias do meio acadêmico, quanto 

do meio comercial. Cada uma delas tem de forma implícita ou explícita concepções sobre 

como ocorre o processo de ensino e de aprendizagem e servem a propósitos específicos. 

Nosso objetivo nesse estudo não é citar todas elas e nem descrevê-las exaustivamente, mas 
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sim, elencar nas tabelas seguintes as principais iniciativas surgidas no cenário internacional e 

nacional, pois de outra forma nos alongaríamos demasiadamente.  

 

)HUUDPHQWD� 2ULJHP� 85/�
)LUVW&ODVV�&ODVVURRPV� 6RIW$UF� http://www.softarc.com/ 
/HDUQLQJ�6SDFH� ,%0�/RWXV� http://www.lotus.com/ 
7RS&ODVV� :%7�6\VWHPV� http://www.wbtsystems.com/ 
9LUWXDO�8� 6LPRQ�)UDVHU�8QLYHUVLW\� http://www.vlei.com/ 
:HE&7� 8QLYHUVLW\�RI�%ULWLVK�&ROXPELD� http://www.webct.com/ 

Tabela 8: Cenário Internacional 

 

)HUUDPHQWD� 2ULJHP� 85/�
$XOD1HW� PUC-Rio http://anauel.cead.puc-rio.br/aulanet2/ 
7(&/(&� LEC/MEC http://cursoead.proinfo.gov.br/ 
7HOHGXF� UNICAMP http://hera.nied.unicamp.br/pagina/introducao.php 
8QLYHUVLWH� MHW/Xerox http://www.mhw.com.br/universite/ 

Tabela 9: Cenário Nacional 

 

 Cada uma dessas iniciativas apresenta um conjunto de características que a definem 

como um 9LUWXDO� /HDUQLQJ� (QYLURQPHQW (VLE), disponibilizando ferramentas que podem 

potencializar processos de interação, de colaboração e de cooperação. No entanto, muitos se 

restringem a apresentação de conteúdos e proposição de tarefas/exercícios/testes/provas já 

organizados e sistematizados anteriormente pelo professor. Em muitos deles a cooperação 

serve somente como técnica para motivar o aluno a executar o que já foi previamente 

definido, preparado e apresentado pelo tutor, sendo esse o aspecto principal em detrimento da 

aprendizagem cooperativa, resultante de um processo de interação que propicia ao aluno 

autoria e autonomia na seu processo de aprendizagem. Segue alguns exemplos: 

 

  O )LUVW&ODVV é um VLE desenvolvido pela 6RIW$UF, sendo primariamente um sistema 

de conferência com e-mail robusto e ferramentas para colaboração. Ele oferece a possibilidade 

de publicar materiais de cursos na :HE e também sites pessoais. É o sistema mais utilizado na 

Inglaterra, principalmente pela 2SHQ�8QLYHUVLW\ com mais de 35.000 usuários. 

 

 O /HDUQLQJ� 6SDFH é um VLE desenvolvido segundo a filosofia do /RWXV� 1RWHV, 
utilizando a tecnologia do /RWXV�'RPLQR e voltado para o mercado comercial. Sua arquitetura 

consiste em cinco bases de dados Notes que são interconectadas, as quais possibilitam o 

gerenciamento, desenvolvimento e utilização de cursos.  
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• Agenda - possibilita um gerenciamento individual das atividades. Permite que os 

participantes do curso naveguem no material do curso disponibilizado pelo tutor, 

acessem os objetivos de aprendizagem, as tarefas que precisam realizar, os prazos 

previamente definidos para cada material e as questões a serem respondidas. 

• Centro de mídias - É criado pelo tutor e atua como um repositório de materiais 

multimídia para o curso. 

• Sala do curso - ferramenta para conferência assíncrona, possibilitando a criação de 

salas de discussão (fóruns) para interação entre os estudantes e professor ou 

encontros de grupos de trabalho. 

• Descrição dos participantes - contém informações sobre os participantes, semelhante 

a uma página pessoal. 

• Gerenciador de avaliação - ferramenta exclusiva do tutor para realização de testes. O 

tutor envia perguntas e recebe respostas de forma privada.  

 O /HDUQLQJ� 6SDFH inclui ferramentas para navegação na WHE e inserção de material 

multimídia. As comunicações assíncronas são baseadas em e-mail, as quais são usadas para 

comunicação privada (um-para-um) e na sala do curso, onde acontecem as discussões 

privadas ou públicas que podem ser mediadas pelo tutor. As comunicações síncronas são 

suportadas por ferramentas disponibilizadas com o /HDUQLQJ� 6HUYHU� ���, tais como: FKDW, 
ZKLWHERDUG, vídeo e teleconferência. Outros recursos adicionais ou outros conteúdos podem 

ser disponibilizados no Centro de mídias. Os estudantes podem manter um SRUWIROLR contendo 

o registro de suas produções e avaliações durante o curso. 

 
 
 O 7RS&ODVV� é um VLE desenvolvido pela :%7� 6\VWHPV. Os cursos  

são construídos pelo professor por unidades de material de aprendizagem. Essas unidades 

podem incluir páginas, exercícios etc., sendo facilmente exportadas e importadas de um curso 

para outro. Elas são construídas usando uma ferramenta que permite uma organização 

hierárquica dos conteúdos. Possibilita o gerenciamento do progresso dos estudantes através de 

atividades e controle de acesso aos materiais do curso. A comunicação assíncrona é suportada 

por e-mail, grupos de discussão e %XOOHWLQ�%RDUG�6\VWHP  (BBS). Não apresenta ferramenta 

para comunicação síncrona. A avaliação é realizada através de auto-testagem, facilitando a 

verificação do progresso do estudante no curso. É uma ferramenta de fácil construção de 

cursos e adaptação de cursos já em andamento. 
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 O 9LUWXDO�8 é um VLE desenvolvido pela 6LPRQ�)UDVHU�8QLYHUVLW\ e utiliza a metáfora 

de um campus no qual a localização e os objetos são usados para representar as diferentes 

ferramentas e atividades. A página principal contém um mapa do campus 9LUWXDO�8 que 

consiste de: 

• Uma sala de curso - com detalhes sobre o curso. 

• Uma biblioteca - contendo fontes e links para páginas. 

• Uma galeria - para apresentação de recursos multimídia. 

• Um fórum - permite configurar fóruns, definindo tarefas e objetivos.  

• Um café - para conversações informais. 

• Um espaço de trabalho pessoal - com OLQNV para outras áreas do campus, incluindo 

ferramentas para o próprio gerenciamento do trabalho. Essas ferramentas incluem um 

calendário para planejar o tempo pessoal, uma caixa de submissão para enviar 

avaliação, um livro de grau através do qual os estudantes podem ver seu próprio 

desenvolvimento ou para o tutor monitorar o progresso dos estudantes. As avaliações 

são apresentadas em forma gráfica ou textual. Há ainda um sistema de KHOS detalhado 

sobre o curso com dicas pedagógicas para o uso do sistema. 

 

 O :HE&7 é um VLE desenvolvido pela 8QLYHUVLW\�RI�%ULWLVK�&ROXPELD. Pode ser usado 

de forma flexível para criar cursos online ou para publicar materiais suplementares para 

cursos já existentes. Todo o acesso ao :HE&7, tanto para criação quanto para a realização do 

curso é feita via navegador WHE.  Um curso consiste numa série de páginas +70/�linkadas, 

que definem o URDG�PDS do material do curso, sendo o tutor o responsável pela criação do 

conteúdo do curso. O conteúdo é construído através de ferramentas disponibilizadas no VLE. 

O :HE&7 apresenta três aspectos principais:  

• Uma ferramenta de apresentação que permite ao designer visualizar e customizar as 

páginas do curso. 

• Um conjunto de ferramentas para o estudante que pode ser opcionalmente integradas 

num curso. 

• Um conjunto de ferramentas para auxiliar o tutor a gerenciar o curso enquanto está 

em desenvolvimento. 

 Um curso :HE&7 é composto por páginas simples que aparecem para o estudante 

quando ele executa o ORJLQ no curso. Essa página contém OLQNV para várias páginas e 



 

 

 

152

ferramentas do curso. O :HE&7 disponibiliza ferramentas para comunicação assíncrona (H�
PDLO e fórum), síncrona (FKDW), avaliação do estudante e auto-avaliação (TXL]]HV� e múltipla 

escolha), um repositório de imagens, uma base de dados para glossário, áreas de apresentação 

e colaboração, anotações, geração de páginas pessoais, navegador de curso e ferramenta de 

busca. Os tutores podem acompanhar o progresso do estudante através do acesso ao número 

de vezes e onde ele acessou o curso.  

 

 O AulaNet é um VLE desenvolvido pelo Laboratório de Engenharia de Software do 

Departamento de Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(LES/PUCRJ), para administração, criação, manutenção e participação em cursos à distância. 

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 reutilização de conteúdos já existentes em mídia digital, através, 

por exemplo, da importação de arquivos. 

 O AulaNet apresenta: 

• Mecanismos de Comunicação - para estabelecimento de comunicação entre docentes 

e aprendiz e entre aprendizes (Contato com docentes - H�PDLO, conferências - fórum, 

lista de discussão, debate - chat, Mensagem para os participantes). 

• Mecanismos de Coordenação - para acompanhamento do curso (Avisos, Plano de 

Aulas - para organizar os conteúdos de um curso em aulas, Tarefas - permite 

submeter trabalhos ou exercícios para os aprendizes resolverem, Avaliação - 

possibilita a criação de exames para a avaliação (e auto-avaliação) dos aprendizes, 

Acompanhamento da Participação - permite o acompanhamento e avaliação das 

contribuições dos aprendizes durante o curso). 

• Mecanismos de Cooperação - Bibliografia, Webliografia, Documentação - para 

transmitir conteúdos, Co-autoria de Docente e Co-autoria de Aprendiz - para criar e 

desenvolver o curso de forma compartilhada com outros professores e/ou com 

aprendizes, respectivamente, 'RZQORDG - para auxiliar o aprendiz na forma de 

receber os conteúdos.  

 O AulaNet foi concebido por módulos, o que facilita a sua atualização e a integração de 

novos recursos e funcionalidades. Procura reproduzir a sala de aula presencial tradicional, 
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apresentando restrições à liberdade de criação e autoria dos alunos. Um curso AulaNet é 

construído através de um conjunto de aulas destinadas a apresentar o conteúdo aos alunos, 

sendo esse, previamente preparado pelo tutor e disponibilizado aos alunos para discussão.  

 

 O TelEduc é um ambiente para a criação, participação e administração de cursos na 

:HE. Ele foi concebido para o processo de formação de professores em informática educativa 

baseado na metodologia de formação contextualizada desenvolvida por pesquisadores do 

Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Universidade Estadual de Campinas 

(NIED/UNICAMP). Tem como elemento central à ferramenta que disponibiliza Atividades. 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, VRIWZDUH, 

referências na Internet, dentre outros, que podem ser colocadas para o aluno usando 

ferramentas como: Material de Apoio, Leituras, Perguntas Freqüentes etc. A intensa 

comunicação entre os participantes do curso e ampla visibilidade dos trabalhos desenvolvidos 

também são pontos importantes, por isso foi desenvolvido um amplo conjunto de ferramentas 

de comunicação como o Correio Eletrônico, Grupos de Discussão, Mural, 3RUWIROLR, Diário de 

Bordo, Bate-Papo etc., além de ferramentas de consulta às informações geradas em um curso 

como a ferramenta ,QWHUPDS, Acessos etc. 

 

 O ambiente TECLEC do curso a distância do Programa Nacional de Informática na 

Educação (PROINFO) foi desenvolvido pelo LEC/UFRGS e Ministério da Educação (MEC). 

O Curso a Distância de Formação Continuada de Multiplicadores é uma iniciativa do 

PROINFO, Secretaria de Educação a Distância (SEED) e MEC em parceria com a UFRGS, 

através de sua Faculdade de Educação (FACED) com a colaboração do LEC. A equipe de 

docentes da UFRGS conta também com a colaboração de professores da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O ambiente é 

composto de quatro partes: Apoio (agenda, plantão, notícias/eventos, ferramentas, fórum de 

área e (�PDLO), Oficinas e Seminários, Projetos de Aprendizagem (banco de projetos, projetos, 

ZHEIyOLR e bloco de notas) e Biblioteca (textos, artigos, produção do curso, livros/revistas, 

monografia/teses, OLQNV). 
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O UniverSite foi criado pela MHW para oferecer recursos interativos de Ensino a 

Distância via :HE. O produto é dirigido principalmente para empresas que buscam manter 

seus funcionários sempre atualizados. Oferece um ambiente próximo ao do ensino tradicional 

em sala de aula. O conteúdo educacional é ministrado por meio de recursos multimídia, 

hipertextos e OLQNV, tornando o processo de aprendizado mais dinâmico e intuitivo. O 

UniverSite é oferecido em português, inglês e espanhol. Através do UniverSite é possível 

administrar cursos pela internet/intranet, onde professores e coordenadores podem ter acesso a 

notas e históricos dos alunos, atualizar cursos, divulgar novas atividades e realizar estatísticas, 

entre outros recursos. Foi desenvolvido com a metodologia 0LFURVRIW� 6ROXWLRQ� )UDPHZRUN 

(MSF), baseada no conceito :LQGRZV�'LVWULEXWHG� ,QWHUQHW� $SSOLFDWLRQV (DNA), tecnologia 

usada pela MS Corp. no desenvolvimento de seus produtos. A filosofia pedagógica utilizada 

segue os moldes do ensino presencial, não permitindo que a solução se diferencie do método 

de ensino com o qual o aluno está acostumado a ter nas escolas e universidades presenciais.  

O UniverSite funciona como um Campus de uma universidade presencial, onde podem ser 

criados departamentos, cursos e turmas. Cada departamento responde pelos cursos que estão 

sob sua responsabilidade e, para isso, são nomeados responsáveis por cada nível gerencial. 

São indicados, então, um Diretor responsável pelo Campus, Chefes de Departamento, 

Coordenadores de Curso e Professores que têm a responsabilidade de gerenciar e organizar 

seus respectivos níveis organizacionais. Para facilitar o contato entre seus usuários, o 

UniverSite oferece as Ferramentas de Comunicação. Os usuários contam com programa de (�
PDLO��)UHTXHQWO\�$VNHG�4XHVWLRQV� �FAQ), Fórum de Discussão, Quadro de Notas e Sala de 

&KDW. Disponibiliza relatórios estatísticos que permitem aos administradores monitorar o 

progresso do aluno e também o acesso dos usuários ao Campus. As avaliações podem ser 

feitas no horário que o aluno preferir e, dependendo do tipo da avaliação, a sua correção é 

automática. O UniverSite também oferece um banco de dados onde os administradores podem 

cadastrar questões para futuras avaliações. 

 

De um modo geral, a maior parte dos VLEs apresentam um conjunto de ferramentas que 

são utilizadas durante o planejamento e desenvolvimento do processo educacional baseado na 

:HE, a tabela abaixo apresenta as principais ferramentas encontradas em alguns ambientes e 

sua descrição.  
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)HUUDPHQWDV 'HVFULomR 
4XDGUR�GH�QRWtFLDV��DYLVRV Ferramenta que possibilita fornecer informações importantes ao estudante 

no momento em que ele entra no sistema. 
'HVHQKR�GR�FXUVR��3ODQR�
GR�FXUVR 

Ferramenta que proporciona uma visão geral da estrutura do curso, 
possibilitando a inclusão de datas para tarefas, testes, leituras, 
videoconferências, etc. O sistema fornece a estrutura para que o tutor 
possa criar o plano do curso. Esse poderá conter KLSHUOLQNV para páginas 
do próprio curso, ou simplesmente páginas html contendo algum material 
relevante do curso.  

(�PDLO� Ferramenta para comunicação interna entre o tutor e os estudantes do 
curso. 

)HUUDPHQWDV�GH�
FRQIHUrQFLD 

Ferramenta que propicia a realização de conferências assíncronas ou 
grupos de discussão que possibilitam aos estudantes se engajarem em uma 
troca colaborativa sobre tópicos do curso. 

/LVWD�GD�FODVVH�H�3iJLQDV�
SHVVRDLV�GRV�HVWXGDQWHV 

Ferramenta que oferece uma lista dos estudantes de um curso com 
endereço de H�PDLO. Alguns sistemas possibilitam a inclusão de uma 
página pessoal para cada estudante. Outros, ainda disponibilizam um 
editor de fácil uso para edição de páginas. A possibilidade de ter algumas 
informações sobre os estudantes de um curso é fundamental em ambientes 
de aprendizagem, pois o tutor poderá conhecer um pouco mais sobre as 
idéias, interesses e objetivos dos estudantes. 

0HWDGDGR Ferramenta que fornece informações sobre um objeto. É fundamental para 
categorização e procura de objetos de acordo com as intenções de uso em 
um contexto particular. Um metadado sofisticado pode fornecer uma 
grande e variada informação sobre um objeto, o que pode facilitar a 
localização e o re-uso de uma determinada informação. 

7DUHIDV Ferramenta que possibilita ao tutor criar tarefas para os estudantes 
realizarem utilizando o material do curso. A ferramenta poderá incluir um 
meio para o estudante retornar as tarefas completas para o tutor 
classificar, nivelar e dar um retorno. 

$YDOLDomR Ferramenta que possibilita automatizar testes RQOLQH para avaliar a 
performance do estudante. Alguns sistemas oferecem ao estudante um 
recurso para realizar auto-teste. 

)HUUDPHQWDV�GH�
FRODERUDomR�VtQFURQD 

Ferramenta tais como FKDW��ZKLWHERDUGV compartilhados, JURXS�EURZVLQJ 
e videoconferência.  

5HFXUVR�GH�PXOWLPtGLD Ferramenta que possibilita o uso de materiais sofisticados como 
simulações interativas, as quais também podem ser publicadas RQOLQH. 
Uma das vantagens dos ambientes virtuais de aprendizagem é a facilidade 
com que recursos de multimídia podem ser acessados e armazenados 
dentro de ambientes de aprendizagem como parte integral de um curso.  

ÈUHD�SDUD�XSORDG�GH�
DUTXLYRV 

Ferramenta que possibilita aos estudantes disponibilizarem seus materiais 
dentro do sistema para que o tutor e os outros estudantes possam acessar. 
Alguns ambientes de aprendizagem incluem facilidades que possibilitam 
aos estudantes construírem seus próprios materiais. 

&DOHQGiULR Ferramenta para construir calendário 
)HUUDPHQWDV�GH�EXVFD Ferramenta para facilitar a procura de um determinado conteúdo dentro do 

ambiente. 
0DUFDGRUHV Ferramenta que possibilita ao participante construir sua própria base de 

recursos usando marcadores. Essa facilidade economiza o tempo gasto na 
navegação, pois o participante pode ir diretamente para o item em questão 
no ambiente. 

0RGHOR�GH�QDYHJDomR A navegação é parte da experiência do uso de um ambiente virtual de 
aprendizagem. A facilidade de navegação possibilita ao usuário se mover 
no ambiente, sendo que o modelo de navegação ou metáfora na conjunção 
com o olhar e o sentir de um sistema é extremamente importante, pois ele 
define as várias formas como o sistema é usado. Diferentes ambientes 
virtuais de aprendizagem irão apresentar ferramentas e estruturas de 
cursos de diferentes modos. Dois modelos são mais populares: usar uma 
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página pessoal, no qual o curso é apresentado através de KLSHUOLQNV que 
agem como estações de pulo para várias ferramentas que estão 
disponibilizadas, ou alternativamente, usar uma estrutura hierárquica de 
árvore. Essas duas são freqüentemente usadas em conjunto com a 
estrutura de árvore provida num plano de curso com OLQNV�para o conteúdo 
do curso dentro do ramo da árvore.  

Tabela 10: Ferramentas e características importantes (adaptado de LAURILLARD (1993), 

apud BRITAIN e LIBER (2001)). 

 

 

 

4.3 MODELOS DE ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DE VLEs 

 

 

Alguns modelos de estratégias de avaliação podem ser utilizados. Dentre eles 

escolhemos nesse estudo analisar o modelo &RQYHUVDWLRQDO� )UDPHZRUN, proposto por 

LAURILLARD (1993), DEARING REPORT (1997), CRAWLEY (1999), apud BRITAIN e 

LIBER (2001), e o modelo 9LDEOH� 6\VWHPV� 0RGHO - VSM proposto por BEER (1981), e 

adaptado para o contexto educacional por LIBER (1997), por acreditar que além da questão 

tecnológica, esses modelos buscam avaliar aspectos como o gerenciamento e interação. Os 

dois modelos são complementares de muitas maneiras, tendo diferentes escopos e orientação.  

 

 

� ������&RQYHUVDWLRQDO�)UDPHZRUN�
 

 

No modelo &RQYHUVDWLRQDO� )UDPHZRUN é enfatizada a necessidade do diálogo no 

processo de aprendizagem, referenciando o Método Socrático. A centralidade do diálogo no 

modelo vem da necessidade do professor em descobrir como ocorre a construção mental dos 

estudantes sobre um determinado tópico. 

 

A estratégia de ensino adotada no modelo é baseada na forma de interação entre 

professor e estudante e não somente na ação requerida do estudante. O modelo defende que a 

ação parte do estudante e é construída através do diálogo devendo ser complementada por um 

IHHGEDFN�significativo e construtivo do professor. Esse modelo pode possibilitar a reflexão do 

estudante. 
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As características chaves do modelo aplicadas para a aprendizagem acadêmica, segundo 

o desenho proposto por LAURILLARD (1993, p. 94-95), apud BRITAIN e LIBER (2001), 

são as seguintes: 

 

'LVFXUVLYR�
• As concepções dos professores e dos estudantes devem estar acessíveis para todos. 

• Os professores e os estudantes precisam definir os objetivos de aprendizagem para 

um tópico ou tarefa. 

• O professor precisa propiciar um ambiente no qual os estudantes possam agir, 

produzir e receber IHHGEDFN sobre os objetivos do tópico.  

 

$GDSWDWLYR�
• O professor tem a responsabilidade de utilizar a relação entre suas próprias 

concepções e as concepções dos estudantes para determinar o foco da continuação 

do diálogo. 

 

,QWHUDWLYD�
• O estudante deve agir para atingir os objetivos da tarefa. 

• O professor deve fornecer IHHGEDFN significativo para as ações relacionadas a 

natureza do objetivo da tarefa. 

 

5HIOH[LYD�
• O professor deve dar suporte ao processo no qual os estudantes ligam o IHHGEDFN de 

suas ações e o objetivo do tópico para cada um dos níveis de descrição dentro da 

estrutura do tópico. 

 

O modelo conversacional é mostrado no diagrama da figura abaixo através do fluxo de 

trabalho entre o tutor e o estudante durante a aprendizagem. Certas atividades (caixas azuis) 

são interativas e acontecem através da mediação. Outras atividades (caixas amarelas) são 

internas para o estudante ou para o professor. Se supusermos que o uso de um VLE envolve 

mediação, então esse modelo fornece um claro conjunto de requisitos para avaliação da 

situação de um sistema para dar suporte aos processos que formam a base da aprendizagem 

interativa. 
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Figura 4: Quadro conversacional (LAURILLARD (1993), apud BRITAIN e LIBER (2001)). 

 

 

As ações do fluxo de trabalho que surgem na mediação interativa são as seguintes: 

1. Presença do professor/redescreve concepções. 

2. Presença do estudante/redescreve concepções. 

3. Professor levanta um conjunto de atividades de micro-mundo. 

4. Estudantes interagem com atividades micro-mundo. 

5. O sistema propicia IHHGEDFN da ação. 

6. Estudantes modificam ações em função do IHHGEDFN.  

�
�
�
�
�
�
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&ULWpULRV�GH�DYDOLDomR�SDUD�9/(V�
 

 

Para avaliar um ambiente virtual de aprendizagem usando o FRQYHUVDWLRQDO�IUDPHZRUN é 

necessário estabelecer que ferramentas estão disponíveis dentro do VRIWZDUH que permitem o 

diálogo e a ação para mutuamente influenciar um ao outro, permitindo modificações das 

concepções e ações da parte dos estudantes. Também é necessário estar capacitado para dizer 

que nível de estruturação é proporcionado para cada interação.  

 

O ponto crucial na perspectiva da FRQYHUVDWLRQDO�IUDPHZRUN é que os professores devem 

estar capacitados para construir atividades de aprendizagem a partir de uma conversação com 

os estudantes em nível de concepção e da identificação de objetivos de aprendizagem de um 

tópico em questão. Então, para um dado ambiente de aprendizagem precisamos considerar se 

as ferramentas possibilitam tanto as conversações estruturadas quanto as ações, além do quão 

bem elas permitem diálogos integrados com ação. 

 

)HUUDPHQWDV�GLVFXUVLYDV�
Todos os VLEs apresentam alguma tecnologia que possibilita uma conversação, porém, 

é importante considerar se o VLE potencializa a tecnologia de H�PDLO para suportar a 

conversação como uma parte integral da aprendizagem, ou seja, é possível acessar a 

conversação diretamente do tópico de aprendizagem dentro da estrutura do curso ou o usuário 

tem que sair do espaço de trabalho do curso para continuar a conversação? A ferramenta de H�
PDLO ou conferência permite que sejam anexados documentos com a mensagem? Desta forma, 

é possível extrair o arquivo anexado dentro da estrutura de trabalho do curso? A ferramenta 

permite que objetivos de aprendizagem sejam especificados e gravados na base da 

conversação? É possível que os objetivos de aprendizagem combinados sejam mostrados 

numa localização distinta com o respectivo tópico de aprendizagem? 

 

$GDSWDELOLGDGH�
Há facilidade para adaptar as atividades associadas com um tópico de aprendizagem de 

acordo com as necessidades de um estudante individualmente ou de sub-grupos de estudantes, 

reveladas pela conversação? A construção de questões dos estudantes de um mesmo grupo 

pode ser facilmente diferenciada dentro do VLE, uma vez que um curso ou atividade de 
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aprendizagem está em desenvolvimento? 

�
,QWHUDWLYLGDGH�
Um pré-requisito básico de um VLE é que ele dever ser interativo. Um VLE deve 

permitir que os estudantes reestruturem o material apresentado, utilizando seus próprios 

recursos, material de anotações, simulações etc. Em outras palavras, o estudante não deve ser 

meramente um observador passivo dos "micro-mundos" construído pelo professor, mas sim, 

deve ser pró-ativo na formatação do curso. 

 

5HIOH[mR�
O quanto o VLE permite ao professor ajudar o estudante a fazer links do IHHGEDFN�

detalhado de suas ações com o objetivo do tópico? Uma ferramenta de mapa conceitual pode 

representar uma ajuda importante a esse respeito. Alternativamente, deveria ser possível 

realizar um discurso contextualizado em todos os níveis da estrutura do tópico.  

 

 

&RQVWUXLQGR�XP�TXDGUR�GH�DYDOLDomR�
�
�
A construção de um quadro de avaliação para VLEs usando a modelo conversacional 

pode ser realizado de várias formas. O primeiro modo sugerido envolve a construção de uma 

tabela que descreve que ferramentas estão disponíveis em cada um dos estágios de interação 

descritos no modelo. Adicionalmente, ele descreve que suportes são fornecidos para 

estruturação da conversação e atividades. Este é um elemento importante nas diretrizes de 

avaliação porque ajuda a descrever quão bem as ferramentas são integradas. A tabela abaixo 

mostra um quadro de avaliação para VLEs usando a interação do modelo conversacional 

como um critério dentro do qual se identificam as ferramentas e níveis de estruturação 

fornecida pelo VLE. Para cada interação são fornecidos exemplos do que se pensa ser um 

VLE integrado. 
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� )HUUDPHQWDV� (VWUXWXUDomR�
���3UHVHQoD�GDV�FRQFHSo}HV�
GR�SURIHVVRU�

Que ferramentas o professor pode 
ter a mão? Texto, vídeo, áudio, 
imagens? 

O professor pode facilmente colocar 
junto diferentes formatos multimídia 
para apresentar concepções? Esses 
podem ser lidos e alterados para 
serem representados de um modo 
diferente? 

���3UHVHQoD�GDV�FRQFHSo}HV�
GR�HVWXGDQWH�

O estudante pode interagir com o 
professor através do sistema? O 
estudante tem possibilidade de 
autoria multimídia? Mesmo que 
seja somente texto, como o 
estudante se comunica com o 
professor? 

O diálogo entre estudantes e 
professor é o centro do modelo 
conversacional e a forma como este 
é visualizado por ambos, tutor e 
estudantes, é muito importante. A 
conversação deveria ser o centro da 
atividade em VLE. 

��� &RQMXQWR� GH� PLFUR�
PXQGRV�GR�SURIHVVRU�

Ferramentas de autoria multimídia 
para criar materiais do curso, 
combinados ou programas de 
simulação linkados , VRIWZDUHV 
para testagem, tais como 
programas de criação de testes. 

Num VLE a noção de micro-mundos 
é aplicada em diferentes níveis. O 
ponto mais importante na 
perspectiva do modelo 
conversacional é que ele deve ser 
versátil o suficiente para ser 
adaptado para um estudante 
individualmente. 

���,QWHUDomR�GRV�HVWXGDQWHV�
FRP�PLFUR�PXQGRV�

Veja item 3 acima Novamente a noção de micro-
mundos pode ser vista em vários 
níveis. Há uma preocupação maior 
com o lado do estudante do que 
simplesmente disponibilizar a 
visualização de um conteúdo 

��� 7XWRU� IRUQHFH� IHHGEDFN�
SDUD�R�HVWXGDQWH�

O tutor pode usar as ferramentas de 
comunicação para dar IHHGEDFN 
para o estudante no contexto das 
atividades realizadas por eles? 

O ponto mais importante é que o 
IHHGEDFN pode ser facilmente 
relacionado com a ação - e a 
discussão poderia ser linkada ou 
combinada no domínio da ação. 

��(VWXGDQWHV�PRGLILFDP�DV�
Do}HV��

Os estudantes podem retornar para 
as atividades e modificar suas 
ações baseadas no IHHGEDFN 
recebido pelo tutor? 

 

Tabela 11: Critérios de avaliação de VLEs usando o modelo conversacional. (BRITAIN e 

LIBER, 2001, p. 17). 

 

 A avaliação também pode ser construída utilizando os princípios do modelo 

conversacional, a saber: discursivo, adaptativo, interativo e reflexivo.  

 

 O ponto fundamental é que as atividades e o conjunto de estruturas devem ser 

adaptáveis em suas bases dando prioridade à discussão. Esta é uma poderosa diferença 

presente nos VLEs que são pensados para serem verdadeiramente interativos, opondo-se aos 

VLEs que são desenhados para entrega de conteúdos. 
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� ������9LDEOH�6\VWHPV�0RGHO�
 

 

 A principal preocupação dos VLEs talvez esteja em como ele permite o gerenciamento 

de grupos de aprendizes. Em seu 9LDEOH�6\VWHPV�0RGHO (VSM) BEER (1981), apud BRITAIN 

e LIBER (2001), diz que a estrutura de uma organização se refere primeiramente ao 

gerenciamento da complexidade de interações entre seus membros, buscando manter a 

identidade e os objetivos. As regras de organização dos membros definem que canais de 

comunicação estão disponíveis, para então definir, com quem eles podem interagir. Numa 

organização altamente hierarquizada, como, por exemplo, o exército, a única comunicação 

válida é com os superiores imediatos ou subordinados imediatos; numa organização mais livre 

como as universidades, há mais opções de comunicação, dependendo da estrutura e de seus 

membros. 

 

Figura 5: Organização e o ambiente (BRITAIN e LIBER, 2001, p. 23) 

 

 Na figura 5, V simboliza a variedade, a medida da complexidade. Em termos formais, 

é a variedade de ambientes que é muito maior que a variedade de organizações. Desta forma, a 

organização pode amplificar esta variedade ou atenuar o ambiente. 

 

 O problema chave para uma organização manter esta viabilidade está em como 

gerenciar a complexidade encontrada nas situações. É preciso gerenciar necessidade para 

administrar a complexidade da força de trabalho ou operação. A forma como isso é feito 

determina o tipo de organização. 
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Figura 6: 7KH�6LPSOH�9LDEOH�6\VWHP�0RGHO (BRITAIN e LIBER, 2001, p. 24) 

 

 Várias abordagens têm sido adotadas em organizações. Uma delas consiste em tentar 

aprisionar a complexidade potencial limitando a ação do grupo de trabalho através da 

demarcação estrita e definição da tarefa - modelo taylorista. O problema com isto é que a 

flexibilidade organizacional é perdida, e as habilidades do grupo de trabalhadores, as quais 

poderiam beneficiar a empresa, não são totalmente exploradas. Uma outra abordagem procura 

formas nas quais as operações podem tornar-se autogerenciáveis. Essa requerer um número de 

canais de comunicação entre a gestão e operação de tarefas específicas, incluindo: 

• Fontes de negociação. 

• Coordenação. 

• Monitoramento. 

 

Há também a necessidade dos canais de comunicação propiciarem a auto-organização e 

permitirem diferentes elementos operacionais para interação com cada um dos outros 

envolvidos na gestão. A auto-organização permite que os elementos operacionais absorvam 

muito mais de sua própria complexidade. Como esses canais de comunicação são construídos, 

determina a flexibilidade e a efetividade organizacional. A figura 7 mostra como a auto-

organização entre sub-sistemas em uma organização pode reduzir a carga dos canais de 

comunicação com a gestão sem ter que introduzir uma arquitetura hierárquica fixa. 
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Figura 7: 7KH�9LDEOH�6\VWHP�0RGHO (BRITAIN e LIBER, 2001, p. 24). 

 

Esse modelo pode ser expandido para a educação. Ainda há mais um aspecto de alta 

relevância que é o conceito de recursão. O VSM é particularmente poderoso devido ao fato 

dele sugerir que organizações podem ser vistas como consistindo de pequenas, mas 

potencialmente viáveis organizações, trabalhando juntas para atingir benefícios mútuos.  

 

 

2�960�H�D�HGXFDomR�
�
�
Os VLEs representam tanto ameaça quanto oportunidade para as universidades e outros 

estabelecimentos educacionais.  Ameaça para a certeza tradicional, oportunidade para a 

crescente eficiência e eficácia. É necessário compreender os VLEs em termos organizacionais 

para visualizar os tipos de impacto que eles podem ter, e ser capaz de explorá-los em nosso 

favor. Segundo BRITAIN e LIBER (2001), os aprendizes que utilizam um VLE para realizar 

um determinado curso, são vistos como trabalhadores de uma empresa educacional e não 

como clientes. São os aprendizes que têm que "trabalhar" para criar a mudança neles mesmos 

- a aprendizagem. Esse processo é facilitado, suportado, coordenado e monitorado por 

professores, mas é realizado por aprendizes, os quais se comprometem com o processo. A 

aplicação do VSM nesse nível pode ser vista a seguir. 
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Figura 8: O VSM aplicado para um curso (BRITAIN e LIBER, 2001, p. 26). 

 

 As questões que precisam ser feitas se relacionam a como o quadro organizacional 

possibilita a operação e adaptação de cursos.  

 

)RQWHV� GH� QHJRFLDomR: Como os aprendizes negociam seus "contratos de 

aprendizagem" com seus professores? É um momento ou um processo contínuo? Quais são os 

acordos mútuos e as responsabilidades? Qual é a característica da negociação? 

 

&RRUGHQDGRU� Os aprendizes podem colaborar na construção de suas aprendizagens? 

Como? Está prevista a exploração? 

 

0RQLWRUDPHQWR� Como o professor monitora se a aprendizagem está ocorrendo, para 

então, se necessário, poder adotar alguma ação remedial? 

 

,QGLYLGXDOL]DomR� Como cada estudante pode encontrar suas próprias fontes e ampliar 

sua própria aprendizagem independentemente de outros? Ele pode contribuir com suas 

descobertas com o grupo? 

 

$XWR�RUJDQL]DomR� Que espaços ou ferramentas estão disponíveis para possibilitar aos 

aprendizes se organizarem como um grupo, fora do campo de ação do professor? 
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$GDSWDomR� é possível para o professor adaptar o curso e as fontes à luz da experiência 

alcançada durante sua operação? 

 

Essas questões são igualmente válidas para uma organização de ensino formal e para 

aprendizagem virtual: as respostas é que são diferentes. Embora haja variações consideráveis 

na aprendizagem sem tecnologia, o mais comum e tradicional modelo pode ser caracterizado 

da seguinte forma. 

 

)RQWHV�GH�QHJRFLDomR� há normalmente uma negociação não real - cada aprendiz pega 

as mesmas fontes (lições, lista de leituras etc), embora possa ser possível dar alguma atenção 

individual se o grupo do curso não for tão grande. Igualmente a responsabilidade do aprendiz 

é simplesmente retornar tarefas, dissertações ou passar nos exames. 

 

&RRUGHQDGRU� nas abordagens mais tradicionais, o coordenador simplesmente não 

existe - não se espera que os estudantes trabalhem juntos, e se eles o fazem, não há previsão 

feita para isso. Os professores que dão suporte ao grupo normalmente estruturam as 

aprendizagens dentro das lições existentes e nenhuma provisão é feita para tarefas de grupo ou 

outras ações fora das seções disponíveis. Desta forma, o coordenador apenas aplica o ensino 

formal, realizado por meio do que foi disponibilizado, no qual é assegurado que todos os 

estudantes tenham exatamente o mesmo "regime" de ensino e atividades de laboratório. 

 

0RQLWRUDPHQWR� pode ser realizado através de formas de avaliação contínua ou através 

de tutorias de um para um, onde os professores podem examinar como um estudante está 

desenvolvendo suas compreensões e competências. Entretanto, quando a classe é muito 

grande este é, normalmente, o aspecto que sofre mais. Em alguns casos os professores podem 

ampliar sua capacidade de monitoramento usando alunos pós-graduados como grupo de 

tutores ou tutores pessoais, porém, isto pode não ser satisfatório, se a área do assunto do curso 

for muito distante dos conhecimentos dos tutores. 

 

$SUHQGL]DJHP�DXW{QRPD� os estudantes são capazes de usar bibliotecas para encontrar 

material adicional para servir de suporte para as suas aprendizagens. Esse fato é talvez o que 

melhora a falta de suporte individual oferecido pelos cursos. Entretanto, poucas indicações 

têm sido proporcionadas aos estudantes sobre como podem encontrar mais facilmente o que 
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precisam. 

 

$XWR�RUJDQL]DomR� há uma pequena evidência da existência de alguma estrutura formal 

que ajude os estudantes a organizarem trabalhos ou estudos em grupo. Mesmo que os 

estudantes possam formar grupos de estudo, nenhum tempo, espaço ou conselho é dado para 

isso, exceto em uns poucos exemplos de cursos de habilidades de estudo fornecidos para 

grupos de aprendizagem. 

 

$GDSWDELOLGDGH� os professores podem adaptar seus ensinamentos para as necessidades 

dos seus aprendizes, pela mudança de conteúdo das lições, o modo como são apresentadas e 

as fontes de suporte que eles usam. Entretanto, essas abordagens normalmente são grosseiras 

por atenderem as necessidades de um grupo e não as individuais. 

 

Nesse último ponto está o que é mais significativo. No cenário formal entende-se que os 

estudantes que seguem um curso de estudo são, em grande extensão, similares e então uma 

abordagem de ensino idêntica irá de acordo com suas necessidades. Na verdade, o processo de 

seleção também trata o grupo de aprendizes como homogêneo. O ensino formal é desenhado 

para permitir que o professor trate o grupo de aprendizes como se eles fossem um.  

 

Todos esses tópicos: fontes de negociação, coordenação, monitoramento, 

adaptabilidade, auto-organização e individualização podem ser afetados pelo uso da 

tecnologia. Como eles são afetados depende das facilidades e da flexibilidade que um sistema 

em particular oferece. Para o modelo conversacional, o critério organizacional é crucial 

quando se leva em consideração a escolha de um VLE. 

 

Um dos principais benefícios do VSM é que ele investiga minuciosamente se um 

sistema pode suportar uma base de recursos (fontes), uma abordagem de ensino centrada no 

estudante, amplificar a variedade de ensino e atenuar a variedade no grupo de aprendizes para 

tornar a abordagem de ensino viável - mas sem tratar os aprendizes como se eles fossem todos 

iguais.  

 

Desta forma, os modelos apresentados, um de uma perspectiva educacional e outro de 

uma perspectiva organizacional podem, de certa forma, ser usados para fornecer um quadro de 
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avaliação mais eficiente para VLEs.  

 

O modelo conversacional tem seu foco nas interações entre um estudante individual e o 

tutor, sendo que uma avaliação dessa perspectiva ajuda identificar o quanto um VLEs pode 

suportar que atividades individualizadas sejam construídas por um estudante. A atividade 

deve ser baseada prioritariamente nas discussões com os estudantes para identificar e juntar o 

que é incompatível no domínio conceitual entre tutor e estudante. 

 

O modelo VSM dá ênfase sobre como o VRIWZDUH ajuda o tutor a gerenciar a 

conversação e a construção de atividades individualizadas para um grande número de 

estudantes. Desta forma, um VLE para ser eficiente deve propiciar ao tutor fazer isso. Não 

basta apenas apresentar a facilidade de ser adaptado durante o uso, é preciso também propiciar 

para o estudante a auto-organização, reunir recursos e publicar materiais no sistema. 

 

Tendo como base o exposto acima, propõe-se, nesse estudo, uma ampliação dos 

modelos anteriores, levando-se em consideração critérios não apontados pelos mesmos. Desta 

forma, apresenta-se o Modelo interacionista/construtivista sistêmico para a avaliação de 

ambientes virtuais de aprendizagem.  

 

 

� ������0RGHOR�LQWHUDFLRQLVWD�FRQVWUXWLYLVWD�VLVWrPLFR�
 

 

Muitas avaliações comparativas de ambientes virtuais de aprendizagem têm sido 

realizadas, porém a maior parte delas utiliza-se de critérios um tanto reducionista, sendo em 

sua maioria baseadas no número de características técnicas importantes que o sistema 

apresenta. Outras já apresentam alguma preocupação com o aspecto didático-pedagógico e 

também com o administrativo. Um olhar complementar, mais abrangente e sistêmico pode ser 

proposto para a análise desses ambientes incluindo a concepção epistemológica sobre a qual 

foi desenvolvido, a funcionalidade, a usabilidade e a avaliação do sistema, sobretudo no 

contexto humano ou sistemas organizacionais dentro dos quais ele está embutido. Não basta 

apenas saber quais são as características principais de um sistema, é necessário saber como 

elas são integradas para facilitar a aprendizagem e administração e que metáforas são 
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construídas para guiar o modo como o sistema é usado. É necessário um olhar mais holístico 

sobre a avaliação, que nos permita conhecer sobre que princípios educacionais os sistemas 

foram desenhados e quão bem os educadores e aprendizes podem utilizar seus recursos e 

ampliá-los (ser co-autores do sistema). O principal objetivo é propor uma estratégia de 

avaliação de uma perspectiva técnica, didático-pedagógica, comunicacional/social e 

administrativa.  

�
�
&DUDFWHUtVWLFDV�FKDYHV � �GR�PRGHOR�LQWHUDFLRQLVWD�FRQVWUXWLYLVWD�VLVWrPLFR�

�
 

Tomando como referência os modelos descritos por BRITAIN e LIBER (2001)2, 

(&RQYHUVDWLRQDO�)UDPHZRUN�e�VSM) e o contraste entre o paradigma que norteia o processo 

educacional, numa Cultura de Ensino fundamentada numa Sociedade Industrial e o paradigma 

da Cultura da Aprendizagem, impulsionado pela Sociedade em Rede expostos no capítulo III, 

propomos uma avaliação a partir do paradigma da sociedade em rede, nas seguintes 

perspectivas: técnica, didático-pedagógica, comunicacional-social e administrativa, de acordo 

com os seguintes critérios: 

 

3HUVSHFWLYD�7pFQLFD�
�

&ULWpULRV� 'HVFULomR�
6XSRUWH�WHFQROyJLFR� O ambiente é integrado por espaços que permitem a construção, a 

livre exploração, a descoberta, a invenção, serve como ponto de 
encontro para o diálogo entre diversos interagentes que se reúnem 
em trabalho cooperativo. 
A interface construída se ocupa do “devir-outro”. Há espaços e 
condições para que qualquer questão possa ser colocada e as 
respostas possam ser construídas.  
O suporte pode ser visto como ferramenta de desenvolvimento 
cognitivo que possibilita novas formas de pensamento e convivência.�

)HUUDPHQWDV� GH�
JHUHQFLDPHQWR� H� JHVWmR� GR�
DPELHQWH�

�

                                                           
1 As diferentes perspectivas, com seus respectivos critérios apresentados nesse modelo foram utilizados para dar 
suporte à construção do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, apresentado no capítulo 5, em sua primeira 
versão, e no capítulo 7, em sua segunda versão, sendo essa última a que incorpora o maior número de critérios 
presentes no modelo. 
2 BRITAIN, Sandy; LIBER, Oleg. $� )UDPHZRUN� IRU� 3HGDJRJLFDO� (YDOXDWLRQ� RI� 9LUWXDO� /HDUQLQJ�

(QYLURQPHQWV. Bangor: University of Wales, 1999. Disponível em: <http://www.jtap.ac.uk/reports/htm/jtap-
041.html>Acesso em: junho 2001.  
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Criação de perfis de acesso 
para atores�

Possibilita a criação de perfis de acesso para os diferentes atores que 
fazem parte do ambiente. 

Adiciona/remove atores� Possibilita incluir e/ou excluir atores do ambiente. 
Armazenamento e visualização 
dos dados dos atores 

Possibilita o arquivamento dos dados incluídos pelos diferentes 
atores que participam do ambiente. 

Histórico de ações dos atores Fornece um histórico das ações realizadas pelos atores. 
Avaliação do ambiente Permite que seja realizada a avaliação contínua do ambiente pelos 

diferentes atores através de formulários. 
)HUUDPHQWDV� GH� JHVWmR� GH�
FRPXQLGDGHV 

 

Criação de comunidades e 
micro-comunidades�

Possibilita a configuração da comunidade de aprendizagem do ponto 
de vista tecnológico, didático-pedagógico e comunicacional/social. 
Define parâmetros da comunidade, gerenciamento da comunidade e 
gerenciamento de arquivos.  

