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"Não sei... 

Se a vida é curta ou longa demais pra nós, 

Mas sei que nada do que vivemos tem sentido, 

Se não tocamos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: 

Colo que acolhe, 

Braço que envolve, 

Palavra que conforta, 

Silêncio que respeita, 

Alegria que contagia, 

Lágrima que corre, 

Olhar que acaricia, 

Desejo que sacia, 

Amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. 

É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais,  

Mas que seja intensa, verdadeira, pura... 

Enquanto durar. “ 

 
Cora Coralina 
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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da mediação pedagógica em ambientes digitais de 

ensino e aprendizagem a distância. Mais especificamente, procura entender quais as 

características da mediação pedagógica, em situações de chat educacional, que criam 

condições para a colaboração, tendo como foco de análise a disciplina “Formação de 

professores em ambientes digitais”, realizada na PUCSP em 2003, como parte do curso 

de mestrado stricto sensu, por meio da plataforma TelEduc. 

Nesse contexto, a pesquisa qualitativa ocorreu na modalidade estudo de caso. 

Para a interpretação dos chats, foram utilizadas as teorias de Edgard Morin, José 

Armando Valente, Mikhail Bakhtin, Paulo Freire e Lev Semenovitch Vygotsky. Os 

conceitos teóricos foram articulados para dar prosseguimento à fundamentação das 

observações, bem como para entender as tramas que envolvem os dados e que se 

corporificam na respectiva interpretação. 

Como resultado dessa articulação entre teoria e prática, foram identificados 

“bordados” cujas tessituras evidenciam as características da mediação pedagógica 

realizada no âmbito das práticas de colaboração entre os participantes da já referida 

disciplina: intermediação, co-mediação, encorajamento à colaboração e à busca da 

autonomia, organização e articulação de informações, coerência entre teoria e prática, 

dialogicidade, acolhimento, trabalho colaborativo e espiral de aprendizagem. A análise 

possibilitou vislumbrar a abrangência e os limites do uso educacional do chat, o papel 

da mediação no contexto de uso dessa ferramenta, bem como a adequação desta às 

iniciativas de EaD na pós-graduação orientada para o desenvolvimento de pesquisas. 

Palavras-chave: mediação pedagógica, colaboração, chat educacional, EaD na 

pós-graduação, intermediação, co-mediação, ambientes digitais de ensino e 

aprendizagem e TelEduc. 
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ABSTRACT 
 

This work deals with the pedagogical mediation in digital environments for 

distance learning. More specifically, it tries to understand which characteristics of 

pedagogical mediation, at web studying chattings, open up conditions to collective 

contribution. The focus of the research’s analysis is an academic subject known as 

"Teachers’ formation at digital environments", carried out in 2003, at PUCSP, as part of 

a major for a stricto sensu Master’s degree, and made available to student teachers 

through TelEduc software. 

 

The qualitative research was conducted as a study of case. For the interpretation 

of chats, the theories of Edgard Morin, José Armando Valente, Mikhail Bakhtin, Paulo 

Freire and Lev Semenovitch Vygotsky were used as analytical support. The theoretical 

concepts were articulated so as to establish the analysis’ foundation as well as to 

understand the net involving the data and joining the mentioned interpretation. 

 

As result of this joint between practice and theory, there have been identified 

"embroideries" whose texture shows the characteristics of the pedagogical mediation 

applied in the scope of contribution practices between participants of the referred 

subject: intermediation, co-mediation, encourage to contribution as well as to reaching 

autonomy, organization and joint of information, coherence between practice and theory, 

dialogueness, affection, collaborative work and spiral of learning. The analysis made 

possible to glimpse the broadness and the limits of educational use of chat, besides the 

role of mediation in the context of the use of such tool, and the adequacy of this same 

device to the application of distance learning in postgraduate studies intended for 

research developments. 

 

Key words: pedagogical mediation, contribution, studying chatting, distance learning in 

postgraduate studies, intermediation, co-mediation, digital environments for distance 

learning, and TelEduc. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO: O FIO DA MEADA 
"Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que  

fazemos para mudar o que 

somos". 

 Eduardo Galeano 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 

Drawing Hands, litogravura, M.C. Escher, 1948 

Pertenço a uma geração de professores que, concomitantemente à entrada dos 

computadores na escola pela porta da frente, assistiu ao desespero de colegas 

dispostos a deixá-la pela porta dos fundos. A citação a esse fato torna de certa forma 

compreensível por que me sinto tão feliz por escrever este trabalho, que, entre outras 

coisas, buscou mostrar que quem não desertou de seus compromissos, e incorporou as 

novas tecnologias em seu benefício e no de seus alunos, plantou sementes e colheu 

frutos. Mas, para entender por que “me sinto tão feliz”, preciso antes contar uma 

história... 

Essa história poderia começar com “Era uma vez...”, fosse ela protagonizada 

por personagens habituais a contos de fadas. Mas não é esse o caso. Seu enredo, 

mais do que factível, é real, porquanto seus personagens transcendem o mundo da 

fantasia e se deparam com o mundo verdadeiro, aquele cujos castelos são construídos 

e reconstruídos diuturnamente, assim como seus habitantes se constroem e 

reconstroem dia após dia... 
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É nesse movimento de construção/desconstrução/reconstrução, repleto de 

esperança, que busco um auto-reconhecimento como alguém capaz, empowered, cheia 

de sonhos e, não obstante, repleta de falhas. É nesse movimento, pois, que conservo a 

concretude da minha história, sem o que nenhum capítulo deste trabalho faria sentido.  

Meus pais, quando crianças, puderam freqüentar muito pouco a escola. Era 

preciso trabalhar para ajudar a família numerosa: meu pai tem onze irmãos e minha 

mãe, sete. Já na idade adulta, o instinto de sobrevivência fez com que priorizassem o 

trabalho em detrimento do retorno aos bancos escolares. Passaram a vez para os filhos 

(tenho duas irmãs, e um irmão falecido bem antes de eu nascer). Nasci na zona rural, 

onde ler e escrever era privilégio para poucos. 

A esperança, a despeito da escassez de oportunidades escolares, somada à 

percepção aguçada destes dois grandes seres humanos, meus pais – que, vivendo em 

uma sociedade voltada para a cultura letrada, reconheciam a importância dos estudos –

,fez com que eles alterassem a sorte que a vida, pelo modus operandis, reservava para 

nós. Assim, meus pais mudaram para a cidade... Bem verdade que era uma cidade 

bastante pequena, mas pelo menos o trajeto em direção à escola, antes palmilhado do 

sítio até a cidadela, estava agora reduzido a uma seqüência de poucos passos. Haviam 

eles decidido, sem muitas elucubrações, que trabalhar na terra, e abandonar a escola, 

não seria o nosso destino. 

Na época em que minha irmã mais velha estava para ingressar na faculdade, 

meus pais perseveraram em seus esforços: venderam casa, um pedaço de terra (que 

era ainda o local de trabalho de meu pai e, por extensão, o ganha pão da família), e 

mudaram para uma cidade maior onde, na verdade, não havia faculdade, mas 

UNIVERSIDADE (e pública!). 

Acabei mais privilegiada que minhas irmãs: caçula e “raspa do tacho”, nasci 

quando meus pais começavam a ficar livres das dívidas contraídas no início da vida de 

casados. Dessa forma, e ao contrário de minhas irmãs, só comecei a trabalhar aos 

dezessete anos. Tal experiência, no entanto, durou apenas alguns meses, pois meu 

ingresso na universidade pública em período diurno (à época não existiam cursos 

noturnos na Unicamp) fez com que eu partisse para o mercado “informal”: vendi 
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cosméticos por catálogo, brigadeiros na porta do “bandejão” universitário e dei aulas 

particulares. Até que a pesquisa me redimiu: no segundo ano da faculdade me 

candidatei a uma bolsa de iniciação científica e fui aprovada como pesquisadora pelo 

CNPq. A esse programa, dediquei, em princípio, dois anos, e, posteriormente, mais 

dois, para os quais desta vez me servi dos subsídios conferidos por uma bolsa de 

aperfeiçoamento.  

A continuidade dessa história tem a ver com um ato de rebeldia que “ilumina” os 

fatos subseqüentes, uma vez que revela a marca da inter-relação da teoria com a 

prática.  

Naquele tempo, 1986, estava cursando os créditos obrigatórios do curso de 

Pedagogia, e um desses créditos solicitava que fizéssemos um trabalho de campo em 

escolas públicas da região de Campinas. Escolhi uma escola próxima à universidade, e 

qual não foi a minha surpresa ao constatar que uma escola vizinha ao campus refletia 

uma prática educacional que desconhecia toda a teoria que vivenciávamos nos bancos 

universitários. Cheguei a questionar: Mas o que acontece? Para quem escrevemos? 

Por que passamos horas a fio “entocados” nas bibliotecas se o que discutíamos e 

escrevíamos não chegava aos interessados, não produzia eco?  

Nós, acadêmicos, discutíamos, naquela época, Bordieu e Passeron, e as 

professoras daquela escola sem nem mesmo poder contar com as mínimas condições 

de trabalho. Assim, era fácil criticar, mas como esperar que houvesse a superação do 

“laissez-faire” e do “laissez-passer” se na prática não havia nela, na escola, indícios de 

conhecimentos teóricos acerca desta e de tantas outras teorias? 

Imbuída desta espécie de “revolta” contra os desacertos entre teoria e prática, 

tive um comportamento hostil numas das aulas: esperava que pudéssemos discutir o 

que cada um de nós estava diretamente vivenciando na referida experiência de campo, 

já que era a primeira vez que a maioria dos alunos voltava à escola em condição 

diferente da de mero espectador. Dessa forma, passei rindo a metade da aula (afinal, 

fora a forma que encontrara para expressar minha agonia). A professora solicitou, 

então, que me retirasse da sala. Saí e aguardei o término da aula, a fim de esclarecer o 

acontecido, pois não houvera chance para nenhum diálogo. Pedi desculpas, mas disse 
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que meu riso era uma manifestação de indignação, e que ele precisaria ser mais bem 

entendido. A professora exigiu, pois, que eu me explicasse melhor, e eu pude assim 

falar da minha agonia em estudar belas teorias sem poder estabelecer relações com a 

prática que estávamos vivenciando. Tinha muitas perguntas, inquietações, mas não 

“sentia” que havia espaço para encaminhá-las. Percebia que estávamos coletando 

informações preciosas, mas não tínhamos margem de reflexão suficiente para 

compreendê-las, quer fosse para aplicar quer para refutar as teorias que vínhamos 

estudando. 

 Nesse momento, a professora agradeceu meu posicionamento e disse que 

encaminharia a disciplina de outra maneira. Desnecessário seria dizer que a partir daí 

esta foi uma das disciplinas mais marcantes e ricas na minha graduação, tanto que no 

final do semestre a professora1 convidou-me para que eu concorresse a uma vaga no 

processo de seleção para o mencionado programa de iniciação científica.  

O seguinte relato já é conhecido: fui selecionada, e fiquei no programa por dois 

anos. Mais tarde, ao final da graduação, a mesma professora convidou-me novamente, 

agora porém para o programa de aperfeiçoamento, no qual permaneci por mais dois 

anos. Dessas fases guardo lembranças de momentos maravilhosos que o 

encantamento com pesquisas me proporcionou: descobertas, insights, disciplina de 

estudo, comprometimento, responsabilidade, cumplicidade, colaboração, entremeados 

a contatos com pessoas realmente especiais2.  

Cá estou! A pesquisa de um lado, e a obstinação de meus pais de outro (e no 

meio a tal da esperança). Tudo isso fez com que hoje eu pudesse viver este momento 

tão importante para mim. E tudo isso para dizer que trago duas marcas em mim: a 

marca do estudo e, principalmente, a marca de pessoas que acreditam no que parece 

ser impossível, que nos “arremessam” para a vida apostando que nosso potencial será 

suficiente para, mais do que manter a inércia, avançarmos, os a uma velocidade 

                                        
1 A professora doutora Corinta Maria Grisólia Geraldi desempenhou, sem dúvida, papel fundamental no 
processo interno de tornar-me uma pesquisadora, ao mesmo tempo em que me ajudou na superação das 
minhas limitações e de outros obstáculos que viria a encontrar no caminho da pesquisa. 
2 Uma delas, a professora doutora Vani Moreira Kenski, então professora da Unicamp e que muito me 
ajudou no encaminhamento da pesquisa do programa de aperfeiçoamento, notadamente quando esta 
apresentava um “nó” conceitual. Sua boa vontade e seu sorriso acolhedor e cativante, aliados à sua 
“paciência epistemológica”, foram fundamentais para desatar muitos outros nós. 
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crescente. Não é à toa, portanto, que meu foco acabou sendo a mediação pedagógica: 

a marca do humano no campo da educação... Dizem que não existem coincidências! 

Formei-me pedagoga por opção e também para referendar a esperança que 

meus pais depositavam na educação. 

Depois de formada, casei e mudei-me para São Paulo, buscando novas 

oportunidades de trabalho e estudo (tentando “manter a velocidade”). Consegui 

trabalhar com o que hoje é para mim um prazer: educação e novas tecnologias, 

abarcando também as questões de inclusão digital. 

Em 1991, eu e meu marido batalhamos para comprar um computador quando 

ainda não tínhamos outras coisas mais básicas em casa. Além disso, Jarbas mostrou-

se companheiro, amigo e professor ao ir elucidando, com amorosidade e bom humor, a 

lógica dos bits e bytes do pequeno-grande mundo dos computadores. 

Na constante busca da sistematização de informações e respostas para 

inquietações, iniciei, em 1996, pós-graduação em Tecnologias Interativas Aplicadas à 

Educação, na PUCSP. Dois anos depois, quando terminei minha monografia, Bia, meu 

anjo, nasceu e a partir desse momento tive de aprender um novo tipo de mediação: a 

dos riscos, das novas formas de enxergar o mundo... Afinal, ela era especial. Bia foi 

uma das grandes mediadoras da minha vida, e tanto me permitiu aprender e querer 

sempre aprender mais, como, acima de tudo, ensinou-me a manter infindáveis as 

esperanças... 

Como professora, sempre questionei meu papel como tal, perante os mais de 

trinta alunos e os vinte computadores na sala, pois, no curso dos meus quinze anos de 

docência, treze deles tenho estado em laboratórios de informática que funcionam como 

laboratórios de mim mesma.  

O questionamento refere-se a perguntas que faço a mim mesma: Como mediar 

com qualidade as amplas possibilidades oferecidas pelo computador e as expectativas 

dos alunos? Se tenho na sala um artefato tecnológico (o computador) que envolve, 

fascina (no caso das crianças e adolescentes) e assusta (ainda, em alguns casos, os 

professores), como interagir cada vez mais e melhor com os processos de ensino-

aprendizagem tangenciados pela inovadora tecnologia digital? Como agir nesse 
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ambiente de forma a me tornar uma professora melhor a cada dia já que ser professora 

é uma das essências do ser-Valdenice? No fundo, busco um ser-melhor a cada aula e 

assim vou me reconstruindo. 