Consulta as comunidades e 
páginas pessoais dos 
participantes�

Possibilita inserir, consultar e excluir nomes dos participantes de 
uma comunidade e informações sobre os mesmos.  

Interação entre comunidades� Possibilita a interação entre participantes de comunidades diferentes. 
Adiciona recursos� Permite incluir diferentes recursos que compõe comunidade. 
Mapa das interações Possibilita a criação de mapas a partir das interações realizadas nos 

diferentes espaços de comunicação (fóruns, lista de discussão, FKDW 
etc.) 

Avaliação da comunidade Permite que os participantes realizem avaliação contínua da 
comunidade através de formulários. 

)HUUDPHQWDV� GH� DXWRULD�
�SURIHVVRU�H�RX�HVWXGDQWH��

 

Criação e importação de 
informações�

Possibilita aos participantes criar, importar e disponibilizar 
diferentes informações. 

Armazenamento de marcadores� Possibilita criar base de informações para rápido acesso. 
Metadados� Permite inserir e consultar informações sobre um determinado 

objeto. 
Recursos multimídia� Permite inserir, acessar, visualizar, armazenar e alterar materiais do 

tipo: texto, imagens, áudio e vídeo, apresentações SRZHU�SRLQW, 
atividades em multimídia, simulações, etc. 

Criação de páginas� Possibilita a edição de páginas pelos participantes. 
Biblioteca 2QOLQH� Permite criar categorias, inserir, consultar e excluir referências 

eletrônicas em diferentes meios. 
Área para XSORDG de arquivos� Permite inserir e consultar arquivos. 
Criação/gestão de Árvores do 
Conhecimento (rede de 
significações)�

Possibilita a criação, consulta e a gestão de redes de significações 
individuais. 

)HUUDPHQWDV� GD� iUHD�
LQGLYLGXDO� �:HEIROLR�
LQGLYLGXDO��

 

Apresente-se Permite inserir e consultar informações que apresente o participante. 
Diário Permite inserir, consultar, alterar e excluir registros de 

sistematizações individuais. 
Agenda individual Permite inserir, consultar e excluir compromissos. 
Banco de arquivos Possibilita a criação de base de dados individual. 
)HUUDPHQWDV� GD� iUHD� GD�
FRPXQLGDGH� �:HEIROLR�
FROHWLYR��

 

Orientação da comunidade Permite inserir, consultar, alterar e excluir planejamento, 
orientações, articulações e problematizações para o desenvolvimento 
de ações da comunidade. 

Banco de projetos Permite inserir, consultar, acompanhar e avaliar projetos de 
aprendizagem desenvolvidos cooperativamente. 

Banco de Permite inserir, consultar e acompanhar a proposição e resolução 
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desafios/problemas/casos� individual e/ou coletiva de desafios/casos/ problemas. 
Escreva junto Possibilita a construção cooperativa de um texto. 
Oficinas Possibilita a criação de oficinas que subsidiem o desenvolvimento de 

projetos de aprendizagem, resolução de desafios/problemas/casos. 
Trabalho de campo Permite inserir e consultar registros de atividades extra-classe. 
)HUUDPHQWDV� GH� 6HUYLoRV�
�DSRLR� 

 

Ferramentas de busca � Possibilita a consulta rápida a um assunto específico. 
Compilador de textos Gera em formato de um texto único todas as mensagens enviadas 

numa lista de discussão, fórum, etc. 
Calendário Permite criar calendário do ambiente, comunidades e atividades de 

uma determinada comunidade. 
Agenda Permite inserir, consultar e excluir eventos programados. 
Fale Conosco Possibilita a comunicação rápida e individualizada. 
FAQ Disponibiliza questões e respostas sobre o ambiente. 
)HUUDPHQWDV� GH� ,QWHUDomR�
6tQFURQD�

 

&KDW� Permite criar e disponibilizar salas de FKDW para a troca coletiva de 
mensagens em tempo real com possibilidade de envio de arquivo 
anexado. 

Videoconferência� Possibilita a troca coletiva de mensagens em tempo real com 
possibilidade de som e imagem em tempo real. 

:KLWHERDUG� Possibilita a construção coletiva de uma determinada atividade e o 
compartilhamento de VRIWZDUH e arquivos. 

)HUUDPHQWDV� GH� ,QWHUDomR�
DVVtQFURQD�

 

Correio ou H�PDLO interno� Propicia a comunicação direta entre o professor e o aluno e entre os 
alunos. 

Lista de discussão� Possibilita a criação de lista de discussão sobre um assunto 
específico. 

Fóruns de discussão� Permite criar e disponibilizar fóruns sobre um tema específico para a 
interação entre participantes.  

Mural ou quadro de notícias e 
avisos�

Permite inserir, consultar, alterar e excluir informações notícias e 
avisos importantes.  

Glossário Permite inserir, consultar, alterar e excluir conceitos. 
Cafezinho virtual Possibilita a troca informal de mensagens, convites, etc. 
Troca de arquivos� Propicia a troca de arquivos entre os participantes. 
)HUUDPHQWDV�GH�$YDOLDomR�  
Autoria cooperativa de formas, 
instrumentos e critérios de 
avaliação 

Permite definir coletivamente, inserir, consultar, alterar e excluir 
formas, instrumentos e critérios de avaliação. 

Auto-avaliação Permite descrever, inserir e consultar o processo de aprendizagem 
individual (desenvolvimento) segundo os critérios estabelecidos. 

Avaliação do grupo Permite descrever, inserir e consultar o processo de aprendizagem 
coletiva (desenvolvimento) segundo os critérios estabelecidos. 

Avaliação do professor Permite descrever, inserir e consultar o processo de aprendizagem 
individual (desenvolvimento) segundo os critérios estabelecidos. 

Histórico qualitativo Permite consultar e acompanhar as atividades desenvolvidas por 
cada um dos integrantes de uma determinada comunidade. 

Histórico quantitativo Gera relatórios com dados estatísticos do ambiente, de comunidades 
e individual. 

Tabela 12: Perspectiva Técnica 
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�
�
3HUVSHFWLYD�'LGiWLFR�SHGDJyJLFD�
�

&ULWpULRV� 'HVFULomR�
Paradigma� Interacionaista/construtivista. 
Foco do sistema� Na aprendizagem, na construção do conhecimento, na colaboração, na 

cooperação, na autonomia, no desenvolvimento de competências e 
habilidades, no respeito ao ritmo de desenvolvimento.  

Ambiente de 
aprendizagem�

Heterárquico, flexível, participativo, centrado na interação, na relação. 
Ponto de encontro para trocas, construção do conhecimento, trabalho 
cooperativo (as regras, direção e atividades são elaboradas pelo grupo, 
consenso entre os participantes). Gera respeito mútuo e solidariedade 
interna. Favorece a autonomia onde prevalece a autoridade. Propicia o 
trabalho interdisciplinar. 

Ensino� Baseado na interação, no trabalho cooperativo, no desenvolvimento de 
projetos, desafios/casos/problemas, na problematização, na construção 
através de um processo dialogado. Parte do que aluno já conhece. 

Currículo Construído no processo, não há uma seqüência única e geral, construção de 
redes de significação. Os pré-requisitos são definidos pelo aluno, 
juntamente com o professor em função do que deseja conhecer e o que já 
sabe. Interdisciplinar - em rede - do todo para as partes 
Parte de questões dos alunos, necessidades, vontades, desejo. 

Metodologia Interativa e problematizadora, centrada na pesquisa e manipulação, 
aprender a pensar - identificação e resolução de problemas, aprender a fazer 
perguntas, trabalho cooperativo. 

Avaliação Foco no processo, na observação, no desenvolvimento. Valoriza a interação 
e a relação entre pontos de vistas para a compreensão, aprofundamento e 
ampliação de conceitos, verificados através do uso dos conhecimentos para 
desenvolver projetos, solucionar desafios/problemas casos, evidenciados 
nos espaços de interação e nas produções disoponibilizadas nos ZHEIROLRV. 
Formativa, continuada e metacognitiva, usada como correção de rumos. 

Capacitação dos 
professores 

Continuada e formativa em serviço, centrada no processo de aprendizagem, 
interação, desenvolvimento. 

Aquisição de 
conhecimento 

Em qualquer lugar, a qualquer hora - sociedade interligada. Não é linear, 
nem previsível, incompatível com a idéia de caminhar do mais fácil para o 
mais difícil. 

Aprendizagem 
autônoma 

Possibilita aos aprendentes encontrarem suas próprias fontes para ampliar 
sua aprendizagem independentemente de outras pessoas e contribuírem com 
o grupo com suas descobertas. 

Reflexão Possibilita ao professor auxiliar os estudantes no processo de estabelecer 
relações entre o feedback de suas ações com os objetivos definidos. 

Tabela 13: Perspectiva Didático-pedagógica 

�
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�
3HUVSHFWLYD�&RPXQLFDFLRQDO�VRFLDO�
�

&ULWpULRV� 'HVFULomR�
Espaço 
informacional 

Permite ter informações gerais do ambiente e das comunidades. 
Disponibiliza tutoriais. 

Fontes de 
negociação 

Possibilita a realização de um planejamento participativo e flexível. Os 
estudantes continuamente negociam seus "contratos de aprendizagem" com os 
professores. Definem acordos mútuos e responsabilidades. 

Ferramentas 
discursivas 

As ferramentas de comunicação são integradas.  
É possível dentro do mesmo ambiente abrir um material disponibilizado e 
realizar um processo de conversação sobre o assunto.  
A ferramenta de e-mail ou conferência permite que sejam anexados 
documentos com a mensagem, permitindo extrair o arquivo anexado dentro da 
estrutura de trabalho.  
A ferramenta permite que objetivos de aprendizagem sejam especificados e 
gravados na base da conversação.  
É possível que os objetivos de aprendizagem combinados sejam mostrados com 
o respectivo tópico de aprendizagem. 
Ambas as concepções do professor e dos estudantes estão acessíveis para todos. 
Possibilita a definição cooperativa de objetivos de aprendizagem. 
Possibilita a ação, produção e recebimento de feedback sobre os objetivos 
definidos. 

Interação Possibilita a interação Mútua na qual: 
O sistema é aberto, apresenta fluxo dinâmico, ressaltando a importância do 
contexto.  
A evolução e o desenvolvimento são constantemente construídos através 
de negociações realizadas pelos interagentes. 
As ações interdependentes influenciam o comportamento do outro e tem 
seu comportamento influenciado a cada evento comunicativo, 
possibilitando que a relação se transforme. 
O WKURXJKSXW �

 se dá pelo confronto da mensagem recebida com a 
complexidade cognitiva do interagente. O WKURXJKSXW�afeta o LQSXW em uma 
forma que o RXWSXW jamais pode ser totalmente previsto - leva em conta 
uma complexidade global de comportamentos. 

Interatividade Possibilita a ação do estudante para atingir os objetivos. 
Permite o fornecimento de feedback significativo para as ações de acordo com 
os objetivos. 
Possibilita que os estudantes reestruturem o material, usando seus próprios 
recursos, anotações, significações. 

Aluno É visto como produtor ativo, agente do processo de aprendizagem, sujeito com 
conhecimentos prévios, pensadores que elaboram teorias sobre o mundo, 
pesquisador, autônomo, participativo, cooperativo, comprometido com a 
reflexão crítica, localiza e reflete sobre as informações, decidindo junto o rumo 
do processo. Intervem na realidade, interage, estabelece relações, realiza 
articulações e transfere conhecimentos. 

Professor É visto como mediador, co-participante, explorador, investigador, facilitador, 
instigador, problematizador, orientador, articulador do processo de 
aprendizagem. Apresenta comportamento interativo, é um educador, animador 
da inteligência, da aprendizagem. Postura próativa frente as TICs. 

Tabela 14: Perspectiva Comunicacional-social 

�
�
�
�

                                                           
3 É o que ocorre entre o LQSXW e o RXWXSXW. 
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�
3HUVSHFWLYD�$GPLQLVWUDWLYD�
�

&ULWpULRV� 'HVFULomR�
Atores/Funções $'0���$GPLQLVWUDGRU - fornece suporte ao conceptor. 

&� �� &RQFHSWRU� - cria e projeta comunidades, juntamente com o 
orientador/articulador, define perfis para usuários, possibilita a combinação e 
comunicação entre comunidades, desenvolve discussão técnica, pedagógica e 
comunicacional-social sobre o uso do ambiente, avalia o ambiente na sua 
relação com os administradores e orientadores/articuladores. 
2�$� ��2ULHQWDGRU�DUWLFXODGRU - apresenta, cria e desenvolve um projeto de 
comunidade, gerencia o andamento da comunidade, inclui, altera ou exclui 
material, analisa o desempenho da comunidade, tendo como base a avaliação 
qualitativa e quantitativa. Avalia o uso do ambiente com alunos e conceptores. 
$���$OXQR - utiliza o ambiente num processo de interação como co-construtor 
da comunidade, avalia o ambiente com os colegas e orientadores/articuladores. 
6���6HFUHWiULR - gerencia inscrições, matrícula, certificação, senhas, possibilita 
análise estatística, disponibiliza informações sobre as comunidades, realiza 
EDFNXS dos dados. 

Adaptabilidade Permite que o professor use a relação entre suas concepções e as dos estudantes 
para determinar a continuação do processo de aprendizagem. 
Possibilita ao professor adaptar as atividades de acordo com as necessidades 
individuais e/ou de grupos. 

Coordenador Os aprendizes podem colaborar no desenvolvimento de suas aprendizagens. A 
exploração, o trabalho coletivo é previsto. 

Monitoramento Possibilita que o professor monitore se a aprendizagem está ocorrendo e como 
está ocorrendo, através da ferramenta de avaliação qualitativa para então, se 
necessário, poder adotar alguma ação remedial. 

Auto-organização Permite a criação de espaço ou combinação e utilização de ferramentas para 
possibilitar que os aprendizes se organizem como um grupo, fora do campo de 
ação do professor. 

Sistema educacional Sistema aberto, organizado em comunidades de aprendizagem, redes de 
convivência. Possibilita o desenvolvimento da educação a distância e gestão do 
conhecimento. 

Estrutura Em rede, interdisciplinar A organização se dá por áreas/células/disciplinas 
afins, temas, projetos de aprendizagem ou programas de aprendizagem. 

Tabela 15: Perspectiva Administrativa 

 

A maioria das ferramentas que são incorporadas dentro de VLEs pode ser encontrada 

separadamente em outros pacotes, de alguma forma a grande atratividade de um VLE está na 

integração que ele propicia, sendo que a maior parte dos benefícios que um VLEs pode 

propiciar está no seu potencial para suportar estilos de aprendizagem. Isso se refere a: 

• Aprendizagem cooperativa 

• Aprendizagem orientada por discussão 

• Aprendizagem centrada no estudante 

• Aprendizagem por projetos 

• Aprendizagem por desafios/problemas/casos 

• Aprendizagem baseada na integração de diferentes recursos. 
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Tipicamente esses estilos de aprendizagem têm sido suportados através de oficinas de 

trabalho, criação de grupos de discussão, seminários e projetos de trabalho em pequenos 

grupos. Entretanto, essas atividades têm sido cada vez mais relegadas a um segundo plano e 

empurradas para fora do tempo do estudante universitário em sala de aula. Isso tem 

acontecido devido a fatores tais como o aumento da pressão do tempo sobre o corpo docente, 

aumento do número de estudantes e o aumento da pressão econômica. 

 
Como a rede de ofertas tem sido ampliada, há uma grande diversidade entre os 

estudantes - em termos de EDFNJURXQGV, idade, experiência, educação e expectativas. Ainda, 

devido à pressão de um ingresso numeroso de estudantes, os professores têm sido forçados a 

sacrificar precisamente essas atividades que permitem que a diversidade seja possível de ser 

gerenciada, em favor de um modelo de entrega de conteúdo uniforme que tem economia de 

escala, mas que ignora essencialmente a diversidade de estudantes. De acordo com 

LAURILLARD (1993), apud BRITAIN e LIBER (2001), não é que os professores necessitam 

ensinar dessa forma, mas que de algum modo os estudantes necessitam procurar libertar-se 

para aprender dessa maneira, ambas as partes são forçadas a agir dentro do sistema da 

universidade. Espera-se que os sistemas de computadores em redes de trabalho tais como os 

VLEs permitam mais flexibilidade ao ensino e aos estilos de aprendizagem a serem adotados, 

enquanto ao mesmo tempo reduz a carga de trabalho do professor. Entretanto, analisando e 

avaliando diferentes produtos de VLEs, alguns produzidos comercialmente e outros 

resultantes de projetos de desenvolvimento em universidades e tendo como base um conjunto 

de critérios e características importantes para realizar a avaliação, observa-se que embora 

muitos forneçam possibilidades para a realização de atividades individuais, freqüentemente 

falham no suporte a atividades desenvolvidas coletivamente por um grupo de estudantes. 

 
Tecnologias de aprendizagem RQOLQH e em particular VLEs tem atraído considerável 

atenção da educação superior. Certamente, esses sistemas que estão emergindo terão impactos 

consideráveis sobre as formas de conduzir a aprendizagem e ensino nas universidades. Desta 

forma a construção de uma estratégia de avaliação que ajude a discriminar VLEs sob 

diferentes aspectos: tecnológico, didático-pedagógico, comunicacional-social e administrativo 

é fundamental, pois assim poderemos ter mais subsídios para compreender e avaliar o quanto 

esses sistemas podem provocar a necessidade de modificação na organização do ensino e nos 

processos educacionais influenciando e mudando as formas de pensamento e ação humana. 
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�
�
Este capítulo apresenta o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem AVA, envolvendo o contexto do projeto 
AVA, o AVA 1.0, a metodologia e os FDVHV de 
utilização do AVA. 
�
�

5.1 O CONTEXTO DO PROJETO AVA 

 

 

 Os sistemas educativos encontram-se, atualmente, submetidos a novas restrições: de 

quantidade, diversidade e velocidade de evolução dos saberes. A demanda por formação é 

maior do que nunca. Porém, além do enorme crescimento quantitativo, ela sofre também uma 

profunda mutação qualitativa no sentido de uma necessidade cada vez maior de diversificação 

e de personalização. “Os indivíduos toleram cada vez menos seguir cursos uniformes ou 

rígidos que não correspondem as suas necessidades reais e à especificidade de seu trajeto de 

vida”. (LÉVY, 1999 p. 169). Assim, como podemos pensar numa solução para essa crescente 

demanda, sem cairmos numa massificação da oferta, o que seria de acordo com Lévy (1999), 

uma resposta “industrialista” ao modo antigo, inadaptada à flexibilidade e à diversidade 

necessárias de agora em diante? Como podemos desenvolver ambientes de aprendizagem que 

atendam essas demandas de uma forma mais personalizada, ou seja, que realmente 

correspondam às necessidades das pessoas em busca de formação?  

 

 As universidades, cada vez mais, oferecem aos estudantes acesso às tecnologias de 

informação e comunicação: Internet, ambientes educacionais na WHE, videoconferência e 

teleconferência, suportes hipermídia (CD-ROM, bancos de dados multimídia interativos 

RQOLQH), sistemas de simulação etc.  Torna-se cada vez menos pertinente fazer uma distinção 

entre ensino “presencial” e ensino “a distância”, pois o uso das redes de telecomunicação e 

dos suportes multimídia interativos estão sendo integrados às formas mais clássicas de ensino.  

 

 Dessa forma, a atual conjuntura do Ensino Superior, em nível mundial e nacional, 

confirma a importância e a premência do desenvolvimento de ambientes virtuais baseados na 

:HE para ampliar e dar suporte aos processos educacionais. No Brasil, a oferta desses 
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ambientes às instituições de Ensino Superior está sendo realizada a partir de diferentes tipos 

de organizações. Avaliações preliminares indicam que nem sempre esses ambientes 

correspondem ao projeto institucional. Assim, esses processos corroboram a urgência em 

decidir-se entre desenvolver tecnologias educacionais próprias ou consumir produtos 

disponibilizados no mercado. O consumo de produtos comerciais pode implicar riscos da 

dependência tecnológica e de subordinação às concepções epistemológicas que, explícita ou 

implicitamente, permeiam esses produtos. 

 

 Desenvolver tecnologias educacionais a partir da cultura e pressupostos da Instituição é 

um caminho de criação de novas possibilidades por meio do diálogo interdisciplinar e 

interinstitucional, e de inovação, com recuperação de processo e produtos já existentes. 

Visando a ruptura com a lógica de colonização do mundo, privilegia-se uma concepção 

sistêmica aberta à construção cooperativa da novidade na configuração de redes de 

convivência em torno das demandas comunitárias, regionais e nacionais. 

 

 Além do que, desenvolver ambientes virtuais para a aprendizagem com uma abordagem 

metodológica que seja de fato inovadora e que suporte a construção cooperativa do 

conhecimento de forma interdisciplinar, constitui um nível de complexidade significativo. 

Para isso, faz-se necessário que educadores despendam esforços para encontrar estratégias que 

venham aproximar a docência no ensino superior às demandas do mundo atual, a reestruturar 

seus paradigmas, tentando não perder de vista o aspecto qualitativo da vida acadêmica 

reflexiva, científica e profissional. É importante, também, que os educadores estabeleçam a 

articulação de conhecimentos, relacionando pontos de vista na perspectiva de um pensamento 

complexo e interdisciplinar, construindo, assim, suporte para a Inteligência Coletiva - 

contraditória, dialética, ativa e propositiva -, possibilitando um processo de interação que 

favoreça estratégias de ação cooperativa. 

 

 Nesse contexto surge o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA da UNISINOS, cuja 

idéia que o fundamenta vem sendo desenvolvida desde o primeiro semestre do ano de 19971, 

quando teve início à criação de um primeiro protótipo de ambiente virtual, com metodologia 

fundamentada na concepção interacionista/construtivista, cujo objetivo era realizar 

                                                           
1 Profª. Eliane Schlemmer – Future World – São Leopoldo. 
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capacitação a distância em Informática na Educação e Tecnologias de Informação2. Em 1998, 

o Ambiente passou a ser utilizado na UNISINOS, no Centro de Ciências Humanas, para dar 

suporte a cursos de extensão na área de Informática na Educação, para a disciplina de 

Informática na Educação II do curso de Licenciatura em Pedagogia e para a disciplina de 

Informática na Educação Matemática do curso de Pós-Graduação Especialização em 

Matemática Formação do Professor, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. No mesmo 

período, teve início o desenvolvimento do Curso de Cooperativismo Médico 2QOLQH3, tendo 

esse ambiente como base para a sua construção.  

 

 A partir dessas experiências, iniciou-se no segundo semestre do ano de 1999 o 

planejamento e o desenvolvimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. A 

iniciativa surgiu do interesse de três professoras4, integrantes do Núcleo de Apoio Pedagógico 

(NAP)5, em vivenciar um processo cooperativo interdisciplinar de construção do 

conhecimento através da metodologia de projetos de aprendizagem com o uso das TICs, no 

curso de Licenciatura em Pedagogia. A iniciativa foi formalizada através do desenvolvimento 

de um Projeto de Ensino6 intitulado: "Ambiente Virtual de Aprendizagem: uma proposta 

interdisciplinar”  e encaminhado à PROENPE. A finalidade do AVA consistia em provocar a 

ação e a reflexão sobre a prática pedagógica, fundamentada numa concepção epistemológica 

interacionista/construtivista, comprometida com um fazer docente que resgata o uso da 

tecnologia numa perspectiva crítico-humanizadora, no contexto da Pedagogia Inaciana.  

 

 Essa vivência passou a subsidiar o trabalho de assessoria pedagógica para os professores 

dos diferentes Centros de Ensino, Pesquisa e Extensão no que diz respeito ao estudo e 

aplicação de novas metodologias na prática docente do ensino superior. Também atende às 

necessidades do NAP, PROENPE e do Programa Gênesis.  

 

 

                                                           
2 http://www.futureworld.com.br/discip/ 
3 http://www.humanas.unisinos.br/coopera/ 
4 Eliane Schlemmer, da disciplina de Informática na Educação II, Marly Therezinha Mallmann e Sônia Isabel 
Dondonis Daudt, da disciplina de Teorias de Aprendizagem. 
5 Setor responsável na Universidade, pela seleção de novos professores, bem como pelo acompanhamento 
didático-pedagógico da prática docente nos diferentes Centros de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
6 Possibilidade oferecida pela Pró-Reitoria de Ensino e Pesquisa - PROENPE, com o objetivo de fomentar 
inovações educacionais no âmbito do Ensino Superior. 
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5.2 AVA 1.07 

 

 

 O planejamento e o desenvolvimento da primeira versão do AVA iniciaram no segundo 

semestre de 1999, vinculado ao curso de Licenciatura em Pedagogia e foi formalizado através 

do Projeto de Ensino: "Ambiente Virtual de Aprendizagem: uma proposta interdisciplinar” .  

 

 O projeto foi desenvolvido no período de dois anos (2000 e 2001) e se vinculava 

científica e academicamente às seguintes linhas de estudo do Centro de Ciências Humanas: 

Novas tecnologias educacionais e ensino a distância, Prática pedagógica: seus pressupostos, 

metodologias e tendências; Formação do educador e do profissional no contexto latino-

americano. Com relação as áreas de conhecimento, situava-se nas áreas de Educação e 

Formação de Professores e nas as seguintes áreas do CNPq: 7.08.00.00-6 Educação, 

7.08.04.00-1 Ensino-Aprendizagem, 1.03.00.00-7 Ciência da Computação, 1.03.04.00-2 

Sistemas de Computação. 

 

 O Projeto do AVA, versão 1.0, se justificava na medida em que tinha como objetivos: 

 Do Projeto de Ensino: 

• Experienciar uma proposta pedagógica de cunho interacionista/construtivista, 

interdisciplinar e semipresencial, a partir de projetos de aprendizagem com o uso 

das TICs, junto à graduação.  

• Atender a necessidade do NAP na assessoria de professores/as dos diferentes 

Centros de Ensino, Pesquisa e Extensão, no estudo e aplicação de novas 

metodologias para a prática docente no ensino superior. 

• Subsidiar a PROENPE junto ao Programa Gênesis através da vivência teórico-

prática construída a partir do desenvolvimento e aplicação do AVA.  

• Atender a necessidade de capacitação continuada de docentes. 

 

Do Ambiente Virtual de Aprendizagem: 

• Utilizar o AVA como apoio para ampliar e enriquecer os espaços de aprendizagem e 

pesquisa, privilegiando a atividade do sujeito na construção do conhecimento. 

                                                           
7 http://www.humanas.unisinos.br/ambiente 
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• Possibilitar a interdisciplinaridade num ambiente de cooperação entre sujeitos nas 

disciplinas de Teorias de Aprendizagem, Informática na Educação II e Psicologia II.   

• Oportunizar um espaço de interação8 entre os sujeitos através de diferentes tipos 

objetos de conhecimento oferecidos pelo ambiente. 

• Oportunizar um ambiente para estudo e pesquisa para possibilitar futuro 

assessoramento através do NAP. 

 

 O desenvolvimento do AVA 1.0 teve como pressupostos teóricos a Epistemologia 

Genética de Jean Piaget, a pedagogia freiriana, a educação crítico-humanizadora e os estudos 

realizados por Fagundes, Hernández e Ventura, Fazenda e Lévy.  

 

 O projeto foi desenvolvido no  Centro de Ciências Humanas - UNISINOS, envolvendo 

os seguintes recursos: 

• Humanos: 

• Responsável na UNISINOS: Eliane Schlemmer. 

• Outros pesquisadores da UNISINOS: Marly Therezinha Mallmann e Sônia 

Isabel Dondonis Daudt. 

• Técnicos de Apoio: 

• 02 :HEPDVWHUV.  
• 01 :HEGHVLJQHU. 
• 01 Administrador de Redes. 

• 01 bolsista. 

•   Materiais: 

• +DUGZDUH��
• 02 computadores Pentium III com 128Mb de RAM, monitor de 15 

polegadas, HD de 06 Gb, placa de rede padrão IDVW�HWKHUQHW 100 Mbits, 

teclado de 101 teclas, PRXVH de 3 botões e kit multimídia. 

• 01 impressora Laserjet HP modelo 1100. 

• 02 :HE&DP. 

• Unidade ZIP 'ULYH IOMEGA 100 Mb.  

                                                           
8 A questão da interação pode ser vista em FREIRE (1995), como dialogicidade que é imprescindível na 
comunicação e na intercomunicação entre sujeitos, pois dá a possibilidade de conhecer e de conhecer mais.  



 

 182

 

• 6RIWZDUHV: 
• Sistema operacional Linux - 5HG�+DW 6.1. 

• Servidor de páginas :HE Apache.  

• Editor de HTML�'UHDPZHDYHU. 
• Editor de imagens 3KRWRVKRS e &RUHO�'UDZ. 

• Linguagem de programação PERL.  

• Laboratório com computadores conectados à Internet. 

• Canhão. 

• Salas de aula do Projeto Techne. 

 

 A opção Linux reflete o interesse do grupo em utilizar uma plataforma livre, bem como 

produtos de software IUHHZDUH, referindo-se ainda a opção da Universidade em utilizar 

servidores Linux como plataforma padrão. 

 

 Quanto às atividades e cronograma, o projeto consistiu nas seguintes etapas: 

• Etapa 1: Planejamento do AVA. 

• Etapa 2: Desenvolvimento do AVA. 

• Etapa 3: Exploração do KDUGZDUH e do AVA pelos participantes. 

• Etapa 4: Utilização do AVA para o desenvolvimento dos projetos de aprendizagem. 

• Etapa 5: Avaliação do AVA. 

• Etapa 6: Análise e sistematização dos dados. 

• Etapa 7: Divulgação dos resultados através de relatório. 

• Etapa 8: Aperfeiçoamento do AVA.�
�

O AVA está disponível no endereço http://www.humanas.unisinos.br/ambiente/ e 

apresenta as seguintes possibilidades:  

x� Desenvolver projetos e artigos através da publicação, acompanhamento, discussão e 

avaliação. 

x� Trabalhar com hiperdocumentos em multimídia. 

x� Espaços de interação entre os alunos, facilitando as trocas e IHHGEDFN, possibilitando 

a cooperação.  
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x� Espaços de comunicação síncrona e assíncrona para discussão e reflexão 

sistemáticas. 

x� Acervo atualizado e selecionado para dar suporte as atividades que poderão ser 

desenvolvidas no ambiente. 

x� Oficinas temáticas para  auxiliar no desenvolvimento dos projetos. 

x� Sistema de busca interno. 

Figura 9: Portal do AVA. 

�
 As funcionalidades do AVA 1.0 são apresentadas na tabela a seguir, expressas pelos 

processos e detalhamento. 

3URFHVVRV� 'HWDOKDPHQWR�
,QIRUPDFLRQDLV� • Informações e orientações sobre o AVA. 

• Apresentação e identidade do AVA (objetivos, metodologia, descrição do 
ambiente de trabalho, normatização). 

• Caracterização das disciplinas envolvidas (ementa, objetivos, metodologia, 
avaliação e bibliografia). 

• Mapa do Ambiente. 
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Figura 10: Mapa do Ambiente 

• Créditos. 
6HUYLoRV�
'LVSRQLELOL]DGRV��

Busca��
Espaço que possibilita a busca interna de forma rápida.  
 

Tira dúvidas�
Espaço para questionamentos sobre a operacionalização do ambiente de 
trabalho. 
 

Virtualteca�
Espaço para criação de categorias e armazenamento de referências de 
VLWHV (OLQNV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Virtualteca 
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Agenda�
Espaço utilizado para efetuar/visualizar registros de eventos e reuniões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Agenda 
&RPXQLFDomR� Ferramentas para a Interação Síncrona: 

&KDW (Bate Papo) 
Espaço usado para interação RQOLQH em encontros virtuais, possibilitando 
processos de interação síncrona simultâneos entre diferentes integrantes 
da comunidade. 
 

Ferramentas para a Interação Assíncrona  

Fórum�
Espaço público reservado para discussões entre os integrantes de 
comunidades, possibilitando processos de interação assíncrona entre 
diferentes integrantes da comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Fórum 
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Mural�
Espaço para deixar recados informais, avisos e convites sociais, 
possibilitando a comunicação informal entre os participantes. 
 

Correio�
Espaço para comunicação direta entre os membros da comunidade. 

:HEIyOLR�,QGLYLGXDO� Diário�
Espaço para registrar atividades, percepções e reflexões pessoais diárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 14: Diário 
 
Arquivo (3RUWIROLR Individual) 

Espaço onde ficam registradas todas as interações, contribuições, 
trabalhos realizados por cada um dos participantes, possibilitando a 
visualização dos trabalhos desenvolvidos fornecendo subsídios para a 
avaliação continuada e formativa.  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Figura 15: 3RUWIROLR Individual 
�
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:HEIyOLR�&ROHWLYR�� 8SORDG�

Espaço destinado para disponibilizar as produções no ambiente, para 
toda a comunidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16��8SORDG 
 

Arquivo (3RUWIROLR Cooperativo):�
Espaço para a construção de artigos de forma cooperativa e registros dos 
FKDWV. 
 

Oficinas��
Espaço para produção e exposição de materiais divididos por temáticas, 
possibilitando subsídios para o desenvolvimento dos projetos envolvendo 
diferentes temáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 17: Oficinas 
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Figura 18: Oficinas de VRIWZDUHV 
Trabalho de Campo�

Espaço para registro das atividades extra-classe, possibilitando o registro 
de trabalhos de campo. 
 

Tabela 16: Funcionalidades 

 

 Para o desenvolvimento do Projeto AVA foi necessário também que a equipe de 

professores envolvidos interagissem entre si e com a equipe técnica, com o intuito de 

desenvolver, acompanhar, avaliar e aperfeiçoar o ambiente.  

  

 As disciplinas envolvidas no projeto foram desenvolvidas de forma semipresencial, 

inicialmente com quatro encontros virtuais, sendo que para que o Projeto atendesse aos 

objetivos aos quais se propunha foi recomendado que as turmas não excedessem ao número 

de, no máximo, dois alunos por computador (40 alunos) para as disciplinas envolvidas no 

projeto.    

�
�

5.3 METODOLOGIA 

 

 

 A metodologia para utilizar o AVA é baseada no pressuposto da atividade cooperativa, 

envolve diversos espaços de interação e possibilita um processo de ação-reflexão continuados 
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dos sujeitos da aprendizagem – os integrantes da comunidade. O pressuposto da atividade 

cooperativa inclui e incentiva a possibilidade de um trabalho interdisciplinar, pois oportuniza 

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

culturais e políticas e favorece a tomada de consciência.  

 

 A metodologia implica num projeto comunicacional descentrado, porém mediado, em 

praticamente todas as funções interativas possíveis no espaço do ambiente. Desta forma 

procura oferecer instrumentos efetivos para uma multiplicidade de significações que se 

originam nos esquemas dos sujeitos. Os professores passam a ter a função de orientadores, 

articuladores, problematizadores, pesquisadores e especialistas na comunidade de 

aprendizagem. Isto implica em participar, instigar a discussão, acompanhar e analisar a 

construção do conhecimento através da participação individualizada nos espaços de interação 

disponibilizados no ambiente.  

 

 Desta forma, segundo Grings (2001), a metodologia proposta para a utilização do AVA 

está fundamentada no pressuposto epistemológico interacionista/construtivista, nos estudos de 

Maturana e Varela, Fagundes, Hernández e Ventura, privilegiando uma educação crítico-

humanizadora. Assim, a partir dessa base conceitual desenvolve-se a metodologia de: 

• Projetos de Aprendizagem. 

• Identificação e Resolução de Problemas. 

 

 Essas metodologias pretendem subsidiar práticas pedagógicas inovadoras que 

favoreçam a constituição de comunidades virtuais de aprendizagem no paradigma da 

Sociedade em Rede, privilegiando uma educação crítico-humanizadora. 

 

 

������3URMHWRV�GH�$SUHQGL]DJHP�
�
�
 Na abordagem por projetos (Hernández e Ventura, 1998) é importante identificar se 

estamos nos referindo a ensino por projetos ou aprendizagem por projetos. Algumas 

diferenças são evidenciadas por Fagundes, Maçada e Sato (1999). 
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� (QVLQR�SRU�3URMHWRV�� $SUHQGL]DJHP�SRU�3URMHWRV��
(VFROKD�GR�WHPD�D�VHU�
LQYHVWLJDGR�

Professores, coordenação pedagógica. Alunos e professores, individualmente 
e, ao mesmo tempo, em cooperação. 

&RQWH[WRV� Arbitrado por critérios externos e 
formais. 

Realidade da vida do aluno, além do 
currículo. 

$�TXHP�VDWLVID]� Arbítrio da seqüência de conteúdos do 
currículo seqüência única e geral. 

Curiosidade, desejo, vontade do 
aprendiz não há uma seqüência única e 
geral. 

'HFLV}HV� Hierárquicas. 
 

Heterárquicas. 

'HILQLo}HV�GH�UHJUDV��
GLUHo}HV�H�DWLYLGDGHV�

Impostas pelo sistema, cumpre 
determinações sem optar. 

Elaboradas pelo grupo, consenso de 
alunos e professores. 

'HVHQYROYLPHQWR� Linear e previsível, do mais fácil ao 
mais difícil. 

Não é linear, nem previsível. 
Incompatível com a idéia de caminhar 
do mais fácil para o mais difícil. 
 

3Up�UHTXLVLWR� Definido pelo professor. Definido pelo aluno em função do que 
deseja conhecer e o que já sabe. 

3DUDGLJPD� Transmissão do conhecimento. Construção do conhecimento. 
3URIHVVRU� Agente. Instigador, orientador, pesquisa. 
$OXQR� Receptivo. Agente. 

 Tabela 17: Ensino por Projetos e Aprendizagem por Projetos (FAGUNDES, MAÇADA 

e SATO, 1999, p. 17). 

 

 A metodologia de Aprendizagem por Projetos já desenvolvida por Fagundes, Maçada e 

Sato (1999), está sendo adaptada para o Ensino Superior. Algumas experiências já estão sendo 

realizadas nos Cursos de Especialização para Formação de Multiplicadores para os Núcleos de 

Tecnologia Educacional (NTEs), disciplinas do curso de Graduação em Matemática e curso 

de Graduação em Pedagogia da UFRGS, e do Curso de Licenciatura em Pedagogia da 

UNISINOS. 

 

 

� $� PHWRGRORJLD� GH� 3URMHWRV� GH� $SUHQGL]DJHP�� D� TXDO� p� DGDSWDGD� QHVVH� HVWXGR�
FRPSUHHQGH��

• Realizar com os estudantes um levantamento das dúvidas temporárias e das certezas 

provisórias.  

• Definir o(s) problema(s) a ser(em) investigado(s) e critérios de julgamento sobre 

relevância em relação a determinado contexto. 

• Organizar os grupos de acordo com o interesse no assunto (problema(s)). 

• Criar e desenvolver um planejamento do projeto de forma cooperativa que 

compreenda: 
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• Levantar as hipóteses. 

• Buscar/localizar/selecionar/recolher informações. 

• Definir/escolher/criar procedimentos para testar a relevância das informações 

escolhidas em relação aos problemas e às questões formuladas. 

• Avaliar a qualidade da própria produção (durante o processo). 

• Organizar e comunicar o conhecimento construído através de apresentações 

sistemáticas - trocas entre grupos diferenciados. 

 

 Nos Projetos de aprendizagem, quem escolhe o tema a ser investigado são os estudantes 

e os professores. Ele é gerado pelos conflitos, pelas perturbações do próprio estudante, num 

determinado contexto, em seu ambiente de vida. A questão a ser pesquisada deve ter como 

ponto de partida a curiosidade, as dúvidas, as indagações do estudante, o desejo e a vontade 

do aprendiz, pois a motivação é intrínseca, própria do sujeito que aprende. As decisões são 

heterárquicas e não impostas pelo professor. 

 
 

Quando o aprendiz é desafiado a questionar, quando ele se perturba e necessita 
pensar para expressar suas dúvidas, quando lhe é permitido formular questões que 
tenham significação para ele, emergindo de sua história de vida, de seus interesses, 
seus valores e condições pessoais, passa a desenvolver a competência para formular 
e equacionar problemas. Quem consegue formular com clareza um problema, a ser 
resolvido, começa a aprender a definir as direções de sua atividade. (FAGUNDES, 
MAÇADA e SATO, 1999, p. 16). 

�
�

 No contexto de projetos de aprendizagem, o professor, além de ser especialista, também 

é aprendiz e passa a ser ativador da aprendizagem, articulador da prática, orientador dos 

projetos. 

 
 

Buscar a informação em si, não basta. É apenas parte do processo para desenvolver 
um aspecto dos talentos necessários ao cidadão. Os alunos precisam estabelecer 
relações entre as informações e gerar conhecimento. Não há interesse em registrar se 
o aluno retém ou não uma informação, aplicando um teste ou uma ‘prova’ objetiva, 
por exemplo; porque isso não mostra se ele desenvolveu um talento ou se construiu 
um conhecimento que não possuía. O que interessa são as operações que o aprendiz 
possa realizar com estas informações, as coordenações, as inferências possíveis, os 
argumentos, as demonstrações. Pois, para construir conhecimento, é preciso 
reestruturar as significações anteriores, produzindo boas diferenciações e integrando 
ao sistema as novas significações. Esta integração é resultado da atividade de 
diferentes sistemas lógicos do sujeito, que interagem entre si e com os objetos a 
assimilar ou com os problemas a resolver. Finalmente, o conhecimento novo é 
produto de atividade intencional, interatividade cognitiva, interação entre os 
parceiros pensantes, trocas afetivas, investimento de interesse e valores. 
(FAGUNDES, MAÇADA e SATO, 1999 p. 24). 
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�
 A metodologia de projetos de aprendizagem favorece a cooperação, a qual se dá por 

trocas recíprocas e respeito mútuo. Busca-se aprender conteúdos, aprofundar conceitos por 

meio de procedimentos que ajudam o sujeito a desenvolver a própria capacidade de continuar 

aprendendo, num processo construtivo e simultâneo de questionar-se. A avaliação é usada 

para verificar como o sujeito está pensando, que recursos já utiliza, que relações consegue 

estabelecer, que operações realiza ou inventa, ou seja, há um acompanhamento de todo o 

processo da aprendizagem. Assim, a metodologia de projetos de aprendizagem poderá ser uma 

porta que permitirá: 

• Aproximar-se da identidade dos estudantes.  

• Evidenciar e desenvolver talentos. 

• Favorecer o desenvolvimento de concepções humanistas. 

• Desenvolver a cooperação, comunicação, autonomia, criatividade, senso crítico. 

• Repensar a estrutura de cursos, a organização do currículo por disciplinas e a maneira 

de estabelecê-lo no tempo e no espaço educacional. 

• Resgatar o que ocorre fora do sistema educacional, a transformação derivada da 

imensa produção de informação. 

• Questionar a idéia de uma versão única da realidade. 

• Saber onde buscar a informação, como e o que fazer com ela. 

 

 A metodologia de Projetos de aprendizagem pode favorecer as aquisições das 

capacidades de: 

• Autodireção - favorece iniciativas, uso inventivo de recursos, métodos e explicações 

alternativas.  

• Formulação de problemas - favorece o diagnóstico de situações, desenvolvimento de 

estratégias analíticas e avaliativas. 

• Integração - favorece a síntese de idéias, experiências e informações de diferentes 

fontes e disciplinas. 

• Tomada de decisão. 

• Comunicação interpessoal, contrastando opiniões e pontos de vista. 
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� ������ ,GHQWLILFDomR�H�5HVROXomR�GH�3UREOHPDV�
�
�
 A metodologia de Identificação e Resolução de Problemas traz em si uma abordagem 

problematizadora. A aprendizagem é "provocada" através de situações problema, desafios, 

casos, os quais podem ser desenvolvidos e propostos pelo professor e também pelos 

estudantes. Normalmente as situações problema, desafios e casos estão baseados em situações 

da vida cotidiana, cuja solução irá exigir dos pariticipantes conhecimento dos conceitos 

envolvidos, processo de discussão, análise, reflexão, sendo necessário mobilizar uma série de 

competências até que se encontre uma solução. Uma forma de utilizar a abordagem 

problematizadora é através da "solução coletiva", ou seja, a partir da situação problema, 

desafio ou caso proposto, os estudantes, individualmente ou em pequenos grupos tentam 

encontrar uma solução para o mesmo. Após, pode-se realizar uma discussão no grupo maior, 

tentando desenvolver a "solução coletiva", a qual será construída, tendo como base as 

soluções já propostas anteriormente.  

 

 A Metodologia de identificação e resolução de problemas proposta nesse estudo 

abrange: 

• Apresentação ou construção do problema: (caso, pesquisa, vídeo, simulação etc.). 

• Realização de análise do contexto onde o problema está inserido. 

• Organização de idéias e conhecimento prévio do assunto individualmente ou em 

pequenos grupos - EUDLQVWRUPLQJ. 

• Proposição de "questões de aprendizagem" sobre aspectos do problema através da 

discussão. 

• Análise e definição de como resolver o problema (qual(is) as melhores estratégias). 

• Escolha das questões de aprendizagem que serão desenvolvidas pelo grande grupo e 

as que serão atendidas individualmente.  

• Discussão dos recursos necessários para a pesquisa e o local onde podem ser 

encontrados tais recursos. 

• Exploração do conhecimento obtido a partir das pesquisas, integrando o novo 

conhecimento no contexto do problema, gerando novas questões. 

• Interpretação dos resultados e formulação da(s) solução(s). 
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• Avaliação da(s) solução(ões) encontrada(s). 

• Desenvolvimento da "solução coletiva". 

 

 É possível utilizar diferentes recursos tecnológicos numa abordagem problematizadora, 

ou seja, a solução de situações problema, desafios, casos pode ser construída, utilizando 

aplicativos genéricos (processador de textos, planilha de cálculo, gerenciador de 

apresentação), VRIWZDUH de autoria, VRIWZDUHV� específicos, VRIWZDUHV� estatísticos, WWW, 

HTML, Linguagens de Programação, VRML etc., dependendo do tipo de situação problema, 

desafio ou caso que foi proposto.  

 

 Nas propostas metodológicas abordadas acima são fundamentais a mediação pedagógica 

do professor e a possibilidade de interação entre os atores envolvidos. São essas premissas que 

fazem a diferença na qualidade de um processo educacional, no qual se prioriza a 

aprendizagem e a cooperação. Durante a aprendizagem, é necessário um processo de reflexão 

do próprio sujeito sobre sua ação. O que muitas vezes ocorre é a imposição de uma única 

lógica responsável por transmitir o conhecimento, ao invés de propiciar o desenvolvimento 

lógico de cada um, o qual possibilitaria ao sujeito reconstruir conceitos, estabelecer relações, 

entender seu próprio processo de aprendizagem, melhorando sua auto-estima. Essa 

preocupação é expressa por Papert (1994), para quem “ a melhor aprendizagem ocorre quando 

o aprendiz assume o comando” . (PAPERT, 1994, p.29). 

 

 Essas propostas podem ser viabilizadas através do uso de ambientes tecnológicos 

baseados da ZHE que permitam a constituição de comunidades virtuais de aprendizagem. 

Essas comunidades podem ser formadas por orientadores/articuladores e estudantes, 

caracterizando-se num espaço para partilhar recursos materiais e informações que ambos 

possuem. Assim, os orientadores/articuladores também aprendem, ao mesmo tempo em que 

os estudantes atualizam continuamente tanto seus saberes “ disciplinares” , ou seja, na 

disciplina em que são especialistas, como desenvolvem e transformam suas práticas 

pedagógicas.  

 

 Nessas propostas de trabalho, a avaliação é da aprendizagem, sendo formativa, 

continuada e realizada ao longo do processo através da participação partilhada entre os 

sujeitos integrantes de uma comunidade. Assim sendo, a comunidade passa a ter os seus 
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princípios particulares de avaliação, pois envolve a definição de formas, instrumentos e 

critérios de avaliação. Essa avaliação pode ser realizada individualmente e/ou de forma 

cooperativa. Desenvolvendo-se a partir das expectativas iniciais dos participantes, sendo 

oportunizada através das interações ocorridas entre os sujeitos nos diferentes espaços 

possibilitados pelo ambiente, percorrendo todo o processo de construção do conhecimento, 

conforme representada a seguir: 

 

Figura 19: Metodologia 

 
 
 A avaliação continuada viabiliza uma revisão e ou uma reconstrução do processo em 

andamento. 

 

 

 5.4 &$6(6 DO AVA 

 

 

 Os FDVHV desenvolvidos a partir do uso do AVA 1.0 são relacionados a seguir: 

�
�
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&HQWUR�GH�&LrQFLDV�+XPDQDV�±�&��
*UDGXDomR�
• Comunidade das disciplinas de Informática na Educação II, Teorias da 

Aprendizagem e Psicologia II, do curso de Licenciatura em Pedagogia. 

3yV�*UDGXDomR�
• Comunidade da disciplina Fontes do Pensamento Educacional e Leitura Dirigida 

"Mediação Pedagógica e a Constituição” , do Programa de Pós-Graduação em 

Educação – PPGEd. 

$GPLQLVWUDWLYR�
• Comunidade de assessoria didático-pedagógica aos professores do Centro de 

Ciências Econômicas - NAP/C5. 

 

&HQWUR�GH�&LrQFLDV�GD�&RPXQLFDomR���&��±�81,/Ë1*8$6��
([WHQVmR�
• Comunidade U210- (QJOLVK�/DQJXDJH��3DVW��3UHVHQW�DQG�)XWXUH. 

 

3URFHVVRV�$GPLQLVWUDWLYRV�HP�*HUDO�
• Comunidade Repensando a Matrícula da Área de Recursos Humanos. 

�
 Em função do tempo, da complexidade no acompanhamento e na análise, e da 

quantidade de dados gerados nessas experiências, constitui campo de investigação desse 

estudo somente o caso da comunidade das disciplinas de Informática na Educação II, Teorias 

da Aprendizagem e Psicologia II, do curso de Licenciatura em Pedagogia do segundo semestre 

de 2001. Essa comunidade encontra-se em fase de execução, desde maio de 2000 e envolve os 

professores das três disciplinas, um bolsista e totaliza 465 alunos sendo: 117 no primeiro 

semestre de 2000, 120 no segundo semestre de 2000, 135 no primeiro semestre de 2001 e 93 

no segundo semestre de 2001.  



�� 0e72'2�'$�3(648,6$�
�
�
Este capítulo apresenta o delineamento da pesquisa, os 
participantes, os materiais e o desenvolvimento.  
�
�

6.1 DELINEAMENTO 

�
�
 Esta pesquisa é exploratória/experimental, de natureza qualitativa, incluindo também 

tratamento quantitativo. O método utilizado está baseado na aprendizagem por projetos 

inicialmente proposta por Fagundes, Sato e Maçada (1999), a qual é adaptada nesse estudo 

para ser utilizada no Ensino Superior.  

 

 Optou-se por um delineamento composto por mais de um estudo de caso com múltiplas 

unidades de análise em cada estudo1. Como as questões a serem respondidas buscam o 

“como” e o “porque”, as proposições de estudo, têm um duplo papel: primeiro o de colocar a 

questão teórica que deverá ser posteriormente analisada e, segundo, de encontrar evidências 

relevantes ao trabalho. Finalmente, o modo de ligação entre os dados e as proposições, bem 

como os critérios para a interpretação dos achados também devem ser contemplados no 

delineamento do estudo de caso. 

 

 A definição das unidades de análises é de fundamental importância no delineamento do 

estudo de caso, uma vez que elas definem o objeto de estudo e o próprio caso. Segundo Yin 

(1994), a definição de unidade de análise vai depender do enfoque que o pesquisador dá ao 

estudo e do modo como as questões de pesquisa são definidas. 

 

 Nesse estudo de caso, nossas unidades de análise são as categorias criadas a partir do 

problema, da questão e das sub-questões que motivam o estudo tendo como pressuposto a 

Epistemologia Genética de Jean Piaget2, os estudos de Maturana e Varella3, Capra4, Castells5, 

                                                           
1 Yin, 1994 
2 PIAGET (1971, 1972, 1973, 1976, 1978, 1985, 1987, 1990, 1991, 1995). 
3 MATURANA e VARELA (1995, 1997, 1998).  
4 CAPRA (1982, 1996). 
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Pierre Levy6, Fagundes7, pesquisas realizadas pelo Laboratório de Estudos Cognitivos – 

LEC/UFRGS e produção científica dos estudantes de Pós-Graduação em Informática na 

Educação - PGIE/UFRGS. 

 

 

6.2 PARTICIPANTES 

�
�
 Para viabilizar essa pesquisa, participaram do experimento 93 estudantes do segundo 

semestre de 2001, integrantes das disciplinas de Informática na Educação II, Teorias de 

Aprendizagem e Psicologia II, do curso de Licenciatura em Pedagogia, do Centro de Ciências 

Humanas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, e 3 professores das 

referidas disciplinas, que juntos integraram uma comunidade virtual de aprendizagem durante 

um semestre. Os participantes dessa comunidade utilizaram o AVA como apoio ao ensino 

presencial, para desenvolver projetos de aprendizagem e realizar interações, tanto síncronas 

quanto assíncronas.  É importante ressaltar que na UNISINOS a matrícula do estudante não é 

realizada por semestre, mas sim, por disciplina, ou seja, um estudante pode se matricular em 

quantas disciplinas e em quais horários desejar. Dessa forma, os estudantes que integravam a 

comunidade não eram os mesmos nas três disciplinas.  

 

 A maior parte dos integrantes pertenciam ao sexo feminino e tinham pouco ou nenhum 

contato com as TICs, sendo a primeira vez que utilizavam um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem.  

 

�
6.3 MATERIAIS 

�
�
 No Laboratório de Informática do Centro de Ciências Humanas, foi utilizada uma sala 

com: 30 computadores equipados com multimídia e acesso a Internet; projetor; :HE&DP; 

microfone; CDs; VFDQQHU; impressora; VRIWZDUHV para acesso a Internet; Ambiente Virtual de 

                                                                                                                                                                                     
5 CASTELLS (1999). 
6 LÉVY (1993, 1995, 1996, 1997, 1999). 
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Aprendizagem – AVA; 0LFURVRIW�2IILFH��)URQW�3DJH��363��1HWPHHWLQJ��(GXYHUVH etc. 

 

 Os estudantes participantes do processo tinham acesso em qualquer horário às demais 

salas do Laboratório de Informática do Centro de Ciências Humanas e a Sala Pública. 

 Também foi utilizada em alguns momentos a Sala do Projeto Infotechne. 

� �
�
6.4 DESENVOLVIMENTO 

  

 

 Para operacionalizar este estudo foi criado e utilizado o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA 1.0, através do qual os participantes, com o uso de um computador 

equipado com multimídia e acesso à Internet, usaram o AVA para desenvolver projetos de 

aprendizagem e realizar interações, tanto síncronas quanto assíncronas, as quais foram 

armazenadas. O desenvolvimento do trabalho na comunidade esteve alicerçado na 

metodologia descrita nesse estudo. Foram criadas categorias de análise, com base no 

problema, na questão, nas sub-questões desse estudo e nas condutas surgidas durante o 

experimento e submetidas ao VRIWZDUH�6SKLQ[. A partir do estudo realizado foi desenvolvida 

uma nova versão do Ambiente – AVA 2.0, que está sendo utilizada atualmente pela 

Universidade. 

 

 Esse estudo envolveu cinco momentos: 

• No primeiro momento foi realizada a análise de ambientes virtuais. 

• No segundo momento foi desenvolvido o ambiente virtual de aprendizagem – AVA 

1.0. 

• No terceiro momento o AVA foi utilizado pelos participantes, cujos registros nos 

espaços do ambiente originaram os dados da pesquisa. 

• No quarto momento foram definidos os contextos e as categorias para analisar os 

dados surgidos durante o experimento, tendo como referencial a fundamentação 

teórica, o problema, a questão e as sub-questões deste estudo. 

• No quinto momento foram analisados os dados e apontadas práticas didático-

                                                                                                                                                                                     
7 FAGUNDES (1997, 1999). 
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pedagógicas, indicando possibilidades relacionadas à organização do ensino, que 

favoreçam o desenvolvimento da cultura da aprendizagem. 

 

 Para tanto, desenhamos uma situação experimental que considerou, para fins de 

contextualização: 

• Forma de comunicação. 

• Processo. 

• Ferramentas. 

• Instrumentos. 

 

 E, para fins de categorização, indicadores como: 

• Processos de interação entre os participantes. 

• Mecanismos sócio-cognitivos expressos durante as interações. 

• Estabelecimento de regras para organização do trabalho. 

• Expressão de relações de respeito e solidariedade. 

• Trocas sócio-cognitivas entre as diferentes áreas de conhecimento (processo 

interdisciplinar). 

• Valores humanísticos presentes na interação. 

• Tomada de consciência de como ocorre o processo de aprendizagem. 

• Necessidades dos professores envolvidos em repensar a prática docente e a forma de 

se organizar o currículo.  

  

 

 &RQWH[WRV�H�FDWHJRULDV�SDUD�DQiOLVH�
�
�
� Nas tabelas abaixo são relacionados os contextos e as categorias criadas para analisar os 

dados surgidos durante o experimento. 

� ������������������������������&RQWH[WRV�
&RPXQLFDomR� • síncrona 

• assíncrona 
3URFHVVR� • coletivo 

• individual 
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)HUUDPHQWDV� • videoconferência = 1HWPHHWLQJ �

 
• FKDW�
• fórum 
• diário 

,QVWUXPHQWRV� • auto-avaliação 
• avaliação do grupo 
• avaliação da comunidade 

Tabela 18: Contextos 

 

 � ����������������������������&DWHJRULDV � ��
6XE�TXHVWmR��� • cooperação 

• coação 
• conformismo 

6XE�TXHVWmR���� • regras construídas 
• regras dadas 

6XE�TXHVWmR���� • respeito mútuo 
• respeito unilateral 
• solidariedade interna 
• solidariedade externa 

6XE�TXHVWmR��� • relações/articulações entre conceitos de diferentes disciplinas 
• intervenção interdisciplinar dos docentes 
• processo interdisciplinar dos discentes = compartilhamento dos saberes 

6XE�TXHVWmR���� • reorganização curricular 
• necessidade de repensar a prática docente 
• relação teoria e prática = tomada de consciência 

3URMHWRV� • projetos = manifestação sobre os projetos 
• definição da investigação do grupo 
• incorporação dos resultados das trocas nos projetos 

&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• autores/pesquisadores 
• participante ativo  
• formulação de hipóteses 
• formulação de problemas 
• conflito cognitivo entre os pares 
• conflito cognitivo pela intervenção 
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios 
• metacognição 
• percepção ecológica 
• pensamento sistêmico 
• afetividade 
• auto-estima 
• autonomia 

Tabela 19: Categorias 

                                                           
8 O 1HWPHHWLQJ é um software independente do AVA. Ele foi utilizado em atividades desenvolvidas durante o 
desenvolvimento do trabalho, uma vez que o AVA 1.0 não possuía ferramenta para videoconferência. 
9 Essas categorias são originárias da fundamentação teórica apresentada no capítulo 2. Assim, optou-se por  
evitar a redundância, não as descrevendo novamente. De forma semelhante, não houve repetição da descrição das 
sub-questões uma vez que elas já estão descritas no capítulo 1 – Introdução. 
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�
 

Este capítulo apresenta os resultados e as análises desse 
estudo, tendo como base, o problema, a questão, as sub-
questões e os objetivos, fundamentados no referencial 
teórico. Apresenta ainda como resultado o AVA 2.0 
�
�

7.1 ANÁLISE DE DADOS�
�
�
 A análise dos dados é qualitativa, incluindo também o tratamento quantitativo, sendo 

que os dados coletados de forma longitudinal deram origem a 405 subsistemas de 

informações1. Esses foram organizados segundo o contexto em que aparecem, categorizados 

de acordo com as 33 categorias criadas, a partir da fundamentação teórica utilizada e 

agrupadas em função do problema, da questão e das sub-questões do estudo. A seguir é 

apresentado um exemplo de um subsistema de informações contextualizado e categorizado.   

 

 

'LiULR�� � �
Sujeito Mau - 13/09: “Hoje terminamos de digitar e elaborar o que faltava do nosso trabalho 
(não sei como, mas conseguimos inclusive misturar todas as páginas do trabalho). Embora 
tenhamos perdido um tempão reorganizando o trabalho, adorei dizer: "acho que devemos 
fazer tal coisa", "quem sabe se tentarmos...", e eu que lembrei como colocava a música no 
cantinho da folha (era só colar ou copiar, não lembro agora pois tenho que ir fazendo e 
vendo).Mas a hora em que eu me senti poderosa mesmo foi quando a professora pediu 
para escrever a data e o horário do chat na agenda e no mural e eu nem perguntei se podia 
fazer do meu grupo ou dividir a tarefa com alguém, fui logo fazendo as duas coisas. No 
domingo, dia 16/09, entrei no computador da minha casa para ver se conseguia acessar a 
Unisinos e entrar no AVA e no chat; quando mconsegui, chamei minha irmã e mostrei a 
agenda e o mural e disse que eu tinha escrito aqueles recados.” 
 

                                                           
1 Entende-se por subsistema de informação  a informação originária dos dados que foi analisada. 
2 Todas as transcrições dos sub-sistemas de informações estão no corpo da tese, apresentadas em letra arial 11, 
utilizando a margem total da página, conforme o documento de Orientações para elaboração de dissertações, 
teses e trabalhos acadêmicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Faculdade de Educação – 
Biblioteca setorial de Educação, 2002. 
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Figura 20: Contexto Comunicação 

 

 
Figura 21: Contexto Processo 
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Figura 22: Contexto Ferramentas/Instrumentos 

 

 
Figura 23: Categorias 

 

 A seguir, no item 7.2 evidenciamos a forma como as categorias foram identificadas nos 

extrato3 analisados, sendo que a identificação das categorias evidencia que nem todas 

aparecem em todos os extratos analisados, estando relacionadas aos contextos que as 

suportavam. 

                                                           
3 Entende-se por extrato o sub-sistema de informação analisado e utilizado para exemplificar a análise. 
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 Quanto aos resultados desse estudo, os quais serão apresentados a seguir, podemos dizer 

que eles se apresentam de duas naturezas: uma relacionada ao uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA (item 7.2, 7.3 e 7.4) e a outra relacionada ao desenvolvimento do 

próprio AVA e suas implicações (item 7.5), em função dos resultados obtidos através do uso. 

 

 

 

7.2 RESULTADOS DA ANÁLISE QUALITATIVA 

�
�
 A análise qualitativa dos dados obtidos foi realizada considerando o referencial teórico, 

explicitado no Capítulo II, implícito nos diferentes contextos e categorias. 

�
9LGHRFRQIHUrQFLD�
 
9tGHRFRQIHUrQFLD���
&RPHQWiULR� � - 08/11/01 20:28:04, Ma, proponho que voces façam comigo um desenho, 
que acham? 
&RPHQWiULR� � - 08/11/01 20:30:19, Naio, (particular) Você pode participar do desenho 
também? 
&RPHQWiULR�� - 08/11/01 20:30:44, Na, Vamos! Quais são os passos? 
 

 
Figura 24: Mapa de Interações do extrato Videoconferência 1 
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Figura 25: Desenho produzido em cooperação pelos sujeitos do extrato Vídeoconferência 1 

 

 

  Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação síncrona, processo 

coletivo e ferramenta videoconferência, sendo organizado e categorizado conforme tabela a 

seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR��� • cooperação – Ação mental operatória (composições reversíveis) realizada 

entre pessoas para a construção de um novo conhecimento, produto de uma 
construção coletiva. A cooperação envolve: - Coordenação de ponto de vistas 
diferentes - Operações de correspondência, reciprocidade e 
complementariedade e - existência de regras autônomas de condutas 
fundamentadas no respeito mútuo. Para que haja uma cooperação real é 
necessário: - escala comum de valores - conservação dessa escala - 
reciprocidade na interação. Há cooperação na medida em que os sujeitos 
interagentes ajustam por meio de novas operações de correspondência, 
reciprocidade e complementaridade, as ações executadas por cada um, ou 
seja, existe um operar em comum. 

Há uma escala comum de valores, pois há proposição de se trabalhar sobre um 
mesmo objeto, no caso a criação de um desenho. 
Há conservação dessa escala na medida em que os sujeitos interagentes colocam-
se de acordo sobre a mesma proposição. 

Equação I  (ra = sa’) + (sa’ = ta’) + (ta’ = va) = (ra = va) 
A proposição emitida por Ma foi aceita por Naio e Na, pois estavam 
todas dispostas a atingir um mesmo objetivo  (ra = sa’)  
Naio e Na continuam reconhecendo a validade da proposição de Marcia 
(sa’ = ta’) 
A validade da proposição de Ma é garantida porque Naio e Na 
conservam o objetivo inicial (ta’ = va) 
Ma tem um valor virtual atingido pela conservação do objetivo inicial por 
Naio e Na (ra = va) 

Equação II  (va = ta’) +  (ta’ = ra’) + (ra’ = sa) = (va = sa) 
O valor conservado da proposição feita por Ma é sempre reconhecido por 
Naio e Na (va = ta’) 
A conservação do objetivo inicial por Naio e Na é aplicada a uma 
proposição feita por Ma (ta’ = ra’) 
Ma está de acordo com o proposto por  Naio e Na sobre o que ela propôs 
(ra’ = sa), logo o acordo ou desacordo de Naio e Na une-o pela 
continuação às trocas entre Ma, Naio e Na (va = sa), ou seja, o 
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engajamento de Naio e Na dá a proposição de Ma um valor ou validade 
(positivo ou negativo) e Ma se encontra de acordo ou não, nesse caso o 
valor é positivo e Ma  encontra de acordo. 

Há reciprocidade na interação, pois os sujeitos desenvolvem em conjunto a 
proposição feita. Só há equilíbrio em caso de reciprocidade quando as relações 
precedentes se aplicam às proposições de Naio  e Na em relação a Ma. Assim, a 
iniciativa pode partir de Naio e Na com uma proposição verdadeira ou falsa 
enunciada por elas. Equação I bis (ra = sa = ta = va’ ) e Equação II bis (va’  = ta = 
ra = sa’ ). 

6XE�TXHVWmR���� • regras construídas 
As regras são construídas a partir da interação que está ocorrendo entre os sujeitos 
e possibilitada pela ferramenta, sendo resultantes de equilíbrios das ações 
individuais enquanto atingem composição reversível. 

6XE�TXHVWmR���� • respeito mútuo 
Há respeito mútuo na medida em que ambos obedecem a uma regra interior e 
podem exercer uma autonomia, tanto intelectual quanto moral, tendo como base 
uma relação de respeito recíproco, o que caracteriza a cooperação. 
• solidariedade interna 
Há solidariedade interna na medida em que os próprios sujeitos elaboram as leis 
internas sujeitas a revisões e reajustes contínuos, ou seja, as regras são construídas 
por eles e as aceitam na medida em que se respeitam mutuamente. 

&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• participante ativo  
• autores/pesquisadores 
Os sujeitos se vêem como participantes ativos do processo de criação do desenho, 
assumindo a autoria do desenho. 
 
• formulação de problemas 
Os sujeitos formulam problemas na medida em que há a preocupação sobre quais 
os passos a seguir. 
 
• autonomia  - Ser autônomo significa ser sujeito de sua própria educação. Um 

sujeito é autônomo quando é capaz de especificar as suas próprias leis, ou o 
que é adequado para ele. Diz-se que um sujeito tem mais autonomia quanto 
mais ele tem capacidade de reconhecer suas necessidades de estudo, formular 
objetivos para o estudo, selecionar conteúdos, organizar estratégias de estudo, 
buscar e utiliza os materiais necessários, assim como organizar, dirigir, 
controlar e avaliar o processo de aprendizagem. Dessa forma, o sujeito deixa 
de ser objeto da condução, influxo, ascendência e coerção educacional, pois 
ele desenvolve uma forte determinação interna ou auto-afirmação. 

Os sujeitos demonstram autonomia no processo ao definirem um objetivo de 
construção comum e estabelecerem as regras de como seria desenvolvido. Foram 
sujeitos do processo de aprendizagem. 

Tabela 20: Análise do extrato Videoconferência 1 

 

9LGHRFRQIHUrQFLD���
&RPHQWiULR�� - 08/11/01 20:04:17, Val, “Fer, achei cansativo o texto, mas nos mostra um 
olhar sobre a educação à distância. Que que você me fale algo sobre o texto.” 
&RPHQWiULR� �  - 08/11/01 20:12:43, Fer, “Val também achei o texto um pouco cansativo 
mas gostei de ler porque falo do tipo de aula que tivemos, aquilo que foi imposto para nós e  
nós sempre fizemos sem parar para  pensar sobre o tipo de educação que estávamos tendo 
e o porque da forma que nós damos aula. As aulas a partir de agora serão diferentes 
estaremos falando com pessoas que não conhecemos como diz o autor "atrás da tela do 
monitor há uma esfera ilimitada... que se estende além  de todos os locais de aprendizagem 
familiares e pode abranger o mundo e até o cosmo." Nós não vivenciamos esse tipo de aula 
mas os nossos aulnos irão vivenciar e nós deveremos estar preparados para essa 
transformação.” 
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&RPHQWiULR�� - 08/11/01 20:19:39, Val, “Fer, realmente precisamos estar preparadas para 
estas transformações e as aulas que você iniciará sobre informática e educação será ótimo 
para este desenvolvimento futuro.” 
&RPHQWiULR� � - 08/11/01 20:23:17, Mau, (particular) “Em relação com a educação a 
distância não só concordo com o autor como acredito que  que o indivíduo aprenda ( 
desenvolva ) muito mais indo em busca de formas de comunicar-se com os demais e 
aperfeiçoando seus conhecimentos em diversas áreas, principalmente autonomia em 
relação a sua própria aprendizagem.” 
 
 

 
Figura 26: Mapa de Interações do extrato Videoconferência 2 

 

  Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação síncrona, processo 

coletivo e ferramenta videoconferência, sendo organizado e categorizado conforme tabela a 

seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR��� • cooperação  

Há uma escala comum de valores, pois a discussão se dá sobre um mesmo objeto. 
Há conservação dessa escala na medida em que o objeto de discussão não é 
perdido durante a interação, sendo que os sujeitos interagentes mantêm o objetivo 
de discussão sobre a proposição iniciada.  

Equação I (ra = sa’ ) + (sa’  = ta’ ) + (ta’  = va) = (ra = va) 
A proposição emitida por Val foi aceita por Fer e Mau, pois estavam 
todas dispostas a atingir um mesmo objetivo  (ra = sa’ )  
Fer e Mau continuam reconhecendo a validade da proposição de Val (sa’  
= ta’ ) 
A validade da proposição de Val é garantida porque Fer e Mau 
conservam o objetivo inicial (ta’  = va) 
Val tem um valor virtual atingido pela conservação do objetivo inicial 
por Fer e Mau (ra = va) 

Equação II (va = ta’ ) +  (ta’  = ra’ ) + (ra’  = sa) = (va = sa) 
O valor conservado da proposição feita por Val é sempre reconhecido 
por Fer e Mau (va = ta’ ) 
A conservação do objetivo inicial por Fer e Mau é aplicada a uma 
proposição feita por Val (ta’  = ra’ ) 
Val está de acordo com o proposto por  Fer e Mau sobre o que ela propôs 
(ra’  = sa), logo o acordo ou desacordo de Fer e Mau une-o pela 
continuação às trocas entre Val, Fer e Mau. (va = sa), ou seja, o 
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engajamento de Fer e Mau dá a proposição de Val um valor ou validade 
(positivo ou negativo) e Val se encontra de acordo ou não, nesse caso o 
valor é positivo e Val  encontra de acordo. 

Há reciprocidade na interação, pois ambos sujeitos concordam com o fato de que 
o texto é cansativo, porém de grande interesse e desenvolvem em conjunto a 
discussão iniciada. Só há equilíbrio em caso de reciprocidade, quando as relações 
precedentes se aplicam às proposições de Fer e Mau em relação a Val. Assim, a 
iniciativa pode partir de Fer e Mau com uma proposição verdadeira ou falsa 
enunciada por elas. Equação I bis (ra = sa = ta = va’ ) e Equação II bis (va’  = ta = 
ra = sa’ ). 

6XE�TXHVWmR���� • regras construídas 
As regras são construídas a partir do objeto de discussão. 

6XE�TXHVWmR���� • respeito mútuo 
Há respeito mútuo na medida em que ambos obedecem à uma regra interior e 
podem exercer uma autonomia tanto, intelectual quanto moral, tendo como base 
uma relação de respeito recíproco, o que caracteriza a cooperação. 
 
• solidariedade interna 
Há solidariedade interna na medida em que os próprios sujeitos elaboram as leis 
internas sujeitas a revisões e reajustes contínuos. 

6XE�TXHVWmR���� • reorganização curricular 
• necessidade de repensar a prática docente 
• relação teoria e prática = tomada de consciência 
"08/11/01 20:12:43","Fer","...falo do tipo de aula que tivemos, aquilo que foi 
imposto para nós e  nós sempre fizemos sem parar para  pensar sobre o tipo de 
educação que estávamos tendo e o porque da forma que nós damos aula. As aulas 
a partir de agora serão diferentes estaremos falando com pessoas que não 
conhecemos como diz o autor "atrás da tela do monitor há uma esfera 
ilimitada...que se estende além  de todos os locais de aprendizagem familiares e 
pode abranger o mundo e até o cosmo."Nós não vivenciamos esse tipo de aula mas 
os nossos aulnos irão vivenciar e nós deveremos estar preparados para essa 
transformação." 
"08/11/01 20:19:39","Val","Fer, realmente precisamos estar preparadas para estas 
transformações e as aulas que você iniciará sobre informática e educação será 
ótimo para este desenvolvimento futuro." 
Nos trechos acima expostos verifica-se uma necessidade de repensar a prática 
docente e evidencia a tomada de consciência quando o sujeito Fer fala do tipo de 
aula que teve, a qual não foi objeto de reflexão e serviu de modelo para a sua 
prática pedagógica, e compara com as aulas que, a partir de agora, utilizarão as 
tecnologias de informação e comunicação, rompendo o tempo e o espaço de 
aprendizagem. Ao mesmo tempo se dá conta de que a vivência que ela teve foi 
diferente da que os alunos irão ter, e sente a necessidade de estar preparada para 
essa nova realidade. Val concorda com Fer complementando que as aulas de  
informática na educação auxiliarão no desenvolvimento. 
O comentário aponta para a necessidade de uma reorganização curricular em 
função de a aprendizagem poder abranger outros espaços e pessoas 
desconhecidas. 

&RQGXWDV� VXUJLGDV�
GXUDQWH� R�
H[SHULPHQWR�

• formulação de hipóteses 
"08/11/01 20:23:17","Mau","(particular) Em relação com a educação a distância 
não só concordo com o autor como acredito que  que o indivíduo aprenda ( 
desenvolva ) muito mais indo em busca de formas de comunicar-se com os demais 
e aperfeiçoando seus conhecimentos em diversas áreas, principalmente autonomia 
em relação a sua própria aprendizagem." 
O sujeito Mau formula hipóteses quando diz que além de concordar com o autor 
acredita que o indivíduo aprende mais na comunicação com os demais, pois 
aperfeiçoa conhecimentos em diferentes áreas e desenvolve a autonomia. 
 
• perturbação 
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• regulação dos desequilíbrios 
"08/11/01 20:12:43","Fer","Val também achei o texto um pouco cansativo mas 
gostei de ler porque falo do tipo de aula que tivemos, aquilo que foi imposto para 
nós e  nós sempre fizemos sem parar para  pensar sobre o tipo de educação que 
estávamos tendo e o porque da forma que nós damos aula.” 
A perturbação é expressa por Fer quando ela comenta que achou o texto um pouco 
cansativo e regula ao dizer que mesmo assim gostou de ler,  pois segundo ela o 
texto fala do tipo de aula que teve e que foi imposto e que sem ser objeto de 
reflexão serviu de modelo para a prática pedagógica. 
 
• Metacognição – tomada de consciência do processo de aprendizagem 

(conhecimento ou reflexão sobre o processo de conhecimento), é o 
conhecimento que temos sobre como funcionamos do ponto de vista 
cognitivo, é a cognição da cognição.  

"08/11/01 20:23:17","Mau","(particular) Em relação com a educação a distância 
não só concordo com o autor como acredito que  que o indivíduo aprenda ( 
desenvolva ) muito mais indo em busca de formas de comunicar-se com os demais 
e aperfeiçoando seus conhecimentos em diversas áreas, principalmente autonomia 
em relação a sua própria aprendizagem." 
A metacognição é evidencia pelo sujeito Mau quando ela explicita a maneira 
como acredita que o indivíduo aprende, tendo como pressuposto a sua própria 
atividade cognitiva. 
 
• percepção ecológica – percepção de que existe uma interdependência 

fundamental de todos os fenômenos e o fato de que, enquanto indivíduos e 
sociedade estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza, até 
mesmo dependentes desses processos. Ela vê o mundo não como uma coleção 
de objetos isolados, mas como uma rede de fenômenos que estão 
fundamentalmente interconectados e são interdependentes.  

 
• pensamento sistêmico – compreensão de um fenômeno dentro do contexto de 

um todo maior, forma de pensar em termos de conexidade, relações, contexto.  
O pensamento sistêmico é sempre pensamento processual.  

 "08/11/01 20:12:43","Fer","... As aulas a partir de agora serão diferentes 
estaremos falando com pessoas que não conhecemos como diz o autor "atrás da 
tela do monitor há uma esfera ilimitada...que se estende além  de todos os locais 
de aprendizagem familiares e pode abranger o mundo e até o cosmo."  
"08/11/01 20:19:39","Val","Fer, realmente precisamos estar preparadas para estas 
transformações e as aulas que você iniciará sobre informática e educação será 
ótimo para este desenvolvimento futuro." 
Identificamos a percepção ecológica e o pensamento sistêmico no comentário de 
Fer quando ela reconhece que o espaço de aprendizagem será ilimitado, podendo 
acontecer na família, no mundo e até no cosmos, compreendendo a aprendizagem 
num contexto maior, em conexão com diversos espaços e em processo. Val coloca 
a questão do pensamento processual quando diz que as aulas de informática na 
educação iniciadas auxiliarão para o desenvolvimento futuro no sentido de um 
preparo para as transformações. 

Tabela 21: Análise do extrato Videoconferência 2 

 

9LGHRFRQIHUrQFLD���
&RPHQWiULR�� - 08/11/01 20:10:08, para Ang, (particular) “Cadê você?” 
&RPHQWiULR�� - 08/11/01 20:10:30, Mari, “Ang já que tu insiste, vamos dialogar.” 
&RPHQWiULR�� - 08/11/01 20:10:59, Ang, (particular) “Fabi, está preparada para discutirmos? 
Espero que tenhas "bons argumentos”?” 
&RPHQWiULR�� - 08/11/01 20:11:30, Fabi, “não gosto de discussões...Sou de paz!” 
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  Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação síncrona, processo 

coletivo e ferramenta videoconferência, sendo organizado e categorizado conforme tabela a 

seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR��� • coação – é calcada na obediência moral e/ou na autoridade intelectual, apela 

para o respeito unilateral, obriga a seguir modelos, atingindo apenas um 
sistema de regulações e não de operações. Não há um “operar em comum”, 
mas o sujeito adota o ponto de vista do outro sob o efeito de sua autoridade 
ou prestígio. Nas relações onde intervém a coação, há uma obrigação de 
conservação de valores, isso se dá de forma unilateral, não sendo, portanto, 
recíproca. Assim, o processo de coação não conduz a um estado de equilíbrio 
verdadeiro ou reversível. 

 
• conformismo - ocorre quando um sujeito voluntariamente se submete à escala 

de valores do outro. 
Há coação na medida em que o sujeito Ang coage o sujeito Mari a dialogar. 
Em função da coação do sujeito Ang, o sujeito Mari assume o ponto de vista de do 
sujeito Ang devido ao seu prestígio, (sa’  = ta’ ), essa obrigação só permanece 
devido a coação do sujeito Ang, não havendo obrigação mútua, pois falta as 
equações I bis e II bis que resultaria em (ra’  = sa = ta) . A validade da proposição 
(ta’  = va) é determinada só pelo fator exterior da coação resultando num falso 
equilíbrio, pois falta reciprocidade. O que existe é a expressão de  uma relação de 
conformismo quando o sujeito Mari responde dizendo “já que tu insiste, vamos 
dialogar”, se submetendo dessa forma a proposição de Ang. 
Isso reflete uma relação de obediência moral ou autoridade intelectual, não 
alcançando uma escala comum de valores  e não havendo reciprocidade. 
Há uma tentativa de coação quando o sujeito Ang coloca: “Fabi, está preparada 
para discutirmos? Espero que tenhas "bons argumentos"?"  e uma resposta a 
coação por parte da Fabiane quando ela diz: “não gosto de discussões ... Sou de 
paz!”. Nessa situação a coação não se efetiva, pois há uma reação contrária do 
sujeito Fabiane a coação do sujeito Ang. 

6XE�TXHVWmR���� • regras dadas 
As regras são dadas a partir de uma vontade de um dos interagentes. 

6XE�TXHVWmR���� • respeito unilateral 
Há respeito unilateral na medida em que o sujeito Mari obedece a uma regra 
exterior vinda do sujeito Ang, sendo a decisão baseada na heteronomia e havendo 
um sentimento de dever do sujeito Mari em relação ao sujeito Ang.  
 
• solidariedade externa 
Há solidariedade externa na medida em que a unidade se mantém pela obediência 
e pelo sentimento de dever e não pela decisão comum dos sujeitos serem 
solidários entre si, em entender e cooperar. 

&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• conflito cognitivo entre os pares 
Há conflito cognitivo entre os pares quando os sujeitos Mari e Fab reagem à 
provocação do sujeito Ang, não havendo comum acordo para o encaminhamento. 
 
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios 
Há uma perturbação e uma regulação quando  o sujeito Fabi, ao se sentir coagida, 
expressa “não gosto de discussões...Sou de paz!" 

Tabela 22: Análise do extrato Videoconferência 3 
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9LGHRFRQIHUrQFLD���
&RPHQWiULR�� - 08/11/01 20:12:52, Fabi para Ang, (particular) “Tu achas possível o ensino 
a distância?” 
&RPHQWiULR� � - 08/11/01 20:17:43, Ang, (particular) “A tecnologia está avançada e 
sabemos o quanto é difícil trabalharmos com essas transformações com nossos educandos. 
Porém, temos vontade de mudar e envolver nossos alunos, para que possam adquirir seus  
próprios conhecimentos. Como você vê esta possibilidade do estudo 'a distância em nossas  
realidades escolares? E os professores estão preparados para essa atividade?” 
&RPHQWiULR�� - 08/11/01 20:21:38, Fabi para Ang, (particular) “Acho que nossa realidade 
está longe de uma educação a distância, pois são poucas as tecnologias dentro das 
escolas. nem as bibliotecas são preparadas para atender os alunos com todas as dúvidas 
que possuem. Sei que já existem escolas com laboratórios de informática, mas isso nada ou 
pouco interferiu na metodologia usada pelos professores, ao contrário, estão reforçando a 
cópia, a reprodução.” 
&RPHQWiULR� � - 08/11/01 20:30:30, Ang, “Realmente, alguns professores não estão 
motivados a mudar sua forma de trabalhar com seus alunos, porque acreditam que é muito 
mais fácil reproduzir e copiar dos livros as sugestões, muitas vezes, inadaptadas a realidade 
dos educandos, ou sem objetivos. Sabemos que existem escolas que não possuem 
computadores na secretaria, imagina só quando as crianças terão acesso a eles.” 
&RPHQWiULR�� - 08/11/01 20:34:52, Ang, “Acredito que a educação a distância não é bem 
vinda, pois exige do educador conhecimentos, estudos, atualização pedagógica e tempo. 
Sorte nossa poder estar aqui hoje conversando e trocando opiniões com as demais colegas 
e aprendendo. Espero que possamos daqui a alguns anos lembrar dessa aula e poder 
auxliar nossos alunos a aprender através desse recurso, dessa tecnologia.” 
&RPHQWiULR�� - 08/11/01 20:35:08, Mari para Ang, (particular) “A autonomia e a cooperação 
são essenciais para a construção do conhecimento em qualquer lugar. Não precisamos, e 
nem devemos, esperar que as tecnologias cheguem em nossas escolas, mas devemos 
começar a mudança desde já, dentro de nossas sals de aula.” 
&RPHQWiULR�� - 08/11/01 20:38:12, Ang, “Com certeza, eu creio que todas nós estudamos 
para transformar nossas aulas, tornando-as interessantes, prazerosas e diversificadas. É o 
que quero, mudar e mediar minhas crianças de modo que elas consigam usufruir de uma 
aprendizagem significativa para seu crescimento pessoal e profissional.” 
 
 
  Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação síncrona, processo 

coletivo e ferramenta videoconferência, sendo organizado e categorizado conforme tabela a 

seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR��� • cooperação  

Há uma escala comum de valores, pois a discussão se dá sobre um mesmo texto na 
busca de um objetivo em comum. 
Há conservação dessa escala na medida em que o objeto de discussão não é 
perdido durante a interação, sendo que os sujeitos interagentes mantêm o objetivo 
de discussão sobre a proposição iniciada.  

Equação I (ra = sa’ ) + (sa’  = ta’ ) + (ta’  = va) = (ra = va) 
A proposição emitida por Fabi foi aceita por Ang e mais tarde por Mari, 
pois estavam todas dispostas a atingir um mesmo objetivo  (ra = sa’ )  
Ang e Mari continuam reconhecendo a validade da proposição de Fabi 
(sa’  = ta’ ) 
A validade da proposição de Fabi é garantida porque Ang e Mari 
conservam o objetivo inicial (ta’  = va) 
Fabi tem um valor virtual atingido pela conservação do objetivo inicial 
por Ang e Mari (ra = va) 
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Equação II (va = ta’ ) +  (ta’  = ra’ ) + (ra’  = sa) = (va = sa) 
O valor conservado da proposição feita por Fabi é sempre reconhecido 
por Ang e Mari (va = ta’ ) 
A conservação do objetivo inicial por Ang e Mari é aplicada a uma 
proposição feita por Fabi (ta’  = ra’ ) 
Fabi está de acordo com o proposto por Ang e Mari sobre o que ela 
propôs (ra’  = sa), logo o acordo ou desacordo de Ang e Mari une-o pela 
continuação às trocas entre Fabi, Ang e Mari. (va = sa), ou seja, o 
engajamento de Ang e Mari dá à proposição de Fabi um valor ou 
validade (positivo ou negativo) e Fabi se encontra de acordo ou não, 
nesse caso o valor é positivo e Fabi encontra de acordo. 

Há reciprocidade na interação, pois ambos sujeitos possuem um interesse em 
comum em discutir a viabililidade do ensino a distância nas escolas e o preparo 
dos professores e, para isso, desenvolvem em conjunto a discussão iniciada. Além 
do fato de que ambos sujeitos concordam sobre os problemas existentes e a 
necessidade de buscar soluções. Só há equilíbrio em caso de reciprocidade, 
quando as relações precedentes se aplicam às proposições de Ang e Mari em 
relação a Fabi. Assim, a iniciativa pode partir de Ang e Mari com uma proposição 
verdadeira ou falsa enunciada por elas. Equação I bis (ra = sa = ta = va’ ) e 
Equação II bis (va’  = ta = ra = sa’ ). 

6XE�TXHVWmR���� • regras construídas 
As regras de interação são construídas em função do interesse no objeto de 
discussão. 

6XE�TXHVWmR���� • respeito mútuo 
Há respeito mútuo na medida em que ambos obedecem à uma regra interior e 
podem exercer uma autonomia, tanto intelectual quanto moral, tendo como base 
uma relação de respeito recíproco, o que caracteriza a cooperação. 
 
• solidariedade interna 
Há solidariedade interna na medida em que os próprios sujeitos elaboram as leis 
internas sujeitas a revisões e reajustes contínuos. 

6XE�TXHVWmR���� • reorganização curricular 
• necessidade de repensar a prática docente 
• relação teoria e prática = tomada de consciência  
"08/11/01 20:17:43","Ang","(particular) A tecnologia está avançada e sabemos o 
quanto é difícil trabalharmos com essas transformações com nossos educandos. 
Porém, temos vontade de mudar e envolver nossos alunos, para que possam 
adquirir seus  próprios conhecimentos.”  
08/11/01 20:21:38","Fabi para Ang","(particular) Acho que nossa realidade está 
longe de uma educação a distância, pois são poucas as tecnologias dentro das 
escolas. nem as bibliotecas são preparadas para atender os alunos com todas as 
dúvidas que possuem. Sei que já existem escolas com laboratórios de informática, 
mas isso nada ou pouco interferiu na metodologia usada pelos professores, ao 
contrário, estão reforçando a cópia, a reprodução." 
"08/11/01 20:30:30","Ang","Realmente, alguns professores não estão motivados a 
mudar sua forma de trabalhar com seus alunos, porque acreditam que é muito mais 
fácil reproduzir e copiar dos livros as sugestões, muitas vezes, inadaptadas a 
realidade dos educandos, ou sem objetivos. Sabemos que existem escolas que não 
possuem computadores na secretaria, imagina só quando as crianças terão acesso a 
eles." 
"08/11/01 20:34:52","Ang","Acredito que a educação a distância não é bem 
vinda, pois exige do educador conhecimentos, estudos, atualização pedagógica e 
tempo. Sorte nossa poder estar aqui hoje conversando e trocando opiniões com as 
demais colegas e aprendendo. Espero que possamos daqui a alguns anos lembrar 
dessa aula e poder auxliar nossos alunos a aprender através desse recurso, dessa 
tecnologia." 
"08/11/01 20:35:08","Mari para Ang","(particular) A autonomia e a cooperação 
são essenciais para a construção do conhecimento em qualquer lugar. Não 
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precisamos, e nem devemos, esperar que as tecnologias cheguem em nossas 
escolas, mas devemos começar a mudança desde já, dentro de nossas sals de aula." 
"08/11/01 20:38:12","Ang","Com certeza, eu creio que todas nós estudamos para 
transformar nossas aulas, tornando-as interessantes, prazerosas e diversificadas. É 
o que quero, mudar e mediar minhas crianças de modo que elas consigam usufruir 
de uma aprendizagem significativa para seu crescimento pessoal e profissional." 
Observa-se que o sujeito Fabi estabelece uma relação entre teoria e prática 
quando, após ler o texto, comenta sobre a distância existente entre o que é trazido 
no texto e a realidade das escolas, levando a uma tomada de consciência sobre a 
realidade atual das escolas quanto ao uso das tecnologias e ao comentar que, 
mesmo em escolas onde existem os laboratórios de informática, não houve 
mudanças na prática pedagógica dos professores. Finaliza concluindo que somente 
ajudou a reforçar uma prática já existente. Isso aponta para uma necessidade em 
repensar a prática docente e reorganizar o sistema atual.  
O sujeito Ang também vê a necessidade de repensar a prática docente e realiza 
tomada de consciência ao afirmar que “ A tecnologia está avançada e sabemos o 
quanto é difícil trabalharmos com essas transformações com nossos educandos. 
Porém, temos vontade de mudar e envolver nossos alunos, para que possam 
adquirir seus  próprios conhecimentos” ; e quando afirma que “ alguns professores 
não estão motivados a mudar sua forma de trabalhar com seus alunos, porque 
acreditam que é muito mais fácil reproduzir e copiar dos livros as sugestões, 
muitas vezes, inadaptadas à realidade dos educandos, ou sem objetivos” . Reforça 
ao dizer que “ Acredito que a educação a distância não é bem vinda, pois exige do 
educador conhecimentos, estudos, atualização pedagógica e tempo. Sorte nossa 
poder estar aqui hoje conversando e trocando opiniões com as demais colegas e 
aprendendo. Espero que possamos daqui a alguns anos lembrar dessa aula e poder 
auxliar nossos alunos a aprender através desse recurso, dessa tecnologia." 
O sujeito Mari aponta para o fato de que todas (elas e as colegas) estão estudando 
para transformar as aulas e afirma a sua vontade de mudar e mediar o processo 
para que os alunos tenham uma aprendizagem significativa auxiliando-os no 
crescimento pessoal e profissional. Isso denota um processo de tomada de 
consciência em função do repensar a prática docente, evidenciando uma 
necessidade de transformação. 