Não obstante isso tudo, num momento muito especial da minha vida, tive a 

felicidade e o privilégio de travar contato com uma professora3 que traduziu, na forma 

de ação, grande parte do meu questionamento. Esse encontro se deu há cerca de sete 

anos, na escola onde leciono há onze. Naquela época, houve um momento para uma 

análise a respeito da nossa prática no uso pedagógico da tecnologia. 

Contamos, para o enriquecimento dos debates, com um grupo de educadores 

externos que, a título de consultoria, elaborou conosco um plano de ação visando, a 

partir daquele momento, uma reorientação de nossa trajetória educacional. 

Na ocasião, chamou-me atenção a atuação da professora Beth, então nossa 

consultora, que, entre oficinas e estudos dirigidos, oferecia condições para que 

vislumbrássemos uma opção diferente de trabalho, uma prática diversa da que 

fazíamos até então. Interessante foi observar que nenhuma das intervenções por ela 

feita trazia a asserção: faça assim ou não faça assim. Era como se todas as conclusões 

e encaminhamentos estivessem desde sempre dentro de nós, apenas à espera de 

alguém que, com um certo refinamento pedagógico e sensibilidade, fosse indicando os 

insights possíveis.  

Sem saber nomeá-la, eu estava tendo contato com uma situação definida pelo 

termo “mediação pedagógica” no seu sentido mais amplo: procedimento que re-significa 

o referencial do seu interlocutor dando “relevância” à experiência alheia e valorizando a 

fala de quem professa. Afinal, 

“O profissional envolvido nessas ações como aprendiz tem dois focos que lhe 

chamam a atenção. De um lado, ele concentra seu olhar na própria 

aprendizagem e na colaboração com os colegas que explicitam alguma 

dificuldade. De outro, como não há dissociação de seu ofício profissional, 

                                        
3 A professora a que me refiro é Maria Elizabeth Bianconcini Almeida, atualmente professora doutora do 
Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, e do Departamento de Ciência da Computação, 
da PUC/SP, e também minha orientadora nesta dissertação. Deste ponto do trabalho em diante, a 
chamarei de professora Beth. 
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inerente ao próprio ser aprendente, antecipa-se e coloca-se no lugar do 

ensinante na tentativa de redesenhar a metodologia apoiado pela própria 

experiência, materiais disponibilizados e atividades em realização. Lidar com 

essa multiplicidade de olhares evidencia a complexidade do ser humano, da 

ciência e da tecnologia, com suas incertezas e ambigüidades, cujo 

enfrentamento exige flexibilidade, abertura e humildade para participar de uma 

rede humana de colaboração e aprendizagem.” (Almeida, 2003c, p. 15).  

Marcada por pessoas e por acontecimentos sempre ligados à experiência da 

mediação, seja na vida pessoal ou na profissional, me senti “arremessada” para o 

inevitável: o mestrado. Era preciso registrar, pesquisar os processos e dúvidas 

vivenciados nos laboratórios da escola e que sempre me fascinavam. 

Num segundo momento, já matriculada no mestrado, tive a oportunidade de 

freqüentar a disciplina “Formação de professores em ambientes digitais”, ministrada por 

vários professores do programa, entre eles a professora Beth. Essa disciplina 

representou um “divisor de águas” para o encaminhamento da minha pesquisa, uma 

vez que percebi que, mais do que interessada na mediação pedagógica, queria na 

verdade investigá-la sob o prisma da educação a distância (EaD). A receptividade 

carinhosa dos professores (Marcos Masetto, Maria Elizabeth Almeida e Myrtes Alonso), 

dos monitores (Adriana, Ricardo e Rosângela) e dos demais colegas, foi inominável e 

inesquecível. 

Fui arrebatada, para não dizer seduzida, pelas possibilidades implícitas de 

reflexão, ação e mudanças que essa temática oferece ao ser-professor... No fundo, 

novamente é a esperança em ação. Nesse caso, espero que a discussão passe longe 

dos modismos e possa “tocar”, com propriedade de argumentos, questões tão caras 

para a educação, como o resgate da qualidade dos processos de ensino-

aprendizagem, a revalorização do professor e do aluno e a superação dos entraves 

geográficos (as distâncias quase que continentais, no caso do Brasil), garantindo 

acesso de qualidade a objetos e ambientes digitais de aprendizagem. 

Por fim, vale dizer que desde pequena já devaneava em ser professora... 

Brincava de escolinha! Dessa maneira, cresci e amadureci envolta na dúvida se havia 

me tornado professora porque gostava de assim brincar, ou se, brincando, intuí que me 
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tornaria uma professora. Seja como for, concluo hoje que trabalhar com educação é 

para mim um privilégio, e nessa atividade vou me reinventado a cada dia e me 

encantando mais e mais com o universo do aprender-e-ensinar. Esse encantamento se 

revela na necessidade diária de repensar minha prática à luz das transformações pelas 

quais o mundo vem passando. Isto é, ser professor hoje não encerra as mesmas 

definições de dez anos atrás. A forma como as pessoas vivem atualmente faz com que 

o professor tenha de se adaptar para que continue merecendo a importância e o 

respeito que lhe são de direito.  

Globalização, internet, convivência com computadores e outras tecnologias 

forçaram os indivíduos, e por conseguinte o professor, a mudarem o modo de ver e de 

interagir com as coisas e com as pessoas, quero dizer, com o mundo. Como 

professora, percebo-me completamente inquieta diante desse quadro que assusta e, ao 

mesmo tempo, fascina. 

Nesse sentido, ressalto, novamente, o tema da educação a distância (EaD), 

que nos últimos tempos tem feito parte do meu dia-a-dia acadêmico e profissional4. 

Com efeito, ela vem possibilitando reflexões acerca de uma relação professor-aluno-

ensino-aprendizagem5 bastante especial, aquela constituída no interior de um âmbito 

digital. 

É importante lembrar que os ambientes digitais de ensino-aprendizagem têm a 

característica peculiar de um grande armazém, visto que todos os dados e informações 

circulantes no ambiente ficam registrados, armazenados, como em um repositório, à 

disposição dos usuários para um olhar investigativo sobre seu conteúdo. Um “mar” de 

dados... Como não naufragar? 

As leituras teóricas, as orientações – simultaneamente às leituras dos dados, às 

reflexões nas aulas e à utilização de instrumentos como o diário itinerante –, ajudaram 

a construir a embarcação que me levou a navegar em mares nunca dantes navegados. 

                                        
4 No colégio em que trabalho optamos por usar um ambiente de ensino e aprendizagem a distância 
(TelEduc) que viabilizasse o oferecimento de cursos semipresenciais para todo o corpo docente. Nesse 
contexto, me vi preocupada em mediar “adequadamente” os referidos cursos. 
5 Essa relação, como se poderá ver em seguida, pertence ao objeto de estudo deste trabalho: mediação 
pedagógica. 
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Meu porto de chegada não é o mesmo da partida. Aprendi, descobri, reconstruí, 

compartilhei, vivi. Sou uma marinheira-aprendiz. Feliz! 

O conteúdo da leitura a seguir mostrará um estudo de caso sobre o uso do 

chat6 em uma disciplina do curso de pós-graduação stricto sensu realizada, de forma 

piloto, a distância, na PUCSP. Os focos de análise são mediação pedagógica e 

colaboração. Esse recorte permitiu-me propor o seguinte problema como mote da 

pesquisa: Quais as características da mediação pedagógica, em situações de chat 
educacional, que criam condições para a colaboração, na disciplina “Formação 
de professores em ambientes digitais” ? 

Convido agora o(a) leitor(a) a “emaranhar-se” neste pequeno universo 

(complexus) que tem a seguinte “trama”: No capítulo I abri o livro da minha vida, o que 

possibilitou encontrar o fio da meada e a contextualização deste trabalho. No capítulo II 

apresento a tessitura da problemática estudada, que envolve, além da caracterização 

da disciplina analisada, aspectos importantes da EaD on-line7 no contexto da pós-

graduação. Com isso, dou prosseguimento ao desenrolar dos fios, mas sem desfazer 

os nós que os unem. Assim, no capítulo seguinte (III) será encaminhado o problema, 

bem como sua delimitação. Na seqüência, virão a justificativa e a metodologia. 

No capítulo IV, a idéia da complexidade e do dialogismo facilitará o 

entendimento dos fios do tecido que fornece o pano de fundo desta pesquisa: educação 

e tecnologia. A seguir, no capítulo V, começa a ser tecida a rede para compreensão dos 

dados analisados enfocando a mediação e a colaboração. 

 Na seqüência, no capítulo VI, com o objetivo de voltar a entrelaçar os fios 

desenrolados em um “bordado”, encontra-se a análise do material da pesquisa, análise 

que, ao final, nos capítulos VII e VIII, será arrematada com algumas reflexões e 

sínteses provisórias. 

                                        
6 Na disciplina analisada, a ferramenta de comunicação síncrona recebe o nome de Bate-papo. Para este 
trabalho, no entanto, a denominação utilizada é “chat”, tradução para bate-papo em inglês. A opção foi 
feita pelo fato da palavra chat subentender, atualmente, um bate-papo que acontece por meio da Internet. 
7 O termo on-line remonta aos tempos do telégrafo, quando mensagens podiam ser melhor telegrafadas 
diretamente sobre a linha em vez de preparadas fora da linha (off-line) numa fita previamente perfurada, 
sendo então enviadas quando o telégrafo estivesse conectado a uma linha telefônica (Gilly, 2000 p.03). 
Atualmente, o termo abrange uma gama enorme de tecnologias, em especial quando faz referência a 
conteúdos disponíveis na internet, com acesso em tempo real. 
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 Por fim, encontramos as Referências (bibliográficas e  “webgráficas”) utilizadas 

nesse trabalho, assim como os Anexos, que trazem,  por sua vez, mais detalhes sobre 

determinadas idéias e tópicos aqui explicitados. 
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CAPÍTULO II 

A TESSITURA DA PROBLEMÁTICA 
 

“(...) 

A pesquisa 

É a surpresa, a cada descoberta, 

De se ver recuar as fronteiras do desconhecido, 

Como se a natureza, cheia de mistérios, 

Procurasse fugir de seu descobridor.  

(...).”8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2 
 Répteis. Litogravura (s/d)  

 

1. EaD on-line e pós-graduação: concepções, abordagens e possibilidades 

O encaminhamento da pesquisa que está na base desta dissertação relaciona-

se não apenas com o contexto pessoal, descrito no Capítulo I, na forma da minha 

trajetória de vida, mas com o panorama geral da Educação a Distância (EaD)9, em 

especial a que possui suporte digital ou que se realiza on-line. Tal panorama é relatado 

                                        
8 Trecho da poesia “Um certo olhar sobre a pesquisa”, de Gerard-B. Martin (apud., Laville e Dione, pp. 
278-279, 1999). 
9 É importante ter em mente que, na especificação do conceito EaD, não há a intenção de segmentar a 
Educação em presencial e a distância. Essa denominação possui apenas um caráter didático para que 
possamos entender em qual espaço nos situamos. A prova de que ambas as modalidades pertencem ao 
mesmo universo é que muitos dos avanços e reflexões conquistados em cada uma delas podem ser 
apropriados por outra e vice-versa. 
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a seguir, mais especificamente, por meio da descrição da disciplina de “Formação de 

professores em ambientes digitais“, oferecida no segundo semestre de 2003 como 

parte integrante do curso de “Pós-Graduação em Educação: Currículo” da PUCSP, e da 

qual emergiu o objeto de pesquisa. 

Ao se falar de Educação com uso de recursos telemáticos, é preciso 

esquadrinhar a questão para tentar abstrair seu significado, evitando, assim, a 

utilização inadequada de termos e acepções. Nesse sentido, para esta pesquisa, 

emprego o termo Educação a Distância (EaD) sabendo da dificuldade que há para sua 

definição. Belloni (1999) considera as definições sobre EaD como meramente 

descritivas, delineando “EaD pelo que ela não é, ou seja, a partir da perspectiva do 

ensino convencional da sala de aula” (p. 27). Acrescento que decorre daí uma das 

idéias que este trabalho defende: a da percepção da Educação a Distância, prioritária e 

especialmente, como Educação. 

Peters (2003), ao contextualizar a EaD dentro de uma perspectiva histórico-

econômica, favorece o entendimento da transitoriedade do tema bem como sua 

importância no sentido de trazer o novo, a abertura: “A Educação a Distância está 

agora muito valorizada, porque nos ajuda no difícil processo de romper com a tradição 

e planejar algo novo, mais relevante para a sociedade pós-industrial do conhecimento” 

(p. 46). 

Moore (apud Alonso, 2001, p. 151) define a EaD como “consistindo de todos os 

recursos para proporcionar a instrução através da mídia escrita e falada para as 

pessoas comprometidas com a aprendizagem planejada, em lugar ou hora diferente 

daqueles do instrutor ou instrutores”, e aponta como características: “flexibilidade, 

abertura dos sistemas e maior autonomia do estudante”. 

Almeida (2003, p. 2), ao discutir as definições convencionais de EaD, chama a 

atenção para características comuns:  

“... a distância física entre professores e alunos; a ênfase aos processos de 

ensino, ao planejamento instrumental e à produção de materiais; a falta de 

referência à possível separação temporal entre os participantes e a ausência de 

consenso a respeito de uma concepção sobre EaD”. 
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Se de um lado falta consenso sobre a definição de EaD, de outro sua 

abordagem em termos de utilização on-line está bem caracterizada por Prado e Valente 

(2002) em três categorias:  

Broadcast: delivery de pacotes instrucionais na base de um para muitos 

(comunicação unidirecional); 

Virtualização da sala de aula: transferência do contexto da sala de aula 

tradicional para um meio digital, permitindo reciprocidade na troca de informações 

(comunicação bidirecional);  

Estar junto virtual: o meio digital é utilizado, em toda a sua potencialidade de 

interação (comunicação multidirecional), para criar situações de colaboração de todos 

com todos. 

Para este trabalho, o recorte conceitual ajustado à idéia de Educação a 

Distância é o que a define como on-line, ou seja, uma educação que tem como 

elementos de suporte, a internet e um ambiente digital de ensino e aprendizagem 

especialmente desenhado para tal fim. Assim, nesse contexto, considerei EaD on-line  
como um processo educacional não presencial dotado de intencionalidade, a 
efetuar-se por meio de um ambiente digital de ensino e aprendizagem. Nesse 
processo, computador e internet são elementos tecnológicos imprescindíveis, 
assim como o são os elementos humanos: professores e alunos.  

Nessa definição está descartada, implicitamente, a concepção de EaD como 

atividade voltada para uma reprodução de situações anacrônicas próprias do modelo 

presencial de educação, muito embora, independentemente da abordagem utilizada, 

seja fundamental, conforme coloca M.E. Almeida (2004), 

“investir na criação de referências sobre tecnologias em EaD considerando-se os 

diferentes meios e linguagens que entrelaçam forma e conteúdo nas 

representações de fatos, fenômenos, conceitos, informações, objetos e 

problemas em estudo, o que implica em considerar docentes e alunos, sujeitos 

ativos da aprendizagem, comunicação, interação, seleção, articulação e 

representação de informações.” 
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Entendida a perspectiva adotada para este trabalho, uma das questões que ele 

pretende suscitar é se essa modalidade EaD on-line traz contribuições para mudanças 

educacionais de base ou se ela é apenas uma nova roupagem para um “caminhar 

suave”. A resposta está, sem dúvida, nas opções que cada um de nós fazemos a cada 

momento, e espero que esta pesquisa possa, longe de encerrar a questão, trazer 

subsídios para uma opção transformadora. Afinal, não podemos achar que temos nas 

mãos instrumentos em si revolucionários (computador e internet)...  