&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• participante ativo 
"08/11/01 20:34:52","Ang","... Sorte nossa poder estar aqui hoje conversando e 
trocando opiniões com as demais colegas e aprendendo. Espero que possamos 
daqui a alguns anos lembrar dessa aula e poder auxliar nossos alunos a aprender 
através desse recurso, dessa tecnologia." 
O sujeito Ang se percebe como sujeito ativo quando comenta sobre a importância 
de estar realizando conversando e trocando opiniões com as colegas. 
 
• formulação de problemas 
08/11/01 20:12:52","Fabi para Ang","(particular) Tu achas possível o ensino a 
distância?" 
08/11/01 20:17:43","Ang","(particular) ...Como você vê esta possibilidade do 
estudo ''a distância em nossas realidades escolares? E os professores estão 
preparados para essa atividade?”  
Há formulação de problemas quando, tanto o sujeito Fabi quanto o sujeito Ang, ao 
realizar a discussão sobre o texto fazem uma leitura da realidade e identificam a 
problemática da possibilidade de aplicação do ensino a distância nas escolas de 
hoje e a questão da preparação dos professores. 
 
• formulação de hipóteses 
08/11/01 20:21:38","Fabi para Ang","(particular) Acho que nossa realidade está 
longe de uma educação a distância, pois são poucas as tecnologias dentro das 
escolas..." 
"08/11/01 20:34:52","Ang","Acredito que a educação a distância não é bem 
vinda, pois exige do educador conhecimentos, estudos, atualização pedagógica e 
tempo... 
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"08/11/01 20:38:12","Ang","Com certeza, eu creio que todas nós estudamos para 
transformar nossas aulas, tornando-as interessantes, prazerosas e diversificadas...”  
Há formulação de hipóteses quando o sujeito Fabi coloca que acha que a realidade 
está longe de uma educação a distância devido ao fato de que são poucas as 
tecnologias dentro das escolas.  
O sujeito Ang também formula hipóteses sobre o tema quando fala "Acredito que 
a educação a distância não é bem vinda, pois exige do educador conhecimentos, 
estudos, atualização pedagógica e tempo...”  e também ao dizer que “ eu creio que 
todas nós estudamos para transformar nossas aulas, tornando-as interessantes, 
prazerosas e diversificadas...”  
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios 
"08/11/01 20:17:43","Ang","(particular) A tecnologia está avançada e sabemos o 
quanto é difícil trabalharmos com essas transformações com nossos educandos. 
Porém, temos vontade de mudar e envolver nossos alunos, para que possam 
adquirir seus  próprios conhecimentos. 
08/11/01 20:21:38","Fabi para Ang","(particular) ... Sei que já existem escolas 
com laboratórios de informática, mas isso nada ou pouco interferiu na 
metodologia usada pelos professores, ao contrário, estão reforçando a cópia, a 
reprodução." 
"08/11/01 20:34:52","Ang","Acredito que a educação a distância não é bem 
vinda, pois exige do educador conhecimentos, estudos, atualização pedagógica e 
tempo. Sorte nossa poder estar aqui hoje conversando e trocando opiniões com as 
demais colegas e aprendendo. Espero que possamos daqui a alguns anos lembrar 
dessa aula e poder auxliar nossos alunos a aprender através desse recurso, dessa 
tecnologia." 
Há perturbação quanto o sujeito Ang comenta que “ A tecnologia está avançada e 
sabemos o quanto é difícil trabalharmos com essas transformações com nossos 
educandos”  e regula ao concluir que “ Porém, temos vontade de mudar e envolver 
nossos alunos, para que possam adquirir seus  próprios conhecimentos” . Também 
há perturbação quando comenta que “ a educação a distância não é bem vinda, pois 
exige do educador conhecimentos, estudos, atualização pedagógica e tempo”   e 
regula dizendo que “ Sorte nossa poder estar aqui hoje conversando e trocando 
opiniões com as demais colegas e aprendendo.”  
A perturbação também é evidenciada pelo sujeito Fabi ao comentar que “ já 
existem escolas com laboratórios de informática”  e regula ao dizer que  “ mas isso 
nada ou pouco interferiu na metodologia usada pelos professores, ao contrário, 
estão reforçando a cópia, a reprodução.”  
 
• metacognição 
Há metacognição quando o sujeito Ang se dá conta de que aprende ao estar 
conversando e trocando opiniões com as colegas e quando aponta para o fato de 
que estar vivenciando esse processo em aula, ou seja, passando pela experiência,  
irá ajudá-las a auxiliar os alunos a aprender usando as tecnologias.    
 
• percepção ecológica 
• pensamento sistêmico 
"08/11/01 20:35:08","Mari para Ang","(particular) A autonomia e a cooperação 
são essenciais para a construção do conhecimento em qualquer lugar. Não 
precisamos, e nem devemos, esperar que as tecnologias cheguem em nossas 
escolas, mas devemos começar a mudança desde já, dentro de nossas sals de aula." 
"08/11/01 20:38:12","Ang","Com certeza, eu creio que todas nós estudamos para 
transformar nossas aulas, tornando-as interessantes, prazerosas e diversificadas. É 
o que quero, mudar e mediar minhas crianças de modo que elas consigam usufruir 
de uma aprendizagem significativa para seu crescimento pessoal e profissional." 
 
Identificamos a percepção ecológica e o pensamento sistêmico no comentário de 
Mari quando ela diz que a autonomia e a cooperação são essenciais para a 
construção do conhecimento e que esse ocorre em qualquer lugar. Dessa forma há 
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a compreensão de que a aquisição do conhecimento se dá em qualquer lugar e não 
só na escola, sendo a autonomia e a cooperação essenciais nesse processo. 
Ang, ao colocar a sua intenção em mudar e mediar o processo de aprendizagem 
para que seus alunos possam ter uma aprendizagem significativa,  chama atenção 
para o fato de que isso irá ajudá-los, tanto no crescimento pessoal quanto no 
profissional, evidenciando a percepção ecológica e o pensamento sistêmico ao 
perceber a interdependência entre a sua prática pedagógica e a forma como seus 
alunos irão se relacionar com o conhecimento para que haja um crescimento.  
 
Mari coloca a questãodo pensamento processual quando diz que “ Não precisamos, 
e nem devemos, esperar que as tecnologias cheguem em nossas escolas, mas 
devemos começar a mudança desde já, dentro de nossas sals de aula." 

Tabela 23: Análise do extrato Videoconferência 4 

�
�
&KDW�
�
&KDW�����5HJLVWUR�RFRUULGR�QR�GLD������������
&RPHQWiULR�� - 20:10:55 - CIR falou: No item 3 que fala sobre As relações entre ciência-
cultura-educação-tecnologia "eu acho que a sociedade como um todo criou novas formas, 
ou mídias, de armazenar, transmitir o saber, a escola permance impassível diante das 
transformações da realidade que a tecnologia está provocando.”   
&RPHQWiULR�� - 20:13:43 - Mile falou: “Na minha concepção existem entre os educadores a 
percepção de que a escola, paralisada desde a revolução industrial, não estimula seus 
interlocutores a utilizarem de forma dinâmica, crítica e criativa os conhecimentos por ela 
transmitidos.” 
&RPHQWiULR�� - 20:20:44 - CIR falou: “isso deve mudar, e deve parti de nós educadores, 
com a globalização este modelo produção , baseado na linha de montagem , está sendo 
gradualmente abandonado. um novo modelo de produção requer trabalhadores mais 
flexíveis, que assumam responsabilidade não só qualidade das tarefas que executam como 
no próprio desenvolvimento e melhoria do processo produtivo. este modelo têm provocado 
uma demanda radicalmente nova.” 
&RPHQWiULR� � - 20:23:50 - Mile falou: “Paralelamente, forma-se um consenso que a 
tecnologia pode ser um fator importante para essa mudança, para isto é necessário que as 
pessoas aprendam a usar e a dominar a tecnologia de que dispõem e a controlar a 
velocidade deste processo.”   
&RPHQWiULR�� - 20:30:51 - CIR falou: “Concordo contigo, mas para que a tecnologia seja 
dominada torn-se necessário que a escola repense sua filosofia e democratize o acesso às 
tecnologias. ao meu ver deve haver uma mudança na própria estrutura de ensino, que 
estimule a iniciativa e criatividade, se preocupando menos com o cumprimento do currículo. 
para isso, torna-se necessário preparar o professor para assumir uma nova respons...”   
&RPHQWiULR� � - 20:32:07 - CIR falou: “como mediador de um processo de aquisição de 
conhecimentoe de desenvolvimento da criatividade dos alunos.”   
&RPHQWiULR�� - 20:36:37 - Mile falou: “Na minha opinião a escola e a educação encontram-
se, mesmo em periferias, impregnadas de tecnologia, pois, as tecnologias informais e da 
comunicação são uma realidade no nosso cotidiano e no cotidiano de alunos, professores e 
funcionários da escola.”   
&RPHQWiULR� � - 20:38:49 - Rose falou: “Concordo, a introdução de novas tecnologias na 
escola deve ser coerente com o agir do professor, favorecendo a criação de um ambiente 
criativo em que sua ação mediador possa ser eficientemente exercida.”   
&RPHQWiULR� � - 20:44:26 - CIR falou: “Introdução do computador no ambiente escolar, é 
hoje uma necessidade para o crescimento de uma nova pedagogia inovadora pois, é 
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preciso que o professor esteja aberto para novas competências.   
&RPHQWiULR� �� - 20:47:56 - Mile falou: “Aproveitei muito meus conhecimentos com este 
chat realizado por nós caras colegas, inclusive na própria área da informática, portanto, 
espero realizar novos chat cvs, beijos,” 
 
 
  Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação síncrona, processo 

coletivo e ferramenta FKDW, sendo organizado e categorizado conforme tabela a seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR��� • cooperação 

Há uma escala comum de valores, pois a discussão se dá sobre um mesmo tema na 
busca de um objetivo em comum que é a troca de idéias sobre o assunto. 
Há conservação dessa escala na medida em que o objeto de discussão não é 
perdido durante a interação, sendo que os sujeitos interagentes mantêm o objetivo 
de discutir sobre a proposição iniciada.  
Há reciprocidade na interação, pois ambos sujeitos possuem um interesse em 
comum que é discutir as relações entre ciência-cultura-educação-tecnologia. Além 
do fato de que ambos sujeitos concordam sobre os problemas existentes e a 
necessidade de buscar soluções. Havendo reciprocidade há equilíbrio, assim, a 
iniciativa pode partir de qualquer um dos sujeitos envolvidos no processo de 
interação.  

6XE�TXHVWmR���� • regras construídas 
As regras de interação são construídas em função do interesse no objeto de 
discussão e de acordo com o desenvolvimento do assunto 

6XE�TXHVWmR���� • respeito mútuo 
Há respeito mútuo na medida em que ambos obedecem à uma regra interior e 
podem exercer uma autonomia, tanto intelectual quanto moral, tendo como base 
uma relação de respeito recíproco, o que caracteriza a cooperação. 
 
• solidariedade interna 
Há solidariedade interna na medida em que os próprios sujeitos elaboram as leis 
internas sujeitas a revisões e reajustes contínuos 

6XE�TXHVWmR���� • reorganização curricular 
Essa necessidade é expressa quando Cir comenta: 
&RPHQWiULR� � - 20:30:51 - “ ... para que a tecnologia seja dominada torna-se 
necessário que a escola repense sua filosofia e democratize o acesso às 
tecnologias. ao meu ver deve haver uma mudança na própria estrutura de ensino, 
que estimule a iniciativa e criatividade, se preocupando menos com o 
cumprimento do currículo.”  
 
• necessidade de repensar a prática docente 
Cir expressa essa necessidade quando comenta:  
&RPHQWiULR�� - 20:20:44 - “ isso deve mudar, e deve parti de nós educadores, com 
a globalização este modelo produção , baseado na linha de montagem , está sendo 
gradualmente abandonado. um novo modelo de produção requer trabalhadores 
mais flexíveis, que assumam responsabilidade não só qualidade das tarefas que 
executam como no próprio desenvolvimento e melhoria do processo produtivo. 
este modelo têm provocado uma demanda radicalmente nova.”  
&RPHQWiULR�� - 20:30:51 - “ ...para isso, torna-se necessário preparar o professor 
para assumir uma nova respons...”    
&RPHQWiULR� � - 20:32:07 - “ como mediador de um processo de aquisição de 
conhecimentoe de desenvolvimento da criatividade dos alunos.”  
&RPHQWiULR� � - 20:44:26 - “ introdução do computador no ambiente escolar, é 
hoje uma necessidade para o crescimento de uma nova pedagogia inovadorapoi, é 
preciso que o professor esteja aberto para novas competências.”    
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Rosemar expressa da seguinte forma: 
&RPHQWiULR� � - 20:38:49 - “ Concordo, a introdução de novas tecnologias na 
escola deve ser coerente com o agir do professor, favorecendo a criação de um 
ambiente criativo em que sua ação mediador possa ser eficientemente exercida.”  
 
• relação teoria e prática = tomada de consciência 
Mile expressa a tomada de consciência quando coloca: 
&RPHQWiULR� � - 20:23:50 - “ Paralelamente, forma-se um consenso que a 
tecnologia pode ser um fator importante para essa mudança, para isto é necessário 
que as pessoas aprendam a usar e a dominar a tecnologia de que dispõem e a 
controlar a velocidade deste processo.”   
 &RPHQWiULR� �� - 20:47:56 - “ Aproveitei muito meus conhecimentos com este 
chat realizado por nós caras colegas, inclusive na própria área da informática, 
portanto, espero realizar novos chat cvs, beijos,”  
 
Cir expressa da seguinte forma:  
&RPHQWiULR� � - 20:30:51 - “ Concordo contigo, mas para que a tecnologia seja 
dominada torna-se necessário que a escola repense sua filosofia e democratize o 
acesso às tecnologias. ao meu ver deve haver uma mudança na própria estrutura de 
ensino, que estimule a iniciativa e criatividade, se preocupando menos com o 
cumprimento do currículo. para isso, torna-se necessário preparar o professor para 
assumir uma nova respons...”    
&RPHQWiULR� � - 20:32:07 - “ como mediador de um processo de aquisição de 
conhecimentoe de desenvolvimento da criatividade dos alunos.”    
&RPHQWiULR� � - 20:44:26 - “ introdução do computador no ambiente escolar, é 
hoje uma necessidade para o crescimento de uma nova pedagogia inovadorapoi, é 
preciso que o professor esteja aberto para novas competências.”    

&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• participante ativo 
O sujeito se percebe como sujeito ativo ao comentar: 
&RPHQWiULR��� - 20:47:56 - “ Aproveitei muito meus conhecimentos com este chat 
realizado por nós caras colegas, inclusive na própria área da informática, portanto, 
espero realizar novos chat cvs, beijos,”  
 
• formulação de hipóteses 
Há formulação de hipótese quando Cir expressa: 
&RPHQWiULR�� - 20:10:55 - “ ...eu acho que a sociedade como um todo criou novas 
formas, ou mídias, de armazenar, transmitir o saber, a escola permance impassível 
diante das transformações da realidade que a tecnologia está provocando.”    
&RPHQWiULR�� - 20:20:44 - “ isso deve mudar, e deve parti de nós educadores...”  
&RPHQWiULR�� - 20:30:51 - “ ...mas para que a tecnologia seja dominada torn-se 
necessário que a escola repense sua filosofia e democratize o acesso às 
tecnologias. ao meu ver deve haver uma mudança na própria estrutura de ensino, 
que estimule a iniciativa e criatividade, se preocupando menos com o 
cumprimento do currículo. para isso, torna-se necessário preparar o professor para 
assumir uma nova respons...”    
&RPHQWiULR� � - 20:44:26 - “ introdução do computador no ambiente escolar, é 
hoje uma necessidade para o crescimento de uma nova pedagogia inovadorapoi, é 
preciso que o professor esteja aberto para novas competências.”    
 
Mile coloca: 
&RPHQWiULR�� - 20:13:43 - “ Na minha concepção existem entre os educadores a 
percepção de que a escola, paralisada desde a revolução industrial, não estimula 
seus interlocutores a utilizarem de forma dinâmica, crítica e criativa os 
conhecimentos por ela transmitidos.’ ’  
&RPHQWiULR�� - 20:23:50 - “ ...para isto é necessário que as pessoas aprendam a 
usar e a dominar a tecnologia de que dispõem e a controlar a velocidade deste 
processo.”    
&RPHQWiULR�� - 20:36:37 - “ Na minha opinião a escola e a educação encontram-
se, mesmo em periferias, impregnadas de tecnologia, pois, as tecnologias 
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informais e da comunicação são uma realidade no nosso cotidiano e no cotidiano 
de alunos, professores e funcionários da escola.”    
 
Resemar comenta: 
&RPHQWiULR�� - 20:38:49 - “ ...a introdução de novas tecnologias na escola deve 
ser coerente com o agir do professor, favorecendo a criação de um ambiente 
criativo em que sua ação mediador possa ser eficientemente exercida.”   
 
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios  
Há perturbação quando Cir comenta: 
&RPHQWiULR�� - 20:30:51 - “ Concordo contigo,”   
e regulação quando complementa: “ mas para que a tecnologia seja dominada torn-
se necessário que a escola repense sua filosofia e democratize o acesso às 
tecnologias.ao meu ver deve haver uma mudança na própria estrutura de ensino, 
que estimule a iniciativa e criatividade, se preocupando menos com o 
cumprimento do currículo. para isso, torna-se necessário preparar o professor para 
assumir uma nova respons...”    
 
• metacognição 
A metacognição é expressa por Mile quando comenta: 
&RPHQWiULR� �� - 20:47:56 – “ Aproveitei muito meus conhecimentos com este 
chat realizado por nós caras colegas, inclusive na própria área da informática, 
portanto, espero realizar novos chat cvs, beijos,”  
 
• percepção ecológica 
• pensamento sistêmico 
Há percepção ecológica e pensamento sistêmico quando Cir faz os seguintes 
comentários: 
&RPHQWiULR�� - 20:10:55 – “ ...eu acho que a sociedade como um todo criou novas 
formas, ou mídias, de armazenar, transmitir o saber, a escola permance impassível 
diante das transformações da realidade que a tecnologia está provocando.”  
&RPHQWiULR� � - 20:20:44 – “ isso deve mudar, e deve parti de nós educadores, 
com a globalização este modelo produção , baseado na linha de montagem , está 
sendo gradualmente abandonado. um novo modelo de produção requer 
trabalhadores mais flexíveis, que assumam responsabilidade não só qualidade das 
tarefas que executam como no próprio desenvolvimento e melhoria do processo 
produtivo. este modelo têm provocado uma demanda radicalmente nova.”  
&RPHQWiULR� � - 20:30:51 – “ Concordo contigo, mas para que a tecnologia seja 
dominada torn-se necessário que a escola repense sua filosofia e democratize o 
acesso às tecnologias. ao meu ver deve haver uma mudança na própria estrutura de 
ensino, que estimule a iniciativa e criatividade, se preocupando menos com o 
cumprimento do currículo. para isso, torna-se necessário preparar o professor para 
assumir uma nova respons...”    
&RPHQWiULR� � - 20:44:26 – “ introdução do computador no ambiente escolar, é 
hoje uma necessidade para o crescimento de uma nova pedagogia inovadorapoi, é 
preciso que o professor esteja aberto para novas competências.”    
 
E Mile ao fazer as seguintes colocações: 
&RPHQWiULR�� - 20:13:43 – “  Na minha concepção existem entre os educadores a 
percepção de que a escola, paralisada desde a revolução industrial, não estimula 
seus interlocutores a utilizarem de forma dinâmica, crítica e criativa os 
conhecimentos por ela transmitidos.”    
&RPHQWiULR� � - 20:23:50 – “ Paralelamente, forma-se um consenso que a 
tecnologia pode ser um fator importante para essa mudança, para isto é necessário 
que as pessoas aprendam a usar e a dominar a tecnologia de que dispõem e a 
controlar a velocidade deste processo.”    
&RPHQWiULR�� - 20:36:37 – “ Na minha opinião a escola e a educação encontram-
se, mesmo em periferias, impregnadas de tecnologia, pois, as tecnologias 



 

 221

informais e da comunicação são uma realidade no nosso cotidiano e no cotidiano 
de alunos, professores e funcionários da escola.”    
 
• Afetividade 
&RPHQWiULR� �� - 20:47:56 - Mile falou: Aproveitei muito meus conhecimentos 
com este chat realizado por nós caras colegas, inclusive na própria área da 
informática, portanto, espero realizar novos chat cvs, beijos, 
Assim, há manifestação de afetividade quando Mile se despede das colegas com 
beijos. 

Tabela 24: Análise do extrato &KDW 1 

 

&KDW������5HJLVWUR�RFRUULGR�QR�GLD������������
&RPHQWiULR�� - 20:05:26 - Eli falou: “San. tu estás ai?”   
&RPHQWiULR�� - 20:06:13 - San falou: “Sim Eli, estou.”  
&RPHQWiULR�� - 20:09:24 - San falou: “Mapafe, você está aí?”   
&RPHQWiULR�� - 20:11:33 - Mapafe falou: “sim estou e sou a Mau.”  
&RPHQWiULR�� - 20:15:36 - Ane falou: “Cheguei, sou eu a Ane.”   
&RPHQWiULR�� - 20:22:50 - mapafe falou: “San, ou fazemos só nós ou fazemos em outro 
momento com todas colegas, temos até a aula do dia 27.”   
&RPHQWiULR�� - 20:23:56 - San falou: “Ane, tente se comunicar comigo e com a Mau. Você 
leu o texto? “ 
&RPHQWiULR�� - 20:28:15 - San falou: “Mau, a Ane me ligou agora e não conseguiu atualizar 
dados na casa dela. Ela está indo pra casa da irmã dela e daqui a dez minutos ela entra no 
chat. Você aguarda?” 
&RPHQWiULR�� - 20:40:14 - San falou: “A Ane acabou de me ligar e já está entando no chat.”   
&RPHQWiULR��� - 20:41:10 - Eli falou: “Meninas, conectei agora,qual o problema?”   
&RPHQWiULR��� - 20:42:06 - San falou: “Acredito que precisamos aguardar um pouquinho 
para iniciarmos o nosso bate-papo.”   
&RPHQWiULR��� - 20:45:52 - Eli falou: “Meninas,estou com problemas p/conectar.”   
&RPHQWiULR��� - 20:48:13 - anelise falou: “To precisando de um computador novo! Do que 
vale tanta tecnologia?” 
&RPHQWiULR��� - 20:48:50 - Lis falou: “Lis sou eu, a Eli.E que deu problema p/conectar com 
meu nome.” 
&RPHQWiULR��� - 20:50:01 - San falou: “Obrigada Eli. Mas vamos decidir: vamos falar sobre 
o texto ou não?” 
&RPHQWiULR��� - 20:50:06 - ane falou: “O que fazemos? Vamos continuar?”   
&RPHQWiULR��� - 20:50:44 - Lis falou: “Tive que colocar meu apelido pois com meu nome 
(Eli) nao consegui,nao sei porque.”   
&RPHQWiULR��� - 20:51:24 - Lis falou: “estou com problemas.”   
&RPHQWiULR��� - 20:52:19 - mapafe falou: “Por mim tanto faz discutir o texto hoje ou outro 
dia embora acredite ser melhor outro dia.”   
&RPHQWiULR��� - 20:54:00 - Eli falou: “agora consegui conectar c/meu nome,ve se pode.”   
&RPHQWiULR��� - 20:54:20 - mapafe falou: “O que vamos fazer afinal?”   
&RPHQWiULR��� - 20:54:50 - Eli falou: “boa pergunta Mau,estou por voces  
&RPHQWiULR� �� - 20:56:42 - Eli falou: estou no computador da loja do meu irmão e está 
difícil manter a conexão,se eu cair fora de repente não estranhem.”   
&RPHQWiULR��� - 20:57:18 - Eli falou: “Penso ser melhor deixarmos para outro dia.   
&RPHQWiULR��� - 20:59:27 - San falou: “Lis e Mau, eu e a Ane conversamos e decidimos 
continuar (por telefone). Vocês topam?”   
&RPHQWiULR� �� - 21:00:34 - Eli falou: “eu topo,mas terei que chegar em minha casa 
primeiro,tem problema prá vocês?” 
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Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação síncrona, processo 

coletivo e ferramenta FKDW, sendo organizado e categorizado conforme tabela a seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR��� • cooperação 

Há uma escala comum de valores, pois ambos os sujeitos se encontram 
virtualmente com a intenção de discutir sobre um mesmo assunto e ao verificar 
“ n”  problemas optam por realizar a discussão num outro momento. 
Há conservação dessa escala na medida em que a discussão sobre o tema não se 
efetiva, com a utilização do Chat, devido a problemas tecnológicos quanto ao 
acesso e a opção por realizar a atividade de outra forma ou em outro momento é 
mantida. 
Há reciprocidade na interação, pois ambos sujeitos concordam em realizar a 
discussão num outro momento, em função dos problemas ocorridos.  Havendo 
reciprocidade há equilíbrio. 

6XE�TXHVWmR���� • regras construídas 
As regras são construídas em função do desenvolvimento do processo de 
interação.   

6XE�TXHVWmR���� • respeito mútuo 
Há respeito mútuo na medida em que ambos obedecem à uma regra interior e 
podem exercer uma autonomia, tanto intelectual quanto moral tendo como base 
uma relação de respeito recíproco, o que caracteriza a cooperação. 
 
• solidariedade interna 
Há solidariedade interna na medida em que os próprios sujeitos elaboram as leis 
internas sujeitas a revisões e reajustes contínuos 

&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• participante ativo 
Identificamos os sujeitos como participantes ativos nos vários comentários 
evidenciados sobre a realização da conexão, dificuldades encontradas, mudança 
de planos etc. 
 
• formulação de hipóteses 
A formulação de hipóteses é evidenciada nos seguintes comentários: 
&RPHQWiULR� �� - 20:42:06 - San falou: Acredito que precisamos aguardar um 
pouquinho para iniciarmos o nosso bate-papo.   
&RPHQWiULR��� - 20:52:19 - mapafe falou: Por mim tanto faz discutir o texto hoje 
ou outro dia embora acredite ser melhor outro dia.   
&RPHQWiULR��� - 20:57:18 - Eli falou: Penso ser melhor deixarmos para outro dia   
 
• formulação de problemas  
A formulação de problemas é expressa em comentários como: 
&RPHQWiULR�� - 20:22:50 - mapafe falou: San, ou fazemos só nós ou fazemos em 
outro momento com todas colegas, temos até a aula do dia 27.   
&RPHQWiULR��� - 20:48:13 - ane falou: To precisando de um computador novo! 
Do que vale tanta tecnologia?   
&RPHQWiULR��� - 20:50:01 - San falou: Obrigada Eli. Mas vamos decidir: vamos 
falar sobre o texto ou não?   
&RPHQWiULR��� - 20:50:06 - ane falou: O que fazemos? Vamos continuar?   
&RPHQWiULR��� - 20:54:20 - mapafe falou: O que vamos fazer afinal?   
&RPHQWiULR� �� - 20:59:27 - San falou: Lis e Mau, eu e a Ane conversamos e 
decidimos continuar (por telefone). Vocês topam?   
 
• conflito cognitivo entre os pares 
• perturbação 
• regulação  
O conflito cognitivo entre os pares, a perturbação  e a  regulação ficam evidente 
em vários momentos nesse chat, pois os sujeitos necessitam chegar a uma 
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definição sobre quais procedimentos irão adotar em função dos acontecimentos. 
 
• autonomia 
A autonomia é evidenciada quando os sujeitos decidem realizar uma discussão 
virtual e em função de problemas surgidos definem as estratégias a seguir. 
Quando por exemplo o sujeito Ane, ao não conseguir realizar a interação de sua 
casa, se desloca para a casa da irmã com o intuito de desenvolver a atividade 
anteriormente acordada pelo grupo. Também fica evidente no comentário do 
sujeito Eli, dizendo que está na loja do irmão e que está difícil manter a conexão. 
Da mesma forma, a autonomia fica evidente quando os sujeitos decidem continuar 
a conversa por telefone como forma de solucionar o problema. 

Tabela 25: Análise do extrato &KDW 2 

 

 

)yUXP�
�
)yUXP���±�3URMHWRV�
Enviada por CIR em 22 de Agosto de 2001 às 22:42:53: “Gostaria de receber mais 
informações sobre o assunto projetos e aprendizagem. Quais as vantagens e desvantagens 
deste assunto que ainda é muito recente.”  
Enviada por GRE em 23 de Agosto de 2001 às 00:14:38: “Antes de começar a trabalhar 
com projetos é necessário que o professor tenha bem claro que tipo de projeto quer 
desenvolver pois não existe uma única proposta de projeto. Precisa conhecer quais são as 
reais característica e objetivos a serem desenvolvidos com tal projeto ,para aí sim ser 
proposto e posteriormente executado. Muitas vezes, o que acontece, na minha opinião, é 
exatamente isso, falta clareza e conhecimentos mais específicos sobre o que realmente 
será realizado .É necessário conhecer a metodologia que o projeto proposto tem e seus 
reais objetivo, para não cometer equívocos que acabem desestruturando toda a proposta 
inicial. Quando estamos experimentando algo é até normal que equívocos ocorram, acredito 
até que faça parte do processo, afinal não podemos prever tudo o que vai acontecer, mas 
quando me refiro a equívocos que não devem acontecer ,me refiro especialmente ao tipo de 
projeto a ser desenvolvido, que deve ser bem claro para quem vai executá-lo ,nesse caso o 
professor .Não basta apenas propor um ou outro projeto, porque alguém está executando 
este tipo de trabalho ou pior porque alguém mandou fazê-lo. O professor precisa ,além da 
clareza de objetivos e de conhecimento da metodologia, que já me referi anteriormente, 
estar engajado na proposta de trabalho com projetos, estar disposto a enfrentar desafios 
,que com certeza surgiram e acreditar nessa proposta de trabalho. Conseguindo reunir 
esses elementos ,com certeza os resultados serão satisfatório tanto para o professor como 
para os alunos.”  
Enviada por TATI em 23 de Agosto de 2001 às 20:40:47: “Amiga Greice,penso que 
certamente o professor precisa ter clareza de que tipo de projeto quer,pois deve ser um 
trabalho onde o professor tem que ser agente estimulador e orientador, propondo a seus 
educandos.” 
Enviada por VAL em 23 de Agosto de 2001 às 20:35:34: “Como trabalho com educação 
infantil e desenvolvo projetos com os alunos, gostaria de dialogar com professoras de 
educação infantil, para realmente ir pelo caminho mais correto possível!”   
Enviada por JULI em 27 de Agosto de 2001 às 09:29:26: “Costumo iniciar um projeto 
através do interese deles, mas às vezes é necessário trabalhar algo que achamos 
necessário. A forma que desenvolvo meus projetos são: 1) Escolha do tema; 2) Justificativa: 
Porque escolhi trabalhar com esse tema; 3) Objetivo geral do tema; 4) Objetivos 
específicos; 5) Conteúdos desenvolvidos por área; 6) Dinâmicas; 7) Levantamento de 
hipóteses.Procuro sempre desenvolver projetos com atividades diversificadas que são de 
interesse dos alunos e contribuam no seu desenvolvimento. Espero que tenha colaborado 
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para o seu trabalho. Até podíamos trocar idéias? O que achas? Meu e-mail é 
juliana.arnhold@bol.com.br.”   
Enviada por SALE em 30 de Agosto de 2001 às 22:01:52: “não sou professora, mas 
trabalhar com projetos é muito importante principalmente nas séries iniciais. A construção 
do conhecimento se faz em etapas, então trabalhando com projetos pode-se acompanhar 
melhor a evolução da criança, realizando trabalhos que desenvolvam a capacidade cognitva 
da criança.” 
Enviada por FLA em 27 de Setembro de 2001 às 19:42:15: “Céia, eu trabalho com projetos 
acho muito importante todo o processo que a criança constrói durante o tempo de 
realização do projeto, principalmente pelo fato de as crianças de educação infantil 
receberem estimulos diferentes, tanto de casa, como de convívio social.”   
Enviada por YAR em 28 de Setembro de 2001 às 09:21:37: “Sou uma professora da 
Educação infantil,numa Escola Cenecista,trabalhamos com projetos a mais de 2 
anos.Lemos muitos livros,como(As 10 competências),e a cada dia descobrimos novas 
formas de encrementar os projetos.É sem dúvida uma nova maneira de fazer educação.Se 
você se interesssa em ver alguns projetos e o modo de fazer me ligue para podermos nos 
encontrar na Unisinos(54xx2813825).” 
 
 

Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

coletivo e ferramenta fórum, sendo organizado e categorizado conforme tabela a seguir4: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR��� • cooperação 
6XE�TXHVWmR���� • regras construídas 
6XE�TXHVWmR���� • respeito mútuo 

• solidariedade interna 
6XE�TXHVWmR��� • relações articulações entre conceitos de diferentes disciplinas 

• processo interdisciplinar dos discentes = compatilhamento dos saberes 
6XE�TXHVWmR���� • reorganização curricular 

• necessidade de repensar a prática docente 
• relação teoria e prática = tomada de consciência 

3URMHWRV�� • projetos = manifestação sobre projetos 
&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• participante ativo 
• formulação de hipóteses 
• formulação de problemas 
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios 
• metacognição 
• autonomia 

Tabela 26: Análise do extrato Fórum 1 

�
)yUXP�����'LILFXOGDGH�GH�PXGDU�����&RQWDJLDU�����
Enviada por FABI em 23 de Agosto de 2001 às 20:50:06: “Trabalho em uma escola 
municipal e tenho muitas colegas com anos de carreira(18,20 anos)e muitas vezes escutei 
alguma delas me dizendo que atividades diferentes não valiam a pena, pois o professor se 
"incomoda", perde os conteúdos da grade, se atrasa nas notas e os alunos não valorizam... 
O interessante é que isso não acontecia apenas comigo, mas com outras colegas que 
entraram junto comigo e que tinham vontade de fazer diferente! Por momentos me sentia 
constrangida de realizar atividades diversificadas...até que as coisas mudaram... Hoje na 
                                                           
4 A partir desse extrato iremos somente relacionar as categorias evidenciadas, e não mais detalhá-las, uma vez 
que, a análise se tornaria repetitiva e demasiadamente extensa. 
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escola, essas mesmas professoras realizam projetos integrados conosco, é como se 
trabalhássemos com centros de interesse e todas as séries da escola são envolvidas nas 
atividades. É muito legal ver que as coisas mudam, devagar, mas mudam!Devido a essas 
novas concepções,estão mudando as aulas, os planejamentos, as avaliações e isso consta, 
inclusive no Projeto Político Pedagógico da escola. De acordo com o que estou aprendendo 
sobre projetos, sei que ainda estamos longe do ideal,mas acho que a estrutura escolar da 
qual faço parte está começando, agora, a dar mais liberdade para o uso de variadas 
metodologias. Por isso sei que é preciso conhecer e experimentar para se apixonar,e nossa 
escola pretende continuar nessa caminhada, mesmo escutando de vez enquando: -Quem 
inventa, agüenta.”  
Enviada por MAU em 30 de Agosto de 2001 às 20:55:07: “Fico feliz em saber que você teve 
coragem de lutar pelo que acreditavas ser o melhor para seus alunos e que conseguiste o 
apoio de outras colegas.As mudanças assustam toda e qualquer pessoa em qualquer 
aspecto da vida, imagina o pânico que deve causar quanto a um assunto ainda tão recente, 
que muitas pessoas desconhecem e os que conhecem, conhecem pouco; sem dizer na 
responsabilidade que envolve pois temos jovens e crianças que "aprendem" a partir disto 
(nossos conhecimentos e capacitações).” 
Enviada por CRIS em 03 de Setembro de 2001 às 09:14:25: “Acredito que se pode mudar 
sim! Hoje em dia as pessoas andam deseperançosas...Mas se existe desilusão é porque já 
houve esperança, e ela pode voltar a qualquer momento como aconteceu contigo.É só 
acreditar!”   
Enviada por ALI em 03 de Setembro de 2001 às 09:38:40: “Fabiane, parabéns pela maneira 
como agistes perante este problema, sei que quando entramos em escolas mais 
tradicionais, é difícil encontrarmos profesores com vontade e coragem de mudar, como tu 
disseste, eles falam que isto é para ter mais incomodação e que não é valorizado, eu creio 
ser bem pelo contrário, Quanto mais procuramos diversificar nosso trabalho como 
educadores, quando procuramos renovar nossos conceitos, mais somos valorizadas como 
profissionais, creio também que desta forma nossos alunos assimilam mais os 
conhecimentos. Não devemos nunca parar de buscar diversificar nossos atividades como 
educadores, sei que este processo é, muitas vezes, demorado e cansativo, mas não 
devemos desistir pois as recompensas serão melhores ainda. Sucesso em seu trabalho!!!”   
Enviada por ANG em 10 de Outubro de 2001 às 21:49:04: “Gostaria em primeiro lugar, 
parabenizá- la nesta conquista, porque como educadora atuante vejo o quanto é difícil 
chegar nas escolas e propor diferente daquilo que vem a anos sendo realizado. O projeto é 
um comprometimento que o educador tem e precisa realizar perante seus alunos, direção, 
escola. O projeto político pedagógico vem para desacomodar toda a comunidade escolar e 
por isso, não está sendo levado a sério em determinadas escolas, pois requer envolvimento, 
motivação, estudo, qualidade, controle. Mas, acredito que todos os profissionais da área da 
educação terão um dia, a conscientização do quanto é indispensável trabalharmos com 
projetos de forma organizada, diversificada e que oportunize a participação, ação por parte 
dos educandos e edcadores para uma aprendizagem produtiva e significativa na vida de 
todos os envolvidos no processo (comunidade escolar).” 
 
 

Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

coletivo e ferramenta fórum, sendo organizado e categorizado conforme tabela a seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR��� • cooperação 
6XE�TXHVWmR���� • regras construídas 
6XE�TXHVWmR���� • respeito mútuo 

• solidariedade interna 
6XE�TXHVWmR��� • relações articulações entre conceitos de diferentes disciplinas 

• processo interdisciplinar dos discentes = compatilhamento dos saberes 
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6XE�TXHVWmR���� • reorganização curricular 
• necessidade de repensar a prática docente 
• relação teoria e prática = tomada de consciência 

3URMHWRV�� • projetos = manifestação sobre projetos 
&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• autores/pesquisadores 
• participante ativo 
• formulação de hipóteses 
• formulação de problemas 
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios 
• metacognição 
• percepção ecológica 
• pensamento sistêmico 
• afetividade 
• autonomia 

Tabela 27: Análise do extrato Fórum 2 

�
'LiULR�
�
'LiULR���
Ang – 08/11: “Adorei fazer a integração de conhecimentos, idéias, sugestões, pois essa 
Aula Magistral, nos exigiu que tivéssemos no exato momento firmamento, convicção, 
opiniões, argumentos, conhecimentos, para poder dialogar com as demais pessoas 
envolvidas nesse pocesso de aprendizagem significativa e coletiva. Incluo significativa, 
porque para minha história pessoal, teve uma grande valia, pois com certeza convivi com 
opiniões variadas e eu tinha que fazer valer as minhas experiências, mas também fui 
surpreendida com outros posicionamentos e, hoje, tenho outra visão sobre determinadas 
temáticas. Acredito que esse recurso é mais uma motivação para desenvolver uma proposta 
de ensino, na qual vamos oportunizar para os sujeitos envolvidos nesse processo, a 
construção do conhecimento através da interação dos mesmos na sua própria 
aprendizagem. Logo, estaremos auxiliando para formação de uma mentalidade nova que 
faz-se urgente no meio social e contribuindo para que estes estejam inseridos na 
sociedade.” 
 
 

Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

individual e ferramenta diário, sendo organizado e categorizado conforme tabela a seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR���� • necessidade de repensar a prática docente 

• relação teoria e prática = tomada de consciência 
&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• participante ativo 
• formulação de hipóteses 
• metacognição 
• percepção ecológica 
• pensamento sistêmico 
• afetividade 

Tabela 28: Análise do extrato Diário 1 
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'LiULR���
Gre - 16/08: “A leitura do texto: Projetos: O que é? Como se faz. , esclareceu algumas 
dúvidas que ainda haviam ficado na ultima aula, como por exemplo, o papel que o professor 
deve executar. Relacionando com a minha prática acabei me deparando em alguns 
obstáculos, que me fizeram analisar o meu contexto escolar. Na minha escola o currículo, 
os conteúdos, as provas e os métodos de avaliação, são muito levados em consideração, 
diria até, que são o mais importante. Por isso reli várias vezes o texto e também procurei o 
texto do Hernandez, sugerido pela professora, para Ter mais subsídios e chegar a uma 
conclusão. Depois de ler os textos consegui elaborar questões que até então ainda não 
havia pensado profundamente. Questões do tipo: O que está no currículo é o mais 
importante? Meus alunos querem e tem necessidade de aprender esses conteúdos? Quais 
seriam seus interesses, se pudessem escolher? Essas e muitas outras perguntas mexeram 
muito com alguns conceitos que tinha como reais e prontos e agora preciso e quero 
reformulá-los. Claro que não vou conseguir mudar de uma vez , mas aos poucos vou tentar, 
pois já acredito que através de projetos de interesse pessoal , os alunos conseguiriam 
resultados muito melhores e o primeiro, com certeza seria a motivação, que tanto me 
preocupa e que falta demais para eles. E ainda vou tentar semear algumas idéias, sobre o 
trabalho com projetos, levando para a Escola esses textos, para que talvez, como eu, 
comecem a rever seus conceitos e tenham vontade e disposição para trabalhar com 
projetos. Esse será meu desafio e meu objetivo, trabalhar com projetos, principalmente os 
projetos de aprendizagem, os quais considero mais interessantes.” 
 

 
Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

individual e ferramenta diário, sendo organizado e categorizado conforme tabela a seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR���� • reorganização curricular 

• necessidade de repensar a prática docente 
• relação teoria e prática = tomada de consciência 

3URMHWRV�� • projetos = manifestação sobre projetos 
&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• autores/pesquisadores 
• participante ativo 
• formulação de hipóteses 
• formulação de problemas 
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios 
• metacognição 
• percepção ecológica 
• pensamento sistêmico 
• autonomia 

Tabela 29: Análise do extrato Diário 2 

 

'LiULR���
Gre - 22/11: “Na aula de hoje enviei minha avaliação do grau b para o ambiente, deu um 
problema para enviar pois não troquei o nome do arquivo e acabei gravando o grau b por 
cima do grau a. Mas a professora vai mandá-lo novamente para o ambiente, foi pura falta 
de atenção da minha parte. Eu e meu grupo terminamos de digitar a bibliografia que faltava 
na nossa página na internet. O trabalho ficou muito bom, os recursos tecnológicos que 
utilizamos foram de muita  utilidade para o enriquecimento do trabalho e ainda contribuiu 
muito para a minha aprendizagem. Comecei com a ajuda da professora a lincar os textos do 
trabalho.Consegui passar quase todos, para próxima semana ficou somente uma parte de 
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texto e as figuras. Gostei bastante de fazer está atividade pois foi bem fácil, mas como é 
bastante coisa pois escrevemos muito e colocamos muitas figuras é um pouco cansativo 
mas não chato. É muito bom estar chegando ao fim desta disciplina podendo dizer que ela 
foi muito importante para o meu crescimento como profissional, pois os textos lidos foram 
de total crescimento intelectual e as aulas me ajudaram a vencer barreiras em relação a 
informática e aqui percebi o quanto é importante. Fiz todos os meus trabalhos esse 
semestre com prazer e sem medo de errar, e era isso que faltava para mim acreditar em 
mim e na minha capacidade, olho meus trabalhos e os vejo como filhos pois é uma 
produção totalmente minha. O dinheiro dessa disciplina com creteza foi muito bem 
aproveitado. Pena que deixei essa cadeira para o fim do curso, pois teria me ajudado muito 
durante o curso, mas com certeza vai me servir muito ainda mais ainda do que já está 
ajudando. A nota do grau a também foi um incentivo muito grande, pois a professora 
conseguiu perceber o meu esforço e a minha vontade de aprender. Eu me sinto uma 
vitoriosa, pois para minha informática era a morte e consegui superar.Agradeço muito a 
professora que foi um grande estimulo e uma grande incentivadora além de um exemplo 
muito positivo e motivador.” 
 