Antes de qualquer coisa, revolucionárias devem ser as pessoas que com eles 

trabalham ou trabalharão e, nesse sentido, os desafios e as dificuldades a serem 

superadas apenas começaram. Até porque, de acordo com recente pesquisa realizada 

pela Unesco sobre o perfil dos professores brasileiros com relação ao uso do 

computador, ainda temos grandes desafios pela frente: os números indicam que 

“somente 3% daqueles que recebem salário mínimo têm computador. Do total dos 

professores pesquisados, pouco mais da metade não tem computador em casa e 

59,5% não utilizam correio eletrônico”.10

Entretanto, e apesar das dificuldades, temos entusiasmo, vontade, autonomia 

(ainda que relativa) e poder (podemos ser, cada um de nós, um “cavalo de Tróia”11) 

“para virar o jogo”. Como bem coloca Cortella (2002): 

“Nós educadores, estamos, dessa forma, mergulhados nesta dupla faceta: nossa 

autonomia é relativa e, evidentemente, nossa determinação também o é. Por 

isso, não é uma questão menor o pensar nossa prática nessa contradição; o 

prioritário, para aqueles que discordam da forma como nossa sociedade se 

organiza, é construir coletivamente os espaços efetivos de inovação na prática 

educativa que cada um desenvolve na sua própria instituição” (p. 137). 

Percebe-se, de forma explícita, uma necessidade premente de se buscarem 

alternativas/soluções que contribuam para uma virada de jogo individual e coletiva no 

sentido da inclusão educacional de alunos e professores. Sobre isso, Almeida (2003c, 

p. 1) afirma que: 

                                        
10 http://www.unesco.org.br/noticias/index.asp. Acesso em: 01/06/2004. 
11 Metáfora usada por David Cavallo (MIT) para exemplificar o potencial que a tecnologia tem em 
promover mudanças na escola. Disponível em 
http://web.media.mit.edu/~paulo/publications/ICL2002Trojan.pdf. Acesso em: 04/09/2004. 
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“... não há como ignorar as possibilidades da EaD para a inclusão educacional de 

parcela considerável da população brasileira. Evidencia-se a necessidade de 

congregar esforços entre poder público, instituições de ensino, especialistas, 

pesquisadores e educadores a fim de aprofundar o debate sobre as concepções 

de educação, tecnologia e educação a distância, bem como desenvolver 

metodologias que favoreçam uma educação voltada à profissionalização 

associada ao desenvolvimento das potencialidades do ser humano e à melhoria 

de qualidade de vida.” 

E como proporcionar esse acesso com qualidade num país de dimensões 

continentais como o Brasil, no qual a produção intelectual ainda está polarizada em 

poucas regiões deste país-continente? Talvez não tenhamos uma resposta para essa 

pergunta, mas temos algumas possibilidades de ação. 

Assim, a EaD é também, em parte, uma resposta às demandas educacionais 

legítimas da sociedade contemporânea, demandas essas de acesso à Educação de 

qualidade para o enfrentamento das mudanças deflagradas por uma nova ordem 

mundial que se pauta, entre outros aspectos, pela globalização. 

Nessa linha de raciocínio, há que se considerar também a questão tecnológica 

que tem, mais do que nunca, servido de pano de fundo para a grande maioria das 

propostas em EaD. Almeida (2004, p. 1) contribui para a reflexão acerca da 

intensificação do uso das TICs12 : 

“A incorporação das TICs à EaD tornou essa modalidade educacional mais 

complexa devido às características da tecnologia digital de: propiciar a interação 

das pessoas entre si, das pessoas com as informações disponibilizadas e com 

as tecnologias em uso; ampliar o acesso a informações continuamente 

atualizadas; empregar mecanismos de busca e seleção de informações; permitir 

o registro de processos e produtos, a recuperação, articulação e reformulação da 

informação; favorecer a mediação pedagógica em processos síncronos ou 

assíncronos; criar espaços para representação do pensamento e produção de 

conhecimento.”  

E, além disso: 

                                        
12 TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) ou ICT (do inglês: Information and Communication 
Technologies). 
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“A educação com o uso das TIC´s, e a EaD por meio das TIC´s permitem 

aproximar elementos percebidos como irreconciliáveis à primeira vista, tais como 

digital e analógico, interior e exterior, proximidade e distância, forma e conteúdo 

etc., favorecendo estabelecer inter-relações entre os mesmos sem que cada 

elemento perca sua identidade” (Almeida, 2003b, p. 202). 

Portanto, o uso das TICs redimensiona a EaD, colocando-a em um patamar de 

reflexões do qual emergem, resignificados, os conceitos que sempre foram tão 

importantes para a Educação de forma geral, a saber: interação/relação professor-

aluno, construção do conhecimento etc... Isso me faz acreditar na relevância deste 

estudo: a EaD mostra um importante horizonte educacional a se considerar. Fernando 

Almeida (2004) estabelece a seguinte metáfora sobre as propostas educacionais que 

envolvem a EaD: 

“Quando construímos um curso que articula EaD, virtualidade e inclusão, 

estamos falando de uma guerra. De um lado, tratamos de esclarecer: que projeto 

humanizador temos em vista e que une nossos corações, mentes e forças? De 

outro, nos debruçamos sobre as tecnologias para delas lançarmos mão como 

instrumentos de nossa ação política. Quanto mais se dominam as tecnologias, 

com significado, mais reforçaremos a própria ideologia, os novos paradigmas ou 

as estruturas curriculares para a construção de uma sociedade mais justa e 

humana” (Almeida, F., 2004). 

Tendo em vista o momento atual de reformulação do papel da EaD no mundo 

diante da incorporação dos recursos das TICs e do crescimento das demandas de 

formação inicial e ao longo da vida profissional, a seguir apresento um breve resumo 

sobre algumas ações que envolvem EaD on-line na pós-graduação no Brasil e algumas 

referências no mundo. 

 
2. Panorama da EaD on-line na Pós-Graduação 

Mundialmente, existem experiências em EaD que têm sido fortalecidas pela 

seriedade que demonstram na condução das atividades. Especialmente aquelas 

relacionadas à graduação e pós-graduação. Ganham destaque países como Reino 

Unido, com a The Open University (http://www.open.ac.uk) e a Espanha, com a 

Universidad Nacional de Educación a Distancia  
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(http://www.uned.es/webuned/home.htm) e a Universidad Complutense de Madrid 

(http://www.ucm.es/), que há algumas décadas têm obtido considerável sucesso em 

suas ações na área. 

Com relação às experiências “pontas de lança” brasileiras em EaD, de acordo 

com pesquisa realizada no 1° semestre de 2004 na disciplina “Formação a distância de 

pesquisadores e professores”, no curso de “Pós-Graduação em Educação: Currículo” 

da PUCSP, não se evidenciam efeitos práticos de uma política pública voltada para o 

congraçamento de propostas e ações de EaD para a pós-graduação stricto sensu (com 

pesquisa). Sinal de que, talvez essa política pública efetivamente não exista. As 

iniciativas, raras, encontradas em nível de pós-graduação stricto sensu ficam por conta 

do mérito e empenho pessoal dos diretamente envolvidos nessa empreitada: grupos de 

professores e alunos que creditam a essa modalidade de educação algo mais do que o 

rótulo de modismo tecnológico. Como exemplo desse empenho, cito a disciplina 

analisada. 

Em abril de 2005, foi disponibilizado, por meio de documento eletrônico13, a 

minuta de decreto para a regulamentação da educação a distância (íntegra do 

documento está disponível no Anexo 4). O documento informa que, de acordo com as 

disposições e normas complementares da Capes, será possível a implementação de 

cursos de mestrado e doutorado na modalidade stricto sensu. Essa minuta parece 

prenunciar uma política que poderá contemplar as demandas pela educação a distância 

no pós-graduação stricto sensu. 

Em fevereiro de 2005, elaborei um levantamento sobre EaD na pós-graduação 

explicitando algumas instituições brasileiras que promovem ações nesse sentido14. Os 

resultados podem ser conferidos na tabela a seguir: 

                                        
13 http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/min_ead.pdf. Acesso em: 19/04/2005. 
14 Um levantamento mais detalhado apenas sobre cursos lato sensu a distância autorizados e instituições 
credenciadas pela Sesu (Secretaria de Educação Superior) pode ser encontrado no site: 
http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php?option=content&task=view&id=459&Itemid=298. Acesso em: 
17/02/2005. 
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INSTITUIÇÃO SERVIÇOS/SITE AÇÕES EM REALIZAÇÃO OU REALIZADAS 

PUCPR 

Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná 

Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada 
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia  

http://www.ppgia.pucpr.br/

O grupo de trabalho do LEAD vem desenvolvendo pesquisa em disciplinas ministradas no Programa de Pós-Graduação em 
Informática na Educação, Mestrado e Doutorado. 

Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação 

http://www.pgie.ufrgs.br/

CURSO A DISTÂNCIA: Especialização em Informática na Educação. Pós-graduação latu sensu 
http://www.cinted.ufrgs.br/espie2005/espie2005.htm

Laboratório de Educação a Distância: Pesquisa em Ciências Cognitivas e 
Semiótica

http://www.pgie.ufrgs.br/lead/

Grupo de estudos sobre Educação a Distância e Semiótica 

UFRGS 

Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul Secretaria de Educação a Distância 

http://www.ufrgs.br/sead/

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO: 
Cinted: Curso de Especialização a Distância em Informática na Educação
CURSOS DE EXTENSÃO: 
Faculdade de Arquitetura: ARAMIS - Ambiente de aprendizagem de computação
DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO: 
Faculdade de Educação:Tecnologia da Educação: ciência e técnica (Projeto Navegando na Educação Infantil)  
Instituto de Letras: Inglês Instrumental I
Inglês Instrumental IC
ICTA: Processamento de Alimentos de Origem Vegetal 
DISCIPLINAS DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
Faculdade de Medicina: Curso EaD sobre técnicas e desenvolvimento de currículo para educação a distância pela Internet 

PUCRS Virtual 

Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul 

Portal 

http://www.ead.pucrs.br/

Oferece cursos MBA, extensão, especialização e graduação. 

UnB  

Universidade de Brasília 

 

Núcleo de Educação a Distância http://www.cead.unb.br/
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: 
Processos de Alfabetização na Vida Adulta
CURSOS DE EXTENSÃO A DISTÂNCIA: 
Curso Prevenção do Uso Indevido de Drogas para Educadores de Escolas Públicas
Introdução à química geral
Tv na Escola e os Desafios de Hoje 
DISCIPLINAS DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
Aprendizagem Colaborativa em Rede 
Estética Literária  
Métodos e Técnicas de Pesquisa 
Métodos Quantitativos em Saúde 

Grupo de Trabalho integrando as quatro Pró-Reitorias e a CeCae. 

http://www.ime.usp.br/%7Eedist/index.php?target=listaprojetos

Funciona como um mini-portal dentro do site institucional da USP, para articulação, fomento e sistematização da educação 
a distância na Universidade de São Paulo. Possui um banco de dados com as iniciativas de professores desta instituição 
com a abordagem de educação a distância.  

http://www.vanzolini-ead.org.br/

Fundação parceira da Universidade 

Atua na formação de recursos humanos (professores e alunos), na geração de pesquisa e desenvolvimento em informática 
e educação à distância e produção e avaliação de software. 

Programa que reúne algumas iniciativas educativas via Internet 

http://educar.sc.usp.br/

Cursos de extensão universitária 

http://www.ciagri.usp.br/~cedeca/ Promove cursos visando a qualificação e requalificação profissional de técnicos e profissionais de ciências agrárias. 

USP 

Universidade de São Paulo 

 

 

Curso de Especialização em Energia e Automação Elétricas link quebrado 

Tabela 1 
Ações na EaD em pós-graduação on-line e respectivas instituições
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INSTITUIÇÃO SERVIÇOS/SITE AÇÕES EM REALIZAÇÃO OU REALIZADAS 

UNICAMP 

Universidade Estadual de 
Campinas 

 

Portal com iniciativas de EaD da Universidade 

http://www.ccuec.unicamp.br/EAD/

Sistema Nou-Rau, que implementa um serviço on-line para armazenamento e 
obtenção de documentos, provendo acesso controlado e mecanismos para busca em 

educação a distância. 

http://www.rau-tu.unicamp.br/nou-rau/ead/

O objetivo do Nou-Rau EaD é tornar-se uma biblioteca virtual colaborativa sobre 
educação a distância. Todo material disponibilizado poderá ser acessado por 
qualquer pessoa sem necessidade de cadastramento ou qualquer restrição. 

IEL Read in Web promove cursos livres a distância para a graduação. 

Laboratório de Pesquisa em Educação Matemática Mediada por Computador promove cursos de extensão 

NIB Núcleo de Informática Biomédica O Núcleo de Informática Biomédica da Universidade Estadual de Campinas é uma 
unidade acadêmica interdisciplinar dedicada à pesquisa, educação e serviços de extensão à comunidade, na área de 
aplicações da Informática nas Ciências Biológicas e da Saúde.(problemas de acesso ao Proxy) 

 

PUCC 

Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas 

 

Núcleo de Atendimento Remoto 

http://www.mestrado.nar.puc-campinas.br/ (link quebrado) 

http://www.nar.puc-campinas.br/edmc

(link quebrado) 

De 1988 a 2000 foi implantada uma metodologia de trabalho a distância, o que permitiu oferecer o Mestrado semi-presencial: 
Mestrado em Informática, com área de concentração em Gerenciamento de Sistemas de Informação 

COGEAE Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão 

http://cogeae.pucsp.br/

Oferece cursos nas seguintes áreas: 
Cultura Digital
Educação 
Língua Portuguesa 
Línguas Estrangeiras 
Tecnologia da Informação 
Vestibulandos 

PUCSP 

Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 

 

 
CED 

Pós-graduação em Educação: Currículo 

http://www.ced.pucsp.br

Usando a plataforma TelEduc, oferece várias disciplinas semi-presenciais, entre elas o objeto desta pesquisa: Formação de 
Professores em Ambientes Digitais 

UFG 

Universidade Federal de 
Goiás 

UFG Virtual 

Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação a Distância da. 

http://www.ufgvirtual.ufg.br/portal/index.php

http://www.ufgvirtual.ufg.br/portal/include/cursos.php

Oferece cursos de extensão totalmente a distância e semi-presenciais. 

 

UECE 

Universidade Estadual do 
Ceará 

NECAD 

www.necad.uece.br (site em manutenção) 

 Núcleo de Educação Continuada e a Distância da Universidade Estadual do Ceará 

 

Tabela 1 (continuação) 

Ações na EaD em pós-graduação on-line e respectivas instituições. Acesso aos links em: 17/02/2005 
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Das instituições elencadas anteriormente, a única que oferecia curso de 

mestrado stricto sensu a distância era a PUCCampinas, e este já se encontrava 

desativado na época em que se realizou o levantamento. Não há registros, até a 

presente data, de iniciativas concretas por parte das universidades para oferta de 

mestrado stricto sensu a distância ou semipresencial. Talvez seja esse o passo que 

ainda falta ser dado para que possamos ter a Educação a Distância como modalidade 

que pode encerrar qualidade e comprometimento. Entretanto, algumas experiências 

pontuais são realizadas como, por exemplo, a disciplina Educação, do Mestrado em 

Educação e Contemporaneidade da UNEB (Universidade do Estado da Bahia). 

Nesse sentido, o contexto desta pesquisa registra um diferencial: no segundo 

semestre de 2003, um grupo de professores do curso de “Pós-Graduação em 

Educação: Currículo” da PUCSP ofereceu a disciplina “Formação de professores em 

ambientes digitais” com produção de pesquisa pelos alunos e professores, que 

funcionou com suporte em ambiente digital e teve, ao longo de quatro meses, três 

encontros presenciais. Essas características a distinguem como uma disciplina a 

distância, com alguns encontros presenciais, inserida em um curso de pós-graduação 

com pesquisa, do tipo stricto sensu. A justificativa para o oferecimento dessa disciplina 

pode ser encontrada no relatório científico dos formadores (professores e monitores)15:  

“As justificativas para uma proposta dessa natureza são facilmente encontradas 

quando se constatam o avanço desses estudos na literatura mundial e a 

disseminação de programas dessa natureza, nos vários níveis de ensino, tanto 

na Europa, Reino Unido, como nos Estados Unidos da América. Portanto, 

Educação a distância é o desafio do futuro para a educação, oferecendo 

possibilidades para a formação que podem superar muitas vezes o trabalho 

estritamente presencial. No caso brasileiro, a necessidade de expansão dos 

cursos de Mestrado e Doutorado pelas diferentes regiões do país acarreta sérias 

dificuldades, por exigir o deslocamento de professores doutores de sua sede, 

para ministrarem cursos e orientarem teses e dissertações. De outra parte, a 

freqüência aos cursos instalados nos grandes centros, por parte desses alunos 

provenientes de regiões distantes, acarreta problemas de diferentes ordens 

                                        
15 ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de et al. Mestrado a distância. Relatório de Pesquisa. São 
Paulo: s. ed. PUCSP, 2003a. 

32 



pessoais e institucionais, decorrentes do seu afastamento temporário em busca 

de qualificação.” 

Mais à frente, nesse mesmo relatório, os formadores reafirmam o propósito, 

então, da construção de uma proposta de mestrado a distância com a qualidade e com 

os princípios e orientações preconizados no mestrado presencial daquela instituição 

(PUCSP). Essa é, portanto, uma experiência de disciplina que se desenvolveu com e 

pela pesquisa, a qual me foi dado o privilégio de, neste trabalho, poder analisar. 

 

2.1. O contexto da disciplina “Formação de professores em ambientes digitais” 
Foi com grande entusiasmo que freqüentei, no segundo semestre de 2003, a 

disciplina eletiva “Formação de professores em ambientes digitais”, oferecida no 2º 

semestre de 2003, na PUCSP, como parte do “Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Currículo”, Núcleo de Currículo e Formação na linha de pesquisa “Novas 

Tecnologias”. Os créditos dessa disciplina foram aproveitados pelos alunos de 

mestrado e de doutorado da PUCSP. 

Meu foco inicial era a mediação pedagógica ocorrida na disciplina como um todo, 

mas, com o passar do tempo, em decorrência das leituras, das orientações e do 

conseqüente refinamento da minha prática como pesquisadora, pude perceber a 

necessidade de recorte no meu objeto, conforme explicitarei posteriormente. 

De fato, a melhor recordação daquele semestre é esta: um grupo de professores 

e alunos altamente comprometido e envolvido numa nova experiência, diferente do que 

ocorre normalmente nas disciplinas da pós-graduação da PUCSP, que possui apenas 

um ou dois professores responsáveis. Esse contexto amenizou o momento de 

ansiedade que antecede e acompanha a coleta de dados para a pesquisa em especial 

porque exerci um papel duplo: fui aluna e pesquisadora da referida disciplina. 

 

2.1.1. Tempo e espaço da disciplina 

A disciplina em questão transcorreu dentro do período regular das disciplinas 

semestrais presenciais: 15 semanas, com uma carga horária de 225 horas divididas 

entre as interações realizadas a distância e os três encontros presenciais. Em 
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13/08/2003, ocorreu o primeiro encontro presencial, para discussão e negociação com 

os alunos sobre a realização das atividades a distância com base na interação virtual. O 

segundo encontro aconteceu em 15/10/2003. 

De acordo com o relatório científico, tanto o primeiro como o segundo encontro 

presencial  

“foram dedicados à discussão sobre a metodologia adotada, as ferramentas 

utilizadas no desenvolvimento das atividades, a avaliação das ações em 

desenvolvimento, bem como a análise de avanços, descobertas, dificuldades e 

estratégias adotadas para superá-las. Os conteúdos e as produções foram 

desenvolvidos nas interações virtuais e disponibilizados pelos alunos nos 

portfólios individuais ou dos grupos, conforme a natureza de sua criação.”  

No último encontro presencial, em 26/11/2003, realizou-se uma dinâmica de 

avaliação da disciplina. 

 

2.1.2. Formação do grupo e intencionalidade 

O grupo era constituído por dezesseis alunos, três professores (Profa. Drª. 

Maria Elizabeth B. de Almeida; Prof. Dr. Marcos T. Masetto e Profa. Drª Myrtes Alonso), 

três monitores (Adriana T. Y. Abrão, Ricardo C. Rodrigues e Rosângela de A. A. Duarte) 

e cinco professores observadores (Prof. Dr. Fernando José Almeida, Profa. Drª Ivani 

Catarina Fazenda, Prof. Dr. José Armando Valente, Profa. Drª M. Cândida de Moraes e 

Profa. Drª Marina G. Feldmann) os quais não interagiam com os alunos. 

A ementa da disciplina evidencia sua intencionalidade metodológica: 
“A disciplina pretende analisar paradigmas e concepções educacionais subjacentes, bem como 

metodologias e tecnologias integradas no desenvolvimento de projetos relevantes de formação 

de educadores em ambientes digitais realizados em distintas instituições. Nessa linha de 

investigação, os projetos serão analisados por meio de visitas virtuais e respectiva exploração 

dos ambientes digitais de suporte às atividades, com possível debate com profissionais 

responsáveis. As concepções teóricas sobre formação de educadores e tecnologia em 

educação serão estudadas a partir das evidências dos projetos analisados. 

A disciplina pretende trazer subsídios para a formação de educadores em nível de pós-

graduação stricto sensu.  
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Para que os alunos possam compreender as contribuições dos ambientes digitais à formação 

de educadores, as atividades da disciplina se realizarão com suporte na plataforma TelEduc, 

cujas vivências de interação, mediação e produção colaborativa de conhecimento permitirão 

refletir criticamente sobre a temática e construir referências teóricas e práticas.  

Serão produzidos relatórios de visitas, entrevistas comentadas e artigos, de modo a gerar 

material de referência para posterior publicação de uma revista eletrônica.”16

Como se pode notar, a disciplina tinha como objetivo, na qualidade de 

pesquisa, “verificar as possibilidades e limites de um pós stricto sensu na área em 

questão, desenvolvido basicamente on-line, procurando garantir uma aprendizagem 

efetiva e fundamentada sobre formação de educadores.”17 Esse objetivo principal 

estava entrelaçado aos temas trabalhados e aos objetivos específicos, por unidade, 

com respectivas metas, produtos e tempo estimado de realização, conforme mostra a 

tabela do próximo item. 

                                        
16 Ementa disponível no ambiente TeleEduc, cuja base de dados está na PUCSP. 
17 ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de et al. Mestrado a distância. Relatório de Pesquisa. São 
Paulo: s. ed. PUCSP, 2003a 
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2.1.3. Planificação da disciplina 
 A tabela abaixo resume a disciplina quanto a conteúdo, objetivos, metas e 
produtos, bem como no que diz respeito à distribuição destes no tempo. 
 

Unidade Objetivos Metas / Produtos Semanas 

1. Educação a 

distância 

(EaD) 

Pesquisar, discutir, refletir, 

intercomunicar-se e redigir 

vivências em EaD. 

Pesquisas em congressos, sites, 

etc. Elaboração de sínteses, 

produção de textos individuais e 

coletivos, interação, auto-

avaliação com produção de texto 

individual explicitando e 

justificando seu aproveitamento na 

unidade. 

04 

2. Formação de 

professores 

Processo de 

aprendizagem 

Pesquisar, estudar, 

debater, através de meios 

digitais, os paradigmas 

emergentes de 

aprendizagem e suas 

conseqüências para o 

papel do professor-

educador. 

Texto organizado a partir de 

debates. Produção de material 

comunicativo usando as diferentes 

formas de comunicação (visuais, 

auditivas, foto, música, filme, CDs, 

etc.). Elaboração de resultado de 

entrevista a distância. 

04 

3. Mediação 

pedagógica e 

digital 

Interação 

Exercitar a mediação e 

interação de pessoas e 

ferramentas entre os 

participantes da disciplina. 

Pesquisar e compreender 

os conceitos de mediação 

e interação do novo papel 

do educador que atua em 

EaD. 

Atividades de mediação e 

interação com feedback dos 

participantes. Elaboração de artigo 

sobre o tema para uma revista 

eletrônica. Redação de auto-

avaliação do aproveitamento da 

disciplina com relação a seus 

diferentes objetivos. 

04 

Tabela 2 
Planificação da disciplina “Formação de professores em ambientes digitais” 

É importante ressaltar que com relação aos conteúdos e às produções 

individuais e coletivas, esses foram desenvolvidos por meio das interações on-line e 

terminaram sendo disponibilizados no ambiente TelEduc, nos portfólios individuais ou 
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nos portfólios de grupo, conforme a especificidade. Outro item a destacar é a tônica 

dada pela disciplina à pesquisa (presente nos Objetivos das três unidades da disciplina) 

o que, por sua vez corresponde à demanda dos cursos de Mestrado e Doutorado, cuja 

especificidade está na pesquisa.  

 

2.1.4. Materiais 

Como material de apoio e, por extensão, como componentes metodológicos, a 

disciplina analisada fez uso de distintos materiais de apoio e mídias, tais como livros, 

imagens, filmes e textos em meio digital, além da plataforma TelEduc, com suas 

respectivas ferramentas.  

O TelEduc, como uma ferramenta para EaD, privilegia a liberdade para 

aprender e ensinar, pois suas ferramentas evidenciam uma preocupação pela 

valorização da produção individual e coletiva, bem como um entendimento claro do 

conhecimento como algo em construção. Apresenta uma grande possibilidade de 

customização do ambiente em si bem como de suas ferramentas, se colocando a 

serviço da proposta metodológica e dos objetivos de cada curso ou atividade que dele 

se utiliza. A natureza desse ambiente de aprendizagem oferece, assim, uma 

possibilidade ímpar de se pensar a questão da inter-relação entre colaboração e 

mediação, visto que, pela existência de espaços para exploração desses conceitos, 

podem-se criar situações para a solução de desafios propostos pelas atividades 

lançadas.  

“O TelEduc é um ambiente para a criação, participação e administração de 

cursos na web. Ele foi concebido tendo como alvo o processo de formação de 

professores para informática educativa, baseado na metodologia de formação 

contextualizada desenvolvida por pesquisadores do Nied (Núcleo de Informática 

Aplicada à Educação) da Unicamp.”18

                                        
18 http://teleduc.nied.unicamp.br/pagina/index.php (Acesso em: 20/07/2004). No mesmo endereço 
podemos encontrar a informação de que “o TelEduc foi desenvolvido de forma participativa, ou seja, 
todas as suas ferramentas foram idealizadas, projetadas e depuradas segundo necessidades relatadas 
por seus usuários. Com isso, ele apresenta características que o diferenciam dos demais ambientes para 
educação a distância disponíveis no mercado, como a facilidade de uso por pessoas não especialistas 
em computação, a flexibilidade quanto a como usá-lo, e um conjunto enxuto de funcionalidades. O 
TelEduc foi concebido tendo como elemento central a ferramenta que disponibiliza Atividades. Isso 
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As ferramentas do TeleEduc utilizadas nessa disciplina foram: Estrutura do 

Ambiente, Dinâmica do Curso,  Agenda, Atividades, Material de Apoio, Leituras, Mural, 

Fórum de discussão, Bate-papo, Correio, Perfil, Diário de bordo, Portifólio, Configurar e 

Sair. Uma descrição do uso das ferramentas do TelEduc na disciplina em questão, 

pode ser encontrada no Anexo 2. 

 

2.1.5. Ferramentas utilizadas 

Tendo em vista que a cada contexto de uso de uma tecnologia, ela é 

incorporada e recontextualizada, na Dinâmica do Curso foi apresentado o significado 

atribuído às ferramentas do TelEduc na disciplina, especialmente àquelas que foram 

priorizadas para utilização. Em Anexo 2, é possível encontrar de maneira detalhada 

este significado. 

A quantidade de acessos às ferramentas durante a realização da disciplina 

está apresentada no gráfico19 a seguir. Esse gráfico, juntamente com o material 

produzido ao final da disciplina, além de subsidiar a avaliação (dos alunos e dos 

formadores), revela, em última instância, a dinâmica da disciplina e indica a 

participação ativa dos alunos.  

                                                                                                                              
possibilita a ação onde o aprendizado de conceitos em qualquer domínio do conhecimento é feito a partir 
da resolução de problemas, com o subsídio de diferentes materiais didáticos como textos, software, 
referências na Internet, dentre outros, que podem ser colocadas para o aluno usando ferramentas como: 
Material de Apoio, Leituras, Perguntas Freqüentes, etc” 
19 Os dados foram extraídos da ferramenta Acesso do TelEduc, no período de realização da disciplina, 
entre os dias 01/08/2003 e 31/12/2003. 
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Quantidade de acessos do curso "Formação de professores em 
bientes digitais"
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Quantidade de acessos às ferramentas na disciplina 

“Formação de professores em ambientes digitais” 

 

Gráfico 1 

Número de acessos às ferramentas 

 

Os dados quantitativos revelados pelo Gráfico1 dão condições para interpretar as 

interações ocorridas durante a realização da disciplina, tanto para as interações 

síncronas (chat) quanto para as assíncronas (todas as demais), isto porque cada 

ferramenta possui uma linguagem intrínseca que lhe caracteriza e “a utilização de 

distintas linguagens é fundamental para mobilizar os alunos a expressar sentimentos e 

percepções diante dos desafios propostos, merecendo ser melhor investigada para 

expandir tal uso em outros cursos.” 20

Podemos auferir que as ferramentas mais acessadas foram Agenda (3.910), 

Fórum de Discussão (2.693), Portfólio (2.543) e Correio (1.693). Embora o chat (bate-

papo) constitua uma ferramenta eminentemente interativa, ele não fez parte das 

ferramentas mais acessadas, pois seu acesso é síncrono, ou seja, os participantes 

precisam estar conectados simultaneamente para participar. Vale lembrar que a soma 

do número de horas que o grupo interagiu a partir do chat foi de 19 horas e 59 minutos. 