 

Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

individual e ferramenta diário, sendo organizado e categorizado conforme tabela a seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR���� • reorganização curricular 

• necessidade de repensar a prática docente 
• relação teoria e prática = tomada de consciência 

3URMHWRV�� • projetos = manifestação sobre projetos 
&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• autores/pesquisadores 
• participante ativo 
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios 
• metacognição 
• percepção ecológica 
• pensamento sistêmico 
• afetividade 
• auto-estima 
• autonomia 

Tabela 30: Análise do extrato Diário 3 

 

'LiULR���
Simo - 29/11: “Hoje fiquei na expectativa de passar o projeto para a Internet. A vibração 
quando se conseguia era muito show!!! Adorei olhar o trabalho.Claro que nós conseguimos 
muito dentro do que "caminhamos".Só faltou uma animaçãozinha.Quem sabe na próxima.... 
Achei  o máximo prestigiar os trabalhos dos colegas...cada evolução..;cada novidade!!! 
Sabe, hoje tive vontade de dar um super BEIJO no computador.Ele já não é um bicho de 
sete cabeças.Que bom!!! Milhões de sorrisos,” 
 
 

Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

individual e ferramenta diário, sendo organizado e categorizado conforme tabela a seguir: 
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&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
3URMHWRV�� • projetos = manifestação sobre projetos 
&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• participante ativo 
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios 
• metacognição 
• afetividade 
• auto-estima 
• autonomia 

Tabela 31: Análise do extrato Diário 4 

 

 

$XWR�DYDOLDomR�
�
$XWR�DYDOLDomR���
Ane – GB: “Penso que neste "semestre" continuei a realizar aprendizagens referentes ao 
que estamos interagindo na sala de aula. Continuo a pensar que o trabalho com 
aprendizagem por projetos está sendo algo interessante e momento estou tendo 
consciência de que o mesmo acontece pelo envolvimento que estou tendo com aquilo que o 
nosso grupo planejou, estruturou, investigou e estudou. É algo coletivo, mas também é algo 
individual. Penso que todo o trabalho envolvendo a "montagem" da página da internet foi 
algo de muita aprendizagem porque eu, particularmente, não sabia nada de "Front Page", 
lincagens, etc. e, para que cada uma das tarefas, que foram sendo feitas até que o nosso 
trabalho realmente "ganhasse corpo", muitas trocas, observações , retomadas realizei com 
as minhas colegas, com a professora e com a sua "auxiliar de trabalho" (que neste 
momento me fugiu o nome).  Continuo a afirmar que muito tenho que aprender, mas o 
receio que eu possuía, de mexer na máquina e nas ferramentas, se amenizou. Posso 
afirmar que o nosso grupo se mostrou como tal. Todas nós nos envolvemos e procuramos 
interagir com nossas tarefas, uma ensinando para a outra, uma aprendendo com a outra. 
Procurei continuar me envolvendo bastante com todos os procedimentos que tivemos 
dentro daquilo que planejamos e executamos. Não foi fácil! Mas acredito que nosso trabalho 
ficou bom! Algo que eu não posso deixar de mencionar é que, para mim, a maior 
aprendizagem que tive, no decorrer deste semestre foi a da competência de ser autônoma. 
Neste sentido, gostei muito do texto de Pierre Levy, pois ele coloca muito bem isto, bem 
como que a aprendizagem acontece porque se tem a troca com as outras pessoas, portanto 
é também na interação. São atos cognitivos que foram se "criando", mas que se tornaram 
possíveis devido a troca.” 
�
�

Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

individual e instrumento auto-avaliação, sendo organizado e categorizado conforme tabela a 

seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR���� • relação teoria e prática = tomada de consciência 
&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• autores/pesquisadores 
• participante ativo 
• formulação de hipóteses 
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios 
• metacognição 
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• percepção ecológica 
• pensamento sistêmico 
• autonomia 

Tabela 32: Análise do extrato Auto-avaliação 1 

 

$XWR�DYDOLDomR���
Simo – GB: “Na segunda parte do trabalho pra mim foi realmente o mais difícil,pois 
trabalhamos com novas tecnologias que eu nunca imaginei que pudessem estar tão perto (e 
tão longe).Consegui acompanhar dentro das minhas possibilidades os trabalhos realizados 
,porque agora eu estou na fase do "engatinho"(antes eu NASCI...). Abri os olhos pra esse 
novo mundo .Adorei ler   os polígrafos ,principalmente do Lévy que acalentou meus temores 
,mostrando-me que somos capazes de avançar no uso das novas linguagens (novos 
recursos tecnológicos). Na realização do projeto me envolvi bastante,realizando pesquisas 
de campo,lendo sobre o assunto e buscando na Internet(que foi a minha paixão em todo o 
semestre). Fazer a videoconferência, conhecer o AWEDU, participar do Fórum foram 
momentos ímpares da minha vida, pois foram uma mescla de pânico, deslumbramento, 
segurança, insegurança, satisfação, crescimento, ousadia e desafio. Agora na minha prática 
eu consigo enxergar o quanto a tecnologia é valiosa no processo ensino-aprendizagem. 
Antes eu conhecia a linguagem logo (MSX) e agora eu conheço o Mundo. Adorei!!!!! É 
evidente que eu comecei o meu caminho e preciso aprender e buscar MUITOOO. Valeram 
as dores de cabeça, o medo , o choro ...Eu cresci!!!!! Enfrentei os desafios e não faltei 
nenhuma aula , pois cada aula abria um novo caminho,um novo tesouro.” 
 
 

Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

individual e instrumento auto-avaliação, sendo organizado e categorizado conforme tabela a 

seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR���� • relação teoria e prática = tomada de consciência 
&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• autores/pesquisadores 
• participante ativo 
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios 
• metacognição 
• percepção ecológica 
• pensamento sistêmico 
• autonomia 

Tabela 33: Análise do extrato Auto-avaliação 2 

 

 

$YDOLDomR�GR�JUXSR�
 

$YDOLDomR�GR�JUXSR���
Gre – GA: “A colega sempre demonstrou muito interesse buscando aspectos que 
ajudassem a solucionar problemas surgidos no grupo, em relação ao conteúdo ou as 
tecnologias utilizadas na elaboração da página na Internet. Sempre contribuiu com material 
para leitura e com relatos para enriquecer o projeto, além de contribuir com sugestões e 
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execuções na construção da página da Internet. Contribuiu de maneira ativa em todas as 
etapas do projeto e da execução da página na Internet, interagindo em todas as aulas . 
Com a ajuda de todas as componentes do grupo e com o auxilio da professora, que em 
alguns momentos foi indispensável, conseguimos utilizar muito bem os recursos 
tecnológicos necessários. Todas do grupo interagiram nesse sentido. A cooperação foi 
fundamental e a colega desde o grau A cooperou de forma ativa e significativa. Com as 
leituras que fomos fazendo durante o semestre foi possível articular muito bem as idéias e 
para a colega foi fundamental, pois trabalha com alunos que tem problemas com as drogas. 
Os conceitos foram aprofundados através das leituras e a colega contribuiu com aspectos 
que já eram do seu conhecimento. Sempre contribuiu com exemplos práticos de seu 
cotidiano e com sua opinião pessoal tentando buscar soluções para o problema que são as 
drogas. Conseguimos nos certificar de muitas das nossas certezas provisórias, através das 
entrevistas e da problematização do grupo em cima das leituras e das opiniões das 
componentes do grupo. O interesse, a participação, a cooperação foram características 
presentes no nosso grupo.” 
 

Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

coletivo e instrumento avaliação do grupo, sendo organizado e categorizado conforme tabela a 

seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR��� • cooperação 
6XE�TXHVWmR���� • regras construídas 
6XE�TXHVWmR���� • respeito mútuo 

• solidariedade interna 
6XE�TXHVWmR���� • relação teoria e prática = tomada de consciência 
3URMHWRV�� • projetos = manifestação sobre projetos  

• incorporação dos resultados das trocas nos projetos 
&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• autores/pesquisadores 
• participante ativo 
• formulação de hipóteses 
• formulação de problemas 
• autonomia 

Tabela 34: Análise do extrato Avaliação do grupo 1 

 

$YDOLDomR�GR�JUXSR���
Na – GA: “A Na sempre colocou-se pronta em nos ajudar, pois conhecia bem os programas 
que utilizavamos. Com seu interesse e dedicação desenvolvemos um ótimo projeto. A cada 
dúvida que surgia ela nos trazia materiais que nos ajudava no desenvolvimento do projeto. 
Sempre se disponibilizou para contribuir em cada etapa do projeto, demonstrando 
envolvimento com o tema trabalhado e interação com as colegas. Dominava bem os 
recursos disponibilizados para as aulas, como o uso do power-point e isso nos ajudou 
bastante na realização do projeto. Sua cooperação foi muito importante para o grupo, pois o 
assunto do nosso projeto está sendo tema para a seu trabalho de conclusão. Procurava 
sempre falar e trazer citações relevantes dos textos para discutir sobre o Projeto. Tinha 
preocupação de que nosso trabalho estivesse sempre acompanhado de fundamentação 
teórica para explicar e justificar nosso Projeto. Sempre enriqueceu nosso trabalho com 
questões práticas da sua vivência como professora de jovens e adultos. Procurava sempre 
discutir com o grupo as suas experiências com os jovens e adultos e outros que surgiam 
durante as aulas ou a partir dos textos. Houve uma ótima interação com grupo e isso fez 
com que todos nós tivessemos um bom aproveitamento.” 
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Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

coletivo e instrumento avaliação do grupo, sendo organizado e categorizado conforme tabela a 

seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR��� • cooperação 
6XE�TXHVWmR���� • regras construídas 
6XE�TXHVWmR���� • respeito mútuo 

• solidariedade interna 
6XE�TXHVWmR���� • necessidade de repensar a prática docente 

• relação teoria e prática = tomada de consciência 
3URMHWRV�� • projetos = manifestação sobre projetos  

• incorporação dos resultados das trocas nos projetos 
&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• autores/pesquisadores 
• participante ativo 
• formulação de hipóteses 
• autonomia 

Tabela 35: Análise do extrato Avaliação do grupo 2 

�
�
$YDOLDomR�GD�FRPXQLGDGH�
 
$YDOLDomR�GD�FRPXQLGDGH����
Bete – GB: “A  disciplina é muito boa ,nos proporcionou novos conhecimentos através do 
uso de novos recursos.Este ambiente de aprendizagem virtual foi muito interessante,pois 
como eu já havia dito nos proporciona uma aprendizagem prazerosa,com interação 
construindo conhecimentos através dos recursos tecnológicos.Todos os alunos tiveram a  
oportunidade de interagir e de se relacionar melhor com o computador. Os textos 
trabalhados o do LEVY e do PETERS foram excelentes pois nos deram outra visão sobre o 
ensino a distância onde nos debates pudemos tirar dúvidas.Quanto à metodologia no meu 
ponto de vista pode continuar assim,pois nos proporciona momentos de teoria e prática 
muito bem organizada.Nos assessora sempre quando solicitamos com paciência e muito 
respeito as nossas limitações e dificuldades.Quanto ao relacionamento, em geral foi muito 
bom ter feito parte deste grupo e ter tido como professora você Eli que para mim 
demonstrou ser uma pessoa preocupada com a aprendizagem de todos os alunos e me 
escutou num momento difícil que eu estava passando.Continue assim com essa energia 
positiva,com esse bom humor,motivação,incentivando e contagiando os seus próximos 
alunos.Portanto para mim a disciplina e a professora são dez. No decorrer de minha vida 
profissional como educadora em diferentes modalidades de ensino e hoje na parte 
administrativa, a questão do papel e da posição do professor esteve sempre presente em 
minhas reflexões.E acentuou-se ainda mais quando integrei a essa disciplina a minha 
prática a utilização do computador.Isso me fez repensar a escola e a tecnologia.” 
 

Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

individual e instrumento avaliação da comunidade, sendo organizado e categorizado conforme 

tabela a seguir: 
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&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR���� • reorganização curricular 

• necessidade de repensar a prática docente 
• relação teoria e prática = tomada de consciência 

&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• autores/pesquisadores 
• participante ativo 
• formulação de hipóteses 
• metacognição 
• percepção ecológica 
• pensamento sistêmico 
• afetividade 

Tabela 36: Análise do extrato Avaliação da comunidade 1 

 

$YDOLDomR�GD�FRPXQLGDGH���
Eli – GA: “Como já coloquei anteriormente, a princípio fiquei insegura pois não estamos 
acostumadas com um ritmo e uma proposta tão arrojadas, mas refeita do "susto", só tenho 
elogios a tecer quanto a metodologia utilizada. É fantástica a forma como a Eli conduziu a 
aula, despertando na turma e principalmente em mim uma curiosidade e vontade de inteirar-
me com este mundo da informática. Recursos surpreendentes para uma leiga no assunto 
como eu. Maravilhosos e de primeiro mundo. As relações foram as melhores possíveis. A 
Eli é uma pessoa fantástica, super determinada, firme, arrojada  e competente, basta ver 
sua proposta de ensino é super diferente de tudo que já vivi na Unisinos. Sinto-me 
gratificada em tê-la como professora, ela sabe o que quer da gente e como "extrair" isso de 
nós. As relações com os colegas foram as melhores possíveis, acho que eu deixei a desejar 
na relação com minhas colegas de grupo mas elas foram muito bacanas e compreenderam 
meu momento e por já me conhecerem de outros semestres, sabem que não sou sempre 
assim. Só tenho a agradecer.” 
 

Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

individual e instrumento avaliação da comunidade, sendo organizado e categorizado conforme 

tabela a seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• conflito cognitivo pela intervenção 
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios 
• metacognição 
• afetividade 
• autonomia 

Tabela 37: Análise do extrato Avaliação da comunidade 2 

 

$YDOLDomR�GD�FRPXQLGDGH���
Mau – GA: “Achei muito interessante o fato de termos aulas teóricas e não só práticas, pois 
para essa inovação na educação utilizando a informática precisa ser aperfeiçoada e bem 
conhecida para ser desenvolvida. Geralmente as mudanças , em qualquer área, 
principalmente no ensino, não são muito bem aceitas em função da falta de conhecimento e 
medo de mudar o que para a sociedade está dando " certo" . Quando fiz Informática I, 
quase todos alunos utilizavam o micro em duplas o que dificulta a aprendizagem, pois 
vendo alguém que faça  tudo, principalmente se já sabe o que fazer, fica difícil aprender, se 
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arriscar a fazer por si só ou chegar a algum lugar. Gostei de conhecer o power point e 
navegar na internet. Se na primeira aula em que participei a professora não tivesse dito que 
o micro não era um bicho e que ninguém desiste da aula dela, acredito que não estaria 
escrevendo no momento. Na aula seguinte perguntou como eu estava e demonstrou 
interesse por mim como aluna, o que me deu força, ânimo e coragem de continuar. Em 
todas as cadeiras que faço, sento bem no fundo, não converso com ninguéme não 
questiono muito ( nada ); mas, por incrível que pareça sento na frente desde que conheci 
meu grupo e converso com algumas colegas que não são do meu grupo ( conheço-as de 
outras cadeiras, mas comecei a falar com elas aqui nesta aula) . Quanto ao meu grupo, 
amei cada uma delas, sempre me ajudaram com micro, perguntavam minha opinião ( o que 
pessoalmente foi muito importante para o meu lado psicológico, me senti útil e importante ), 
conversavam sobre suas vidas ou entre elas como amigas e colegas e não me excluiam, 
inclusive me olhavam como se eu fizesse parte da conversa.” 
 

Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

individual e instrumento avaliação da comunidade, sendo organizado e categorizado conforme 

tabela a seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR���� • relação teoria e prática = tomada de consciência 
&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• participante ativo 
• formulação de hipóteses 
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios 
• metacognição 
• afetividade 
• auto-estima 

Tabela 38: Análise do extrato Avaliação da comunidade 3 

 

$YDOLDomR�GD�FRPXQLGDGH���
Na – GB: “Penso que a metodologia é apropriada e contribui significativamente para a 
aprendizagem dos assuntos propostos, pois a disciplina de Informática na Educação é a 
vinculação do tecnológico e o humanista, ou seja, é necessário haver curiosidade, diálogo e 
interação pessoal/ virtual. Os recursos disponibilizados foram suficientes para o 
aproveitamento da disciplina, para a aprendizagem individual e para a construção do 
trabalho proposto, sendo assim importante ampliar as situações de utilização desses 
recursos, cito como caso específico: o scaner. Nesse segundo momento da disciplina, senti 
que precisava superar minhas dificuldades, pois muitas vezes não era possível o diálogo 
imediato com a professora, nesse sentido pude desenvolver minha autonomia no 
aproveitamento dos trabalhos propostos, mesmo assim nos grandes obstáculos sempre tive 
esclarecimentos satisfatórios, tanto em relação a professora Eli, como com a Clau.” 
 
 

Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

individual e instrumento avaliação da comunidade, sendo organizado e categorizado conforme 

tabela a seguir: 
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&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
6XE�TXHVWmR���� • relação teoria e prática = tomada de consciência 
&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• autores/pesquisadores 
• participante ativo 
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios 
• metacognição 
• autonomia 

Tabela 39: Análise do extrato Avaliação da comunidade 4 

�
�
$YDOLDomR�GD�FRPXQLGDGH���
Simo – GB: “Foi muito importante dosar momentos de leitura e prática, oportunizando 
buscar e crescer no uso das novas tecnologias. Os recursos  foram muito bem 
utilizados,proporcinando a chance de conhecer novos mundos. Adorei o jeito alegre e 
otimista de agir da professora,procurando sempre incentivar e desafiar.Quando estava triste 
comigo mesma ,ela dizia VOCê consegue...E o mais importante entendeu que eu estava 
caminhando nesse novo mundo.Procurou mostrar-me a beleza desta ferramenta, e que se 
aprende errando! O meu grupo foi uma paixão ,teve muita paciência eme ajudou muito.Foi 
realmente um Grupo de trabalho.Vou sentir saudades.Porque no mundo de hoje são poucas 
as pessoas Que se preocupam com o outro. Professora e Clau muito obrigada pela chance 
de estar num mundo diferente e vencer alguns obstáculos.Aprendi muito e tenho certeza 
que vou me aprofundar e já não sou analfabeta eletrônica e sim, estou no nível alfabético . 
Com carinho,” 
 
 

Esse extrato se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

individual e instrumento avaliação da comunidade, sendo organizado e categorizado conforme 

tabela a seguir: 

&RQWH[WRV� &DWHJRULDV�
&RQGXWDV�VXUJLGDV�
GXUDQWH�R�
H[SHULPHQWR�

• autores/pesquisadores 
• participante ativo 
• formulação de hipóteses 
• perturbação 
• regulação dos desequilíbrios 
• metacognição 
• afetividade 
• auto-estima 

Tabela 40: Análise do extrato Avaliação da comunidade 5 
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7.3 RESULTADOS DA ANÁLISE QUANTITATIVA 

�
�
 A criação de bases de dados dinâmica com o uso do VRIWZDUH� 6SKLQ[ permitiu a 

realização de cruzamentos e analises inferenciais.  

 A interpretação dos dados obtidos foi realizada considerando o referencial teórico 

desenvolvido no Capítulo 2, p. 39, de acordo com o problema, a questão, as sub-questões e os 

objetivos explicitados no Capítulo 1, p. 35, os quais apontam para os seguintes resultados: 

 Nos 405 subsistemas de informações criados e analisados de acordo com os contextos e 

categorias explicitadas no Capítulo 6, tabela 18, p. 200 e tabela 19, p. 201 encontramos com 

relação ao contexto: 

 

 

� &RPXQLFDomR��
O gráfico a seguir apresenta o número de registros relacionados ao Contexto 

Comunicação.  
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Gráfico 1: Contexto Comunicação 

 

No contexto FRPXQLFDomR�VtQFURQD obtivemos 34 registros e no contexto FRPXQLFDomR�
DVVtQFURQD obtivemos 371 registros.  
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 Com relação ao contexto comunicação, verificamos que a maior parte dos subsistemas 

de informações encontram-se relacionados à forma de comunicação assíncrona (371 

registros). Podemos atribuir esses resultados aos seguintes fatores: 

• O sujeito pode interagir assincronicamente a qualquer tempo, ou seja, no momento 

em que sentir a necessidade, que tiver algo a contribuir com um determinado tópico 

e o tempo necessário disponível para realizar a interação. 

• As ferramentas para comunicação assíncrona possibilitam um tempo maior para a 

consulta a diferentes fontes e a reflexão antes de realizar uma determinada 

contribuição, oferecendo uma maior segurança aos sujeitos quanto ao 

comprometimento com o que “ fica registrado”  – preocupação com a qualidade da 

interação por receio de exposição pessoal. 

• As interações síncronas requerem que os envolvidos no processo encontrem um 

horário em comum e que esse seja agendado previamente, exigindo uma maior 

organização, por envolver um número maior de sujeitos. 

• As ferramentas de comunicação síncrona requerem dos sujeitos respostas rápidas, 

devido à necessidade do retorno ser quase que imediato. 

 

 

� 3URFHVVR�
 O gráfico a seguir apresenta o número de registros relacionados ao Contexto Processo.  
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Gráfico 2: Contexto Processo 
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No contexto SURFHVVR� FROHWLYR obtivemos 112 registros e no contexto SURFHVVR�
LQGLYLGXDO, obtivemos 293 registros.  

 

 

� &RPXQLFDomR�;�3URFHVVR�
 Ao cruzarmos o contexto comunicação com o contexto processo obtemos o gráfico a 

seguir: 
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Gráfico 3: Comunicação X Processo 

 

O gráfico acima mostra que 34 registros referem-se à FRPXQLFDomR�VtQFURQD� estando 

todos relacionados ao processo coletivo, 371 registros referem-se à FRPXQLFDomR�DVVtQFURQD��
estando 78 registros relacionados ao processo coletivo e 293 registros relacionados ao 

processo individual.  

�
 Com relação ao cruzamento do contexto comunicação com o contexto processo 

verificamos que a maioria dos subsistemas de informação encontra-se relacionados ao 

contexto comunicação assíncrona/processo individual (293). Podemos atribuir esse resultado 

aos seguintes fatores: 

• O maior número de registros originam-se de ferramentas e de instrumentos de 

comunicação assíncrona e processo individual. 

• A comunicação assíncrona aliada ao processo individual facilita a manifestação do 

sujeito, pois pode se dar em qualquer tempo. 

�
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� )HUUDPHQWDV�,QVWUXPHQWRV�
 O gráfico a seguir apresenta o número de registros relacionados ao Contexto 

Ferramentas/Instrumentos.  
Distribuição em setores de 'ferramentas'
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Gráfico 4: Contexto Ferramentas/Instrumentos 

 

O gráfico acima mostra que 202 registros referem-se a ferramenta diário, 50 registros ao 

instrumento auto-avaliação,  46 registros a ferramenta fórum,  41 registros ao instrumento 

avaliação da comunidade, 32 registros ao instrumento avaliação do grupo,  22 registros a 

ferramenta &KDW  e 12 registros�a ferramenta videoconferência usando o 1HW0HHWLQJ. 

�
�
� )HUUDPHQWDV�,QVWUXPHQWRV�;�&RPXQLFDomR�
 Ao cruzarmos o contexto ferramentas/instrumentos com o contexto comunicação 

obtemos o gráfico a seguir: 

�
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� Gráfico 5: Ferramentas/Instrumentos X Comunicação 

 

O gráfico acima mostra que os 34 registros referentes ao contexto comunicação síncrona 

estão distribuídos nas ferramentas (videoconferência usando o� 1HW0HHWLQJ -12 registros e 

&KDW - 22 registros). Os 371 registros referentes ao contexto comunicação assíncrona estão 

distribuídos nas ferramentas (diário - 202 registros, fórum - 46 registros) e instrumentos (auto-

avaliação - 50 registros,  avaliação da comunidade - 41 registros e  avaliação do grupo 32 

registros).  

�
�
� )HUUDPHQWDV�,QVWUXPHQWRV�;�3URFHVVR�
 Ao cruzarmos o contexto ferramentas/instrumentos com o contexto processo obtemos o 

gráfico a seguir: 
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�
� Gráfico 6: Ferramentas/Instrumentos X Processo 

�
O gráfico acima mostra que os 112 registros referentes ao contexto processo coletivo 

estão distribuídos nas ferramentas (fórum - 46 registros, &KDW - 22 registros e 

videoconferência usando o�1HW0HHWLQJ - 12 registros) e instrumento avaliação do grupo - 32 

registros. Os 293 registros referentes ao contexto processo individual estão distribuídos na 

ferramenta diário - 202 registros e instrumentos (auto-avaliação - 50 registros,  e avaliação da 

comunidade - 41 registros)  

 

 Com relação ao cruzamento dos contextos ferramentas/instrumentos, comunicação e 

processo verificamos que: 

• A maior parte das ferramentas disponibilizadas para a interação no AVA são para a 

interação assíncrona. 

• Ocorreram mais registros relacionados ao processo individual, sendo que a maioria 

dos subsistemas de informação encontra-se relacionados a ferramenta diário, o que 

nos permite inferir que isso ocorreu devido ao fato que:  

• Essa ferramenta é assíncrona o que facilita a interação, pois pode se dar em 
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qualquer tempo. 

• Por ter contribuições quase que semanais de cada um dos integrantes da 

comunidade gerou maior número de registros. 

�
�
� 9LGHRFRQIHUrQFLD�
 O gráfico a seguir se situa no seguinte contexto geral: comunicação síncrona, processo 

coletivo, ferramenta videoconferência. É construido com base no extrato 'Videoconferência' 

contendo 12 registros e definido pelo seguinte filtro: Análise_C = {Videoconferência}.  
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Gráfico 7: Videoconferência 
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 O gráfico acima mostra que as categorias que apareceram com maior freqüência5 nos 

registros foram: participante ativo, perturbação, regulação dos desequilíbrios. Tendo como 

base a análise qualitativa podemos inferir que os sujeitos se sentem participantes ativos no 

processo e, devido ao fato de que as interações ocorrem em tempo real, com necessidade de 

IHHGEDFN imediato e havendo simultaneamente várias possibilidades para a interação (vídeo, 

áudio, FKDW, ZKLWHERDUG� e compartilhamento de arquivos) as quais os sujeitos precisam 

coordenar, provocam um processo contínuo de perturbação e regulação dos desequilíbrios.�
�
�
� &KDW��
 O gráfico a seguir se situa no seguinte contexto geral: comunicação síncrona, processo 

coletivo, ferramenta FKDW. É construido com base no extrato 'Chat' contendo 22 registros e 

definido pelo seguinte filtro: Análise_C = {Chat}. 

                                                           
5 O corte para a interpretação foi feito em categorias com freqüência igual ou superior a 50%. 
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Gráfico 8: &KDW�
 

 O gráfico acima mostra que as categorias que apareceram com maior freqüência nos 

registros foram: participante ativo, formulação de hipóteses, formulação de problemas, 

perturbação, regulação dos desequilíbrios, metacognição, relação entre teoria e prática, 

conflito cognitivo entre os pares, percepção ecológica e pensamento sistêmico. Tendo como 

base a análise qualitativa podemos inferir que os sujeitos se sentem participantes ativos no 

processo e, devido ao fato de que as interações ocorrem em tempo real com necessidade de 

IHHGEDFN imediato, porém com apenas uma possibilidade para a interação (FKDW), propiciam a 

formulação de hipóteses e formulação de problemas, seguidos de um processo contínuo de 

perturbação e regulação dos desequilíbrios. O processo de metacognição, relação entre teoria e 

prática, conflito cognitivo entre os pares, percepção ecológica e pensamento sistêmico 
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também aparecem, porém numa freqüência menor.  

 

 

� )yUXP��
 O gráfico a seguir se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

coletivo, ferramenta fórum. É construido com base no extrato 'Fórum' contendo 46 registros e 

definido pelo seguinte filtro: Análise_C = {Fórum}. 
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Gráfico 9: Fórum 

 

 O gráfico acima mostra que as categorias que apareceram com maior freqüência nos 

registros foram: participante ativo, formulação de problemas, relação entre teoria e prática, 

formulação de hipóteses, necessidade de repensar a prática docente, metacognição, 
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perturbação, solidariedade interna, regras construídas, respeito mútuo, cooperação e regulação 

dos desequilíbrios. Tendo como base a análise qualitativa podemos inferir que os sujeitos se 

sentem participantes ativos no processo e, devido ao fato de não exigir uma interação em 

tempo real, portanto não necessitar de IHHGEDFN imediato, possibilita um tempo maior para 

reflexão e análise resultando em processos metacognitivos, provocando o estabelecimento de 

relação entre a teoria e a prática levando à perturbação e tomada de consciência. Também o 

fato dos sujeitos estabelerem relações entre a teoria e a prática leva à formulação de hipóteses 

e formulação de problemas. Ainda, em função de o processo ser coletivo há uma forte 

presença de cooperação nas interações, as regras são construídas pelos sujeitos com base  no 

respeito mútuo e na solidariedade interna.  

 

�
� 'LiULR��
 O gráfico a seguir se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

individual, ferramenta diário. É construido com base no extrato 'Diário' contendo 202 registros 

e definido pelo seguinte filtro: Análise_C = {Diário}. 
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Gráfico 10: Diário 

 

 O gráfico acima mostra que as categorias que apareceram com maior freqüência nos 

registros foram: participante ativo, afetividade, projetos, autores/pesquisadores, perturbação, 

regulação dos desequilíbrios e metacognição. Tendo como base a análise qualitativa podemos 

inferir que os sujeitos se sentem participantes ativos no processo evidenciando isso em seus 

registros, juntamente com seus sentimentos relacionados ao processo de aprendizagem na 

comunidade e como os expressam no desenvolvimento dos projetos, nos quais se vêem como 

autores/pesquisadores. Os processos de perturbação, regulação dos desequilíbrios e 

metacognição, surgem em função da necessidade de organizar o pensamento para registrar 

seus sentimentos e aprendizagens. Nos registros no diário há, ainda, referências quanto à 

possibilidade que o desenvolvimento de projetos abre para o estabelecimento de relações com 

outras disciplinas e com o Trabalho de conclusão. 
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� $XWR�DYDOLDomR��
 O gráfico a seguir se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

individual, instrumento auto-avaliação. É construido com base no extrato 'Auto-avaliação' 

contendo 50 registros e definido pelo seguinte filtro: Análise_C = {Auto-aval.} 
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�
Gráfico 11: Auto-avaliação 

�
 O gráfico acima mostra que as categorias que apareceram com maior freqüência nos 

registros foram: participante ativo, metacognição, estabelecimento de relações entre a teoria e 

a prática, autores/pesquisadores, perturbação, regulação dos desequilíbrios, autonomia, 

formulação de hipóteses, percepção ecológica e pensamento sistêmico. Tendo como base a 

análise qualitativa podemos inferir que os sujeitos se sentem participantes ativos no processo 

evidenciando isso em seus registros. Pelo fato de se tratar de um espaço para auto-análise, 

propiciou uma maior ocorrência de processos metacognitivos provocados pelo 

estabelecimento de relações entre a teoria e a prática, o sentimento de serem 

autores/pesquisadores, levando à perturbação, regulação dos desequilíbrios e tomada de 

consciência. A autonomia surge como processo fundamental possibilitador de uma maior 

aprendizagem.  
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� $YDOLDomR�GR�JUXSR�
 O gráfico a seguir se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

coletivo, instrumento avaliação do grupo. É construido com base no extrato 'Avaliação do 

Grupo' contendo 32 registros e definido pelo seguinte filtro: Análise_C = {Aval. do Grupo}. 
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�
 Gráfico 12: Avaliação do grupo 

�
�

� O gráfico acima mostra que as categorias que apareceram com maior freqüência nos 

registros foram: projetos, cooperação, regras construídas, respeito mútuo, solidariedade 

interna, participante ativo, estabelecimento de relações entre a teoria e a prática, incorporação 

dos resultados das trocas nos projetos, autores/pesquisadores, autonomia, formulação de 

hipóteses, perturbação e regulação dos desequilíbrios. Tendo como base a análise qualitativa 

podemos inferir que os sujeitos percebem os colegas do grupo como participantes ativos e 

autores/pesquisadores no processo de construção dos projetos de aprendizagem. Pelo fato de 

se tratar de um espaço para análise da atuação do colega no grupo de trabalho, propiciou uma 

maior ocorrência de referências à forma como ocorreu o desenvolvimento dos projetos, e 

como os resultados das trocas foram incorporados aos projetos. Ainda, em função de o 

processo ser coletivo, há uma forte evidência e referência à presença de cooperação, tanto na 

elaboração da avaliação do grupo quanto no desenvolvimento dos projetos, as regras são 
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construídas pelos sujeitos, baseadas no respeito mútuo e na solidariedade interna.  Aparece 

também o estabelecimento de relações entre a teoria e a prática e a autonomia como processos 

fundamentais possibilitadores de uma maior intervenção do sujeito no grupo. No processo de 

avaliação da atuação do colega no grupo surgem referências quanto à possibilidade que o 

desenvolvimento de projetos abre para o estabelecimento de relações com outras disciplinas 

que cada um dos integrantes do grupo está cursando, com os trabalhos de conclusão e o 

quanto é importante e necessário que ocorra a cooperação. 

 

�
� $YDOLDomR�GD�FRPXQLGDGH�
 O gráfico a seguir se situa no seguinte contexto geral: comunicação assíncrona, processo 

individual, instrumento avaliação da comunidade. É construido com base no extrato 

'Avaliação da Comunidade' contendo 41 registros e definido pelo seguinte filtro: Análise_C = 

{Aval. Com.}. 
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Gráfico 13: Avaliação da comunidade 

�
�
�
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� O gráfico acima mostra que as categorias que apareceram com maior freqüência nos 

registros foram: metacognição, participante ativo, relação entre a teoria e a prática, 

perturbação e regulação dos desequilíbrios. Tendo como base a análise qualitativa podemos 

inferir que os sujeitos percebem-se como participantes ativos de uma comunidade e pelo fato 

de se tratar de um espaço para análise do desenvolvimento da comunidade há maior 

evidências de processos metacognitivos que surgem a partir do estabelecimento de relação 

entre a teoria e a prática seguidas de processos de perturbação e regulação dos desequilíbrios. 

 

 

� 6XE�TXHVWmR��� 
 Ao cruzarmos o contexto ferramentas/instrumentos com as categorias de cooperação, 

coação e conformismo obtemos o gráfico a seguir: 
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Gráfico 14: Ferramentas/Instrumentos X Sub-questão 1 

 

O gráfico acima mostra que com relação à cooperação há 32 registros relacionados ao 

instrumento avaliação do grupo, 31 registros relacionados a ferramenta fórum, 10 registros 

relacionados a ferramenta chat e 4 registros relacionados a ferramenta videoconferência. Com 

relação à coação há 4 registros relacionados a ferramenta videoconferência e com relação ao 

conformismo há 2 registros relacionados também a ferramenta videoconferência . Isso 

evidencia que proporcionalmente essas ferramentas/instrumentos propiciaram mais o 

surgimento de processos de cooperação do que coação e conformismo, sendo que a 

cooperação é evidenciada tanto em contexto de comunicação síncrona (chat e 

videoconferência) quanto ao contexto de comunicação assíncrona (fórum e avaliação do 
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grupo), ambos relacionados ao contexto de processo coletivo. Coação e Conformismo estão 

relacionados ao contexto de comunicação síncrona (videoconferência) e processo coletivo. 

 

 O gráfico a seguir é construido com base no extrato 'Sub-questão 1' contendo 81 

registros e definido pelo seguinte filtro:  Análise_C = {Cooperação; Coação; Conformismo}. 
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Gráfico 15: Sub-questão 1 

 

 O gráfico acima mostra que as categorias que apareceram com maior freqüência nos 

registros relacionados ao extrato sub-questão 1 foram: participante ativo, regras construídas, 

respeito mútuo, solidariedade interna, relação entre a teoria e a prática, formulação de 

hipóteses, perturbação, regulação dos desequilíbrios, autonomia e formulação de problemas.  

 

 Dessa forma, com relação à questão sobre como se manifestam os mecanismos sócio-

cognitivos nos processos de interação entre os próprios estudantes do curso de pedagogia e 

entre eles e os docentes do ensino superior quando utilizam o ambiente virtual de 
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aprendizagem, podemos inferir, tendo como base a análise qualitativa, que nos processos de 

interação, os sujeitos envolvidos, percebem-se como sujeitos ativos no processo de 

aprendizagem, sendo a cooperação o mecanismo sócio-cognitivo que aparece com maior 

freqüência, o qual é expresso nas interações entre os sujeitos na utilização do AVA. 

 

 

 6XE�TXHVWmR����
 Ao cruzarmos o contexto ferramentas/instrumentos com as categorias de regras 

construídas e regras dadas obtemos o gráfico a seguir: 
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Gráfico 16: Ferramentas/Instrumentos X Sub-questão 2 

 

O gráfico acima mostra que com relação à regras construídas há 32 registros 

relacionados ao instrumento avaliação do grupo, 31 registros relacionados a ferramenta fórum, 

10 registros relacionados a ferramenta chat e 4 registros relacionados a ferramenta 

videoconferência. Com relação à regras dadas há 1 registros relacionados a ferramenta 

videoconferência. Isso evidencia que proporcionalmente essas ferramentas/instrumentos 

favoreceram mais a organização dos participantes em grupos através de regras construídas do 

que por regras dadas, sendo que a construção de regras de organização aparece tanto no 

contexto de comunicação síncrona (chat e videoconferência) quanto no contexto de 

comunicação assíncrona (fórum e avaliação do grupo) sendo ambas relacionadas ao contexto 

de processo coletivo. Regras dadas estão relacionadas ao contexto de comunicação síncrona 

(videoconferência) e processo coletivo. 
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 O gráfico a seguir é construido com base no extrato ' Sub-questão 2' contendo 79 

registros e definido pelo seguinte filtro: Análise_C = {Regras constr.; Regras dadas}. 
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 Gráfico 17: Sub-questão 2  

 

 O gráfico acima mostra que as categorias que apareceram com maior freqüência nos 

registros relacionados ao extrato sub-questão 2 foram: participante ativo, cooperação, respeito 

mútuo, solidariedade interna, relação entre a teoria e a prática, formulação de hipóteses, 

perturbação, regulação dos desequilíbrios, autonomia, formulação de problemas e projetos.  

 

 Desta forma, com relação à questão sobre como acontece a organização dos 

participantes em grupo, ou seja, como são planejadas e distribuídas ações e como são 

estabelecidas as regras de interação entre eles, podemos inferir, tendo como base a análise 

qualitativa, que os sujeitos por se sentirem participantes ativos, organizam-se em grupo, de 

acordo com afinidades relacionadas aos assuntos de interesse. As regras de interação entre 

eles são construídas no desenvolvimento dos processos, sendo que as ações são planejadas e 
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distribuídas através da cooperação (elaboradas pelo grupo, consenso entre alunos e 

professores - decidindo juntos o rumo do processo), sendo as regras criadas e modificadas em 

um processo contínuo de ações deliberadas e interações exclusivas. Comparando o gráfico 14, 

p. 244 e o gráfico 16, p. 246, o gráfico 15, p. 245 e o gráfico 17 p. 247, observamos que há 

uma forte relação entre a sub-questão 1 e a sub-questão 2.  

 

 

 6XE�TXHVWmR��� 
 Ao cruzarmos o contexto ferramentas/instrumentos com as categorias de Respeito 

Mútuo, Respeito Unilateral, Solidariedade Interna e Solidariedade Externa obtemos o gráfico 

a seguir: 
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  Gráfico 18: Ferramentas/Instrumentos X Sub-questão 3  

 

O gráfico acima mostra que com relação ao respeito mútuo e solidariedade interna há 32 

registros relacionados ao instrumento avaliação do grupo, 31 registros relacionados a 

ferramenta fórum, 10 registros relacionados a ferramenta chat e 4 registros relacionados a 

ferramenta videoconferência. Com relação ao respeito unilateral e solidariedade externa há 1 

registros relacionados a ferramenta FKDW e 2 registros relacionado a ferramenta 

videoconferência. Isso evidencia que proporcionalmente essas ferramentas/instrumentos 

favoreceram mais o surgimento de condutas de respeito mútuo e solidariedade interna na 

construção de projetos e na resolução de problemas, sendo que essas surgem tanto no contexto 

de comunicação síncrona (chat e videoconferência) quanto no contexto de comunicação 
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assíncrona (fórum e avaliação do grupo), ambas relacionadas ao contexto de processo 

coletivo. Condutas de respeito unilateral e solidariedade externa estão relacionadas ao 

contexto de comunicação síncrona (videoconferência) e processo coletivo. 

  

 O gráfico a seguir é construido com base no extrato 'Sub-questão 3' contendo 80 

registros e definido pelo seguinte filtro:   Análise_C = {Respeito Mútuo; Respeito Unilateral; 

Solid. Interna; Solid. Externa.}. 
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 Gráfico 19: Sub-questão 3 

 

 O gráfico acima mostra que as categorias que apareceram com maior freqüência nos 

registros relacionados ao extrato sub-questão 3 foram: participante ativo, cooperação, regras 

construídas, relação entre a teoria e a prática, formulação de hipóteses, perturbação, regulação 
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dos desequilíbrios, autonomia, formulação de problemas e projetos.  

  

 Dessa forma, com relação à questão sobre como se dão as relações de respeito e 

solidariedade na construção de projetos e na resolução de problemas, podemos inferir, tendo 

como base a análise qualitativa, que os sujeitos se sentem participantes ativos ao cooperarem e 

manifestam relações de respeito mútuo e solidariedade interna na construção de projetos de 

aprendizagem e na resolução de problemas. Além disso, em função da atividade do sujeito em 

estar vivenciando o processo de construção cooperativa de projetos, o estabelecimento de 

relações entre a teoria e a prática (textos, vivência enquanto sujeitos da metodologia e prática 

pedagógica enquanto docentes) é manifesto nas interações. Comparando o gráfico 14 p. 244, o 

gráfico 16 p. 246 e o gráfico 18 p. 248, e ainda, o gráfico 15 p. 245, o gráfico 17 p. 247 e o 

gráfico 19 p. 249, observamos que há uma forte relação entre a sub-questão 1, a sub-questão 2 

e a sub-questão 3.  

  

 

6XE�TXHVWmR����
 Ao cruzarmos o contexto ferramentas/instrumentos com as categorias de 

Relações/articulações, Processo interdisciplinar discente e Intervenção docente obtemos o 

gráfico a seguir: 
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 Gráfico 20: Ferramentas/Instrumentos X Sub-questão 4 
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O gráfico acima mostra que há 17 registros relacionados à categoria 

relações/articulações, 2 registros relacionados a categoria intervenção interdisciplinar docente 

e 19 registros relacionados a processo interdisciplinar discente, estando todos relacionados a 

ferramenta fórum. Isso evidencia que somente nessa ferramenta, relacionada aos contextos 

comunicação assíncrona e processo coletivo, ocorreram trocas interdisciplinares, e 

fundamentalmente entre os discentes. 

  

 O gráfico a seguir é construído com base no extrato 'Sub-questão 4' contendo 20 

registros e definido pelo seguinte filtro: Análise_C = {Relações/artic.; Intervenção interd. 

docente ; Processo interd. discente}. 

0

5

10

15

20

1~PHUR�GH�
FLWDo}HV

1
&DWHJRULDV

6XE�TXHVWmR��

Part. ativo Rel. teoria e prática

Formulação de problemas Solid. Interna

Cooperação Regras constr.

Formulação de hipóteses Respeito Mútuo

Repensar prática docente Metacognição

Autonomia Perturbação

Regulação dos desequil. Percepção ecológica

Pens. sistêmico Reorg. curricular

Projetos Autores/pesquis.

Conflito cognitivo entre os pares Afetividade

Conflito cognitivo pela intervenção Incorporação dos result. das trocas nos proj.

defin. da investigação Auto-estima

 

Gráfico 21: Sub-questão 4 

 

 O gráfico acima mostra que as categorias que apareceram com maior freqüência nos 

registros relacionados ao extrato sub-questão 4 foram: participante ativo, relação entre a teoria 

e a prática, formulação de problemas, Solidariedade interna, cooperação, regras construídas, 
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formulação de hipóteses, respeito mútuo, repensar a prática docente, metacognição, 

autonomia, perturbação, regulação dos desequilíbrios, percepção ecológica, pensamento 

sistêmico e reorganização curricular.  

 

 Dessa forma, com relação à questão sobre como acontecem as trocas interdisciplinares, 

podemos inferir, tendo como base a análise qualitativa, que os sujeitos se sentiram 

participantes ativos ao interagirem com os colegas, evidenciando envolvimento autônomo em 

processos de trocas interdisciplinares (compartilhamento de saberes) e o estabelecimento de 

relações/articulações entre conceitos das disciplinas envolvidas, isso provocou o 

estabelecimento de relações entre a teoria e a prática, a formulação de problemas, a 

formulação de hipóteses evidenciando relações de respeito mútuo e solidariedade interna 

através da construção de regras em processos cooperativos.  

 

 

6XE�TXHVWmR����
 Ao cruzarmos o contexto ferramentas/instrumentos com as categorias de Reorganização 

curricular, Repensar a prática docente e Relação entre teoria e prática obtemos o gráfico a 

seguir: 
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  Gráfico 22: Ferramentas/Instrumentos X Sub-questão 5 
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O gráfico acima mostra que com relação a categoria reorganização curricular há 3 

registros relacionados a ferramenta diário, 17 registros relacionados a ferramenta fórum, 1 

registro relacionado aos instrumento auto-avaliação, 4 registros relacionados ao instrumento 

avaliação da comunidade, 6 registros relacionados a ferramenta FKDW e 2 registros relacionados 

a ferramenta videoconferência. Com relação a categoria repensar a prática docente há 35 

registros relacionados a ferramenta diário, 34 registros relacionados a ferramenta fórum, 23 

registros relacionado aos instrumento auto-avaliação, 8 registros relacionados ao instrumento 

avaliação da comunidade, 4 registros relacionados ao instrumento avaliação do grupo, 10 

registros relacionados a ferramenta FKDW e 5 registros relacionados a ferramenta 

videoconferência. Com relação a categoria relação entre teoria e prática há 90 registros 

relacionados a ferramenta diário, 42 registros relacionados a ferramenta fórum, 45 registros 

relacionado aos instrumento auto-avaliação, 24 registros relacionados ao instrumento 

avaliação da comunidade, 30 registros relacionados ao instrumento avaliação do grupo, 12 

registros relacionados a ferramenta FKDW e 3 registros relacionados a ferramenta 

videoconferência. Isso evidencia que proporcionalmente essas ferramentas/instrumentos 

favoreceram mais o surgimento da categoria relação entre teoria e prática e da categoria 

repensar prática docente, sendo que essas surgem tanto no contexto de comunicação síncrona 

(chat e videoconferência) quanto no contexto de comunicação assíncrona (diário, fórum, auto-

avaliação, avaliação da comunidade e  avaliação do grupo), tanto relacionadas ao contexto de 

processo coletivo, quanto ao individual.  

 

 O gráfico a seguir é construído com base no extrato 'Sub-questão 5' contendo 252 

registros e definido pelo seguinte filtro:    Análise_C = {Reorg. curricular; Repensar prática 

docente; Rel. teoria e prática.}. 
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Gráfico 23: Sub-questão 5 

 

 O gráfico acima mostra que as categorias que apareceram com maior freqüência nos 

registros relacionados ao extrato sub-questão 5 foram: participante ativo, metacognição, 

perturbação, regulação dos desequilíbrios,  formulação de hipóteses, autores/pesquisadores, 

autonomia.  

 

Dessa forma, com relação a questão sobre como a constituição de comunidades virtuais, 

pode favorecer processos de aprendizagem relacionados à prática docente, bem como a 

realização da tomada de consciência do sujeito sobre como ocorre a sua aprendizagem, 

podemos inferir, tendo como base a análise qualitativa, que os processos de aprendizagem 

relacionados à prática�docente, bem como a realização da tomada de consciência do sujeito 
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sobre como ocorre a sua aprendizagem foram evidenciados numa freqüência maior em 

ferramenta de comunicação assíncrona e em processos individuais, sendo que isso pode ter 

ocorrido em função de que essa forma de comunicação não exige dos sujeitos IHHGEDFN�
imediato, oportunizando um tempo maior para a reflexão e, pelo fato de que em processos 

individuais o sujeito realiza uma análise sobre o sua própria vivência enquanto aluno e 

enquanto docente. Assim, fica evidente que a constituição de comunidades virtuais favorecem 

processos de aprendizagem relacionados a prática docente, bem como a realização da tomada 

de consciência do sujeito sobre como ocorre a sua aprendizagem, sendo isso manifesto nos 

registros pelo estabelecimento de relações entre a teoria e a prática, pelo fato dos sujeitos se 

sentirem participantes ativos de uma comunidade e pelo surgimento de processos 

metacognitivos.  

 
  
 
3URMHWRV� 

  Ao cruzarmos o contexto ferramentas/instrumentos com as categorias de Projetos, 

Definição da investigação e Incorporação dos resultados das trocas nos projetos obtemos o 

gráfico a seguir: 
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Gráfico 24: Ferramentas/Instrumentos X Projetos 
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O gráfico acima mostra que com relação a projetos há 135 registros relacionados a 

ferramenta diário, 32 registros relacionados ao instrumento avaliação do grupo, 10 registros 

relacionado aos instrumento auto-avaliação, 15 registros relacionados a ferramenta fórum, 4 

registros relacionados ao instrumento avaliação da comunidade, 1 registro relacionados a 

ferramenta FKDW. Com relação a categoria definição da investigação há 10 registros 

relacionados a ferramenta diário, 4 registros relacionados ao instrumento avaliação do grupo, 

4 registros relacionado aos instrumento auto-avaliação, 2 registros relacionados a ferramenta 

fórum, e 1 registro relacionados a ferramenta FKDW. Com relação a categoria incorporação dos 

resultados das trocas nos projetos há 10 registros relacionados a ferramenta diário, 30 registros 

relacionados ao instrumento avaliação do grupo, 8 registros relacionado aos instrumento auto-

avaliação, 3 registros relacionados a ferramenta fórum e 1 registro relacionados ao 

instrumento avaliação da comunidade. Isso evidencia que proporcionalmente essas 

ferramentas/instrumentos favoreceram mais o surgimento das categorias projetos e 

incorporação dos resultados das trocas nos projetos, sendo que essas surgem mais no contexto 

de comunicação assíncrona (diário, avaliação do grupo, auto-avaliação, fórum) estando tanto 

relacionadas ao contexto de processo individual, quanto ao coletivo.  

 

 O gráfico a seguir é construído com base no extrato 'Projetos' contendo 199 registros e 

definido pelo seguinte filtro: Análise_C = {Projetos; defin. da investigação; Incorporação dos 

result. das trocas nos proj.}. 
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Gráfico 25: Projetos 

 

 O gráfico acima mostra que as categorias que apareceram com maior freqüência nos 

registros relacionados ao extrato projetos foram: participante ativo, autores/pesquisadores, 

relação entre teoria e prática, perturbação, regulação dos desequilíbrios, autonomia e 

afetividade.  

 

 Dessa forma, podemos inferir, tendo como base a análise qualitativa,  que os sujeitos se 

sentem participantes ativos e autores/pesquisadores no processo de construção dos projetos de 

aprendizagem, estabelecendo relações entre a teoria e a prática, possibilitadas pela perturbação 

e regulação dos desequilíbrios. A autonomia surge como processo fundamental possibilitador 

do desenvolvimento dos projetos. Manifestação de afetividade quanto ao trabalho com 
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projetos são evidenciadas nos registros.  

 

 

2XWUDV�FRQGXWDV�VXUJLGDV�GXUDQWH�R�H[SHULPHQWR 

 Ao cruzarmos o contexto ferramentas/instrumentos com as categorias Autores/pesquis.; 

Part. ativo; Formulação de hipóteses; Formulação de problemas; Conflito cognitivo entre os 

pares; Conflito cognitivo pela intervenção; Perturbação; Regulação dos desequil.; 

Metacognição; Percepção ecológica; ... obtemos o gráfico a seguir: 
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Gráfico 26: Ferramentas/Instrumentos X Outras categorias 
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 O gráfico a seguir é construído com base no extrato 'Outras' contendo 405 registros e 

definido pelo seguinte filtro: Análise_C = {Autores/pesquis.; Part. ativo; Formulação de 

hipóteses; Formulação de problemas; Conflito cognitivo entre os pares; Conflito cognitivo 

pela intervenção; Perturbação; Regulação dos desequil.; Metacognição; Percepção ecológica; 

...}. 
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Gráfico 27: Outras categorias 

 

 Os gráficos acima mostram que obtivemos 405 registros relacionados a outras categorias 

surgidas durante o experimento. As categorias que apareceram com maior freqüência nos 

registros foram: participante ativo, metacognição, perturbação, relação entre a teoria e a 

pática, regulação dos desequilíbrios e autores/pesquisadores. Podemos inferir, tendo como 

base a análise qualitativa, que isso ocorreu pelo fato de os registros encontram-se em maior 
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número relacionados à comunicação assíncrona, bem como ao processo individual. Nos 

registros fica evidenciado que os sujeitos se sentem participantes ativos na construção do 

conhecimento. Processos metacognitivos, juntamente com pertubação e regulação dos 

desequilíbrios aparecem numa freqüência maior, podendo ser resultados do estabelecimento 

de relações entre a teoria e a prática. 

 

 Tendo como base a análise realizada podemos dizer que o AVA provoca desequilíbrios 

em função dos sistemas de significações dos sujeitos, resultantes de um processo contínuo e 

constante de perturbação e regulação dos desequilíbrios em função do estabelecimento de 

relações entre a teoria e a prática (discussão de textos, vivência enquanto sujeitos da 

metodologia e prática pedagógica enquanto docentes). 

  

 

7.4 QUESTÃO E PROBLEMA�
�
�
4XHVWmR��

 Com relação a questão desse estudo que consiste em responder se o uso de projetos de 

aprendizagem e resolução de problemas orientada ao processo, suportados por um ambiente 

virtual de aprendizagem, pode favorecer a construção do conhecimento, privilegiando um 

processo de aprendizagem interdisciplinar e o desenvolvimento de valores humanísticos 

podemos afirmar que sim a partir da análise realizada das sub-questões derivadas da questão 

principal e também pelos registros dos sujeitos, os quais evidenciam que: 

• Projetos de Aprendizagem suportados pelo AVA oportunizam o aprender fazendo de 

forma que o fazer é visto como objeto de compreender e recriar, ou seja, o sujeito 

percebe que para que ele aprenda e construa conhecimento é fundamental a sua ação. 

Já a conceituação acontece por tomadas de consciência posteriores, e estas procedem 

de acordo com uma lei de sucessão que vai das zonas de adaptação ao objeto para 

atingir as coordenações internas das ações, sendo que, a partir de um certo nível há 

influência resultante da conceituação sobre a ação. A conceituação fornece à ação um 

aumento do poder de coordenação, já imanente à ação.�
• Nos projetos de aprendizagem o foco está na construção do conhecimento, na 

aprendizagem, no desenvolvimento de competências e habilidades, sendo que por se 
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sentirem participantes ativos, autores/pesquisadores desenvolvem a autonomia. 

• O desenvolvimento de projetos com o uso do AVA, através das ferramentas para 

colaboração e cooperação, propicia o trabalho interdisciplinar, dialogado, 

descentrado e interativo, favorecendo o desenvolvimento de valores humanísticos 

como a cooperação o respeito mútuo e a solidariedade interna. 

• O desenvolvimento de projetos de aprendizagem suportados pelo AVA oportuniza a 

realização de um processo avaliativo, enquanto correção de rumos, formativo, 

continuado e metacognitivo, pois tudo o que é discutido ou produzido é 

disponibilizado utilizando os diferentes espaços do AVA. 

 

 Além disso, observamos em vários registros, conforme a seguir, que processos de 

metacognição originários do estabelecimeto de relações entre as discussões de textos, vivência 

enquanto sujeitos da metodologia e prática pedagógica enquanto docentes, provocou 

desequilíbrios nos sistemas de significação dos sujeitos, o que possibilitou um olhar 

diferenciado sobre as práticas docentes dos próprios sujeitos originando manifestações 

admitindo a necessidade de novas práticas aliadas a uma postura pró-ativa no uso das TICs. 

 

 O sujeito San assim se expressa: 

 Para mim existe diferença entre colaboração e cooperação,visto que colaborar 
significa "trabalhar junto" e cooperar significa um trabalho de co-realização, ou seja, a partir 
do momento em que passo a cooperar, me sinto co-responsável pela produção dos 
resultados, e não meramente colaborador. Enquanto aluna, acredito que em muitas 
situações, sejamos muito mais colaboradoras do que cooperadoras. Muitas vezes dividimos 
tarefas, quando se trata de trabalho em grupo, e deixamos de produzir nossas 
aprendizagens de maneira realmente coletiva. Enquanto prática docente, percebo que os 
alunos também tendem a "dividir tarefas" quando se trata de trabalho em grupo. Acredito 
que tenha muito a trabalhar e a insistir para que a aprendizagem ocorra como processo 
coletivo de um grupo, de maneira cooperadora, e não apenas colaboradora.   
 

 O sujeito Clau evidencia: 

 Fazendo a leitura e a análise do texto Aprendizes do futuro é impossível deixar de 
perceber que a pedagogia por projetos além, de ser uma proposta inovadora e bastante 
arrojada é como diz o título, o futuro. Porém esta proposta que nos mostra a luz no fim do 
túnel, ao mesmo tempo, nos desafia a romper com uma estrutura de escola já bastante 
enraizada, mais ainda, nos desafia ensinar como não fomos ensinados. Enquanto lia o 
texto, fiquei imaginando como poderia ser implantada a Pedagogia por Projetos na escola 
onde trabalho, mil ídéias surgiram e ao mesmo tempo em que vislumbrava soluções para 
muitos problemas de: aprendizagem dos alunos, interdisciplinaridade, tempo para 
professores trocarem idéias e conhecimentos, vislubrava também a questão da resistência 
à mudança. Sabe-se da difilculdade em romper com uma estrutura centrada em uma 
metodologia diretiva onde o professor precisa apenas "dar" os conteúdos propostos para a 



 

 269

série, se é do interesse do aluno, se ele aprendeu, isso é problema dele! Fico pensando,que 
argumentos, qual a prática a ser usada que mostre resultados mais imediatos, os quais 
serviriam de "marketing" para despertar interesse dos professores pela "Pedagogia por 
Projetos"?   
 

 O sujeito Mari comenta: 

 Quando li o texto sobre projetos, fiquei refletindo a minha prática em educação infantil, 
no qual trabalhei com alguns projetos. Fico pensando uma maneira do projeto ser realmente 
significativo, pois deve partir do interesse das crianças. Mas de que jeito se somos 
obrigadas a seguir aqueles conteúdos que muitas vezes as crianças não estam 
interessadas. Acredito que para os projetos terem realmente seu verdadeiro significado, a 
organização do currículo deveria ser repensada. Segundo Moreira a Escola não é apenas 
ensinar conteúdos comportimentalizados que preparam para um futuro incerto, nem vincular 
de uma maneira unidirecional a instrução com a aprendizagem.   
 

 O sujeito Bete coloca: 

 Gostei muito dessa disciplina,pois pude superar os meus medos e angustias através 
deste fantástico ambiente de aprendizagem pois além de proporcionar uma aprendizagem 
lúdica,este programa nos proporciona uma interação através do fórum,chat,diário além dos 
projetos.Quanto ao grupo de colegas posso dizer que houve um maior envolvimento e 
dedicação nos trabalhos propostos.Enfim posso dizer que foi gratificante ter estado hoje 
neste ambiente de aprendizagem e me relacionar com esse grupo e especialmente com a 
professora, pessoa esta que demonstra preocupação com os seus alunos quanto à 
aprendizagem. 
 

 O sujeito Fla comenta: 

  Eu aprendi muito mais desta maneira e tenho certeza que as colegas também. É 
muito importante fazermos leituras, discussões, mas com certeza a prática é diferente! 
Temos sim que estar preparadas para enfrentar o novo, o desconhecido, "ousar" sabendo 
porque estamos "ousando"! Aprendi muito, mas muito mesmo. Que tenho um ritimo de 
trabalho, de estudo, que deve ser respeitado por mim e pelos outro. Aprendi a falar, a 
"brigar" pelo que acho estar certo. Cresci como aluna e como pessoa. Profe! Desculpa 
pelas dores de cabeça, às vezes é necessário. Espero que tu tenhas um ótimo ano, que 
suas próximas alunas aproveitem muito suas aulas, como eu consegui aproveitar. 
 

 O sujeito Val assim expressa: 

 A metodologia utilizada nas aulas fez com que eu parasse e me questionasse sobre a 
minha prática. Os textos as vezes um pouco difíceis, mas mexendo com o meu 
pensamento, as discussões em grande grupo foram ótimas, para um melhor entendimento. 
Os recursos disponíveis supriram as minhas necessidades.  
 

 O sujeito Mar evidencia o quanto a metodologia favoreceu o estabelecimento de 

relações entre conceitos de diferentes disciplinas. 

 Nosso propjeto está pronto, agora precisamos ir a parte prática. Já fizemos algumas 
leituras referentes a educação de jovens e adultos, agora precisamos buscar com referência 
ao uso da informática.  realmente está sendo muito significativo contribuindo com o trabalho 
de conclusão e a cadeira de alfabetização de sexta  também está ajudando. 
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 O sujeito Gre  assim se refere a autonomia: 

 Nesta disciplina a autonomia é fundamental, pois precisamos ter iniciativa sempre 
para poder solucionar nossas dúvidas não da para ficar esperando pelos outros, é 
necessário meter a cara e buscar as soluções, e isso é muito bom e estimulante, pois cada 
descoberta é uma vitória. 
Para mim essa disciplina esta sendo essencial, pois a partir dela estou conseguindo realizar 
atividades até de outras disciplinas consegui ultrapassar muitas barreiras que considerava 
impossíveis, agora sei que nada é impossível o que precisamos é muita dedicação e leitura 
para conseguir vencer nossos obstáculos e vencendo essas barreiras passei a gostar muito 
das aulas e do "computador" que tinha tanto receio.    
 

 O sujeito Mau assim se refere: 

 Hoje terminamos de digitar e elaborar o que faltava do nosso trabalho ( não sei como, 
mas conseguimos inclusive misturar todas as páginas do trabalho ). Embora tenhamos 
perdido um  tempão reorganizando o trabalho,adorei dizer: "acho que devemos fazer tal 
coisa", " quem sabe se tentarmos...", e eu que lembrei como colocava a música no cantinho 
da folha (era só colar ou copiar, não lembro agora pois tenho que ir fazendo e vendo).Mas a 
hora em que eu me senti poderosa mesmo foi quando a professora pediu para escrever a 
data e o horário do chat na agenda e no mural e eu nem perguntei se podia fazer do meu 
grupo ou dividir a tarefa com alguém, fui logo fazendo as duas coisas. 
No domingo,dia 16/09, entrei no computador da minha casa para ver se conseguia acessar 
a Unisinos e entrar no AVA e no chat; quando mconsegui, chamei minha irmã e mostrei a 
agenda e o mural e disse que eu tinha escrito aqueles recados. 

�
�
3UREOHPD��

 Com relação ao problema desse estudo que consiste em responder que organização de 

ensino e que práticas didático-pedagógicas podem ser estabelecidas para uma educação na 

Sociedade em Rede, favorecendo o desenvolvimento da cultura de aprendizagem concluímos 

a partir da análise realizada para responder as sub-questões e a questão principal e também 

pelos registros dos sujeitos que: 

• Projetos de aprendizagem e resolução de problemas, os quais são práticas didático-

pedagógicas fundamentadas no interacionismo/construtivista, tendo como suporte o 

AVA, propiciam a constituição de comunidades virtuais de aprendizagem, criadas a 

partir de interesses em comum e construídas cooperativamente tendo como base o 

respeito mútuo e a solidariedade interna.  

• O trabalho em comunidades de aprendizagem favorece a construção de redes de 

informações e a aprendizagem integrada, dessa forma, o professor é visto como 

mediados, co-participante, animador da inteligência, explorador, investigador, 

facilitador, instigador, problematizador, orientador, articulador do processo de 

aprendizagem. 
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• Os sujeitos percebem, em função desses novos espaços educacionais, a necessidade 

de que a organização do ensino seja baseada num sistema aberto, em fluxo, em rede, 

dinâmico, onde haja espaço para a importância do contexto, e que seja organizado 

por áreas/células/disciplinas afins, temas, projetos.  

• O currículo é compreendido numa perspectiva interdisciplinar, em rede, partindo das 

questões dos alunos, construído no processo, através de negociações. 

• Os pré-requisitos passam a ser identificados e definidos pelo aluno, juntamente com 

o professor em função do que deseja conhecer e o que já sabe. 

 

 Além disso, salientamos as seguintes possibilidades de uso do AVA, práticas e 

mudanças na organização do ensino superior: 

8VR� 3UiWLFDV� (VWUXWXUD�H�)XQFLRQDPHQWR�
$SRLR�D�
HGXFDomR�
SUHVHQFLDO��

Interacionistas/construtivistas: 
• projetos de aprendizagem; 
• identificação e resolução 

de problemas orientada ao 
processo. 

 
Interdisciplinares e 
cooperativas, baseadas em 
processos investigativos 
 
 
 
 �

0DWUtFXOD�
O sistema de matrícula pode ser pensado em termos de 
"comunidades de aprendizagem", sendo que o aluno 
pode estar matriculado em várias comunidades de 
aprendizagem. Essas comunidades centram-se em 
temáticas interdisciplinares. 
 
,QIUDHVWUXWXUD�
Comunidade em geral (empresas, escolas etc.) 
Salas públicas 
Laboratórios de Informática 
Salas Infotechne  
Salas de apoio – multimeios  
Micro-auditórios 
Equipe de suporte 
Disponibilização de acesso a Internet via NetU 
Programa de incentivo a aquisição de computadores 
 
2UJDQL]DomR�GR�FXUVR�
A organização do curso pode ser pensada em termos de 
criação de redes de convivência, comunidades de 
aprendizagem, programas de aprendizagem, temáticas 
interdisciplinares, áreas/células/disciplinas afins, 
projetos. 
 
2UJDQL]DomR�GR�FXUUtFXOR�
O currículo precisa ser interdisciplinar, organizado em 
rede e centrado na atividade do aprendente em interação 
com os demais (processo dialógico). 
• construção de redes de informações, redes de 

significação 
• desenvolvimento de competências e habilidades 
• desenvolvimento da autoria e da autonomia. 
• Desenvolvimento de uma postura investigativa - 

pesquisa 
• Desenvolvimento de um processo de interação 

baseado na cooperação, respeito mútuo e 
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solidariedade interna. 
Construído no processo em função do programa de 
aprendizagem, questões, necessidades, interesse dos 
estudantes, autoria compartilhada (professores e 
estudantes). As regras, direção e atividades são 
elaboradas pelo grupo, num consenso dos envolvidos 
nas "comunidades de aprendizagem". 
�
)RUPDomR�GDV�FRPXQLGDGHV 
As comunidades não devem exceder o número de 30 
alunos por orientador/articulador com o objetivo de 
garantir a qualidade, pois o processo educacional passa 
a ser mais individualizado, resultando numa maior 
interação e produção dos integrantes de uma 
comunidade, o que resulta num maior envolvimento e 
consequientemente ampliação da carga de trabalho do 
orientador/articulador. 
 
$YDOLDomR�
Baseada na observação, na criação de redes de 
significação, no desenvolvimento de ZHEIROLRV, nos 
registros no diário - reflexão crítica, no desenvolvimento 
de projetos, na resolução de problemas/casos/desafios, 
na intervenção na realidade, no estabelecimento de 
relações e na articulação dos conhecimentos. 
Os critérios para avaliação são estabelecidos num 
processo colaborativo. 
A avaliação usada como processo e correção de rumos, 
sendo formativa, continuada e metacognitiva 
 
&RUSR�'RFHQWH�
A capacitação do corpo docente é fundamental para o 
sucesso desse processo, necessitando ser continuada em 
ação, centrada no próprio processo de aprendizagem - 
metacognitiva, focada na interdisciplinaridade, interação 
e cooperação. 
Professor como mediador, co-participante, explorador, 
investigador, facilitador, instigador, problematizador, 
orientador, articulador do processo de aprendizagem. 
Comportamento interativo - educador, animador da 
inteligência, da aprendizagem., postura pró-ativa frente 
as novidades. 
Espaço em comum para reuniões de planejamento das 
comunidades. 

(GXFDomR�VHPL�
SUHVHQFLDO�

Idem a anterior 
 

Idem a anterior, porém a capacitação docente necessita 
ser realizada de forma semi-presencial para que o 
docente possa experienciar o trabalho a distância.�

(GXFDomR�D�
GLVWkQFLD�

Idem a anterior 
 

Idem a anterior, porém a capacitação docente necessita 
ser realizada a distância para que o docente possa 
experienciar o trabalho a distância. 

Tabela 41: Possibilidades 

 

Deve-se observar a forma como esse professor será qualificado, pois dependendo da 

modalidade escolhida deve-se fazer a capacitação de acordo, ou seja, se o professor precisará 

trabalhar a distância deverá obter a sua capacitação também a distância para que possa 
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vivenciar o processo, perceber as possibilidades e limitações e desenvolver cultura de 

trabalhar a distância. 

�
�
� 2XWUDV�FRQVLGHUDo}HV�
�
�
 Os dados analisados sobre o uso do AVA pelos orientadores/articuladores apontam para 

as seguintes constatações: 

A experiência docente vivida possibilitou colocar em prática de uma maneira mais 

contundente propostas pedagógicas que permeavam o discurso acadêmico, mas que, por 

muitas razões – conscientes ou não -, não haviam sido operacionalizadas até então. De modo 

especial, as docentes referem a experiência interdisciplinar com o uso das TICs, na qual 

segundo elas, puderam, a partir de uma vivência prática, avaliar a dimensão de tal proposta, 

não raramente propagada aos estudantes de graduação, assim como aos professores para os 

quais prestam assessoramento didático-pedagógico como parte das funções na Instituição 

onde atuam. 

 
 

Na medida em que nos reuníamos para realização do projeto, planejamento e 
desenvolvimento das nossas estratégias, demo-nos conta que, na verdade era mais do 
que uma experiência interdisciplinar. Estaríamos colocando em ‘cheque’  nossas 
concepções epistemológicas, nossa metodologia, nossos conceitos. Considerando 
que a clareza nessas percepções em geral assegura maior tranqüilidade ao trabalho 
do professor, não é difícil imaginar o quanto esta experiência nos deslocou de nossas 
‘zonas de conforto’ . Esse fato contribuiu de modo especial para o estabelecimento de 
constantes estudos e discussões epistemológicas entre nós. Vale ressaltar que a 
unanimidade de opiniões nunca foi uma característica das professoras que 
compunham o projeto, o que gerou muitos conflitos cognitivos, trazendo grande 
riqueza às discussões. Lançar-se ao novo exige encontros com os outros, ou seja, a 
tolerância para aceitar diferenças na lógica do outro. (GRINGS, MALLMANN e 
DAUDT, 2000)6. 
 
 
 

A troca entre as docentes integrantes do projeto, a experiência e prática profissional, 

possibilitou a transparência de um fazer pedagógico, bem como a socialização e a integração 

de conhecimentos e a partilha de saberes.  

                                                           
6 GRINGS, Eliane Schlemmer; MALLMANN, Marly Therezinha; DAUDT, Sônia Isabel Dondonis. Ambiente 
virtual de aprendizagem: uma experiência no ensino superior. In: V CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE 
INFORMÁTICA EDUCATIVA RIBIE 2000,  Viña Del Mar. 
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As constatações percebidas apontam à necessidade de um horário comum de estudos e 

trocas entre as docentes envolvidas para subsidiar, manter e ampliar o ambiente, assegurando 

sua característica instigadora/problematizadora.  

 
 

"O trabalho até aqui produzido nos gratificou e produziu um avanço considerável 
frente ao ato do ensinar e do aprender, e todos os envolvidos estão convictos de que 
valeu a pena a iniciativa e que a mesma oportuniza inúmeras possibilidades e 
projetos futuros". (GRINGS, MALLMANN e DAUDT, 2000)7. 
 
 
 

Isso de certa forma foi evidenciado durante a análise dos dados, na medida em não há 

ocorrência de intervenção interdisciplinar dos docentes durante a interação virtual. Podemos 

inferir que esse fato decorra dos seguintes fatores: 

• Grande quantidade de dados gerados pelas alunas, exigindo das docentes grande 

disponibilidade de tempo para ler, analisar e problematizar as interações registradas 

no AVA. 

• Falta de um horário em comum para estudos e trocas relacionadas ao planejamento e 

desenvolvimento dos trabalhos na comunidade. 

• Falta de uma vivência de trabalho interdisciplinar o que possibilitaria uma melhor e 

maior organização. 

 

 Os dados analisados no uso do AVA pelos estudantes apontam para as seguintes 

constatações: 

 Nos primeiros contatos com os estudantes, observamos algumas dificuldades dos 

mesmos na utilização do KDUGZDUH�e VRIWZDUHV��O uso do AVA exigiu deles habilidades ainda 

não desenvolvidas até o momento do início do projeto.  Percebemos então a dimensão do 

desafio que se apresentava. Com ajuda da equipe envolvida e o auxílio dos profissionais que 

assessoram o laboratório de informática, fomos superando as dificuldades e resolvendo os 

problemas que surgiam passo a passo.  

 Quanto ao processo de interação, as trocas entre os sujeitos do projeto ultrapassaram o 

ambiente de sala de aula, ampliando os laços de construção de saberes além do cognitivo, 

aproximando os indivíduos num processo de humanização. Houve valorização do trabalho 

                                                           
7 GRINGS, Eliane Schlemmer; MALLMANN, Marly Therezinha; DAUDT, Sônia Isabel Dondonis. Ambiente 
virtual de aprendizagem: uma experiência no ensino superior. In: V CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE 
INFORMÁTICA EDUCATIVA RIBIE 2000,  Viña Del Mar. 
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cooperativo, bem como uma compreensão das implicações que esse processo envolve quanto 

às relações interpessoais. Os envolvidos sentiram-se parte de uma comunidade aprendente 

interdependente. Os sujeitos em interação perceberam a existência de uma relação não 

hierarquizada, mas sim, dialogada e relacional.  

 Quanto à participação no ambiente, alguns estudantes participaram como leitores, sem 

realizar muitas intervenções. Podemos inferir que isso ocorreu devido à necessidade de 

exposição pessoal, o medo do erro e da crítica, insegurança quanto ao aprofundamento do 

conteúdo e a metodologia.  

 Quanto ao tempo, os estudantes evidenciaram a necessidade de uma reorganização do 

tempo dedicado à aprendizagem. 

 Quanto à aprendizagem, houve um acréscimo significativo no prazer da descoberta e da 

aprendizagem não só do conteúdo, mas também dos recursos tecnológicos e habilidades. Os 

estudantes refletiram sobre o que era relevante quanto aos seus interesses e o que gostariam de 

aprender, ocasionando um maior empenho e envolvimento. Os desafios encontrados 

freqüentemente resultaram em uma tomada de consciência sobre “ ter muito que aprender” . Os 

estudantes verificaram que a aprendizagem pode ser realizada de uma forma não-linear e que 

esta depende mais do sujeito em interação do que da exposição ou disponibilização de 

conteúdos. Compreenderam que a aprendizagem se dá no momento em que é necessária - just-

in-time learning. Houve ainda o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. 

 Quanto à questão interdisciplinar, os estudantes extrapolaram o limite e o próprio 

conceito de disciplina buscando e selecionando informações de acordo com o interesse de 

cada sujeito em interação com os demais. 

 Quanto à auto-estima, houve um acréscimo identificado em comentários como: “4XHUR�
FRQWLQXDU� EXVFDQGR� PXLWR� QD� iUHD� GH� LQIRUPiWLFD�� GHL[DU� GH� VHU� µDQDOIDEHWD� GLJLWDO” . Ao 

longo do processo houve superação do medo em usar a tecnologia 

 Quanto ao processo de avaliação, existiu uma dificuldade dos estudantes em participar 

ativamente de um processo avaliativo, no qual estavam envolvidos. 

 Quanto à metodologia utilizada constatou-se que o "desassossego" provocado pela 

metodologia gerou conflito cognitivo. Houve a percepção de que a metodologia exige mais 

empenho do sujeito (disponibilidade de tempo, leitura, interação, articulação, compromisso, 

responsabilidade, organização). Porém, alguns estudantes demonstraram um apego a uma 

concepção tradicional de aprendizagem, com forma, conteúdo e tempo pré-definido.A 
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metodologia deu abertura para a criatividade e a problematização. A experiência provocou a 

reflexão dos estudantes e professores sobre a própria prática docente (quanto a metodologia e 

a avaliação). 

  

 Os resultados são animadores do ponto de vista da aprendizagem dos estudantes e 

professores. O processo decorrente de sua utilização tem impulsionado transformações na 

prática docente e na forma de convivência, onde é possível salientar o aspecto humano e 

afetivo presente nas relações interpessoais possibilitadas pelos espaços  de interação 

disponibilizados no AVA.  

 

A experiência de semelhante prática tem também proporcionado subsídios para 

contribuir numa assessoria didático-pedagógica8 comprometida com um fazer docente que 

objetiva tanto o uso da tecnologia numa perspectiva humanizadora, quanto para a ampliação 

dos espaços de aprendizagem e pesquisa disponíveis.  A exploração, utilização, avaliação e 

aperfeiçoamento do AVA acontece de forma dinâmica e contínua através do uso do mesmo 

pelos envolvidos no processo. 

   

A divulgação dos resultados está sendo realizada internamente através de relatórios, 

produções científicas e apresentações para diferentes setores e centros de ensino, pesquisa e 

extensão da Universidade. Externamente, o AVA 1.0 está sendo divulgado através de 

apresentação de poster9 e artigos10 em eventos científicos.  

 

 O AVA 1.0 também foi utilizado como base para o desenvolvimento do ambiente para o 

Curso de Extensão em Processo Civil Online11 do Centro de Ciências Jurídicas e para o 

desenvolvimento do ambiente do curso de extensão - Capacitação Continuada de Professores 

do Ensino Superior para a Educação a Distância, promovido pelo  

                                                           
8 para os professores dos diferentes Centros de Ensino, Pesquisa e Extensão no que diz respeito ao estudo e 
aplicação de novas metodologias na prática docente do ensino superior. Também atende às necessidades do 
NAP, PROENPE e do Programa Gênesis. 
9 I CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 2000, Santa Maria e 
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - SBIE'2000, 2000, Maceió. 
10 Congreso Internacional de Informática Educativa 2001. 2001. Universidad Nacional de Educación a Distância 
- UNED. Madrid., WEBNET 2000 WORLD CONFERENCE ON THE WWW AND INTERNET, 2000, San 
Antônio, V CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA RIBIE 2000,  Viña Del 
Mar, CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 2001. 2001. Universidad Nacional 
de Educación a Distância - UNED. Madrid. 
11 http://www.processocivil.unisinos.br 
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Grupo Órion12. 

 

 A partir dos bons resultados obtidos13 e do receptivo impacto na Comunidade 

Acadêmica14, o AVA foi institucionalizado15, sendo sugerida pela Administração da 

Universidade, o desenvolvimento de uma segunda versão. Isso mostra a definição de políticas 

claras que privilegiam o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação em processos 

educacionais numa perspectiva humanística. Essa visão de futuro e compromisso com a 

Sociedade, no sentido da produção, uso e disceminação desses recursos, fundamentados numa 

Educação Crítico-Humanizadora, são expressos pelo incentivo, credibilidade e apoio 

institucional que os pesquisadores recebem, o que de certa forma lhes garante tempo para 

pesquisa e desenvolvimento, recursos físicos e humanos e o favorecimeto da continuidade de 

um trabalho, a partir de um processo de avaliação continuada de seu uso e aplicação e de sua 

validação. 

 

 

7.5 AVA 2.016 

�
�
 O planejamento da segunda versão do AVA iniciou em novembro de 2000. Consistia 

num processo de melhoria e ampliação do projeto inicial, a partir da constituição de um grupo 

interdisciplinar de pesquisa e desenvolvimento - Grupo AVA17, vinculado a Reitoria da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, através da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento - PRODESEN, da Pró-Reitoria de Ensino e Pesquisa - PROENPE, da Pró-

Reitoria de Administração - PRODAD, da Pró-Reitoria Comunitária e de Extensão - 

PROCEX e do Programa Gênesis.  

                                                           
12 Assessoria Técnico-Didático-Pedagógico para o Programa Gênesis - http://www.humanas.unisinos.br/orion 
13 GRINGS, MALLMANN e DAUDT (2000); GRINGS (2001). 
14 exemplo: nas disciplinas de Informática na Educação II, Teorias de Aprendizagem e Psicologia II do curso de 
Licenciatura em Pedagogia do Centro de Ciências Humanas; no NAP do Centro de Ciências Econômicas; na 
disciplina Fontes do Pensamento Educacional do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGEd; no 
processo Repensando a Matrícula da Área de Recursos Humanos; no curso de Extensão: U210- (QJOLVK�
/DQJXDJH��3DVW��3UHVHQW�DQG�)XWXUH; bem como em eventos científicos, 
15 Conforme Of. Circ. PRODESEN nº. 014/2001, como se trata de um projeto especial, ele vai permanecer no 
contexto do Programa Genesis, Projeto Millennium, tendo como facilitadora a Pró-Reitora de Desenvolvimento, 
apoiada pelos demais Pró-Reitores. 
16 http://ava.unisinos.br 
17 Eliane Schlemmer, Marly Therezinha Mallmann e Sônia Isabel Dondonis Daudt - Educação; Sérgio Crespo 
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 Para elaboração do planejamento e desenvolvimento da segunda versão do AVA, o 

Grupo AVA teve como subsídio informações colhidas com os usuários da primeira versão do 

AVA, o modelo interacionista/construtivista sistêmico, apresentado no capítulo IV, p. 164, 

para a avaliação de ambientes virtuais de aprendizagem, experiências institucionais18, intra-

institucionais19 e extra-institucionais20 e estudos realizados pelos integrantes do grupo. Essas 

informações foram organizadas e sistematizadas em um projeto executivo21 e um projeto 

técnico22, enviados à Reitoria. Foi também elaborado um projeto de pesquisa e enviado à 

FAPERGS23, o qual foi aprovado. 

 

 A metodologia de trabalho do Grupo AVA está fundamentada nos pressupostos que 

orientam o projeto24. Nesse sentido, o conjunto de processos e produtos desenvolvidos para o 

AVA resulta de uma construção conceitual complexa, decorrente da articulação de diferentes 

áreas do conhecimento. Esse processo exige aproximações e inter-relações na busca de uma 

escala comum de valores e coordenações de ações. A experiência de cooperação vivenciada se 

constitui no desenvolvimento de um paradigma de trabalho coletivo, possível na Pesquisa, 

Ensino e Extensão, estando, inclusive, em consonância com as tendências que permeiam a 

comunidade científica mundial. 

 

 O desenvolvimento do Projeto AVA 2.0 se justifica na medida em que se acredita que a 

educação, na Sociedade em Rede na perspectiva do conhecimento, pode ser entendida como 

uma transformação na convivência, que acontece num espaço no qual a interação entre os 

sujeitos resulta num processo de transformação nas relações. Quando se fala em Educação na 

Sociedade em Rede, observa-se que precisamos desenvolver uma cultura da aprendizagem e, 

para isso, necessita-se de novos paradigmas de pensamento, sentimento e ação humana.  

 

                                                                                                                                                                                     
Coelho da Silva Pinto - Informática e Jairo Getúlio Ferreira - Comunicação. 
18 Ambiente Experimental para Capacitação em Educação a Distância - EAD - Grupo Órion - capacitação 
docente, AVA 1.0 - Centro de Ciências Humanas - Curso de Licenciatura em Pedagogia, Processo Civil 2QOLQH�- 
Centro de Ciências Jurídicas - Extensão. 
19 Cooperativismo Médico 2QOLQH - Centro de Ciências Humanas - Extensão, Jornalismo 2QOLQH, Curso de 
Comunicação da UCBC - Centro de Ciências da Comunicação - Extensão 
20 AulaNet - PUC-RJ. 
21 SCHLEMMER, et al. (2000). Projeto Executivo do AVA 2.0. 
22 SCHLEMMER, et al. (2000). Projeto Técnico do AVA 2.0. 
23 GRINGS et al (2000) - AVA – Um Ambiente Interacionista para Aprendizado por Projetos na Web - 
FAPERGS. 
24 SCHLEMMER, et al. (2000) - Projeto Pedagógico Comunicacional - PPC, disponível em 
http://ava.unisinos.br. 
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 Nesse contexto a proposta do AVA 2.0 tem como objetivos: 

• Utilizar o ambiente virtual de aprendizagem e comunicação como apoio para 

ampliar e enriquecer os espaços de convivência, privilegiando a atividade do sujeito 

na construção do conhecimento.  

• Propiciar um espaço para a realização de experiências educacionais com uma 

proposta pedagógica inovadora em ambiente virtual. 

• Possibilitar a vivência de uma cultura da aprendizagem25 que implique em rupturas 

paradigmáticas. 

• Oportunizar um espaço de desenvolvimento-pesquisa-ação-capacitação de forma 

sistemática e sistêmica. 

• Possibilitar a interdisciplinaridade num ambiente de cooperação entre sujeitos de 

diferentes áreas de conhecimento. 

• Oportunizar um espaço de interação entre os sujeitos através de diferentes tipos de 

objetos de conhecimento possibilitados pelo ambiente. 

• Favorecer o acesso às tecnologias educacionais, aos variados agentes sociais26, na 

perspectiva da construção do conhecimento e de competências sociais. 

�
 O ambiente AVA procura atender a um variado espectro de público, tais como: 

graduação, extensão, pós-graduação, projetos comunitários, comunicação e capacitação 

organizacional. 

                                                           
25 Uma Cultura da Aprendizagem compreende: comunidades de aprendizagem, gestão do conhecimento, 
desenvolvimento, redes de convivência, construção do conhecimento, respeito ao ritmo de desenvolvimento.  
26 Movimentos Sociais Organizados, ONGs, Escolas, Comunidades em situação de risco. 
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Figura 27: Abertura do AVA 2.0 
 

 

 $UTXLWHWXUD�GR�DPELHQWH ��� �
�
�
 O Ambiente AVA 2.0 foi construído utilizando ferramentas de VRIWZDUH livre, sendo 

executado sobre o sistema operacional Linux. Utiliza banco de dados PostgresSQL e foi 

implementado em Java e JSP como linguagem de script. Como servidor http utiliza-se o 

Apache e o Tomcat como servidor JSP. 

 

 O AVA possui compatibilidade com o Projeto de Pesquisa em Redes de Alta 

Velocidade (PRAV)28 que manipula a exibição e emissão de vídeo sob demanda na :HE. Isto 

nos permite explorar uma melhor infra-estrutura para a tarefa de tratamento de vídeo, uma vez 

que a estrutura do PRAV está baseada na Internet 2, oferecendo uma difusão dos vídeos em 

alta velocidade. 

 

                                                           
27 SCHLEMMER et al (2002) - AVA: Um Ambiente Virtual Baseado em Comunidades – XIII Simpósio 
Brasileiro de Informática na Educação – SBIE 2002. 
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 Como o AVA foi desenvolvido baseado em um projeto pedagógico-comunicacional, 

ficou evidente que as diversas ferramentas existentes no mercado para interação e 

comunicação precisavam ser revista (FKDW, H�PDLO, listas, fórum, agendas, murais, etc.). Neste 

momento, optou-se por desenvolver todas as ferramentas do ambiente de forma que as 

mesmas pudessem já ter embutidos os requisitos funcionais e não funcionais elicitados no 

processo de análise. Isto é um grande diferencial na medida em que se possui um ambiente 

que está perfeitamente alinhado com os objetivos de uma proposta didático-pedagógica. Outra 

vantagem no desenvolvimento das ferramentas, neste caso, foi a interoperabilidade obtida 

entre as mesmas. Isto nos possibilitou que se pudesse fazer um rastreamente mais eficiente das 

interações de todos os participantes de uma comunidade. 

 

  

� &RPXQLGDGH�H�0LFUR�&RPXQLGDGH�QR�$PELHQWH�$9$ ��� �
�
�
 Uma comunidade pode ser vista como um espaço virtual onde se congrega um grupo de 

pessoas com interesses em comum. Esse conceito está presente no ambiente AVA de forma 

bem explícita. 

 

 Outro conceito que está presente é o de micro-comunidades. A figura a seguir, apresenta 

um modelo formal em UML destacando a formação de comunidades e micro-comunidades. 

                                                                                                                                                                                     
28 http://prav.unisinos.br 
29 SCHLEMMER et al (2002) - AVA: Um Ambiente Virtual Baseado em Comunidades – XIII Simpósio 
Brasileiro de Informática na Educação – SBIE 2002. 
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Figura 28: Modelo de Comunidade e Micro Comunidade usando o 'HVLJQ�3DWWHUQ�&RPSRVLWH 
(GAMMA et al., 1995 apud SCHLEMMER et al., 2002). 

 

 Como pode ser visto na figura acima, foi utilizado o 'HVLJQ�3DWWHUQV�&RPSRVLWH para a 

modelagem e implementação de comunidades e micro-comunidades. Este padrão nos permite 

trabalhar com conceito de composição.  

 

 Um conjunto de primitivas que especializam a classe Ferramentas_Interação pode, por 

meio de composição, ser utilizadas para a definição de uma instância de uma comunidade. 

Uma comunidade é também uma especialização da classe Component_Comunidade que por 

sua vez, é especializada em quatro outras classes (Problemas, Casos, Desafios e Projetos). 

Desta forma, sempre que uma destas classes for instanciada, poderá ser agregado às mesmas 

um conjunto das primitivas (Leaf_chat, Leaf_email, etc.) já existentes no modelo. Este tipo de 

composição permitiu a formação de uma micro-comunidade.  

 

 Isto fica claro no momento em que, para cada uma das classes derivadas da classe 

Component_Comunidade, for possível acoplar um conjunto de ferramentas de interação 

independente das mesmas estarem ou não presentes na comunidade maior. Ou seja, quando 
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uma comunidade é definida, cabe ao conceptor e orientador selecionar um conjunto de 

ferramentas para ela. Porém, quando uma das classes de Component_Comunidade for 

instanciada, pode-se redefinir este conjunto de ferramentas somente para esta classe em 

questão, desta forma, redefindo-se a própria comunidade maior. Cria-se assim uma micro-

comunidade. 

 

   

� $WRUHV�GR�$PELHQWH�$9$�
�
�
 O ambiente AVA tem diferentes usuários, com diferentes responsabilidades, conforme 

pode ser visto na tabela a seguir. 

$WRU� $WULEXLo}HV�H�UHVSRQVDELOLGDGHV�
$GPLQLVWUDGRU� • Fornecer suporte ao conceptor na criação da comunidade de aprendizagem. 
&RQFHSWRU� • Criar e projetar a comunidade de aprendizagem em conjunto com o 

Orientador/articulador solicitante, definindo e fornecendo perfis para os usuários. 
• Possibilitar a combinação de Comunidades através de interface de comunicação.  
• Desenvolver uma discussão pedagógica, técnica e comunicacional sobre o uso do 

ambiente, considerando as experiências em desenvolvimento e as perspectivas do 
projeto.  

• Avaliar o projeto AVA na sua relação com os administradores e orientadores. 
2ULHQWDGRU���
DUWLFXODGRU� • Apresentar e desenvolver um projeto de comunidade.  

• Gerenciar o andamento dos trabalhos da comunidade: Incluir, alterar ou excluir 
qualquer material disponibilizado na comunidade. 

• Possibilitar a realização de análise estatística, através de relatórios que forneçam 
um perfil histórico (avaliação qualitativa).  

• Avaliar o uso da ferramenta juntamente com os alunos e conceptores.  
$OXQR�� • Utilizar o ambiente num processo de interação como co-construtor do ambiente 

podendo ser proponente em todos os níveis. 
• Avaliar a ferramenta com os colegas e com os orientadores/articuladores. 

6HFUHWiULR� • Gerenciar a matrícula. Incluir ou excluir membros da comunidade.  
• Possibilitar a realização de análise estatística, através de relatórios que forneçam 

um perfil histórico.  
• Disponibilizar as mais diferentes informações sobre as comunidades existentes.  
• Avaliar o ambiente juntamente com os orientadores (es).  
• Possibilitar o ingresso na comunidade.  

Tabela 42: Atores, atribuições e responsabilidades 

 

 O ambiente proporcionará de forma automática a criação de um novo tipo de ator, na 

medida em que for constatada a necessidade pelo Conceptor. 
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� )XQFLRQDOLGDGHV�
�
�
 Nas tabelas a seguir são apresentadas as funcionalidades do AVA, expressas pelos 

processos e detalhamento de acordo com cada um dos atores definidos no Ambiente. 

 

 

3URFHVVRV�$OXQRV�
3URFHVVRV� 'HWDOKDPHQWR�

,QIRUPDFLRQDLV� Nível Geral 
Descrição do AVA 
Login/Usuário 
Esqueci minha senha 
Quero me cadastrar 
Comunidades Existentes 
Conheça o AVA 
Fale Conosco 
Mapa do Site 
Créditos 
 
Menu 
• AVA (Objetivos, Metodologia, Descrição, Normatização). 
• Comunidades (Orientador, Objetivos, Metodologia, Membros) 
• Mapa 
• Créditos 
• Login 
 
Após o Login 
• Lista das comunidades que o membro participa (Nome e função) 
• Quero me cadastrar em outra comunidade 
 

 
Figura 29: Informações Gerais 
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Nível da Comunidade 
Descrição 
 
Menu 
• Informações (Nome, Descrição, Orientador, Apresentação da Área, 

Objetivos, Membros, Metodologia, Avaliação, Status) 
• Membros (Nome e Função) 
• Serviços 
• Comunicação 
• :HEIROLR Coletivo 
• :HEIROLR Individual 
• Sair 
 
Menu de localização do participante no ambiente 
 
Fale Conosco 
Mapa do Site 
Créditos 
 

 
Figura 30: Comunidades do AVA 2.0. 
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Figura 31: Informações da Comunidade Coruja 

 
6HUYLoRV�� Agenda 

Espaço para efetuar/visualizar registros de eventos e reuniões.  
 