                                        
20 ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de et al. Mestrado a distância. Relatório de Pesquisa. São 
Paulo: s. ed. PUCSP, 2003a. 
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Nem todos os alunos conseguiam participar de uma mesma sessão de chat devido ao 

sincronismo que caracteriza essa ferramenta. Entretanto, a ferramenta de bate bapo 

possibilitava acessar todo o conteúdo após a conclusão de cada chat. 

O número expressivo de interações nos Fóruns de Discussão (2.693) e Portfólio 

(2.543) sugere que a disciplina atingiu um grau elevado de interações multidirecionais 

em relação aos participantes da disciplina, o que pode ter possibilitado um ambiente 

adequado para trabalhos colaborativos, o qual merecer ser investigado. 

 

2.1.6. Metodologia da disciplina 

Alguns detalhes merecem destaque em relação à metodologia adotada pelo 

grupo de professores responsáveis pela disciplina. Esses detalhes foram relacionados 

no relatório dos pesquisadores, conforme se pode conferir a seguir: 
“A preocupação (...) de trabalhar com dados da realidade e da experiência dos 

estudantes apresentou-se, neste caso, da maior relevância para permitir a 

“ousadia” em termos de pesquisa, buscando idéias novas mesmo quando não 

consolidadas pela literatura. O fato de não termos partido da teoria para a 

prática, em busca de possíveis aplicações de modelos existentes, mostrou-se 

essencial para libertar os estudantes das “amarras teóricas”, exercendo uma 

atividade intensa de investigação ainda que em caráter exploratório, que permitiu 

o afloramento de dados e informações nem sempre visíveis sob a ótica da 

interpretação literária.  

Essa “coragem” foi estimulada pela mediação dos formadores que ao invés de 

definirem o caminho e apontarem as respostas, sugeriam novos modos de 

encaminhar a busca, ofereciam referências que poderiam auxiliar a pesquisa e 

encorajavam o avanço em novas direções. 

Isso tudo fica bastante evidenciado na forma como eram definidas as diversas 

etapas do trabalho, através de cuidadoso debate estabelecido entre os 

formadores, em recurso on-line de comunicação (lista de discussão ou chat) 

passando por várias fases de depuração até que se definisse a Agenda a ser 

publicada.21

A disciplina teve quase a totalidade da carga horária desenvolvida a distância. 

                                        
21 ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de et al. Mestrado a distância. Relatório de Pesquisa. São 
Paulo: s. ed. PUCSP, 2003a 
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Os escassos momentos presenciais foram eminentemente utilizados para ações 

programadas com vistas à integração do grupo e a encaminhamentos tecno-

metodológicos, em detrimento da discussão do conteúdo, já em estudo nas atividades 

não presenciais (Krüger e Cerqueira, 2004). 

Dessa forma após o primeiro encontro presencial da disciplina, no qual houve a 

apresentação dos alunos e das propostas e objetivos do curso com o levantamento de 

temas de interesse dos alunos, os trabalhos a distância tiveram início. Leituras, 

pesquisas teórica e bibliográfica sobre os temas, participação nos fóruns referentes aos 

mesmos temas estudados, respostas às mensagens de correio, acesso à agenda foram 

solicitados pelos formadores. Simultaneamente a Agenda era atualizada 

quinzenalmente, no máximo, para atender às demandas dos alunos. O Mural era 

alimentado pelos formadores e alunos e os portfolios eram alimentados com as 

produções individuais e coletivas dos alunos que se organizavam a distância. Sessões 

de bate-papo eram agendadas para discussão dos temas dos alunos e de outros temas 

pertinentes à disciplina. A cada agenda nova ou dependendo da necessidade, as 

ferramentas Leituras e Material de Apoio eram “alimentadas” com subsídios 

necessários às reflexões dos alunos. O papel dos monitores nesta metodologia foi 

fundamental dada a dinamicidade e complexidade do ambiente bem como o 

atendimento personalizado oferecido aos alunos.  

É importante esclarecer que os alunos foram distribuídos em seis grupos de 

trabalhos. Os temas dos grupos resumiam os focos de pesquisa de cada equipe no 

âmbito dessa disciplina e foram estabelecidos em conjunto por formadores e alunos a 

partir da proximidade das problemáticas levantadas pelos próprios alunos: avaliação, 

autoformação, construção do conhecimento, design educacional, reflexão sobre ação e 

mediação pedagógica. Cada grupo ficou sendo articulado, prioritariamente, mas não 

exclusivamente, por dois formadores e por dois monitores. Um dos produtos finais 

desses grupos foi, como já afirmado anteriormente, uma produção teórica acerca do 

tema específico de cada um deles. 

Os alunos foram constantemente desafiados e estimulados a contribuir no 

ambiente sob a forma de exposição pessoal, estabelecendo uma relação de 
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dialogicidade. Foram também solicitados quanto à produção de artigos conforme pode-

se observar na Tabela 2 explicitando o caráter de compromisso com a produção teórica, 

que é um marco dos cursos stricto sensu. 

Esse tipo de solicitação aconteceu, de forma direta ou indireta, em quase 

todas as ferramentas que permitem interação. 

 

2.1.7. Os chats 

Pelas características intrínsecas (síncrono) e extrínsecas do chat (ele é uma 

ferramenta disponível na maioria dos ambientes de aprendizagem on-line), obtém-se 

um locus privilegiado para estudar a mediação pedagógica. No chat, essa mediação 

pode acontecer em tempo real, de maneira multidirecional (de um para todos, de todos 

para um e de todos para todos) e de forma mais espontânea (não sendo possível 

prever com certeza, no início de um chat, o rumo que ele tomará, uma vez que a 

comunicação se estabelece de modo próximo à oralidade), e sem as imposições da 

norma culta da língua (Marcuschi, 2004 e Araújo, 2004). Esses mesmos autores 

também consideram que no chat a língua se desenvolve com base em novos gêneros 

de discurso. 

Na ferramenta de chat disponível no TelEduc, prevalece o recurso da escrita 

em detrimento do uso de recursos semióticos22. Os chats analisados pertencem à 

classificação denominada por Fonseca (apud Araújo, 2004, p. 100) como “chats de 

texto”. A partir desta, ele ainda estabelece três subclassificações: “chats de texto livre”, 

“chats de texto moderado” e “chats de texto especial”. Interessa, para o presente 

estudo, o “chat de texto especial”, pois ele pressupõe “a presença do moderador e de 

um tópico definido” (...) e conta, ainda, “com o horário e a data previamente 

combinados”. 

Segundo Araújo (2004, p. 91), a conversação em tempo real que encontramos 

nos chats é fruto da “transmutação do diálogo cotidiano”, que por sua vez nos remete à 

                                        
22 Um exemplo de recurso semiótico são os emoticons, do inglês emotion + icons (ícones de emoção), 
que nada mais são do que combinações de caracteres do teclado do computador, e que cumprem o 
papel de expressar emoções durante o chat. 
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idéia da língua dentro do contexto da interação humana. Esse mesmo autor defende, 

também, que o chat é “oriundo do que Bakhtin chama de diálogo cotidiano” e “da 

conversação face a face, pois as marcas do diálogo permanecem no chat” inter-

relacionando as características da língua oral com a escrita (Ibid pp. 94-95). Araújo 

ainda classifica o chat como uma “prática linguajeira” da web (p. 96), e afirma que “em 

relação a uma possível aplicação dos rótulos bakhtinianos” ao gênero chat, este é um 

“gênero de natureza híbrida, pois funde oralidade e escrita em um mesmo suporte, a 

tela do computador, e em um mesmo evento sócio-interacional” (pp.108-109). Finaliza 

sua análise de forma cautelosa ao afirmar que o chat “trata-se de um gênero que está 

se estabelecendo” e “os estudos sobre ele ainda são pouquíssimos e estão 

acontecendo isoladamente” (p. 98). Essa análise reflete a emergência de entendimento 

do chat, em contextos educacionais, como um repositório de inter-relações que pode 

possibilitar novas compreensões sobre esses mesmos contextos. É como coloca 

Gervai (2004, p. 82), em relação à análise dos chats com objetivos educacionais 

acreditando que este recurso  

“possa ser particularmente apropriado para abordagens de aprendizado 

colaborativo que enfatizem a interação grupal, no entanto, pouco sabemos 

sobre os benefícios da utilização desse espaço para aprendizagem. É 

importante, então, conduzir estudos sobre esta ferramenta como instrumento de 

ensino/aprendizagem. 

Do ponto de vista temporal, os chats mantêm uma proximidade com a sala de 

aula tradicional, uma vez que há a necessidade de que todos os envolvidos (alunos e 

professores) estejam conectados simultaneamente, “presentes virtualmente” 

(sincronismo). As similaridades, no entanto, param por aí: o “controle” da sala de aula 

tradicional se desfaz diante da confluência de vozes em um espaço em que muitas 

vezes todos querem falar ao mesmo tempo (e muitas vezes falam!), e no qual ocorrem 

os mais diferentes tipos de distúrbios técnicos (problemas técnicos com o computador, 

velocidade e tipo de conexão do computador à internet, dificuldade de digitação etc). 

Além disso, a natureza das relações nesse ambiente, bem como as formas de 

acompanhamento dos trabalhos, expressa um novo paradigma no intercâmbio entre 

professor (aquele que ensina) e aluno (aquele que aprende). Esse fato é corroborado 
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por Paiva (apud Marcuschi, 2004, p. 55), ao distinguir o uso dos chats educacionais23 

segundo práticas colaborativas abertas e democráticas: 

“Nas comunidades virtuais de aprendizagem, abandona-se o modelo de 

transmissão de informação tendo a figura do professor como o centro do 

processo e abre-se espaço para a construção social do conhecimento através 

de práticas colaborativas. Assim, as dúvidas dos alunos são respondidas pelos 

colegas e deixam de ser responsabilidade do professor.” 

Podemos observar, abaixo, na transcrição de um trecho de um chat de 

18/09/2003 entre formadores e alunos – chat que tratava sobre os temas de pesquisa 

de cada aluno – a confirmação da idéia explicitada no parágrafo anterior. 

(09:59:35) P3 fala para Todos24: A4, talvez pudéssemos marcar algum momento em que você 

nos fale um pouco da contribuição das teorias de Maturana para o ensino e a aprendizagem. O 

que acha disso? 

(09:59:53) A4 fala para M1: M1, é bastante denso. Eu sou suspeita a falar, pois tomei-os como 

referencial teórico de minha pesquisa... 

(10:00:57) A4 fala para P3: Prof. P3, terei o maior prazer...Procurarei fazer uma coisa bem 

didática, pois essas teorias são um pouco densas... (Chat 4 - 18/09/2003) 

Os chats coletivos realizados na disciplina (ao todo foram dezoito) tiveram 

sempre um número considerável de participantes (de treze a quinze pessoas, quando 

se organizava um chat geral, direcionado para o grupo todo), e eram agendados 

previamente pelos formadores para toda a turma ou para os membros de um grupo 

específico, a fim de atender as demandas e necessidades que entre eles surgissem. A 

tabela25 a seguir mostra data, duração e participantes dos chats estudados.  

                                        
23 Marcuschi (2004) classifica o chat educacional ou “aula chat” como “interações síncronas (...) com 
finalidade educacional, geralmente para tirar dúvidas, dar atendimento pessoal ou em grupo, e com 
temas prévios” (p.28). 
24 Embora a fala esteja dirigida para “Todos”, de fato P3 está se dirigindo para A4. Essa “confusão” de 
destinatários ocorreu em quase todos os chats. Quando o emissor não escolhia o destinatário, a 
mensagem aparecia na tela endereçada a “Todos”. É um padrão do TelEduc. Os emissores resolviam 
essa situação identificando no corpo da mensagem para quem ela se destinava, conforme se pode 
observar nesse exemplo. 
25 Está disponível no Anexo 3 outra tabela com maior número de detalhes. 
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Número 
do chat 

Data Duração Participantes 

1 13/08/2003 0:34:06 Coletivo 

2 27/08/2003 1:10:53 Coletivo 

3 04/09/2003 1:23:28 Formadores 

4 18/09/2003 1:13:56 Formadores e alunos 

5 18/09/2003 1:00:05 Formadores e alunos 

6 22/09/2003 1:18:00 Formadores e alunos 

7 23/09/2003 1:13:59 Formadores e alunos 

8 24/09/2003 1:20:05 Alunos 

9 24/09/2003 1:08:29 Formadores e alunos 

10 24/09/2003 1:12:26 Formadores 

11 29/09/2003 1:10:02 Formadores e alunos 

12 02/10/2003 1:09:36 Formadores e alunos 

13 03/10/2003 0:23:35 Alunos 

14 06/10/2003 0:54:40 Formadores 

15 08/10/2003 1:14:04 Coletivo 

16 20/10/2003 1:34:10 Formadores 

17 05/11/2003 1:13:43 Coletivo 

 
Tabela 3 

Data, duração e participantes dos chats 

Não houve uma escolha prévia dos chats que seriam analisados, pois o 

pressuposto inicial contemplou a hipótese de que todos os chats poderiam ser objeto 

de estudo em potencial. Da leitura inicial de todos os chats o critério de escolha deste 

ou daquele trecho foi a convergência do conteúdo encontrado com os estudos teóricos 

realizados durante este trabalho. 

De acordo com o relatório de pesquisa dos professores da disciplina, os chats 

objetivaram “reavivar o debate e estimular o intercâmbio de informações”, com a 

vantagem de que “o conteúdo discutido ficava disponível a todos, para posterior leitura 

e comentários em fóruns específicos. O espaço permaneceu aberto durante todo o 
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período de desenvolvimento da disciplina, para livre uso dos alunos, que poderiam 

realizar encontros virtuais”26 sem agendamento prévio ou solicitação de permissão. 

No próximo capítulo, outras discussões acerca dos chats serão explicitadas a 

fim de concorrer para a delimitação e o encaminhamento do problema. 

                                        
26 ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de et al. Mestrado a distância. Relatório de Pesquisa. São 
Paulo: s. ed. PUCSP, 2003a 
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CAPÍTULO III 

DESENROLANDO OS FIOS 
“O que me faz esperançoso não é a certeza do achado, mas mover-me na busca.” 

Paulo Freire 

1. A origem do problema 

No capítulo anterior, radiografei a disciplina “Formação de Professores em 

Ambientes Digitais”, integrante do Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo, da linha de pesquisa Novas Tecnologias da PUCSP. A disciplina, 

desenvolvida no segundo semestre de 2003, e concluída como disciplina-piloto para o 

estudo da viabilização de pós-graduação stricto sensu a distância, me forneceu o 

contexto e, conseqüentemente, o problema da pesquisa. Outros elementos da 

problemática (ou fios da mesma meada) também colaboraram para a definição do 

problema: 

 o estudo de ações brasileiras de EaD on-line na pós-graduação 

stricto sensu descritas anteriormente no Capítulo II; 

 minha história de vida, juntamente com minhas experiências 

anteriores de mediação pedagógica na escola onde trabalho, 

descritas na Introdução desta dissertação; 

 as concepções teóricas sobre e educação e tecnologia estudadas 

na disciplina analisada, bem como as abordadas nas várias 

disciplinas cursadas durante o curso de mestrado. 