 
Figura 32: Agenda 

 
 

Virtualteca 
Espaço para criação de categorias e armazenamento de referências de VLWHV (OLQNV). 
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Figura 33: Virtualteca 

 
 

Glossário 
Espaço para o registro e ampliação de conceitos.  
 
FAQ 
Espaço para questões e respostas sobre a operacionalização do ambiente  
de trabalho.  
 
Contato 
Espaço para a comunicação assíncrona com o administrador do ambiente. 
 
Histórico Quantitativo  
Espaço para  gerar relatórios para análise estatística do uso do ambiente, nos 
níveis: comunidade, projeto, caso/desfios/problema e membros. 
 

 
Figura 34: Histórico Quantitativo 
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Figura 35: Totais de interação de um determinado ator em uma comunidade. 
 
 

 
Figura 36: Dados quantitativos do ambiente AVA 

 
Histórico Qualitativo 
Espaço onde ficam registradas todas as interações, contribuições, trabalhos 
realizados individualmente pelos membros de uma comunidade, possibilitando a 
visualização dos trabalhos desenvolvidos fornecendo subsídios para a avaliação 
continuada e formativa.  
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Figura 37: Histórico Qualitativo 

 
&RPXQLFDomR� Ferramentas de Interação Assíncrona  

 
Mural 
Espaço para deixar recados informais, avisos e convites sociais, possibilitando a 
comunicação informal entre os membros de uma comunidade. 

 

 
Figura 38: Registro no Mural 

 
 
Fórum 
Espaço para discussões entre os membros de uma comunidade, possibilitando 
processos de interação assíncrona entre os membros de uma comunidade. 
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 Figura 39: Interação no Fórum 

 
Correio 
Espaço para comunicação direta entre os membros da comunidade. 
 

 
Figura 40: Correio 

 
 

Ferramentas de Interação Síncrona: 
 
&KDW (Bate Papo) 
Espaço para interação online, encontros virtuais, possibilitando processos de 
interação síncrona entre os membros de uma comunidade. 
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Figura 41: Tela para interação no &KDW 

 
 

 
  Figura 42: Registro do &KDW 
 

:HEIROLR�&ROHWLYR�� Orientações 
Espaço para fornecer orientações gerais para a comunidade. Possibilita orientar o 
desenvolvimento das ações da comunidade (planejamento, orientações, 
articulações, problematizações). 

 
Avaliação 
Espaço que possibilita a construção de modalidades e de critérios de avaliação no 
aspecto qualitativo. 
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Figura 43: Modalidade e Critérios de Avaliação 

 
 

 
Figura 44: Avaliação de um membro de uma comunidade realizada pelo seu 

grupo.�
 

Desafios  
Espaço destinado para a proposição e resolução individual e/ou coletiva de 
desafios. 
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Figura 45: Proposição de Desafio 

 
Casos  
Espaço destinado para a proposição e resolução individual e/ou coletiva de casos. 
 
Problemas 
Espaço destinado para a proposição e resolução individual e/ou coletiva de 
problemas. 
 
Projetos 
Espaço destinado para a criação de projetos de aprendizagem, possibilitando o 
desenvolvimento e acompanhamento. 

 

 
Figura 46: Proposição de Projeto de Aprendizagem 
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Figura 47: Arquivos dos Projeto de Aprendizagem 

 
Oficinas  
Espaço para produção e exposição de materiais divididos por temáticas, 
possibilitando subsídios para o desenvolvimento dos projetos, desafios, casos, 
problemas envolvendo diferentes temáticas. 

 

 
Figura 48: Registro de Oficina 

 
 

Arquivos 
Espaço usado para armazenar os arquivos coletivos via upload. 

 
:HEIROLR�,QGLYLGXDO� Apresente-se 

Espaço destinado para a apresentação do membro para uma comunidade. 
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Figura 49: Apresente-se 

 
Diário 
Espaço para registrar atividades, percepções e reflexões pessoais diárias. 

 

 
Figura 50: Registro no Diário 
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Figura 51: Anotações do orientador no Diário 

 
Arquivos 
Espaço usado para armazenar os arquivos individuais via upload.�

Tabela 43: Processos/Alunos 

�
3URFHVVRV�2ULHQWDGRU�HV��$UWLFXODGRU�HV��
3URFHVVRV� 'HWDOKDPHQWR�

,QIRUPDFLRQDLV� Nível da Comunidade 
• Definição dos parâmetros da comunidade de aprendizagem.  

Descrição da comunidade conforme as especificações feitas em 
PROCESSOS/ALUNOS - formulário para edição das informações. 

6XSRUWH�D�&ULDomR�GD�
&RPXQLGDGH� • Edição das ferramentas (serviços, comunicação, ZHEIROLR individual, 

ZHEIROLR coletivo). 
• Gerenciamento da comunidade de aprendizagem. 
• Gerenciamento de arquivos. 

Tabela 44: Processos/Orientador(es)/Articulador(es) 

 

3URFHVVRV�&RQFHSWRU�
3URFHVVRV� 'HWDOKDPHQWR�

,QIRUPDFLRQDLV� Nível da Comunidade 
• Definição dos parâmetros da comunidade de aprendizagem juntamente com o 

orientador/articulador. 
6XSRUWH�D�&ULDomR�
GD�&RPXQLGDGH� • Configuração da comunidade de aprendizagem do ponto de vista tecnológico, 

pedagógico e comunicacional em conjunto com o orientador/articulador. Para 
isso o conceptor necessita tabalhar em conjunto com o rientador/articulador: 

Tabela 45: Processos/Conceptor 
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3URFHVVRV��6HFUHWiULR�
3URFHVVRV� 'HWDOKDPHQWR�

,QIRUPDFLRQDLV� (Ver aluno). 
6HUYLoRV�'LVSRQLELOL]DGRV�� • Gerenciamento de senhas. 

• Contato 
• Agenda. 
• Avaliação quantitativa - Ferramentas estatísticas para o 

monitoramento dos processos. 
• Inscrições, matrícula, certificação.�

&RPXQLFDomR� Correio. 
:HEIROLR�&ROHWLYR� Orientação da Comunidade. 

Tabela 46: Processos/Secretário 

 

3URFHVVRV�$GPLQLVWUDGRU�
3URFHVVRV� 'HWDOKDPHQWR�

,QIRUPDFLRQDLV� Nível Geral 
• Instalar/manter o ambiente. 
• Definir e criar de WHPSODWHV� 
• Disponibilizar tutoriais. 
• Configurar o ambiente para uma certa instituição. 
• Configurar os critérios de segurança no ambiente. 
• Oferecer suporte ao Conceptor. 

&RPXQLFDomR� • Ferramentas de Interação Síncrona e Assíncronas: 
Instalação e atualização de ferramentas necessárias. 

Tabela 47: Processos/Administrador 

 

 

� 5HFXUVRV��
�
�
 Os recursos que foram utilizados para desenvolver a segunda versão do ambiente AVA 

estão divididos em: 

 

 Recursos Humanos: 

• Grupo AVA (Eliane Schlemmer, Marly Therezinha Mallmann e Sônia Isabel 

Dondonis Daudt - Educação; Sérgio Crespo Coelho da Silva Pinto - Informática e 

Jairo Getúlio Ferreira - Comunicação). 

• 01 Analista de Sistemas.  

• 01 Projetista. 

• 03 Programadores. 

• 03 Bolsas de Iniciação Científica – BIC - FAPERGS. 



 

 298

• 02 Engenheiros de 6RIWZDUH�6HQLRU� 
• 01 :HEGHVLJQHU��
• 02 :HEPDVWHU��
• 01 Administrador de Redes. 

 

 Recursos Materiais: 

 Recursos de +DUGZDUH��
• Dois computadores com a seguinte configuração: 

• Processador Pentium III com 128 Mb de RAM. 

• Monitor de 17 polegadas. 

• HD de 10 Gb. 

• Placa de rede padrão fast ethernet 100 Mbits. 

• Teclado 101 teclas. 

• Mouse de 3 botões. 

• Kit multimídia. 

• Dois computadores, para o desenvolvimento, com a seguinte configuração: 

• Processador Pentium III com 256 Mb de RAM. 

• Monitor de 17 polegadas. 

• HD de 10 Gb. 

• Placa de rede padrão fast ethernet 100 Mbits. 

• Teclado 101 teclas. 

• Mouse de 3 botões. 

• Kit multimídia com CD-ROM/DVD. 

• Um NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO 1200 - 12XL 311.  

• Uma impressora Laserjet HP modelo 1100.  

• Periféricos 

• 1 gravador de CD-ROM SONY modelo 160.  

• 3 :HE&DP USD.  

• Unidade ZIP 'ULYH IOMEGA 100 Mb.  

 Recursos 6RIWZDUH��
• Java, JSP, Apache, Postgres e Linux. 

• Rational Rose. 
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• E-R Win. 

• MSProject 2000. 
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�
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 O AVA é um ambiente que procura agregar funções que identificamos em várias 

ferramentas existentes no mercado. Por outro lado, resulta de concepções 

interacionistas/construtivistas, sistêmicas e de auto-organização, buscando níveis de 

complexidade superior relativamente às ferramentas de mercado.  

  

 A metodologia de validação, de uso e de avaliação está fundamentada no esquema de 

comunidade de atores que definimos em cinco níveis: 

• Os administradores: compreende o grupo de pesquisadores e de desenvolvimento do 

AVA.  

• Os conceptores: abrange especialistas formados para o desenvolvimento de usos 

específicos do AVA conforme demanda de instituições, professores ou de ofertas 

através de projetos. 

• Os orientadores/articuladores: compreende a comunidade docente. 

• Os alunos: compreende a comunidade discente. 

• Os secretários: gerenciamento de informações e burocracia no uso do AVA. 

 

 O Projeto AVA decorre de uma concepção interacionista de construção do 

conhecimento, no qual o sujeito em interação com objetos de conhecimento e demais sujeitos, 

é o centro do processo de aprendizagem e de construção do próprio ambiente. O AVA visa 

propiciar a construção de uma rede de convivência, de expressão de solidariedade na qual 

participam os diferentes atores (aluno, secretário, orientador/articulador, conceptor e 

administrador). Trata-se de descobrirmos novas formas de vivermos juntos nas dimensões 

simbólicas, funcionais e cognitivas, sustentadas por relações de autonomia e cooperação. 

Nesse sentido, a figura a seguir representa a espiral do conhecimento, na qual a aprendizagem 

se dá num sistema aberto e contínuo ao desenvolvimento de estruturações superiores, 

originadas a partir das descobertas e possibilidades surgidas no processo de interações 
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ocorrido entre os diferentes níveis de atores. Procura resumir a idéia de uma comunidade em 

desenvolvimento espiral, voltada para a abertura de possíveis e a novidade. 

 

 

Figura 52: Espiral do conhecimento 

 

 A metodologia proposta para o uso do AVA 2.0 segue a já descritas no Capítulo V, item 

5.3 Metodologia, a partir da p. 189, a saber: 

• Projetos de Aprendizagem. 

• Identificação e Resolução de Problemas 

 A partir de sua aplicação no AVA 1.0, deram origem às ferramentas mostradas nas 

figuras 45, 46 e 47 p. 293 e 294. 

 

A figura 45: Proposição de Desafio apresenta a interface de interação para um desafio, 

caso ou problema. Quando um desafio, caso ou problema é definido, este pode ser público (e 

neste caso fica visível a todas as outras comunidades do ambiente) ou privado (ficando visível 

somente aos membros de uma comunidade específica). Um desafio, caso ou problema possui 

uma série de atributos que permitem um melhor acompanhamento da evolução do mesmo. Os 

atributos são: Informações, Participantes, Transferência de arquivos, Acompanhamento da 

participação (Pessoal e do Grupo) e a possibilidade de uma construção da Solução Coletiva. 

 A figura 46: Proposição de Projeto de Aprendizagem e a figura 47: Arquivos dos 

Projetos de Aprendizagem apresentam a interface de interação em um projeto.  Quando um 

projeto é definido, este pode ser público (e neste caso fica visível a todas as outras 

comunidades do ambiente) ou privado (ficando visível somente aos membros de uma 

comunidade específica). Um projeto possui uma série de atributos que permitem um melhor 
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acompanhamento da evolução do mesmo. Os atributos são: Informações do projeto 

(Descrição, Dúvidas provisórias e Certezas temporárias, Planejamento e Status), Participantes, 

Transferência de arquivos, Acompanhamento da participação (Pessoal e do Grupo) e Site do 

Projeto. 

 

O processo de avaliação também já proposto para o AVA 1.0 e descrito anteriormente 

no Capítulo V, item 5.3 Metodologia p. 194 e Anexo A, originou, a partir do seu uso, o 

desenvolvimento das ferramentas mostradas nas figura 43 e 44, p. 292. 

 

Na figura 43: Modalidade e Critérios de Avaliação vemos a criação de uma das 

modalidades seus critérios e na figura 44: Avaliação de um membro de uma comunidade 

realizada pelo seu grupo, temos o resultado da avaliação de uma determinada aluna realizada 

pelo seu grupo segundo uma lista de critérios definidos pelos próprios membros da 

comunidade.  

 

 Também foi criada a ferramenta Histórico Qualitativo mostrada na figura 37, p. 289, a 

qual possibilita verificar todas as interações de um determinado participante. Esta ferramenta 

facilita o processo de avaliação, uma vez que ela apresenta a produção e o conteúdo da 

interação de cada membro da comunidade em diferentes espaços no ambiente, dessa forma. 

Isto permite que um processo de avaliação detalhado seja estabelecido. 

 

 Além da avaliação qualitativa do processo de aprendizagem do participante, objetiva-se, 

ainda, realizar uma avaliação quantitativa para obter informações sobre o uso do ambiente 

num todo, perfil de uma comunidade específica, de um grupo de trabalho, ou de um sujeito, 

tais como: horário de pico de acesso, número de acessos, ferramentas mais utilizadas, entre 

outras.  

 

 A ferramenta de Histórico Quantitativo permite verificar o número de interações de um 

ator do ambiente, da comunidade ou de todo o ambiente. As figuras 34, 35 e 36, p. 287 e 288 

exemplificam o que foi dito. 

 

 Desta forma é possível realizar uma série de análises do que acontece em todo o 

ambiente, em uma determinada comunidade, ou com um integrante de uma das comunidades. 
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Por exemplo: Pode-se ter conhecimento sobre em qual horário a comunidade é mais acessada, 

quantas mensagens estão trafegando pelo ambiente ou em uma comunidade, entre outros. 

Esses dados são importantes para ferramentas que exigem uma largura de banda maior, 

permitindo estudar a escalabilidade do ambiente e desta forma repensar a própria configuração 

do servidor atual. 

 

Assim, as principais diferenças que podem ser identificadas entre outros ambientes já 

existentes, principalmente os de origem comercial, e o ambiente AVA são: 

• Criação da ferramenta orientada por um Projeto Pedagógico Comunicacional. 

• Implementação do conceito de comunidades e micro-comunidades, possibilitando o 

desenvolvimento de um currículo em rede, integrando diferentes áreas do 

conhecimento. 

• Desenvolvimento de metodologias fundamentadas na concepção epistemológica 

interacionista/construtivista/sistêmica. 

• Criação de ferramentas especificamente desenvolvidas para dar suporte as 

metodologias interacionista/construtivista/sistêmica (casos, desafios, problemas, 

projetos, oficinas) 

• Criação de ferramentas especificamente desenvolvidas para dar suporte para 

avaliação em processo, continuada e formativa, a partir da autoria coletiva de formas, 

instrumentos e critérios de avaliação, permitindo o acompanhamento de toda a 

interação realizada por um participante de uma comunidade. 

• Utilização de metadados. 

• Utilização de menus adaptativos, os quais se adaptam (apresentam novas opções ou 

suprime outras) dependendo da comunidade ou micro-comunidade no qual o usuário 

se encontra. 

• Criação de comunidades e micro-comunidade com recursos diferenciados e 

específicos de acordo com a sua natureza, permitindo a especialização do ambiente 

quanto a definição das ferramentas a serem utilizadas. 

• Interação entre participantes de diferentes comunidades a partir de casos, desafios, 

problemas, projetos e oficinas. 
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Desta forma, observa-se que a maior parte dos benefícios que um VLEs pode propiciar 

está no seu potencial para suportar estilos de aprendizagem. Isso se refere a: 

• Aprendizagem cooperativa 

• Aprendizagem orientada por discussão 

• Aprendizagem centrada no estudante 

• Aprendizagem por projetos 

• Aprendizagem por desafios/problemas/casos 

• Aprendizagem baseada na integração de diferentes recursos 

 

 

� ������&DSDFLWDomR�'RFHQWH�
�
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 A evolução acelerada das tecnologias de informação e comunicação, bem como as 

possibilidades oferecidas pelas mesmas, vêm revolucionando e ampliando espaços de 

interação humana, potencializando os processos educativos. As tecnologias da inteligência 

abrem possibilidades para a apropriação e a criação cultural em amplos segmentos da 

civilização. Já existe, por certo, uma revolução do conhecimento em andamento, intensa, sem 

controle, crescendo e movimentando-se incessantemente nas redes que interligam milhares e 

milhares de pessoas do mundo. 

 

 Esse avanço fenomenal das possibilidades tecnológicas influencia, quando não 

determina, a forma de inserção e desempenho no mundo do trabalho. Isto também implica em 

identificar quais os reflexos que este avanço traz para a ação docente, e para a construção 

social do conhecimento. Algumas perguntas tornam-se obrigatórias quando o tema educação a 

distância é mencionado: como realizar o trabalho de uma forma sensível de modo a não perder 

a identificação dos sujeitos com sua própria cultura e autoria de sua própria vida? Que 

medidas tomar a fim de garantir a estes sujeitos o direito de protagonizarem sua 

aprendizagem? Como desenvolver ambientes virtuais que favoreçam uma educação crítico-

humanizadora e construtivista?�
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 As redes de comunicação possibilitam o desenvolvimento de uma inteligência coletiva 

ampliando os espaços educacionais. O ponto de fundamental importância no desenvolvimento 

de ambientes que sejam animadores de uma inteligência coletiva é a mudança qualitativa nos 

processos de aprendizagem. Isto é, faz-se necessário o estabelecimento de novos paradigmas 

de aquisição dos conhecimentos e de constituição dos saberes. Nesse novo paradigma rompe-

se com a idéia de “ transmissão a distância” , ou seja, a transferência de cursos clássicos (o que 

se faz num meio analógico para um meio digital), em formatos hipermídia interativos. Vemos 

que o paradigma da aprendizagem cooperativa traduz a perspectiva da inteligência coletiva no 

domínio educativo. 

 

 A compreensão de um processo de trabalho interdisciplinar também é fundamental e 

precisa levar em conta uma mudança profunda na forma de capacitar o professor. Precisa 

priorizar a possibilidade de troca e reciprocidade, considerar o próprio processo de formação 

do professor, suas concepções de aprender e ensinar, numa constante redefinição da própria 

práxis em contato com seus pares. Segundo Lévy (1999), 

 
 
A formação contínua dos professores é uma das aplicações mais evidentes dos 
métodos de aprendizagem aberta e a distância. [...] a principal função do professor 
não pode mais ser uma difusão dos conhecimentos, que agora é feita de forma mais 
eficaz por outros meios. Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a 
aprendizagem e o pensamento. (LÉVY, 1999 p. 171).  

�
�

 Assim, a prática docente é resignificada, pois o professor, além de especialista, é 

também orientador, articulador e animador da inteligência coletiva dos grupos com os quais 

está interagindo, centrando sua atividade no acompanhamento e na gestão das aprendizagens: 

problematizando, desafiando, incitando a curiosidade, a troca de saberes, proporcionando a 

autonomia no processo da aquisição de novos saberes, desenvolvendo a cooperação, a 

mediação relacional e simbólica etc. 

  
 

Só mudando nossa forma de pensar é que podemos modificar políticas e práticas 
profundamente enraizadas. Só mudando nossa forma de interagir poderemos 
estabelecer visões e compreensões compartilhadas, e novas capacidades de ação 
coordenada [...]. A aprendizagem que altera os modelos mentais é altamente 
desafiadora, desorientadora. Pode ser assustadora ao confrontarmos crenças e 
pressupostos consagrados, Não pode ser feita isoladamente. Só ocorre dentro de uma 
comunidade de aprendizes. (SENGE, 1998, p. 23). 

�
�
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 Assim, se as novas tecnologias forem utilizadas com métodos ultrapassados, nós vamos 

continuar com um ensino inócuo e um aluno sem aprendizagem. O que determina a forma 

como os diferentes recursos e ferramentas tecnológicas são utilizados são os pressupostos 

epistemológicos presentes na prática do docente. 

 

 Nesse contexto, a capacitação docente para o uso do AVA 2.0 é um processo contínuo e 

formativo. Pode ser realizada através de cursos de extensão ou programas de Pós-Graduação. 

Tem como ponto de partida o projeto de criação de uma comunidade virtual de aprendizagem 

a ser desenvolvida, e, como referência, os conhecimentos, os interesses e as necessidades 

do(s) proponente(s). Para o desenvolvimento de uma comunidade virtual de aprendizagem, o 

docente terá a sua disposição o AVA 2.0 e o Projeto Pedagógico Comunicacional30 - PPC, que 

acompanha o ambiente. 

 

Essa capacitação poderá ser realizada nos níveis de conceptor e/ou de 

orientador/articulador.  

No primeiro, conceptor, a capacitação envolve: 

• Criar e projetar a comunidade de aprendizagem em conjunto com o 

orientador/articulador solicitante, definindo e fornecendo perfis para os usuários. 

• Possibilitar a combinação de comunidades através de interface de comunicação. 

• Desenvolver uma discussão pedagógica, técnica e comunicacional sobre o uso do 

ambiente, considerando as experiências em desenvolvimento e as perspectivas do 

projeto. 

• Avaliar o projeto AVA na sua relação com os administradores e 

orientadores/articuladores. 

 

Para essas funções, o perfil desejável para o conceptor é composto de: 

A) Questões teóricas e epistemológicas gerais: 

• Ter capacidade analítica do contexto para conceber, orientar, acompanhar, avaliar e 

recriar os ambientes em conjunto com o orientador/articulador solicitante, bem como 

definir perfis de acesso para os usuários, de acordo com os pressupostos filosóficos e 

institucionais, epistemológicos, pedagógicos e comunicacionais, expressos no PPC. 
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B) Questões de gestão coletiva da produção: 

• Constituir o trabalho de equipe enquanto redes de interações. 

• Ter capacidade de garantir que a configuração técnica do ambiente dê suporte à 

dinâmica das relações e interações exigidas pela comunidade a ser criada. 

• Ser autônomo e respeitar a autonomia do outro. 

• Ser capaz de trabalhar cooperativamente, considerando particularmente as zonas de 

interface entre informática, educação e comunicação, e nas relações com a 

comunidade. 

• Conhecer estratégias de gestão da comunidade. 

• Estar aberto para avaliação crítica da dinâmica da comunidade. 

• Possibilitar a combinação de comunidades através de interface de comunicação. 

• Desenvolver uma discussão pedagógica, técnica e comunicacional sobre o uso do 

ambiente, considerando as experiências em desenvolvimento e as perspectivas do 

projeto. 

• Ser receptivo para novas formas de uso das ferramentas já existentes, demonstradas 

pelos atores envolvidos, e para novas ferramentas ou atualizações delas. 

• Avaliar o projeto AVA na sua relação com os administradores e orientadores. 

�
C) Questões de conhecimento específico:�
• Desenvolver a lógica hipertextual. 

• Ter condições de organizar tempo-espaço. 

• Ter conhecimento de ergonomia para a constituição da comunidade. 

• Compreender os conceitos gerais aplicados às diferentes ferramentas componentes do 

AVA. 

• Contribuir para a elucidação teórica de conceitos de ambientes virtuais de 

aprendizagem e comunicação. 

• Acompanhar a literatura no domínio de tecnologias educacionais digitais. 

 

No segundo, orientador/articulador, a capacitação envolve: 

• Apresentar, criar e desenvolver um projeto de comunidade. 

• Gerenciar o andamento dos trabalhos da comunidade.  

                                                                                                                                                                                     
30 Disponível no endereço http://ava.unisinos.br 
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• Realizar análise estatística, através de relatórios que forneçam um perfil histórico. 

• Avaliar o uso da ferramenta juntamente com o público-alvo e conceptores.  

 

Para essas funções o perfil desejável para o orientador/articulador é composto de: 

A) Questões teóricas e epistemológicas gerais: 

• Ter capacidade analítica do contexto para projetar, acompanhar, avaliar e re-orientar 

a comunidade de aprendizagem de acordo com os pressupostos filosóficos e 

institucionais, epistemológicos, pedagógicos e comunicacionais, expressos no PPC; 

 

B) Questões de gestão coletiva da produção: 

• Apresentar, desenvolver, avaliar o projeto da comunidade em conjunto com o 

conceptor, tendo em vista: 

• Concepções epistemológicas. 

• Metodologias derivadas da concepção. 

• Fluência no uso das ferramentas disponibilizadas no ambiente. 

• Participação de trabalho de equipe enquanto redes de interações. 

• Ser autônomo e respeitar a autonomia do outro. 

• Ter capacidade de trabalhar cooperativamente. 

• Gestar a comunidade, organizando-a, articulando-a e problematizando-a. 

• Realizar análise estatística através de relatórios que forneçam um perfil histórico. 

• Ser receptivo para novas formas de uso das ferramentas, demonstradas pelos atores 

envolvidos, e para novas ferramentas ou atualizações delas. 

• Ser aberto para avaliação crítica da dinâmica da comunidade. 

• Avaliar a comunidade criada na sua relação com os seus integrantes. 

 

C) Questões de conhecimento específico: 

• Desenvolver a lógica hipertextual. 

• Organizar o tempo-espaço, acompanhar e avaliar o desenvolvimento da comunidade. 

• Ter conhecimento de ergonomia para a constituição da comunidade. 

• Ter condições de produzir material utilizando os recursos tecnológicos. 

• Desenvolver linguagens comunicacionais para o uso do ambiente.  
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• Compreender os conceitos gerais aplicados às diferentes ferramentas componentes do 

AVA. 

• Ter fluência no uso do AVA. 

• Contribuir para a elucidação teórica de conceitos de ambientes virtuais de 

aprendizagem e comunicação. 

• Acompanhar a literatura no domínio de tecnologias educacionais digitais. 

 

 A capacitação docente para o uso do AVA, num primeiro momento, será realizada pelos 

integrantes da equipe AVA, integrantes do Grupo Órion e colaboradores do Projeto 

Infotechne. Essa equipe acompanhará todo o desenvolvimento dos projetos-piloto. A 

multiplicação dessa capacitação será realizada em forma de cascata, ou seja, a partir do 

momento em que os primeiros participantes forem sendo capacitados, auxiliarão na 

capacitação dos demais colegas. 

 

 

� 3URMHWRV�3LORWR�HP�$omR�
 

 

 O primeiro programa de capacitação docente para o uso do AVA 2.0 está sendo 

realizado na modalidade de extensão e iniciou a partir do lançamento de um edital abrindo as 

inscrições para projetos-piloto. 

 

 Antecedendo esse edital, e após o AVA 2.0 ter sido oficialmente entregue31 à Reitoria 

da Universidade, realizou-se um evento de lançamento32 dirigido aos: diretores e pró-diretores 

dos diferentes Centros de Ensino, Pesquisa e Extensão, coordenadores de cursos de graduação 

e pós-graduação, integrantes do Programa Gênesis, do NAP, da Diretoria de Avaliação 

Institucional (DAVI), do Núcleo de Humanismo Social-Cristão etc. Realizado o lançamento, 

foram agendadas33 apresentações para os professores dos diferentes Centros de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. O objetivo dessas apresentações era apresentar o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA aos professores para que eles pudessem conhecê-lo. 

                                                           
31 Agosto de 2001. 
32 Outubro de 2001. 
33 Durante o mês de novembro de 2001. 
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O edital assinado pela PROENPE, pela PROCEX e pela PRODESEN, da Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, teve como objetivo oportunizar aos professores da 

UNISINOS o uso AVA como apoio ao ensino presencial. Para tanto, os professores 

interessados deveriam inscrever34 seus projetos-pilotos, através de formulário eletrônico35. O 

número de vaga estava restrito a seis projetos-piloto, sendo um de cada Centro de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Eram as seguintes às condições para a inscrição: 

• Os professores proponentes deveriam pertencer ao quadro docente da UNISINOS. 

• Os professores proponentes deveriam apresentar projeto-piloto a ser desenvolvido em 

nível de pós-graduação, extensão ou graduação. 

• Os projetos deveriam obedecer aos seguintes tópicos orientadores: 

• Dados de identificação: Nome do Projeto; Centro(s) de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; Curso(s); Disciplina(s) ou evento a que se relaciona(m). 

• Especificação do projeto: Objetivo(s); Justificativa; Público-Alvo; Metodologia; 

Duração (O quê? Para quê? Como? Quando? Com o quê? Com quem?). 

• Os professores proponentes dos projetos-piloto selecionados participariam da equipe 

de avaliação e validação do AVA e do programa de capacitação, a partir de 10 de 

novembro de 2001. 

 

Como critério utilizado para a seleção, foram priorizados os projetos voltados para os 

cursos de graduação e os que fossem propostos em cooperação (interdisciplinares, de um 

mesmo grupo de disciplinas, entre outros). 

 

  A comissão de seleção36 foi designada pela PROENPE. Foram encaminhados 15 

projetos-piloto, dos quais 06 foram selecionados37. A divulgação38 do resultado foi realizada 

                                                           
34 no período de 01 a 30 de outubro de 2001. 
35 http://ava.unisinos.br 
36 De acodo com o Of. Circ. PRODESEN nº. 014/2001, os grupos responsáveis pela seleção dos projetos-piloto 
serão integrados por: um(a) indicado(a) pela equipe do Projeto AVA, um(a) indicado(a) pela PROENPE , três 
indicados(as) pelo Centro, aí incluído(a) um(a) integrante do NAP. São condições para essa escolha: não estar 
concorrendo e conhecer o recurso AVA. A equipe do Projeto AVA continua à disposição para apresentações e 
consultas, com vistas a facilitar o acesso às informações que se fizerem necessárias. Embora seja possível a todos 
os integrantes do processo de seleção tomarem conhecimento de todas as propostas apresentadas, a decisão 
ocorrerá de modo particularizado, por Centro, em comissão formada pela professora integrante do NAP e 
professores indicados pela respectiva Diretoria, juntamente com os dois membros fixos - uma indicação da 
equipe AVA e uma indicação da Diretoria de Graduação. 
37 O processo de seleção ocorreu nos dias 31 de outubro, 01 e 05 de novembro de 2001 em turno integral. 
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pela PROENPE, através da entrega de um parecer descritivo39, para cada projeto-piloto 

inscrito. O parecer constava de uma avaliação realizado quanto aos critérios de seleção, 

indicando, se necessário, caminhos para a melhoria do projeto. 

 

 Os projetos-piloto selecionados de acordo com o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão 

são a seguir relacionados: 

• Centro de Ciências Humanas. 

3ODQR�GH�)RUPDomR�$FDGrPLFD��'LVFLSOLQD�$EHUWD��
Duração: 12 meses. 

Para alunos da graduação, especialização e extensão na área de Ciências Sociais 

Aplicadas. 

• Centro de Ciências da Saúde. 

3URFHVVRV�*UXSDLV�H�1RYRV�3DUDGLJPDV�GH�5HODo}HV�H�$SUHQGL]DJHP��
Duração: 12 meses. 

Para alunos do curso de Psicologia, da disciplina de Processos Grupais II, áreas afins e 

interessados. 

• Centro de Ciências da Comunicação. 

'LiORJR� YLUWXDO� HQWUH� RV� FXUVRV� GH� 3HGDJRJLD� H� GH� /HWUDV� DFHUFD� GD� OLWHUDWXUD�
LQIDQWR�MXYHQLO��
Duração: 12 meses. 

Para alunos dos cursos de Letras e de Pedagogia. 

• Centro de Ciências Jurídicas. 

&XUVR�GH�(VSHFLDOL]DomR�HP�'LUHLWR�0XQLFLSDO��
Duração: 6 meses. 

Para graduados em Direito e funcionários da rede pública municipal. 

• Centro de Ciências Econômicas. 

8VR�GH�7HFQRORJLDV�(GXFDFLRQDLV�SDUD�D�4XDOLILFDomR�GDV�'LVFLSOLQDV�GH�7HRULD�
GD�$GPLQLVWUDomR�,�H�,,��
Duração: 12 meses 

Para alunos da graduação em Administração, das disciplinas de TGA I e TGA II 

                                                                                                                                                                                     
38 Ocorreu de 05 a 10 de novembro de 2001. 
39 Elaborados pela comissão de seleção. 



 

 311

• Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas 

,QWHJUDomR� H� &RPSDUWLOKDPHQWR� GH� 'DGRV� $PELHQWDLV� QR� &RQWH[WR� 9LUWXDO� GH�
$SUHQGL]DJHP��
Duração: 18 meses. 

Para alunos dos cursos de Arquitetura, Engenharia Civil, Biologia, Geologia e Direito. 

Para o programa de capacitação40 dos professores dos projetos-piloto selecionados, o 

qual está sendo realizado por integrantes do Grupo AVA41, com o apoio de integrantes do 

NAP, do Projeto Infotechne e do Grupo Órion, foi criada uma comunidade virtual de 

aprendizagem denominada "Projetos-Piloto em Ação". O processo compreende duas etapas: 

�
3ULPHLUD�(WDSD���&DSDFLWDomR��
Período: de 07 de novembro a 28 de novembro 

Horário: quarta-feira das 17h às 19h presencial 

Duração: 16h disponibilizadas da seguinte forma: 

• 4 horas semanais sendo: 

• 2 horas: encontros presenciais - quartas-feiras, das 17h às 19h 

• 2 horas: encontros a distância (síncrono e assíncrono) 

 

6HJXQGD�(WDSD��SDUD������������([HFXomR�GR�3URMHWR�GD�&RPXQLGDGH��
A Destinação de horas para a execução dos projetos-piloto selecionados corresponde ao 

período de 27 de fevereiro de 2002 a 03 de julho de 2002, sendo que os professores42 

integrantes dos projetos-piloto selecionados para essa fase experimental disporão de 10h 

semanais cada, assim distribuidas: 

                                                           
40 De acordo com o Of. Circ. PRODESEN nº. 014/2001, essa capacitação é uma condição para que o professor 
possa liderar ou integrar uma comunidade AVA. Isso significa que se trata de um investimento compartilhado: a 
UNISINOS investe na equipe e nos recursos para a capacitação e o professor investe o seu tempo para habilitar-
se ao desenvolvimento do projeto. 
41 Eliane Schlemmer, Marly Therezinha Mallmann e Sônia Isabel Dondonis Daudt. 
42 De acordo com o Of. Circ. PRODESEN nº. 014/2001, o número de professores por projeto: 

• Em função do caráter experimental da implantação e validação do AVA, bem como do 
acompanhamento e da avaliação do seu uso na UNISINOS. 

• Diante das incertezas inerentes a esse processo, em termos de volume de atividades e interações, bem 
como de necessidade de orientação e acompanhamento, 

Será de no máximo três participantes oficiais. Isso significa que, mesmo que a execução do projeto exija a 
participação de mais professores, apenas três estarão envolvidos com as atividades de capacitação previstas e 
terão a destinação de carga horária, cabendo-lhes incumbir-se também da capacitação dos colegas e da interação 
com eles. 
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• 4h para a disciplina43, 

• 4h para interação virtual; articulação entre os grupos; acompanhamento e 

planejamento da continuidade do projeto com os integrantes da comunidade, 

em especial os alunos; articulação e planejamento da comunidade entre os 

orientadores/articuladores e eventual capacitação de colegas; 

• 2h para acompanhamento e assessoria com o grupo de capacitação, sendo um 

encontro presencial e outro a distância, em quartas-feiras alternadas, das 17h às 

19h.  

 

Ao final do processo de capacitação, cada professor recebe um certificado de Extensão, 

totalizando 54h (às 16h iniciais + as 38 do semestre). 

 

Os recursos a serem alocados para custear essa destinação de tempo ficam vinculados a 

esse projeto experimental de ensino e pesquisa que vai documentar e avaliar as primeiras 

experiências de uso do AVA 2.0 em apoio às atividades-fim. 

 

2�SURFHVVR�GH�FDSDFLWDomR�FRPSUHHQGH��
• Exploração e experimentação livre da ferramenta AVA. 

• Identificação do que é um projeto de ensino e o que é um projeto de aprendizagem. 

• Iniciação do projeto de aprendizagem a partir do problema, das necessidades e 

interesses dos participantes em criar a comunidade (os participantes aprenderão a 

                                                           
43 De acordo com o Of. Circ. PROENPE nº. 014/2001, as turmas envolvidas nos projetos-piloto não devem 
exceder a 30 alunos por orientador/articulador integrante da comunidade, pelos motivos abaixo relacionados: 

• Por se tratar de projeto-piloto, que visa a avaliação e a validação da ferramenta. 
• As experiências realizadas em 2000 e 2001 no Curso de Pedagogia com as disciplinas de: Informática 

na Educação II, Teorias de Aprendizagem e Psicologia II evidenciaram que as interações entre a própria 
turma, relações interdisciplinares e aplicação de metodologias interacionistas/construtivistas foram 
dificultadas nos casos em que o número de alunos excedia a 30 alunos. 

• Inexperiência dos professores e alunos com o uso desse novo ambiente e nova metodologia. 
• Número de equipamentos disponíveis nos laboratórios. 
• A questão das comunidades interdisciplinares que resulta num maior número de alunos interagindo no 

ambiente, portanto, necessitando de um maior entrosamento e envolvimento entre os 
orientadores/articuladores. 

• Por estudos realizados pela Associação Brasileira de Educação a Distância –ABED, pesquisas 
realizadas por Léa da Cruz Fagundes – LEC e PGIE/UFRGS, Carlos José Lucena – LES e 
TECCOMM/PUCRJ, internacionais realizadas por José Sílvio - Instituto Internacional de Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) – UNESCO, Otto Peters – Alemanha, entre outros, 
apontam que o número de alunos por orientador/articulador em projetos que envolvam Educação a 
Distância de qualidade deveriam oscilar entre 20 a 25 alunos por turma. 
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usar o AVA experimentando a metodologia que é proposta, para o seu próprio 

processo de aprendizagem, propiciando a metacognição). 

• Levantamento das dúvidas temporárias e certezas provisórias. 

• Continuação do planejamento do projeto de aprendizagem (criação da comunidade). 

• Desenvolvimento do projeto de aprendizagem - escolha e uso das ferramentas 

disponibilizadas no AVA ancorada em discussões sobre o PPC. 

 

/HYDQGR� HP� FRQVLGHUDomR� D� H[SHULPHQWDomR� HQTXDQWR� VXMHLWR� GD� PHWRGRORJLD�
SURS}H�VH�GLVFXVV}HV�VREUH��

• Metodologias que estão vivenciando. 

• Comunidade Virtual de Aprendizagem - CVA e Sociedade em Rede. 

• Desenvolvimento da autonomia, respeito mútuo e solidariedade interna. 

• Processos e níveis de interação. 

• Processos de colaboração e cooperação. 

• Avaliação continuada e formativa. 

 

$QiOLVH�FRQVWDQWH��
•  Da metodologia da qual estão sendo sujeitos. 

•  Do próprio processo de aprendizagem. 

•  Da forma como o orientador/articulador atua no processo. 

•  Sobre o estabelecimento de relação entre a vivência que estão tendo e a prática 

enquanto docente. 

 

�� 7HQGR�FRPR�EDVH�R�SURFHVVR�GH�FDSDFLWDomR��
•  Realizar avaliação continuada da capacitação quanto a: 

•  Metodologia utilizada. 

•  Ferramentas disponibilizadas no AVA. 

•  Relação orientador/articulador - participante, participante-participante, 

participante-comunidade. 

•  Ampliar o Projeto Pedagógico Comunicacional. 

•  Sugerir novos usos para as ferramentas. 

•  Sugerir novas ferramentas. 
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•  Sugerir alterações que julgar necessárias à efetivação de um trabalho que propicie 

uma maior aprendizagem para os participantes das próximas comunidades de 

capacitação. 

 
 
 
 
� ������(VWUDWpJLD�GH�DYDOLDomR�H�YDOLGDomR ��� �
 

 

 Em função do AVA 2.0 ser uma ferramenta para a introdução de uma nova base de 

apoio tecnológico à formação de comunidades virtuais de aprendizagem - e isso ultrapassa o 

terreno da modalidade de ensino e aprendizagem vigente na UNISINOS -, faz-se necessário o 

acompanhamento sistemático e sistêmico do que acontece com professores, alunos e outros 

participantes desses grupos. Desta forma, para validar e avaliar a ferramenta e os resultados, 

optou-se por restringir o campo de observação, num primeiro momento, aos seis projetos-

piloto. Ao par desse conjunto, que constituirá campo de pesquisa do Laboratório 

Interdisciplinar de Cognição, Interação e Tecnologia (LABICIT), outras licenças de uso 

poderão ser concedidas, estudando-se caso a caso, segundo as conveniências da UNISINOS, 

desde que se possa garantir o acompanhamento e a interação requeridos pelo referencial 

teórico e pela metodologia. 

 

 O processo de avaliação e validação do produto e processos inerentes à segunda versão 

do AVA será feito considerando, principalmente, a comunidade de atores diretos, o que inclui, 

portanto, os receptores e produtores reais do ambiente.  

 

 A validação do projeto AVA será acompanhada por um módulo de aferição do valor do 

produto e dos processos sugeridos. O que permitirá que o resultado (produto em construção) 

dos projetos técnico, pedagógico e comunicacional sejam submetidos a testes de eficácia, 

funcionalidade e inteligibilidade. Do ponto de vista técnico, trata-se de antecipar possíveis 

lacunas operacionais, tanto do projeto técnico, quanto dos projetos pedagógico e 

comunicacional. Serão também consideradas avaliações de outros usuários da universidade: 

um grupo que tenha usado a primeira versão do AVA e outro grupo que não a tenha ainda 

                                                           
44 SCHLEMMER, E. et al. (2001) - Projeto Pedagógico Comunicacional 
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utilizado. O método desta validação será experimental e os dados coletados através de 

questionários, entrevistas e relatos espontâneos. Serão utilizados modelos científicos 

existentes, e os da produção de conhecimento via LABICIT, respeitando os níveis de 

complexidade dos problemas identificados. 

 

 A avaliação posterior dos produtos e processos do AVA ocorrerá em dois níveis: 

avaliação interna e avaliação externa.  

 A avaliação interna contará com um módulo permanente para tal fim e será realizada 

pelos diferentes atores: o administrador, o conceptor, o orientador/articulador, o aluno e a/o 

secretária/o, bem como as suas interfaces em diferentes níveis. Um destes níveis são os 

processos em que está envolvido diretamente como produtor. Ao mesmo tempo, participará da 

avaliação por demanda (no caso, das interfaces com os outros atores).  

 A avaliação externa incluirá a análise da produção e capacidade técnica da comunidade 

acadêmica, utilizando-se de diferentes meios de pesquisa e coleta de dados, conforme o 

interesse da instituição e do público alvo. Poderá ser feita através dos instrumentos da 

comunidade acadêmica (artigos, workshops, demonstrações, etc.) e técnica (discussão 

eventual com especialistas) ou por enquetes (conforme o interesse da instituição) junto ao 

público alvo. 

 

 Considera-se que os processos de avaliação e de validação externa precisam ser 

desenvolvidos, levando-se em conta a conformidade do projeto técnico e executivo elaborado 

e encaminhado. A interação e a utilização do AVA é fundamental pois é preciso compreender 

a ferramenta na sua complexidade, nas suas possibilidades práticas, metodológicas e 

epistemológicas. Assim, é fundamental que o grupo avaliador externo seja constituído de 

pessoas que tenham conhecimento e uso efetivo do ambiente AVA, preferencialmente como 

orientadores/articuladores ou conceptores.  

�
 A avaliação do AVA deverá ser realizada continuamente através das possibilidades 

oferecidas, e efetivada no uso dos espaços, o que viabilizará uma revisão e/ou uma 

reconstrução do processo em andamento, objetivando a melhoria e o aperfeiçoamento do 

AVA. 
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 Também participarão da equipe de avaliação e validação do AVA 2.0, integrantes da 

Diretoria de Avaliação Institucional - DAVI, os quais irão definir juntamente com os 

integrantes do Grupo AVA e dos projetos-piloto, critérios e instrumentos que serão utilizados 

nos processos de avaliação e validação. A seguir são apresentados na tabela 48 os processsos, 

participantes e responsáveis em cada uma das etapas de avaliação e validação do AVA. 

 

3URFHVVRV� 3DUWLFLSDQWHV� 5HVSRQVDELOLGDGH�
0RGDOLGDGHV� H� FULWpULRV�
GH� DYDOLDomR� SURSRVWDV�
QD�IHUUDPHQWD�$YDOLDomR�
GR�$9$�

- integrantes projetos-piloto, 
- alunos envolvidos nos projetos, 
- equipe de capacitação, 
- demais usuários do AVA (Educação 
Ambiental e pós-graduação – C6) 
- comunidade coruja 

Grupo AVA 
 

$YDOLDomR� GD� TXDOLGDGH�
GR� VRIWZDUH� H� 3URSRVWD�
DSUHVHQWDGD� SHOD� '$9,�
±�FRPSDWLELOL]DGDV�
�

- integrantes projetos-piloto, 
- alunos envolvidos nos projetos, 
- equipe de capacitação, 
- demais usuários do AVA 
- especialista em Informática 
- comunidade coruja 

DAVI e especialista em 
Informática  
  

0RGHOR�
LQWHUDFLRQLVWD�FRQVWUXWLY
LVWD� SDUD� DYDOLDomR� GH�
DPELHQWHV� YLUWXDLV� SDUD�
D�VRFLHGDGH�HP�UHGH�

- integrantes projetos-piloto 
- demais usuários do AVA 
- especialistas em educação, comunicação e 
informática 

DAVI �

$YDOLDomR�H[WHUQD� - especialistas indicados no projeto inicial do 
AVA 

DAVI �
7DEXODomR�GRV�GDGRV� - equipe AVA e DAVI  
&RQVWUXomR� ILQDO� H� JHUDO�
GR�UHODWyULR�

- DAVI  

Tabela 48: Processos de Avaliação e Validação do AVA 

 

 

� ������&DVHV�GR�$9$�����
 

 

 A seguir estão relacionadas algumas das comunidades existentes no AVA 2.0, as quais 

podem ser FDVHV para estudos futuros: 

 

7RGRV�RV�SURMHWRV�SLORWRV�DQWHULURPHQWH�FLWDGRV�QD�S�������
�
�
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&HQWUR�GH�&LrQFLDV�+XPDQDV�±�&��
*UDGXDomR�
• Coruja – envolvendo as disciplinas de Informática na Educação II, Teorias da 

Aprendizagem e Psicologia II,  do curso de Licenciatura em Pedagogia 

• Multimeios 

• Ética Geral 

• Educação e Multimeios – envolvendo seis turmas da disciplina de Educação e 

Multimeios 

3yV�*UDGXDomR�
• Curriculo e Educação crítico-humanizadora 

• Paradigmas da cooperação 

$GPLQLVWUDWLYR�
• Comunidade NAP 

 

&HQWUR�GH�&LrQFLDV�GD�6D~GH�±�&��
([WHQVmR�
• Educação Ambiental a Distância 
*UDGXDomR�
• A Relação dos Grupos no Mundo Virtual 

• Grupos: possibilidades no campo virtual 
 

&HQWUR�GH�&LrQFLDV�GD�&RPXQLFDomR�±�&��
*UDGXDomR�
• Centro de Ciências da Comunicação – Teorias do Jornalismo 

• Centro de Ciências da Comunicação – Ensino do Jornalismo 

3HVTXLVD�
• Centro de Ciências da Comunicação – Orientações 

• Centro de Ciências da Comunicação – Pesquisa em Comunicação 

• Projeto de Pesquisa - Dispositivos de Comunicação 
 

&HQWUR�GH�&LrQFLDV�-XUtGLFDV�±�&��
3yV�*UDGXDomR�
• Direitos Humanos – PPGD 
�
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&HQWUR�GH�&LrQFLDV�(FRQ{PLFDV�±�&��
*UDGXDomR�
• Logistica Internacional 

• Negociação Internacional 

• Comunidade SIG – Compartilhado 

$GPLQLVWUDWLYR�
• Comunidade de assessoria didático-pedagógica aos professores do Centro de 

Ciências Econômicas - NAP/C5;  

 

&HQWUR�GH�&LrQFLDV�([DWDV�H�7HFQROyJLFDV�±�&��
*UDGXDomR�
• Cidade Baixa Virtual – Planejamento Urbano 

• Cidades Virtuais 

• Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

• Menino Deus Virtual - Disc. Projeto Urbanístico I 

• Quarto Distrito Virtual - Disc. Proj. Urbanístico II 

• Topografia 

• Turma 53 - Empreendimentos Imobiliários 

3yV�*UDGXDomR�
• Especialização em Geoprocessamento 

 

&DSDFLWDomR�GH�3URIHVVRUHV�SDUD�R�XVR�GR�$9$�
• Projetos-piloto em ação 

• Explorando o AVA 

• ENTRENÓS DO EAD CCH 

• Capacitação Direito Municipal a Distância 

 

3URFHVVRV�$GPLQLVWUDWLYRV�HP�*HUDO�
• Avalia 

• Integração Administrativa do Stricto Sensu 

• PLANEST 

• PROENPE 



 

 319

3URMHWRV�H�3HVTXLVDV�,QWHUGLVFLSOLQDUHV�
• Interface - AVA 

• Comunidade AVA – envolvendo os integrantes do Projeto AVA  

• Challenger – C1, C3, C6, TV UNISINOS, PRAV e AVA 

 

2XWUDV�
• :HEGHVLJQHU�- Programacao na :HE� 
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���',6&8662�(�75$%$/+26�)878526�
�
�
Este capítulo apresenta a discussão do estudo, tendo 
como base os resultados obtidos, o referencial teórico e 
a análise do contexto atual. Relata ainda as dificuldades 
encontradas, as necessidades identificadas e também as 
possibilidades futuras. 
�
�

 Os resultados obtidos através do processo de análise dos dados possibilitam a discussão 

de aspectos relevantes para este estudo. 

 

 

8.1 QUANTO ÀS PRÁTICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

 

 

 Às práticas didático-pedagógicas para a formação de comunidades virtuais no AVA, 

oportunizaram aos sujeitos: 

• A possibilidade de aprender fazendo, auxiliando no processo de refllexão e 

aplicações das TICs na Educação. Na medida em que os sujeitos utilizam a 

tecnologia em função de uma necessidade, pelo desejo de atingir objetivos, (interagir, 

elaborar projetos de aprendizagem, buscar a solução para desafios, casos ou 

problemas), desenvolvem ações para concretizar tais aspirações, aprendem fazendo. 

Esse aprender fazendo propicia ao sujeito a realização de uma análise do ponto de 

vista do seu próprio processo de aprendizagem e, também, sobre como a aplicação 

das TICs pode favorecer a aquisição do conhecimento.  Esse fazer leva a uma maior 

compreensão, favorecendo o processo de recriar. Assim, para que o sujeito aprenda e 

construa conhecimento é fundamental a sua ação. A ação é um conhecimento 

autônomo e a conceituação acontece por tomadas de consciência sobre a ação, sendo 

que, a partir de um certo nível há influência resultante da conceituação sobre a ação.  

• O desenvolvimento de processos metacognitivos, conhecer sobre o conhecer, logo, 

abstração reflexionante.  
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• O desenvolvimento do pensamento sistêmico1 numa perspectiva de integração e 

relação para a busca da superação das dicotomias, na medida em que houve a 

possibilidade de interação interdisciplinar e a possibilidade de estabelecer relações 

entre o contexto social atual, os textos discutidos, a vivência (enquanto sujeitos da 

metodologia) e a prática enquanto docentes.  

• O desenvolvimento da percepção ecológica profunda de que são membros de 

comunidades ecológicas ligadas umas às outras numa rede de interdependência. 

 

 

8.2 QUANTO ÀS COMUNIDADES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 
 

 Quanto às comunidades virtuais de aprendizagem podemos destacar que: 

• As comunidades virtuais de aprendizagem se constituíram a partir de afinidades de 

interesses, de conhecimentos, de projetos mútuos e valores de troca, estabelecidos 

num processo de cooperação, formando um coletivo mais ou menos permanente 

dependendo dos interesses dos participantes que se organizaram em função do tempo 

e através de ferramentas oferecidas pelo AVA, se alimentando do fluxo, das 

interações, das inquietações e das relações estabelecidas.  

• O reconhecimento e validação dos saberes ocorreram nos processos de interação, nas 

trocas sócio-cognitivas entre os sujeitos participantes e nas produções realizadas as 

quais foram disponibilizadas no AVA enquanto estavam sendo desenvolvidas, 

garantindo a confiabilidade do processo em construção. 

• Possibilitaram o desenvolvimento da inteligência coletiva, definida como um 

trabalhar em comum acordo que envolve a valorização, a utilização otimizada e a 

criação de uma sinergia entre competências, as imaginações e as energias 

intelectuais, recursos e projetos, a constituição e manutenção dinâmica de memórias 

em comum, a ativação de modos de cooperação flexíveis e transversais, a 

distribuição coordenada dos centros de decisão, independentemente de diversidade 

qualitativa e de espaço onde se situa. 

• Podem ser vistas como o meio no qual os seres humanos se auto-organizam em 

função das interações que estão ocorrendo, pois as comunidades virtuais são sistemas 

                                                           
1 forma de pensar em termos de conexidade, de relações, de contexto 
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abertos caracterizados por fluxo e mudanças contínuas, sendo a auto-regulação uma 

das principais propriedades desses sistemas. A regulação é a reação do sujeito a 

perturbação, é uma transformação, uma modificação da ação. Ou seja, o sujeito que 

integra uma determinada comunidade, pode, em função de uma perturbação no seu 

sistema de siginificação, ocasionada por uma interação, regular a sua ação, ou seja, 

modificá-la, transformá-la, como forma de reagir a perturbação. Dessa forma, uma 

regulação é sempre uma construção, pois, acrescenta retroações ou trajetos em espiral 

a uma trajetória linear de uma ação. Assim, uma comunidade que sustente uma rede 

ativa de comunicação aprenderá com seus próprios erros, pois serão difundidos por 

toda a rede e voltarão para a sua origem ao longo de laços de realimentação. Devido a 

isso, a comunidade tem a possibilidade de corrigir seus erros, se auto-regulando e 

auto-organizando.  

 

A figura abaixo apresenta a Espiral em Rede, ciclos de cooperação formando micro-

comunidade (sub-sistema), fechados em si quanto ao objetivo, porém abertos e em 

interação com outras micro-comunidades (sub-sistemas) representando o trabalho nas 

comunidades virtuais de aprendizagem no AVA. 

�
Figura 53: Espiral em rede 

&RQKHFLPHQWR: sistema aberto a 
novas significações 

5HODo}HV: laços de realimentação 
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(projetos, casos, 
desafios e problemas). 
Sistema fechado em si 
no sentido do objetivo, 
porém cada ciclo é um 
processo 
interdependente na 
relação com os demais. 
 

Comunidades que cooperam – 
rede, sistema no qual micro-
sistemas interagem e se 
relacionam. 



 

 324

• As relações humanas nas comunidades virtuais de aprendizagem utilizando práticas 

didático-pedagógicas interacionistas/construtivistas surgiram em decorrência de 

processos de interação entre os sujeitos que integravam uma comunidade. Os 

sentimentos que esse meio provocou foram expressos nos diferentes espaços 

oportunizados, nos quais observou-se a diversidade de interesses, valores e 

imaginações, manifestações de afetividade, auto-estima, contrariedade, 

concondância, inclusive a expressão de conflitos, evidenciando que as relações 

online estão muito longe de serem frias, pois elas não excluem as emoções fortes, 

sendo que, a responsabilidade individual, a opinião pública e seu julgamento 

aparecem fortemente.  

• A presença de conflitos é parte integrante da vida de uma comunidade virtual, 

principalmente quando um dos participantes infringe as regras acordadas pela 

comunidade. Por outro lado, constróem-se afinidades, parcerias e alianças 

intelectuais, sentimentos de amizade e outros que se desenvolvem nos grupos de 

interação, da mesma forma como acontece entre pessoas que se encontram 

fisicamente para conversar. A personalidade de cada participante acaba sendo 

expressa através do estilo de escrita, competências, tomadas de posição, evidenciadas 

nas relações humana presentes nas interações. Também dessa forma, as comunidades 

não estão livres de manipulações e enganações, assim como em qualquer outro 

espaço de interação social. 

• Entre os participantes das comunidades virtuais também se desenvolveu uma forte 

moral social, um conjunto de leis não escritas que governam suas relações, 

principalmente no que diz respeito à pertinência das informações que circulam na 

comunidade. A moral implícita de uma comunidade virtual é, em geral, a da 

reciprocidade, ou seja, se aprendemos algo lendo as trocas de mensagens, é preciso 

também expressar o conhecimento que temos quando uma situação problema ou 

questionamento for formulado. Desta forma, durante os processos de interação, os 

participantes ativos constróem e expressam competências, as quais são reconhecidas 

e valorizadas de imediato pela própria comunidade. A total liberdade de opinião é 

conferida igualmente a todos os participantes de uma comunidade, sendo que as 

regras que regulam as interações são construídas na coletividade. Isso se opõe 

fortemente a qualquer tipo de censura e possibilita a exploração de novas formas de 

opinião pública, pois é necessário um espírito de cooperação no qual cada um 
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compreenda todos os outros. Isso mostra que a solidariedade interna não elimina os 

pontos de vista particulares, mas coloca-os em reciprocidade possibilitando a unidade 

na diversidade. 

• O trabalho em grupo apresentou vantagens do ponto de vista da própria formação do 

pensamento, pois a atividade pessoal se desenvolveu livremente, numa atmosfera de 

controle mútuo e de reciprocidade.  

• O grau de sociabilidade ocorrido estava diretamente relacionado com a construção de 

laços sociais fundamentados em torno de interesses comuns, objetivos 

interdisciplinares, compartilhamento do saber através de processos de interação e das 

trocas sócio-cognitivas que ocorreram entre os sujeitos que integravam uma 

determinada comunidade de aprendizagem. A grau de sociabilidade aparece 

relacionado, ainda, aos processos abertos para a aprendizagem colaborativa e 

cooperativa, e, fundamentalmente, ao desenvolvimento de uma cultura de uso e 

produção dessas redes, sendo que os efeitos culturais reais dessa nova forma de 

sociabilidade só poderão ser observados através das práticas desenvolvidas.  

�
 

8.3 QUANTO À CULTURA DA APRENDIZAGEM 

 

 

 Quanto à cultura da aprendizagem podemos destacar que: 

• Na cultura da aprendizagem entende-se o desenvolvimento associado à 

aprendizagem. A aprendizagem envolve o estabelecimento de uma rede de relações, 

que possibilita ao sujeito responder às perturbações. Algumas desencadeiam 

mudanças na conexidade através de toda a rede, ou seja, toda a rede responde a uma 

perturbação determinada rearranjando seus padrões de conexidade. Outras 

perturbações não causam mudanças estruturais por serem "estranhas" ao sistema, ou 

seja, somente percebemos coisas e eventos que nos dizem respeito, pois o que 

percebemos depende do arcabouço conceitual e do nosso contexto cultural. Dessa 

forma, quando o sistema especifica quais perturbações vindas do meio ambiente 

desencadeiam suas mudanças, ele "gera um mundo" de acordo com sua própria 

estrutura. Portanto, a cognição não é representação (no sentido de uma cópia) de um 

mundo pré-dado, que existe de forma independente, mas sim, uma contínua atividade 
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de criar um mundo por meio do processo de viver. O que é criado não é o mundo, 

mas sim, um mundo que é sempre dependente da estrutura do organismo. As 

interações do sujeito com o seu meio ambiente são interações cognitivas, ou seja, 

"Viver é conhecer". É através de processos de equilibração, perturbação e regulação 

que a aprendizagem ocorre.  

• Ela contrapõe a visão tradicional que compreende a informação como algo "situado 

lá fora", que será absorvida pelo cérebro. Numa cultura de aprendizagem, esse 

pedaço de informação é algo que abstraímos de toda uma rede de relações, de um 

contexto no qual ela está inserida e que lhe dá significado. Toda vez que um 

determinado "fato" estiver encaixado num contexto estável que encontramos com 

grande regularidade, pode abstraí-lo desse contexto, associá-lo com o significado 

inerente no contexto e chamá-lo de "informação". Muitas vezes, acreditamos que o 

significado está no pedaço de informação e não no contexto do qual ele foi abstraído, 

isso ocorre devido ao fato de estarmos acostumados com essas abstrações. Assim, 

entende-se que as informações não são características objetivas desse mundo que 

existe independentemente. É necessário questionar a idéia de que o mundo é pré-

dado e de que a cognição é representação assim como a idéia de que as informações 

existem já dadas no mundo, sendo extraídas por um sistema cognitivo.  

• O conhecimento é um tido como um processo complexo que tem sentido de 

construção, reestruturação, reorganização, resultantes de processos de interação, onde 

cada fato novo relacionado altera a configuração anteriormente constituída, 

concordando com as idéias propostas por Piaget e Maturana. 

 

 

8.4 QUANTO À ORGANIZAÇÃO DO ENSINO 

 

 

Quanto à organização do ensino podemos destacar que: 

• É necessário que ocorra uma mudança de paradigma quanto à organização, uma 

mudança de hierarquias para redes. 

• A organização dos cursos e currículos precisa ser pensada como sistema, o qual não 

pode ser entendido pela análise, pois as propriedades das partes não são propriedades 

intrínsecas e só podem ser compreendidas dentro do contexto do todo. Numa 
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abordagem sistêmica de construção de cursos e currículos, as propriedades das partes 

podem ser entendidas somente a partir da organização do todo. Assim, um curso ou 

currículo organizado, tendo por base o pensamento sistêmico, tem como foco 

princípios de organização básicos e não blocos de construção básicos. Ele é 

contextual e processual, oposto ao pensamento analítico. Assim, se pensamos a 

organização do sistema educacional numa concepção sistêmica entendemos que 

necessitamos de uma nova estrutura organizacional para as instituições de ensino, no 

que se refere a forma como o ensino está estruturado, concepção de curso, 

compreensão e organização do currículo, disciplinas, conteúdos, avaliação, 

desenvolvimento, "promoção da aprendizagem". E também de ferramentas e 

metodologias que suportem esse processo numa concepção sistêmica. Sabemos que 

essas mudanças estruturais no sistema constituem atos de cognição, estando dessa 

forma, o desenvolvimento associado à aprendizagem, ou seja, para que a mudança 

seja possível, para que haja o desenvolvimento, precisamos aprender como se faz a 

mudança e isso só é possível experienciando. 

• Os espaços de acesso às informações e construção do conhecimento precisam ser 

ampliados através do uso das TICs, parcerias com a comunidade, sendo que para isso 

é fundamental um novo estilo de pedagogia, que favoreça simultaneamente as 

aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede. O professor nesse 

contexto é um animador da inteligência coletiva do grupo.  

• O reconhecimento e a validação dos saberes precisam ser realizados em suas 

diferentes dimensões: acadêmicas ou não-acadêmicas, ou seja, o sistema educacional 

precisa reconhecer o que as pessoas aprendem com suas atividades sociais e 

profissionais.  

 

 

8.5 QUANTO À EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE EM REDE 

 

 

Quanto à educação na Sociedade em Rede podemos destacar que: 

• Há a necessidade do desenvolvimento do pensamento em rede, cuja metáfora do 

conhecimento não é a metáfora arquitetônica do conhecimento como edifício, com 

leis fundamentais, princípios fundamentais, blocos de construção básicos, mas sim é 



 

 328

a metáfora da rede, com conexões, interelações, articulações que formam uma teia 

que se estende em todas as direções sendo que as relações num padrão de rede são 

relações não-lineares. Assim, a idéia de rede, de relações precisaria permear o nosso 

sistema educacional, de forma que o pensamento subjacente a todo o processo 

permita ligar as coisas que nos  parecem separadas, umas em relação às outras.  

• Numa sociedade em rede a educação ocorre como uma transformação na 

convivência, logo, precisamos do outro para nos encontrar como pessoas, de espaços 

que propiciem a interação possibilitando transformações nas relações. Fica então a 

questão: “Que rede de convivência queremos criar?” 

• O que vai determinar o modo de viver das pessoas são as redes de convivência da 

qual fazem parte. Nenhum ser humano nasce mais inteligente que outro, a 

inteligência tem a ver com a plasticidade de coordenações conjuntas que surgem na 

convivência.   

 

 

8.6 QUANTO ÀS QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS SOBRE A CRIAÇÃO 

TECNOLÓGICA DO AVA 

 

 

 Quanto às questões epistemológicas sobre a criação tecnológica do AVA2 podemos 

destacar que: 

• A compreensão da dimensão cognitiva do projeto AVA contrapõe-se às 

interpretações que reduzem o tecnológico à razão instrumental. A tecnologia é 

inerente ao fazer social.  

• O AVA é uma criação que se realiza através de um processo de cooperação, em que 

os atores do projeto devem buscar uma síntese dialética do simbólico, reprodutivo e 

funcional.  

• A invenção tecnológica segue a própria lógica da produção de conhecimento, sendo 

que a criação requer os instrumentos de pesquisa básica, validação no espaço 

científico e acadêmico. 

• O que diferencia uma ‘tecnologia comercial’ de uma  tecnologia como criação pode 

                                                           
2 SCHLEMMER, et al. (2000). Projeto Pedagógico Comunicacional do AVA 2.0. 
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ser entendido a partir de dois fatores: por um processo de simples agregação de 

ferramentas ou por um processo que considere o enfoque epistemológico e 

metodológico. De um lado, a tecnologia que se desenvolve no rolo comercial é 

resultante de uma bricolagem, isto é, segue um processo de agregação de ferramentas 

sem critérios epistemológicos e metodológicos. Esse funciona por justaposição: pode 

ter, ao mesmo tempo, ferramentas com potencial para o trabalho cooperativo (fóruns 

e lista de discussão) e ferramentas de escolha múltipla (baseadas numa concepção 

pré-skineriana de aprendizagem). A ferramenta comercial é, assim, aberta a todas as 

concepções epistemológicas, pois é produzida pensando em abranger o conjunto do 

mercado. Por outro lado, a ferramenta produzida a partir de um enfoque 

epistemológico e metodológico resulta de uma criação seletiva, recortada por 

prospecções compatíveis com o projeto maior, e submetida a avaliação e validações 

relacionadas ao projeto (este é o caso das experiências do LEC, Laboratório de 

Estudos de Linguagem,  Interação e Cognição (LELIC), ambos da UFRGS e do 

projeto AVA), conforme os critérios da comunidade científica (revista, comitês, 

agências de financiamento etc). 

• Além do paradigma comercial que segue na esteira lógica da indústria cultural, e do 

epistemológico, que se orienta pela comunidade científica, há as comunidades de 

criadores, as quais fogem tanto das contigências do capital econômico (a primeira) 

como dos capitais culturais (a segunda). As comunidades de criadores não funcionam 

nem como bricolagem ampliada ao tudo é válido, nem como decorrência de uma 

epistemologia restritiva. Um estudo destas comunidades talvez nos mostre que se 

trata de uma epistemologia construída nas interações de usuários e criadores, 

conforme os critérios de validação do saber constituídos sob formas de regulações, 

operações, normas etc. 

• Um dos valores de nossa esfera propositiva em relação ao AVA é que este seja um 

projeto de criação tecnológica que retorne às comunidades e suporte à inteligência 

coletiva.  
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8.7 QUANTO AO USO DO AVA 

 

 

 Quanto ao uso do AVA podemos destacar que: 

• O compromisso ético, o respeito mútuo, a solidariedade interna, o respeito aos 

diferentes valores e culturas, a construção do conhecimento de forma colaborativa e 

cooperativa, a responsabilidade no uso da informação, o conhecimento e a 

valorização da identidade cultural, bases fundamentais de uma Educação Inaciana, 

podem ser viabilizados e incentivados pelo uso do AVA.  

• A utilização do AVA nos processos de ensino e de aprendizagem pressupõe 

convencimento interno, inquietude com as atuais práticas pedagógicas, pois envolve 

transformação na forma de pensar e de agir no espaço educacional. 

• Dentre os pressupostos que fundamentaram o AVA está o uso de VLEs como meio 

para o desenvolvimento de um processo educacional mais próximo dos ideais da 

Educação Inaciana: desejo de que os sujeitos de aprendizagem sintam prazer em 

aprender e em descobrir coisas novas; de que o currículo seja organizado em rede, 

aberto, flexível, em fluxo, incorporando os saberes dos sujeitos; de que o professor 

seja um orientador, articulador, problematizador, instigador do processo e não um 

transmissor de conteúdos; de que o conhecimento seja construído colaborativamente, 

cooperativamente e significado individualmente; de que haja novas práticas 

pedagógicas propulsoras da sociedade em rede para o desenvolvimento da cultura da 

aprendizagem. 

 

 

8.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A complexidade do mundo atual aponta para a necessidade de uma reforma de 

pensamento, que pressupõe mudar a universidade, no sentido de: adaptar-se à sociedade e 

adaptar a si a sociedade. É preciso modernizar a cultura, e também culturalizar a modernidade. 

Dessa forma, somente adaptar-se as exigências ditadas pela atualidade pode significar a morte 

do espírito inventivo e criador.  

 



 

 331

Em muitas universidades ainda presenciamos a compartimentação e a separação entre 

cultura humanista e cultura científica, juntamente com a divisão entre saberes do mundo 

acadêmicos e saberes do mundo do trabalho, além da separação entre as diferentes áreas do 

conhecimento e disciplinas. A falta de integração e comunicação entre a cultura humanista, a 

cultura científica e a cultura do mundo do trabalho, gera problemas para ambas. É reconhecida 

a necesidade de interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, porém para que isso aconteça 

urge uma mudança de pensamento que ora vigora em algumas instituições de ensino superior. 

Essa mudança pressupõe substituir um pensamento que separa, que trabalha linearmente e 

hierarquicamente por um pensamento que liga, relaciona, que trabalha em rede, de forma 

heterárquica. É preciso trocar a rigidez da lógica clássica por uma dialógica na qual as noções 

complementares e antagônicas coexistam ao mesmo tempo.  

 

Essa reforma de pensamento, essas mudanças necessárias, dizem respeito a um 

rompimento de paradigma quanto as nossas atitudes em relação à organização do 

conhecimento, o que suscita um paradoxo: não se pode reformar a instituição (as estruturas 

universitárias) sem a reforma anterior das mentes; mas não é possível reformar as mentes sem 

antes reformar a instituição.  

 

 Considerados todos esses aspectos concluímos que a fundamentação teórica utilizada 

nesse estudo mostrou-se suficientemente robusta e apropriada para servir como subsídio para 

analisar e explicar os dados surgidos nesse estudo. 

 

 A Epistemologia Genética de Jean Piaget3 tornou possível a realização da micro-análise 

sobre como os processos cognitivos e sócio-cognitivos ocorrem, sendo explicitados nos 

resultados das subquestões. Os estudos de Fagundes4 e pesquisas realizadas LEC/UFRGS nos 

forneceram o subsídio para o desenvolvimento de novas práticas didático-pedagógicas. Os 

estudos de Maturana e Varella5, Capra6 e produção científica dos estudantes de Pós-

Graduação em Informática na Educação - PGIE/UFRGS nos auxiliaram na análise do 

entendimento sobre como esses processos se relacionam numa visão sistêmica e de auto-

                                                           
3 PIAGET (1971, 1972, 1973, 1976, 1978, 1985, 1987, 1990, 1991, 1995). 
4 FAGUNDES (1997, 1999) 
5 MATURANA e VARELA (1995, 1997, 1998). 
6 CAPRA (1982, 1996). 
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organização. Os estudos de Castells7 e Levy8serviram para situar os resultados encontrados na 

dinâmica de uma Sociedade em Rede na busca do desenvolvimento de uma cultura de 

aprendizagem. 

 

 Projetos de aprendizagem e resolução de problemas adaptados ao ensino superior 

monstraram ser práticas didático-pedagógicas que suportadas por um ambiente virtual de 

aprendizagem através da constituição de comunidades favorecem a construção do 

conhecimento, privilegiando um processo de aprendizagem interdisciplinar e o 

desenvolvimento de valores humanísticos. Porém, para favorecer o desenvolvimento de uma 

cultura de aprendizagem impulsionando a educação na Sociedade em Rede é necessário que a 

organização do ensino seja repensada visando propiciar viabilidade, na sua totalidade, de 

práticas didático-pedagógicas interacionistas/construtivistas/ sistêmicas para a constituição de 

comunidades virtuais utilizando o AVA. A adaptação de novas práticas sem uma 

reorganização do ensino compromete o desenvolvimento da cultura de aprendizagem e de 

uma educação para a sociedade em rede, pois os docentes sentem dificuldades em desenvolver 

o trabalho para a efetivação das mudanças que se fazem necessárias. Por maior que tenha sido 

o interesse, a curiosidade, a vontade e o preparo dos docentes para a aplicação de projetos de 

aprendizagem e resolução de problemas de forma interdisciplinar, muitas foram as 

dificuldades e necessidades sentidas. Entre elas citamos as: 

 

� 7pFQLFDV�
• Servidor espelho, tendo todo o conteúdo duplicado (aplicação e dados). 

 

� 2SHUDFLRQDLV�
• Operação da rede – fornecimento de equipamentos e serviços que permitam a 

conexão local ou remota de usuários ao aplicativo AVA, incluindo procedimentos de 

recuperação e continuidade de serviços, monitoração de carga e solução de 

problemas operacionais. 

• Operação do servidor – pessoal qualificado para fazer/restaurar cópias de segurança e 

monitorar funcionamento do servidor. 

• Operação da aplicação – AVA – pessoal qualificado para verificar situação, 

                                                           
7 CASTELLS (1999). 
8 LÉVY (1993, 1995, 1996, 1997, 1999).  
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iniciar/encerrar módulos ou componentes específicos e resolver problemas 

operacionais. 

• Disponibilidade de atendimento em regime 7x24 (sete dias na semana e 24 horas por 

dia). 

 

� 6XSRUWH�DR�DPELHQWH�$9$�
• Suporte ao usuário – atendimento de consultas sobre uso, relato de problemas e 

acompanhamento de soluções. 

• Suporte técnico – atualização de programas e sistemas, aplicação de pacotes de 

segurança, operações de cópias de segurança de banco de dados operacionais, 

monitoração do desempenho e recomendação de atualizações de configuração dos 

equipamentos. 

• Suporte aos usuários em regime 7x24. 

 

� 0DQXWHQomR�GR�SURGXWR�$9$�
•   Manutenção técnica ou corretiva – fornecimento de serviços de análise e 

programação para corrigir erros ou problemas detectados; 

•   Manutenção evolutiva – desenvolvimento de melhorias e novas soluções, dando 

origem a novas versões do produto. 

 

� 2UJDQL]DFLRQDLV�
•   Problemas relacionados ao processo de matrícula do aluno: o fato da matrícula do 

aluno ser por disciplina, possibilitando a matricula em apenas uma disciplina por 

semestre dificultou a interdisciplinariedade e o desenvolvimento de projetos 

integrados de forma coletiva, pois os alunos não eram os mesmos, ou seja, comum as 

três disciplinas envolvidas. 

•   Problemas relacionados à estrutura do curso e do currículo: o fato do curso ser 

construído em patamares (semestres), numa estrutura disciplinar, muitas vezes 

seqüencial e com pré-requisitos, dificulta o desenvolvimento de práticas 

interdisciplinares, as quais exigiriam uma estrutura de curso mais aberta, relacional, 

sendo o currículo organizado em rede e construído no processo. 

•   O sistema de validação e avaliação dos saberes é quantitativo, realizado em 

momentos estanques com data definida e exigência de aferição de notas (valores), 
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tendo como foco o resultado o que não condiz com uma proposta de avaliação 

qualitativa, formativa, que tem foco no processo, para a correção de rumos. 

 

 

� 8PD�QRYD�SURSRVWD�SDUD�D�RUJDQL]DomR�GRV�FXUVRV�
�
�
 A matrícula poderia estar relacionada a um curso, o qual teria um custo X, que seria 

divido pelo número de meses de duração do curso, ou a matrícula poderia ser por 

Comunidades de Aprendizagem, sendo o custo dividido pelo número de meses de duração de 

cada Comunidade de Aprendizagem. 

 

 O curso poderia apresentar uma organização em espiral em rede, com Comunidades de 

Aprendizagem, que estariam inter-relacionadas possibilitando a transdisciplinariedade. Cada 

Comunidade de Aprendizagem poderia apresentar plataformas temáticas envolvendo 

diferentes áreas do conhecimento favorecendo a interdisciplinariedade possibilitando o 

desenvolvimento de práticas didático–pedagógicas baseadas em metodologias 

interacionistas/construtivistas/sistêmicas tais como: projetos de aprendizagem, resolução de 

problemas (casos, desafios, problemas). Os projetos de aprendizagem poderiam ser 

desenvolvidos em parcerias com outras instituições da comunidade (mundo do trabalho), 

envolvendo adêmicos e profissionais da área num processo de construção do conhecimento 

através da colaboração e da cooperação, oportunizadas pelas trocas de idéias e 

compartilhamento de experiências. Desta forma, o aluno se beneficia por ter a oportunidade 

de estar experimentando seus conhecimentos acadêmicos no espaço do trabalho e os 

profissionais por estarem atualizando seus conhecimentos acadêmicos. A figura abaixo 

apresenta graficamente essa proposta de organização do ensino.  
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Figura 54: Organização do Ensino 

 

 O Currículo seria construído no processo, em forma de redes de conhecimentos a partir 

das Comunidades de Aprendizagem, Plataformas Temáticas e necessidades surgidas em 

função dos projetos de aprendizagem, casos, desafios, problemas. 

 

 O reconhecimento e validação dos saberes poderiam ser feitos para os profissionais que 

vêm para a academia através da certificação em nível de extensão, e para os alunos do curso 

de forma progressiva por Comunidade de Aprendizagem. Esse processo seria confirmado por 
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uma qualificação do sujeito, através de mecanismos, utilizando as TICs, para avaliar o 

processo de aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento das formações alternativas e todas 

as formas de iniciativa que valorizassem a experimentação social, experiência profissional e a 

formação explícita, as quais seriam possíveis pela utilização de novas práticas didático-

pedagógicas. Isso poderia estimular a socialização das funções clássicas da escola, de forma 

que todas as forças disponíveis participassem do acompanhamento de trajetos de 

aprendizagem personalizada, adaptados aos diferentes objetivos e necessidades dos sujeitos e 

das comunidades. O resultado desse processo poderia culminar na aplicabilidade dos saberes 

construídos coletivamente no serviço a pessoas, comunidades sociais, instituições etc., 

constituindo assim, um projeto fundamentalmente humanístico.  

 
 

� 3RVVLELOLGDGHV�IXWXUDV�SDUD�R�$9$�����
�
�

Área da Comunidade 

• Para refletir (espaço para reflexões éticas, humanistas, filosóficas etc.). 

• Ferramenta de EODFNERDUG� 
• Ferramenta de rede de significações. 

• Ferramenta para produção de textos em cooperação. 

• Ferramenta de mapa de interações. 

 

Área Pessoal 

• Agenda de compromissos (previsto, realizado, pendente). 

• Agenda de contatos. 

• Agenda de aniversários. 

• Planejamento e cronograma de atividades. 

• Anotações. 

• Lista das comunidades e projetos que está participando. 

 

Área de Produção Científica (Artigos, Trabalhos de Conclusão, Dissertações, Teses) 

• Orientação de Produção Científica.  

• Biblioteca de Produção Científica. 



 

 337

• Banco de Pesquisa (linhas de pesquisa e lista de resumos de projetos de pesquisa da 

Comunidade Virtual de Aprendizagem). 

 

Área de Eventos Virtuais 

• Eventos virtuais que utilizem as TICs (por área de conhecimento - cursos, 

conferências, palestras, ZRUNVKRS etc.). 

• Conferências (ferramentas para tele e vídeoconferência - TV:Hb, 1HWPHHWLQJ, &8�
6HH0H, etc.). 

 

Biblioteca Digital 

• Desenvolvimento de Biblioteca Digital em CAVE, VRML, $FWLYH�:RUOG. 

• Repositório Digital de Mídias - textos, hipertextos, gráficos, apresentações, imagens, 

áudio, vídeo, animação, VR. 

 

Desenvolvimento de dispositivos para suporte ao trabalho do professor utilizando 

tecnologia de: 

• Inteligência Artificial (Agentes Inteligêntes, Tutores Inteligêntes). 

• Redes Neurais. 

• Criação de -XVW�LQ�WLPH�7HFKQLFDO�,QIRUPDWLRQ.  

  

 

Metodologia sistêmica para o desenvolvimento de novas versões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Metodologia para o desenvolvimento de novas versões 
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Parcerias Internas Possíveis: 

• Curso de Administração - desenvolver metodologia para a gestão, logística, 

distribuição. 

• TV UNISINOS - criação da TV:HE 

• Mestrado em Semiótica C3 e Mestrado em Informática C6. Desenvolvimento de 

Biblioteca Digital em &DYH�$XWRPDWLF�9LUWXDO�(QYLURQPHQW - CAVE9, VRML, $FWLYH�
:RUOG. 

• PRAV - C6 e C3- Repositório Digital de Mídias - textos, hipertextos, gráficos, 

apresentações, imagens, áudio, vídeo, animação, VR etc. 

 

Parcerias externas: 

•  Iniciativa privada - empresas que tenham interesse na utilização e que possam 

contribuir com recursos para a pesquisa e desenvolvimento de novas versões.  

•  Governo - desenvolvimento de projeto para solicitação de verba dos órgãos 

financiadores de pesquisa. 

�
�  

�
 

 

 

Figura 56: Tríplice Aliança 

 

O produto gerado pela tríplice aliança entre a Universidade, a Indústria e o Governo 

pode vir a constituir as bases para o surgimento de um “laboratório para um desenvolvimento 

econômico baseado no conhecimento”. 

 

Para finalizar, é importante lembrar, quando da análise e discussão dos dados que 

segundo Morin (1999) apud Martins e Silva (1999), o sentido das palavras muda, de acordo 

                                                           
�

 Sala de visualização avançada que combina: alta resolução, projeção stereoscópica e gráficos 
computadorizados em�3D para criar a ilusão de um ambiente virtual para um ou mais usuários��Os ambientes 
CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) são baseados em salas com projeções nas paredes, teto e piso.  

Atores 

Universidade 
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com o contexto em que são utilizadas. Assim, o sentido de um texto é esclarecido pelo seu 

contexto, de forma que, para conhecer, não podemos isolar uma palavra, uma informação, mas 

sim, precisamos relacioná-la a um contexto e mobilizar o nosso saber, a nossa cultura, para 

atingir um conhecimento apropriado e oportuno da mesma.  

 
 

A vida não tem sentido fora de si mesma, e o sentido da vida de um ser humano é o 
viver humanamente ao ‘ser humano no humanizar’. (Humberto Maturana, 
comunicação oral, 2000). 
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RESUMO 

 

 

 Esta tese situa-se na confluência de estudos nas seguintes linhas de pesquisa: Ciência 

Cognitiva Aplicada e Teleinformática e Educação a Distância. Neste estudo analisamos e 

avaliamos o uso dos novos recursos em contextos digitais visando aplicação de metodologias 

que propiciem rupturas paradigmáticas. A pesquisa é exploratória/experimental, de natureza 

qualitativa e quantitativa e implica, a partir da análise de ambientes virtuais existentes, na 

concepção, desenvolvimento e utilização de um ambiente virtual de aprendizagem – AVA. O 

uso desse ambiente, a partir da aplicação das metodologias de projetos de aprendizagem e de 

resolução de problemas, resultou nos dados desta pesquisa, fruto de produções e interações 

envolvendo 93 estudantes do segundo semestre de 2001, das disciplinas de Informática na 

Educação II, Teorias de Aprendizagem e Psicologia II, do curso de Pedagogia, da 

UNISINOS, e professores das referidas disciplinas, integrando uma comunidade virtual de 

aprendizagem.  Trata-se de estudo de caso, no qual os dados coletados de forma longitudinal 

deram origem a 405 subsistemas de informações. Esses foram organizados segundo o 

contexto em que aparecem, categorizados de acordo com as 33 categorias criadas e 

organizadas a partir do problema, da questão e das sub-questões que motivam o estudo e das 

condutas surgidas durante o experimento, tendo como pressuposto a Epistemologia Genética 

de Piaget1, os estudos de Maturana e Varella2, Capra3, Castells4, Levy5, Fagundes6, pesquisas 

realizadas pelo LEC/UFRGS e produções científicas do PGIE/UFRGS. Esses dados foram 

submetidos ao Sphinx e analisados. Os dados apontam o surgimento significativo de 

processos de cooperação, oriundo de ferramentas de comunicação assíncrona, como o 

mecanismo sócio-cognitivo resultante das interações no AVA, sendo a organização dos 

participantes em grupo estabelecida a partir de regras construídas pelos integrantes da 

comunidade, onde as relações de respeito mútuo e solidariedade interna são as que 

predominam na construção dos projetos de aprendizagem e na resolução de problemas. Isso 

mostra uma forte relação entre cooperação, regras construídas, respeito mútuo e solidariedade 

interna. A constituição de comunidades virtuais favoreceu processos de aprendizagem 

                                                           
1 PIAGET (1971, 1972, 1973, 1976, 1978, 1985, 1987, 1990, 1991, 1995). 
2 MATURANA e VARELA (1995, 1997, 1998).  
3 CAPRA (1982, 1996). 
4 CASTELLS (1999). 
5 LÉVY (1993, 1995, 1996, 1997, 1999). 
6 FAGUNDES (1997, 1999). 



relacionados à prática docente e à realização da tomada de consciência do sujeito sobre como 

ocorre a sua aprendizagem, demonstrado principalmente em processos assíncronos, 

individuais (auto-avaliação e avaliação da comunidade) e coletivo (fórum). Porém, as trocas 

interdisciplinares só foram evidenciadas na ferramenta para comunicação assíncrona – fórum. 

Os dados confirmam que o uso de projetos de aprendizagem e resolução de problemas, 

suportados pelo AVA, podem favorecer a construção do conhecimento em rede privilegiando 

a aprendizagem interdisciplinar e o desenvolvimento de valores humanísticos, provocando a 

necessidade de rupturas paradigmáticas quanto à organização do ensino para a aplicação de 

práticas didático-pedagógicas para uma educação na Sociedade em Rede, favorecendo o 

desenvolvimento da cultura de aprendizagem. O estudo atinge seus objetivos, na medida em 

que confirma que os pressupostos teóricos utilizados dão conta de responder as sub-questões, 

a questão e o problema do estudo, evidenciando que o AVA possibilita a criação de uma rede 

de convivência on-line, favorecendo as condições para que ocorra uma aprendizagem 

significativa e prazerosa através de processos de interação virtual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ambientes virtuais de aprendizagem. Comunidade Virtual. 

Sociedade em Rede. Cultura de Aprendizagem. Rede de Convivência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 This thesis is placed in the confluence of studies of the following lines of research: 

Applied Cognitive Science and “Teleinformática” and Distance Education. In this study we 

analyze and evaluate the use of new resources in digital contexts aiming the application of 

methodologies which would propitiate paradigmactical ruptures. This research is 

experimental/exploratory, of qualitative and quantitative nature and implies, from the existing 

virtual environment analysis, the conception, development and use of a virtual learning 

environment  -  AVA. The use of this environment, from the application of learning projects 

methodologies  and problems solution, resulted in the data of this research, outcome of 

productions and interactions involving 93 students during the second term of 2001, from the 

subjects of Computer Science in Education II, Theories of Learning and Psychology II, at 

UNISINOS Pedagogy course, and the professors of the mentioned subjects, which integrated 

a virtual learning community. It is a case study, in which the data collected in a longitudinal 

way originated  405 subsystems of information. These were organized according to the 

context they appeared, categorized in accordance to the 33 created and organized categories 

from the problem, question and sub-questions which  motivate the study and behaviors which 

appeared during the experiment, having as presupposition Piaget’s Genetic Epistemology, the 

studies of Maturana and Varella, Capra, Castells, Levy, Fagundes, researches carried out by 

LEC/UFRGS and scientific productions of PGIE/UFRGS. These data was submitted to the 

Sphinx and analyzed. The data points out the meaningful appearance of cooperation 

processes, deriving from tools of asynchronous communication, as the resultant social-

cognitive mechanism of the interactions in AVA, being the organization of the participants in 

groups established from rules decided by the community participants, where the relations of 

mutual respect and internal solidarity predominated during the construction of the learning 

projects and during the problems solution. This shows a strong relation between cooperation, 

constructed rules, mutual respect and internal solidarity. The constitution of virtual 

communities favored processes of learning related to the teaching practice and to the subject 

awareness of how his/her learning proccess occurs, mainly demonstrated in asynchronous, 

individual (self-evaluation and evaluation of the community) and collective (forum) 

processes. However, the interdisciplinary exchanges had only been evidenced in the 

asynchronous communication tool - forum. The data confirms that the use of learning 



projects and problems solution, supported by AVA, can favor the net knowledge construction 

favouring interdisciplinary learning and humanistic values development, stimulating 

paradigmatical ruptures related to the organization of teaching in order to put into practice 

didactic-pedagogical practices for an education in the Net Society, promoting the learning 

culture development. The study reaches its objectives, confirming that the theoretical 

presupositions answer the sub-questions, the question and the problem of the study, 

evidencing that AVA makes possible the creation of an on-line coexistence net, favoring the 

conditions for a significant and pleasant learning through processes of virtual interaction.  

 

KEY WORDS: Virtual environments of learning. Virtual community. Net Society. Learning 

Culture. Net of Coexistence. 
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A - Aluno 

ABED - Associação Brasileira de Educação a Distância 

ADM - Administrador  

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem 

BBS - Bulletin Board System   

BIC - FAPERGS - Bolsa de Iniciação Científica – Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio Grande do Sul 

C - Conceptor 

CAI - Computer Aided Instruction 

CAVE - Cave Automatic Virtual Environment 

CBT - Computer Based Training 
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CDs – Compact Disk 

CESJ - Características da Educação da Companhia de Jesus 
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FAPERGS - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 

FAQ - Frequently Asked Questions  
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HP – Hewlett Packard 
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IESALC - Instituto Internacional de Educación Superior en América Latina y el Caribe 

LABICIT - Laboratório Interdisciplinar de Cognição, Interação e Tecnologia 

LEC/UFRGS - Laboratório de Estudos Cognitivos - Universidade Federal do Rio Grande do 



Sul 

LELIC - Laboratório de Estudos de Linguagem,  Interação e Cognição 

LES/PUCRJ - Laboratório de Engenharia de Software da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro 
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Mbits - Mega Bits 

MEC - Ministério da Educação 
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NIED/UNICAMP - Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Universidade Estadual de 
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NTEs - Núcleos de Tecnologia Educacional 
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PERL - Practical Extraction and Reporting Language 

PGIE/UFRGS - Pós-Graduação em Informática na Educação - Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 

PPC - Projeto Pedagógico Comunicacional 

PPGEd - Programa de Pós-Graduação em Educação 
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PROCEX - Pró-Reitoria Comunitária e de Extensão 

PRODAD - Pró-Reitoria de Administração 

PRODESEN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

PROENPE - Pró-Reitoria de Ensino e Pesquisa 

PROINFO - Programa Nacional de Informática na Educação 
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VLEs - Virtual Learning Environments 

VR - Virtual Reality 
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