 

2. Definição do problema 

Desse modo, defino o problema na forma de uma pergunta, diante da qual me 

comprometo a elaborar, posteriormente, reflexões, bem como outras questões e outras 

possibilidades de investigação, num movimento espiralado, buscando compreender a 

realidade analisada e construir conhecimento sobre ela. Assim, o problema é:  
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Quais as características da mediação pedagógica, em situações de chat 
educacional, que criam condições para a colaboração na disciplina “Formação de 
professores em ambientes digitais” ? 

 

3. Delimitação do problema 

Identifiquei a urgência em investigar a mediação pedagógica em ambientes 

digitais de ensino e aprendizagem a distância e, mais especificamente, nos chats 
27(bate-papos) realizados na disciplina. Esses chats, por sua vez, fizeram parte da 

metodologia desenvolvida na disciplina analisada.  

Marcuschi (2004, p. 43) lembra que o chat foi transformado em “um dos 

gêneros mais praticados da civilização digital”. Esse potencial de comunicação 

denuncia, enfim, seu potencial pedagógico. Na disciplina analisada, o chat não foi a 

ferramenta com o maior número de acessos. Porém, como é uma ferramenta síncrona, 

é pertinente lembrar que cada chat realizado indica várias pessoas conectadas 

simultaneamente e envolvidas no mesmo objetivo, representando dezenas de minutos 

de interação. 

Araújo (2004, p. 109) esclarece que o chat é um novo gênero28, “híbrido, pois 

funde oralidade e escrita em um mesmo suporte, a tela do computador, e em um 

mesmo evento sócio-interacional”, cuja essência é o diálogo cotidiano29, transmutado 

pelo universo da web30. 

Os chats, ao possibilitarem situações de ensino-aprendizagem, trazem uma 

idéia de sala de aula digital. Nesse sentido, tornam-se diferentes daqueles chats que 

ocorrem de forma anárquica pela internet, podendo ser classificados como chats 

educacionais. Segundo Marcuschi (2004 p.53), são denominados chats educacionais 

aqueles que apresentam as seguintes características: 

                                        
27 Para mais detalhes sobre o “nascimento” do chat, um bom começo é: 
http://daniel.haxx.se/irchistory.html. Acesso em: 10/01/2005. 
28 O autor o chama de gênero emergente (p. 94). 
29 Grifo do autor para designar um conceito bakhtiniano. 
30 A palavra web, aqui, é sinônima de internet. 
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• Os participantes (alunos) se conhecem ou são identificados por seus 

nomes; 

• O acesso é limitado aos alunos; 

• Não é hábito usar apelidos; o anonimato não é bem-vindo; 

• Sua intencionalidade está relacionada a conteúdos que dizem 

respeito ao grupo participante; 

• Podem funcionar como plantão de dúvidas e/ou aconselhamento; 

• Por definição, há a figura do professor, e os demais participantes são 

classificados como alunos. 

Deve-se, porém, acrescentar que pode haver ou não um mediador (alguns dos 

chats analisados tinham essa figura, outros a prescindiam), que é o responsável-oficial 

em articular, encaminhar, provocar e por vezes “animar”31 as discussões que 

acontecem nos chats. 

Parto do princípio, então, de que houve mediação pedagógica presumida nos 

diálogos (interações) mantidos nesses chats. Sob esse ponto de vista, Bakhtin (apud 

Araújo, 2004, p. 92) coloca que “a língua é vista, não como um sistema estável, mas 

como um lugar de interação humana”. Assim, é importante observar que a ausência de 

mediação pedagógica, o que seria de certo modo uma aberração, também é uma forma 

de mediação: é como ouvir a “voz do silêncio”. 

 

4. Justificativa 

As leituras sobre a história e os contextos da EaD no Brasil (conforme se 

observa no Anexo 1), bem como a pesquisa sobre as ações de EaD aqui desenvolvidas 

para a pós-graduação (que se verá adiante), possibilitaram o entendimento sobre o 

potencial dessa modalidade de educação para um país de dimensões continentais 

como o nosso e, ao mesmo tempo, evidenciaram a carência de ações promovedoras da 

pós-graduação com pesquisa (stricto sensu) a distância. 

                                        
31 Do latim “dar vida”. 
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Portanto, como proposta, e, também como ação diferenciada, a disciplina 

“Formação de professores em ambientes digitais” propiciou a reflexão sobre o uso das 

tecnologias da informação e comunicação e a discussão de seu impacto na construção 

de conhecimento e na mediação pedagógica. Nasceu daí a idéia de que, baseando-me 

nos resultados dessa disciplina, refletidos tanto na qualidade dos artigos32 produzidos 

como nos relatos33 de alunos, seria bastante proveitoso estudar pelo menos alguns de 

seus aspectos, a fim de torná-la referência para futuras ações envolvendo EaD em 

ambientes digitais (on-line), especialmente na pós-graduação. 

Assim, é importante mencionar o que me respaldou na delimitação, como objeto 

de estudo, da mediação pedagógica existente nos chats ocorridos na disciplina 

analisada: 

 o antecedente exercício de uma atividade profissional; 

 a pré-ocupação pessoal; 

 a urgência (como se verá a seguir) que o tema mediação 

pedagógica suscita para o entendimento das inter-relações nos 

ambientes digitais de aprendizagem; 

 a possibilidade de ver emergir das situações espontâneas, entre 

alunos e entre alunos e professores, aspectos relacionados ao 

ensino e à aprendizagem. 

                                        
32 Os artigos “Articulações entre ambientes digitais de aprendizagem e a formação de professores 
reflexivos” e “Autonomia e construção colaborativa de conhecimento: a relação necessária a processos 
de autoformação”, foram apresentados no XXIV Congresso da Sociedade Brasileira da Computação WIE 
- Workshop (Salvador, 2004), sendo que o segundo foi selecionado em primeiro lugar dentre os 114 
artigos recebidos. O artigo “abordagens pedagógicas presentes no design educacional de cursos a 
distância”, fruto também dessa disciplina, foi publicado no Virtual Educa 2004 e está disponível on-line 
em http://www.virtualeduca.org/2004/es/actas/13/3.13.24.doc. Acesso em: 12/03/2005. 
33A12: “Foi a disciplina que eu mais li. Não tem que esperar o professor, a gente tem que ir em busca. 
Houve desdobramentos que não têm a ver com a questão da tecnologia. Por exemplo, em meu trabalho 
como coordenadora pedagógica, as leituras sobre formação de professores e também a importância da 
escrita me permitiram criar uma nova forma de comunicação com os professores da escola.” 
A10: “Levei a experiência deste curso para a escola e a realizo com segurança com os professores. 
Estudando aqui e agindo na escola. Meu sonho como educadora é conseguir atuar como os formadores 
deste curso, que não dão respostas prontas, mas estão sempre encaminhando e não deixam o aluno só.” 
A6: “Compromisso com o outro no processo de escrever o texto. Colocar-se no lugar do outro.” 
A11: “Busquei mais leituras do que na disciplina de formação de professores. Dentro da temática geral 
cada um procurou o seu foco.” 
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Tem-se aí, com efeito, um grande desafio, pois, quando integramos mediação 

pedagógica com as novas tecnologias da informação e comunicação (TICs), estamos, 

na realidade, “pensando na formação de novos hábitos de aprendizagem e de novas 

formas de agir enquanto professor e tudo isso requer tempo, maturidade e novas 

aquisições” (Alonso, 2001, p. 155). 

Esses novos hábitos são mediados por um contexto social que solicita o olhar 

crítico no sentido de entender quais as possibilidades que deles emergem e que 

proporcionam novas aquisições, bem como rupturas. O que desejo com este estudo é 

que, ao debruçar-me sobre o tema mediação pedagógica e EaD, possa contribuir para 

alcançar essa maturidade e desenvolver novas e distintas competências, “as quais, 

conforme a abrangência do projeto pedagógico, podem ser assumidas por um único 

profissional ou por uma equipe cuja composição varia de acordo com as características 

do projeto” (Almeida, 2004, mimeo). 

Cabe aqui uma referência ao “professor coletivo”34 (Belloni, 1999, p. 81), 

conceito que analisa o papel que o docente vem assumindo nas gestões de cursos 

vinculados à EaD, qual seja, o de um profissional com habilidades mais complexas e 

que reúne em si competências que às vezes só são encontradas em um grupo 

multidisciplinar. Assim, retomo aqui, a idéia explicitada anteriormente, de que ao 

debruçar-me sobre EaD estou, na realidade, com um olhar voltado para a educação. A 

EaD não suscita, porém, uma educação nova. O que ela requer, de fato, são 

profissionais com novas habilidades, as quais vêm sendo definidas, determinadas e 

requisitadas à medida que se avança no entendimento deste novo paradigma que se 

coloca como desafio para todos os educadores: como usar, e bem, as tecnologias 

digitais. 

Essa reflexão nos mostra que o papel do professor está passando por um 

redimensionamento face às novas demandas (mais complexas) suscitadas pela EaD: 

gestor, monitor, técnico, moderador, tutor, desenvolvedor, designer, sendo sempre, na 

essência, o professor que, confrontado com novos contextos, terá de procurar 

desenvolver, como em qualquer outra profissão, habilidades para uma ação coerente e 
                                        
34 A autora afirma que na EaD há uma tendência na “transformação do professor de uma entidade 
individual em uma entidade coletiva” (p.81). 
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centrada nos objetivos que se quer atingir, seja ele professor coletivo ou profissional 

integrante de uma equipe. 

Talvez seja este o novo paradigma do professor envolvido em projetos de EaD: 

um professor a posteriori e não a priori, ou seja, seu papel será definido de trás para 

frente, de acordo com as necessidades que vão sendo “coladas” no processo de ensino 

e aprendizagem a distância, e que podem, no máximo, ser apenas “rascunhadas”, 

nunca “passadas a limpo” a priori. Esse profissional deverá estar sempre aberto para o 

novo, para o porvir. Julgo conveniente reproduzir aqui algumas palavras de Kenski 

(2003, p. 30) sobre o tópico: 

“As velozes transformações tecnológicas da atualidade impõem novos ritmos e 

dimensões à tarefa de ensinar e aprender. É preciso estar em permanente 

estado de aprendizagem e de adaptação ao novo. Não existe mais a 

possibilidade de considerar a pessoa totalmente formada, independentemente do 

grau de escolarização alcançado.” 

Por fim, assistimos a um movimento de reflexão sobre a formação e renovação 

de novos conceitos relacionados à EaD, fato que possivelmente encontre explicação na 

transitoriedade do tema (Peters, 2003)35. Embora reflitam o “estado da arte” em EaD, as 

reflexões até aqui colocadas tentaram traduzir indagações que a transcendem, voltando 

seu caráter inquisitivo para preocupações educacionais do novo milênio36. A passagem 

de um milênio a outro trouxe questões de fim de século que colocam o homem num 

emaranhado de complexidades cuja tessitura só poderá ser compreendida à luz de um 

olhar contemporâneo. Para o professor resta, ainda, uma outra complexidade: a de se 

deixar ser aluno. 

 
5. Metodologia 

Das ferramentas disponíveis no TelEduc, o bate-papo37 é a única com interação 

escrita síncrona, característica essa que a torna única, no contexto da disciplina 

analisada, além da possibilidade que confere de análise da mediação pedagógica. 

                                        
35 O autor coloca que “a educação a distância é um formato de ensino e aprendizagem que não é de 
forma alguma definido e fixo. Pelo contrário, sempre esteve em estado de transição” (p.67). 
36 No capítulo seguinte, essa idéia será abordada, novamente, de maneira mais aprofundada. 
37 No TelEduc a ferramenta chat chama-se, literalmente, bate-papo (que em inglês é chat). 
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Todos os chats realizados na disciplina ficaram registrados no TeleEduc, possibilitando 

um resgate integral dos conteúdos. 

A “matéria-prima” de análise foi armazenada em meio digital, a saber, os chats 

ocorridos durante a realização da disciplina, as mensagens postadas nos portfólios 

individuais e de grupo, o relatório produzido por Krüger e Cerqueira (2004) no semestre 

subseqüente à realização da disciplina, e o relatório38 científico dos formadores. Além 

destes, utilizei também um diário de bordo itinerante39 como instrumento de registro 

pessoal, no qual, desde o início da pesquisa, registrei dados colhidos e inferidos, e no 

qual, posteriormente, inscrevi avanços, angústias, medos, insights e toda a sorte de 

observações que se faziam necessárias. 

Fui aluna e pesquisadora. Sujeito e parte do objeto. Por isso, a fim de evitar os 

equívocos decorrentes dessa dupla função não priorizei – se bem que não os tenha 

excluído da análise - os chats dos quais não participei, para assim construir o caminho 

de entendimento de seu conteúdo. 

A linha metodológica de investigação indica a opção pela pesquisa qualitativa, 

na modalidade estudo de caso, uma vez que a análise delimitou-se aos chats da 

disciplina em questão, sem a pretensão de se enveredar para estudos comparativos. 

Em Menga e Ludke (1986, p. 13) lê-se que a pesquisa qualitativa “envolve a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a 

perspectiva dos participantes”. Essas autoras afirmam, ainda, que a pesquisa 

qualitativa possibilita a emergência não só dos significados visíveis como também dos 

perceptíveis dos sujeitos do universo de estudo pela interpretação sensível do 

pesquisador, abarcando, assim, as realidades existentes sob formas de múltiplas 

construções mentais, locais e específicas. 

                                        
38 ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de et al. Mestrado a distância. Relatório de Pesquisa. São 
Paulo: s. ed. PUCSP, 2003a. 
39 Esse diário me acompanhou nos dois anos que me dediquei a este trabalho. Anotei nele toda a sorte 
de informações (registrei os fatos, descobertas, indagações, indicações, investigações, dúvidas, 
dificuldades, decisões, justificativas, referências bibliográficas e webgráficas, caminhos prováveis, 
resultados, análises possíveis e inferências pessoais, sem critério (a priori), o que se constituiu em um 
elemento indispensável para o encaminhamento da análise dos dados. 
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O estudo de caso, por sua vez, permite explorar o contexto de instâncias 

particulares, possibilitando observar e interpretar as inter-relações de ordem exterior e 

interior dos dados observados. O método de estudo de caso implica um exame 

intensivo e em profundidade de diversos aspectos de um mesmo fenômeno.  É o 

estudo de um fenômeno exclusivo que, por meio de uma análise profunda, procura 

obter a máxima compreensão deste e, de certa forma, estabelecer generalizações. 

Assim, “quando queremos estudar algo singular, que tenha um valor em si mesmo, 

devemos escolher o estudo de caso” (Menga e Ludke, 1986, p. 17). Também em Laville 

& Dionne (1999) encontramos que a  
“vantagem mais marcante dessa estratégia de pesquisa repousa, é claro, na 

possibilidade de aprofundamento que oferece, pois os recursos se vêem 

concentrados no caso visado, não estando o estudo submetido às restrições 

ligadas à comparação do caso com outros casos” (p. 156). 

Para identificar algumas possibilidades de análise, adotei o modelo aberto de 

Laville e Dionne (1999, p.219). Para esses autores, as “categorias de análise” não são 

definidas a priori. Assim, ao começar a análise dos dados, elas se estruturam durante 

esse processo, ao mesmo tempo que ganham legitimidade. 

Na análise trabalhei, preferencialmente, com os dados de forma qualitativa. Não 

que despreze o aspecto quantitativo da pesquisa (a análise quantitativa geral da 

disciplina está reunida em Anexo 3). Pelo contrário, os dados quantitativos apontam 

aspectos a investigar, explicitam informações, cujas interpretações levam a reflexões 

significativas. Porém, dada a natureza dos dados armazenados (registro de fórum, 

portfólios, chats e mensagens de correio), optei, a priori, pela abordagem qualitativa. 

Quanto aos dados não quantificáveis, reproduzo aqui uma consideração de 

Morin, que critica o erro formalizante/quantificante que dominou as ciências e promoveu 

a idéia de que “aquilo que não é quantificável e formalizável não existe ou só é a 

escória do real. É um sonho delirante porque nada é mais louco do que a coerência 

abstrata” (Morin, 2003, p. 189).  

No jogo de leitura-reflexão-depuração dos dados, muitas informações 

importantes sobressaem. A teoria que encoraja o entendimento dessas informações 

emerge, dialeticamente, do enfrentamento do material coletado, de tal forma que se 
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torna difícil distinguir se estou me valendo da teoria para interpretar os dados ou se os 

dados me apontam a teoria. Há uma dança, um jogo lúdico entre reflexão e teoria. 

Freitas (2003, p. 37) explica esse “fenômeno” como um “jogo dialógico em que o 

pesquisador constrói uma compreensão da realidade investigada transformando-a e 

sendo por ela transformado”. 

Pela quantidade dos dados disponíveis para análise, confesso que não foi 

tarefa fácil ater-me ao que era essencial. Conforme se ampliavam a maturidade das 

leituras e a percepção da pesquisadora (há uma variável interdependente entre esses 

dois momentos), pude reconstruir o termo mediação pedagógica e descobrir como esta 

foi sendo desenhada nas interações registradas dos chats da disciplina analisada. Essa 

reconstrução desvelou elementos constitutivos sobre a mediação pedagógica em 

ambientes digitais de aprendizagem: intermediação e co-mediação. 

Tais elementos constitutivos a brotar primeiramente dos dados foram a base 

para o entendimento de como se deu a mediação no contexto analisado.  

No início, ainda pouco amadurecida teoricamente, fiz algumas leituras “livres” 

dos chats, pelas quais ia destacando com, post-it, os elementos que se sobressaíam 

seja por “insinuar” a mediação pedagógica propriamente dita, seja por elucidar o 

contexto. 

Num segundo momento, já mais amadurecida em relação às questões teóricas, 

fiz uma releitura dos chats pela qual tentei identificar as passagens em que a mediação 

pedagógica emergia, cruzando com os momentos de colaboração, pois promover 

situações de trabalho colaborativo era um dos objetivos da disciplina, conforme descrito 

no relatório científico dos formadores: “(...) um dos objetivos da disciplina era favorecer 

o desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre os participantes, deslocando o 

centro do processo de ensino do professor para o grupo de aprendizagem.”40

Numa visão mais aguçada de pesquisadora, os dados foram, de certa forma, se 

reconstruindo, e mostrando relevâncias até então ignoradas. 

                                        
40 ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de et al. Mestrado a distância. Relatório de Pesquisa. São 
Paulo: s. ed. PUCSP, 2003a. 
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Para uma melhor compreensão dos diálogos existentes nos chats, foi feita uma 

textualização desses diálogos baseada em Gattaz (1996). Esse recurso foi empregado 

como um procedimento de transcrição dos resultados e não como uma forma de análise 

dos dados, seguindo a orientação do autor citado de que “o texto deve ser ‘limpo’, 

‘enxuto’ e ‘coerente’ (...); sua leitura deve ser fácil, ou compreensível, o que não ocorre 

com a transcrição literal” (p.135). Dessa maneira, através de uma denominação descrita 

na tabela a seguir, os sujeitos da pesquisa têm suas identidades preservadas e os 

chats são também codificados: 

 

Sujeito Indicado por: 

Professores P1, P2 e P3 

Monitores M1, M2 e M3 

Alunos A1, A2, A3, A4, A5, 

A6, A7, A8, A9, A10, 

A11, A12, e A13 

Tabela 4 
Referência dos participantes dos chats 

 

Como o material analisado refere-se ao conjunto de intervenções dos 

participantes em chats, registros cuja linguagem é considerada semelhante à da 

oralidade, isso significa que, na essência, analisei a escrita que se aproxima da 

expressão verbalizada, ou seja, da fala. A fala mediatizada pela tecnologia foi, neste 

estudo, além de instrumento de mediação, a base mesma para compreender a 

mediação. Bakthin, para quem a fala é um dos objetos centrais de investigação, 

apontou caminhos possíveis de entendimentos desses chats e, de quebra, 

proporcionou a identificação de possíveis interpretações para a análise. 

O pensamento bakhtiniano ajudou a situar-me, como pesquisadora, em um 

lugar sócio-histórico. Permitiu também que essa localização transcendesse a pessoa da 

pesquisadora e iluminasse os dados com uma visão sócio-histórica, contextualizando, 
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re-significando, compreendendo, construindo, desconstruindo e reconstruindo o objeto 

de análise, sem perder de vista o explícito e o implícito que qualificam as interações 

sociais e sua complexidade. Nesse sentido, Morin, Vygotsky e Freire referendam o 

mesmo sentido de compreensão dos dados.   

No momento da interpretação destes, um pensamento de Morin (2003, p 191- 

192), tornou-se “música para os meus ouvidos”, dadas a sutileza e a objetividade com 

que aborda o alinhavo que vai se estruturando entre a teoria e os dados:  

“a complexidade atrai a estratégia. Só a estratégia permite avançar no 

incerto e no aleatório. (...) A estratégia é a arte de utilizar as informações que 

aparecem na ação, de integrá-las, de formular esquemas de ação e de estar 

apto para reunir o máximo de certezas para enfrentar a incerteza. (...) O 

método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos, sem nunca 

dá-los por concluídos... (...) a complexidade é isso a junção de conceitos que 

lutam entre si. (...) uso estratégico da dialógica” . 

É desse modo que, no próximo capítulo, complexidade e dialogismo ajudarão a 

tecer a trama entre educação e tecnologia. 
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CAPÍTULO IV 

A COMPLEXIDADE DOS FIOS: EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 

“As tecnologias são importantes, mas apenas se soubermos utilizá-las. E saber utilizá-las não é 

apenas um problema técnico.” (Dowbor) 

 

1. Complexidade e dialogismo 

Com um olhar “multidimensional”41, dialógico42 e incompleto43 buscarei a 

compreensão da sociedade contemporânea, cuja configuração serve como pano de 

fundo para a problemática em questão. Para tanto, o apoio para esta compreensão vem 

de Dowbor (1994 e 2001), Schaff (1995), Tofler (1994), Morin (2003), Freire (1986, 1988 

e 1996) e Kenski (2003). 

É preciso esclarecer que o pensamento multidimensional pode ajudar a 

encontrar o caminho de um pensamento dialógico. Assim, “falo” a partir do pensamento 

bakhtiniano, para quem a vida, sendo dialógica por natureza, possibilita o 

redimensionar do sujeito na dimensão e na relação com o outro. Morin (2003, p.193)44, 

por sua vez, explicita a problemática humana do fim e do novo milênio, na qual  

“(...) o estabelecimento de diálogos entre nossas mentes e suas produções 

reificadas em idéias e sistemas de idéias é uma coisa indispensável para 

enfrentar os dramáticos problemas de fim deste milênio. Nossa necessidade de 

civilização inclui a necessidade de uma civilização da mente. Se ainda podemos 

ousar esperar uma melhora em algumas mudanças nas relações humanas (não 

quero dizer só entre impérios, só entre nações, mas entre pessoas, entre 

indivíduos e até consigo mesmo), então esse grande salto civilizacional e 

histórico também inclui, na minha opinião, um salto na direção do pensamento da 

complexidade.“ 

                                        
41 Morin (2003, p.188) explica o “pensamento multidimensional” como sendo um pré-requisto para o 
mergulho na complexidade. Aqui, tomo a liberdade de alterar o substantivo sem perder a adjetivação. 
42 O caráter dialógico, enquanto possibilidade de reflexão crítica no mundo e do mundo é preponderante 
na obra de Paulo Freire. Falo também da dialogicidade, que, em Bakhtin, qualifica as relações entre os 
seres humanos. 
43 Morin afirma que é um equivoco confundir complexidade com completude (Ibid. p. 176). 
44 Abro um “parêntese” para chamar a atenção entre as aproximações de Freire e Morin na forma de 
perceber o mundo: a importância da relação no entendimento da dialogicidade e a noção de 
incompletude e inconclusão que ambos manifestam como idéia preponderante em suas obras. 
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Assim, essa complexidade, em sua incompletude e dialogicidade, refere-se à 

forma de representação do conhecimento (científico ou não), ao mesmo tempo que diz 

respeito ao “pensamento multidimensional”45 – o único possível para compreender a 

complexidade que envolve a sociedade na qual vivemos.  

Numa análise conjetural, a sociedade atual poderia ser classificada como a 

sociedade da informação, que, por conta dos avanços das tecnologias da comunicação 

e da informação, criou novos espaços de conhecimento. Dowbor (2001, pp. 30 - 37) 

traz a idéia do conjunto de transformações que afetam o mundo, de maneira geral, ao 

longo da história e, mais particularmente, das relações sociais que atualmente colocam 

a educação como articuladora desses espaços de conhecimento. 

Historicamente é possível delimitar os eixos norteadores da sociedade ao longo 

dos séculos: da ordem da antiga sociedade agrária migramos para a organização fabril 

ou industrial, e agora vislumbramos os eixos “informação” e “conhecimento” como 

alicerces da sociedade em que atuamos e como bases para a estruturação de espaços 

de aprendizagem. Nessa fundamentação, a educação assume um papel fundamental 

na articulação desses espaços (Dowbor, 1994, pp. 2-5), os quais estão “grávidos” de 

algumas complexidades citadas por Morin (2003): “complicação”, “desordem”, 

“contradição”, a “dificuldade lógica” e os “problemas de organização”. Vejamos quais 

são as facetas desses espaços de aprendizagem: 

Progresso tecnológico - Com o advento de novas tecnologias (informática, 

telecomunicações, biotecnologia, novos tipos energia, novos materiais), o mundo 

assiste a um panorama high-tec sem precedentes. Nele é possível a manipulação 

genética, a robotização da produção, o choque de culturas e a pulverização de 

fronteiras, entre outras coisas. 

Internacionalização - Entendida também como processo de globalização, está 

transformando o mundo numa grande aldeia, reduzindo as distâncias. Ela expressa um 

movimento mundial que altera a noção de território, a qual, por sua vez, extingue as 

fronteiras ou as transformam em barreiras permeáveis, fazendo surgir, então, uma nova 
                                        
45 “O pensamento multidimensional pode desenvolver a formalização e a quantificação, mas não se 
restringirá a isso” (Morin, 2003, p. 189). 
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territorialização. Esse processo é vivido concomitantemente ao da desregulamentação 

e diminuição do campo de ação do Estado. Assistimos também, em decorrência disso, 

à internacionalização da pobreza, pela qual a desigualdade local ganha dimensões 

globais. 

Polarizações - A questão social está cada vez mais premente. O desemprego 

estrutural (Schaff, 1995) está aprofundando cada vez mais a separação entre pobres e 

ricos. A convergência dos bens para as mãos de poucos produz um mundo com falta 

de escrúpulos. A singularidade da riqueza gera a pluralidade da marginalização, 

desordem da qual ricos e pobres sofrem cruéis conseqüências. 

Urbanização - A população urbana cresce em ritmo alarmante, causando um 

inchaço das metrópoles e um aniquilamento da população rural. O Estado precisa 

crescer e se organizar na razão proporcional em que aumentam as demandas da 

população, as quais envolvem, prioritariamente, saúde, educação, lazer e segurança. 

Dimensão do Estado – A hipertrofia do Estado pode atravancar o acesso 

democrático às conquistas da sociedade. Nesse sentido, a burocracia cumpre um papel 

pernicioso, pois tende a aumentar o abismo entre pobre e ricos. 

Embora tenha utilizado uma “seqüência” para pontuar essas características, 

vale lembrar que esse seqüenciamento inexiste de fato, pois tais tópicos se entrelaçam, 

se intercalam e se enredam nas suas incompletudes, incertezas e tensões, polarizando 

e formando nós de complexidades ou complexus. Nas palavras de Morin (2003),  é o 

lugar onde se 

“formam o tecido da complexidade: complexus é o que está junto; é o tecido 
formado por diferentes fios que se transformaram numa só coisa. Isto é, tudo 
isso se entrecruza, tudo se entrelaça para formar a unidade da complexidade; 
porém a unidade do complexus não destrói a variedade e a diversidade das 
complexidades que o teceram. Nesse ponto chegamos ao complexus do 
complexus, a essa espécie de núcleo da complexidade onde as complexidades 
se encontram.”46

É nessa trama que vivemos e convivemos. Daí a importância de pensar nossa 

sociedade sob o olhar da complexidade, do inacabado e do incompleto, do paradoxal e 

da incerteza, pois isso nos dá a dimensão da transitoriedade dos arranjos, que 

                                        
46 Ibid. p. 188. 
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pressupõe a possibilidade de transformação desta sociedade, ou melhor, de todo o seu 

complexus. Portanto, “o problema da complexidade não é o da completude, mas o da 

incompletude do conhecimento” (p. 176). Do que decorre que “o pensamento complexo 

comporta em seu interior um princípio de incompletude e de incerteza” (Ibid., p. 177).  

Nesta sociedade, o acesso à informação está se tornando tão importante 

quanto a posse de terra ou capital. O poder, que, na sociedade pós-Revolução 

Industrial, concentrava-se em quem detinha os meios de produção, está se deslocando, 

na sociedade informática, para quem detém o conhecimento, já que este é, por 

excelência, o alicerce sobre o qual ela se assenta.  

O que ocorre, portanto, é uma revolução da natureza mesma do poder. 

Considerando-se que o tripé do poder é formado por força, riqueza e conhecimento, ou, 

em outras palavras, músculo, dinheiro e inteligência, nota-se, atualmente, que 

músculo/força e dinheiro/riqueza vêm perdendo espaço, no cenário do poder, para o 

binômio “inteligência/conhecimento”. O que está redefinindo o poder é justamente o 

acesso ao conhecimento, à informação, num processo já identificado como powershift, 

ou seja, “uma revolução na própria natureza do poder” (Tofler ,1995 pp. 27 - 28). 

Não seria absurdo afirmar que, das desigualdades existentes, nenhuma outra 

cresce tanto quanto a do acesso à informação. Cabe, pois, aqui uma pergunta: se a 

informação, e o conhecimento que dela advém, tendem a crescer, e se, paralelo e 

contraditoriamente a isso, não se assiste à universalização desses benefícios, quais 

serão as perspectivas, em relação ao compartilhamento do conhecimento/informação, 

para a sociedade em geral? Em princípio, essas perspectivas não parecem boas. 

Afinal, “a sociedade informática não garante automaticamente o paraíso” (Schaff, 1995, 

p. 150). 

Schaff anuncia que, “em vista das alarmantes manifestações deste processo – 

o perigo da guerra, as depressões econômicas e o desemprego (...)–, as pessoas se 

vêem cada vez mais tomadas pelo pânico diante das respostas inseguras a esta 

pergunta” (Schaff, 1995, p. 15). Há que se levar em consideração o fato de que todo o 

movimento de modernização da economia reflete a necessidade de uma preparação 

mais fina e especializada para o acesso aos “bons empregos”. Para os excluídos dessa 
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preparação fina e especializada, restarão os empregos de terceira, ou quarta, classe. 

Por outro lado, há muita coisa por fazer: no dinamismo, na dialética complexa da 

história, existirão, com certeza, brechas para um futuro, para um sonho possível, para a 

esperança. 

Com o foco ainda concentrado nesta mesma sociedade, percebe-se que a 

tecnologia está começando não só a redefinir a maneira como o homem “fala” com seus 

semelhantes - ou melhor, como ele se comunica, pensa e estabelece diálogos -, mas, 

inclusive, a reconsiderar o que ele sabe e o que ele é.  

De fato, esse homem que se reconstrói deve ser compreendido nas interações 

com seus semelhantes e com o mundo: ele deve dominar a tecnologia, tirar proveito 

dela para “virar o jogo” a seu favor e a favor da sociedade em que está inserido, com 

vistas a transformá-la e a remodelar tanto o mundo complexo, concreto, social, 

individual, quanto o virtual. O objetivo último desse esforço será encontrar, de uma 

maneira crítica, responsável e comprometida, um caminho para a sua cidadania. Afinal, 

o homem se constrói e se reconstrói no mundo e com o mundo, historicamente.  

De acordo com o que foi apresentado, não seria prematuro supor, numa 

perspectiva dialógica, que o homem deverá “reconstruir-se” juntamente com os outros 

homens, para poder construir o seu próprio conhecimento, tomando para si a 

consciência do seu próprio poder, que, por sua vez, se estabelece na relação homem–

humanidade, homem–meio ambiente. E aí fica a seguinte pergunta: que caminhos e 

informações são necessários para que o homem possa se construir, ou reconstruir a si 

próprio e a seu próprio conhecimento, coadunado com seu tempo? Até este ponto, não 

temos ainda as respostas. Todavia, temos, sim, hipóteses, e para todas fica uma 

certeza47: esta “construção” não pode referendar a manutenção do status quo, e muito 

menos abraçar a tecnologia como mais um modismo. 

Toda a evolução tecnológica que presenciamos e avistamos num futuro 

próximo está condicionada ao uso que fazemos dos artefatos produzidos por ela 

mesma. Ela, a tecnologia, é um construto para além de hardware e software, para além 

                                        
47 “O problema é saber se há uma possibilidade de responder ao desafio da incerteza e da dificuldade” 
(Morin, 2003, p. 177). 

 62



dos equipamentos (Kenski, 2003, p. 21), por possibilitar que as pessoas48, através de 

suas elaborações internas, potencializem o ato de conhecer e de aprender. Nesse 

sentido, podemos entender por que as TICs, com sua capacidade de comunicação 

quase infinita, elevam o computador, antes apenas visto como simples ferramenta, à 

categoria de elemento mediático49. Com essa capacidade, elas corroboram, aliás, a 

afirmação de que 

“as mídias há muito tempo abandonaram suas características de mero suporte 
tecnológico e criaram suas próprias lógicas, suas linguagens e maneiras 
particulares de comunicar-se com capacidades perceptivas, emocionais, 
cognitivas, intuitivas e comunicativas das pessoas.“50

 

Somos todos, então, testemunhas do espetáculo da complexidade que as 

novas tecnologias trazem em seu bojo. São novos ritmos, paradigmas, perspectivas, 

novas formas de se organizar, de trabalhar, de aprender e de viver/conviver (Moraes, 

1997). Graças às possibilidades de arranjos arbóreos e rizomáticos das informações 

(Deleuze e Guattari apud Kenski, 2003, pp. 39-41) possuímos um arranjo não linear 

(hipertextual) do conhecimento que traz em si a essência da complexidade.  

São inúmeras as articulações possíveis entre informação, conhecimento, 

homem, cultura, história, sociedade, tecnologia e educação. Não tenho a pretensão de 

esgotá-las. Pretendo apenas lembrar que nessas articulações, nessas tramas, 

ancoram-se as raízes da complexidade e do pensamento complexo bem como o 

dialogismo que possibilitam, antes que a busca por respostas, a reflexão acerca das 

incertezas no uso das TICs em educação e, mais especificamente, acerca da utilização 

destas na modalidade de educação a distância on-line. O estudo dos chats da disciplina 

analisada evidencia algumas dessas reflexões, conforme se observa na transcrição de 

trechos de chats entre alunos e formadores realizado em 18/09/2003 e em 23/09/2003, 

quando fica evidenciado nas palavras do professor P1 o convite e, ao mesmo tempo, o 

exercício da dialogicidade: 

                                        
48 No contexto de uso das TICs, gosto do termo peopleware. 
49Já podemos encontrar em algumas obras o termo “mediação tecnológica”. 
50 Ibid. p. 23. 
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(13:03:58) P1 fala para Todos: Vocês precisam sair da casca. Têm muita experiência e trazem 

contribuições significativas. Falta perder o medo e também puxar mais o A3. (Chat 5 - 

18/09/2003) 

(17:45:55) P1 fala para Todos: Vocês poderão trazer contribuições significativas porque têm 

uma prática com o tema que estamos estudando e agora poderão fazer uma excelente 

produção teórica. 

(...) 

 (17:53:16) P1 fala para Todos: É preciso vencer o medo de se expor, caso contrário não se 

consegue avançar em EaD... (Chat 7 - 23/09/2003) 

Segundo Freire (1996, p. 136) “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros 

inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e 

curiosidade, como inconclusão em permanente movimento da História”. O professor P1, 

ao sugerir que seus alunos precisam “vencer o medo de se expor” ao mesmo tempo em 

que afirma que podem “trazer contribuições significativas”, podendo “fazer uma 

excelente produção teórica” favorece o estabelecimento de um ambiente de auto-

confiança sem o qual o indivíduo não se assume como parte do movimento da História 

e não se articula como ser curioso e inquieto, condições para legitimidade da 

dialogicidade. 

Mediação pedagógica e colaboração, assuntos do próximo capítulo, 

possibilitam estabelecer o foco para a compreensão mais apurada do chat como 

ferramenta de mediação na sua complexidade e dialogicidade. Por outro lado, à medida 

que explicito esses conceitos, abro um flanco para novas complexidades e dialogismos, 

num movimento contínuo e espiralado, objetivando a clareza e a organização dos 

fenômenos. 

Assim, retorno a Morin (2003, p. 176) como “porto inseguro”. Segundo este, a 

complexidade é vista como “o inimigo da ordem e da clareza” (...), “como uma procura 

viciosa da obscuridade. Ora, repito, o problema da complexidade é, antes de tudo, o 

esforço para conceber um incontornável desafio que o real lança à nossa mente” (Ibid.). 

Dessa forma, só me resta lançar mão de metáforas, que, na perspectiva colocada 

anteriormente, podem também ajudar na aventura do entendimento do complexus que 
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envolve esses chats. As idéias de Bakhtin (1981), Freire (1996) e Vygotsky (2003) terão 

preponderância nesse entendimento, e serão explicitadas no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO V 

OUTROS FIOS 

 

                                       

“Um galo sozinho não tece uma manhã:  

ele precisará sempre de outros galos.  

De um que apanhe esse grito que ele  

e o lance a outro; de um outro galo  

que apanhe o grito de um galo antes  

e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzem  

os fios de sol de seus gritos de galo,  

para que a manhã, desde uma teia tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos.  

E se encorpando em tela, entre todos,  

se erguendo tenda, onde entrem todos,  

se entretendendo para todos, no toldo  

(a manhã) que plana livre de armação.  

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  

que, tecido, se eleva por si: luz balão.” 

Tecendo a manhã, João Cabral de Melo Neto 

Figura 3 
Quem colabora com quem? 

 

 

A foto acima pode ser considerada como uma metáfora de mediação, cuja 

complexidade vê-se espelhada nos aspectos relacionados anteriormente51, uma vez 

que remete às idéias que tangenciam as novas demandas dos processos de ensino-

aprendizagem: trabalho colaborativo, parcerias, realidades em construção, interação, 

diferentes personagens - alguns sem camisa, outros com terno e gravata, com 

diferentes percepções, tentando reelaborar o mesmo cenário. E o que mais chama a 

atenção é que, dependendo do “lugar” de onde se olha, é possível enxergar diferentes 

situações de ajuda: quem está ajudando quem? (muito embora pareça nítido que todos 

estão se ajudando).  

 

 
51 “Complicação”, “desordem”, “contradição”, “dificuldade lógica” e “problemas de organização”. 
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1. Mediação pedagógica 

Muito já se falou sobre mediação pedagógica e não há a pretensão, aqui, de 

apontar algo novo. Pretendo apenas re-significar o termo tendo como base a minha 

história já anteriormente resgatada e a vivência na disciplina, realizada a distância, no 

Mestrado em Educação: Currículo na PUCSP, durante o segundo semestre letivo de 

2003. 

Em relação à teoria acerca da mediação pedagógica, encontramos autores que 

se debruçam sobre a questão focando-a em ambientes digitais de ensino e 

aprendizagem, e outros que tratam o tema de forma mais generalizada, não 

segmentando modalidade presencial/distância. Na abordagem que proponho, terei 

como foco a mediação pedagógica enquanto elemento impactante na modalidade de 

educação a distância ou semipresencial, com suporte tecnológico digital (computadores 

e internet). Para ampliar a compreensão do conceito, vou buscar sua definição em 

autores que não se reportam apenas à mediação realizada com o uso das TICs. O 

intuito é explicitar a contribuição advinda do diálogo entre estes e outros autores que 

tratam o tema no âmbito restrito da tecnologia educacional e EaD. 

Para abordar a mediação, o presente trabalho fundamenta-se nas teorias sócio-

interacionistas de L. Vygotsky e Paulo Freire, enquanto aporte pedagógico, bem como 

na teoria da complexidade de Edgard Morin e no dialogismo de M. Bakhtin, enquanto 

aporte científico-tecnológico-metodológico, uma vez que o processo de ensino e 

aprendizagem em que se ambienta o tema principal deste estudo é, por princípio, um 

fenômeno social que favorece as elaborações interpessoais e intrapessoais (Faria, 

2002) resultantes e, ao mesmo tempo, geradoras de articulações complexas. Tentando 

ser coerente com as teorias utilizadas, estas não serão tratadas de forma estanque 

nem focadas em um único aspecto do assunto. Pelo contrário, usarei conceitos 

oriundos dessas teorias, como complexidade, dialogismo e zona proximal de 

desenvolvimento, para compor um pano de fundo que me permita analisar os dados e 

compreender a realidade. 

A importância da re-significação do conceito de mediação está ligada, entre 

outras coisas, à importância da sua re-contextualização e re-dimensionamento face à 
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banalização que o tema sofreu nos últimos tempos. Para operar esta re-significação, 

torna-se indispensável revisitar o que já foi “pensado” em termos de mediação 

pedagógica. 

Começo pela etimologia52 da palavra, que traz significados como: intervenção, 

intercessão, deixando claro que reside aí uma relação entre coisas e pessoas, o que 

futuramente será importante para compreender o termo no âmbito pedagógico. A 

pluraridade53 dos contextos de mediação confere-lhe certa plasticidade e amplitude54 de 

uso. Em educação, a mediação assume características peculiares, as quais são 

tratadas de diferentes maneiras pelos autores, cada qual trazendo o foco para um ou 

mais aspectos, o que, por sua vez, indica a complexidade e a conseqüente dificuldade 

para alcançar sua concretude ou generalização. 

Para Masetto (2000, p. 144), deve-se entender mediação pedagógica como a 

“atitude, o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, incentivador 

ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte 

entre o aprendiz e sua aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte 

‘rolante’, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos”. 

                                        
52 [Do lat. tard. mediatione.] S. f. 1. Ato ou efeito de mediar. 2. Intervenção, intercessão, intermédio: 
Conheci-o por mediação do deputado. 3. Relação que se estabelece entre duas coisas, ou pessoas, ou 
conceitos, etc., por meio de uma terceira coisa, ou pessoa, ou conceito, etc.  
http://www2.uol.com.br/aurelio/index_result.html?stype=k&verbete=media%E7%E3o&x=23&y=1. Acesso 
em: 27/09/2003. 
53 Intercessão, interposição, intervenção. Ato ou efeito de mediar; ato de servir de intermediário entre 
pessoas, grupos, partidos, facções, países etc., a fim de dirimir divergências ou disputas; arbitragem, 
conciliação, intervenção, intermédio. Na diplomacia: procedimento organizado de conciliação 
internacional. No comércio: ato de agir como intermediário entre comprador e vendedor; corretagem; 
processo pelo qual o pensamento generaliza os dados apreendidos pelos sentidos. Na filosofia: processo 
criativo mediante o qual se passa de um termo inicial a um termo final; aquilo que, como intermediário 
entre dois termos, responde pela produção de um deles. Na psicologia: seqüência de elos intermediários 
(estímulos e respostas) numa cadeia de ações, entre o estímulo inicial e a resposta verbal do final do 
circuito. Na astronáutica: momento de culminação de um astro.Na etnografia, religião: intercessão junto a 
um santo, a uma divindade etc. para obter proteção. Nos termos jurídicos: procedimento que objetiva 
promover a aproximação de partes interessadas na realização de um contrato, um negócio; procedimento 
que visa à composição de um litígio, de forma não autoritária, pela interposição de um intermediário entre 
as partes em conflito. Na música: divisão de cada versículo de um salmo em duas partes, a primeira 
salmodiada por um coro e a segunda por outro. 
http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=mediação&stype=k. Acesso em: 11/09/2004. 
54 No aspecto jurídico, ainda, a mediação é entendida como “o processo de permitir que disputantes 
resolvam seus próprios conflitos por meio da intervenção qualificada de um terceiro neutro” (Shailor, apud 
Schnitman e Littlejohn, p. 72, 1999). O caráter da mediação é, neste caso, conciliatório. 
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Esse mesmo autor ainda coloca a “mediação pedagógica como fundamento para que 

se realize significativamente o processo de aprendizagem a distância“ (idem, p.132). 

Evidencia-se a “ponte rolante” na transcrição de uma passagem de um dos 

chats da disciplina. Nele o aluno manifesta a dificuldade para a elaboração escrita e 

prontamente o professor disponibiliza a “ponte” na forma de instruções e subsídios: 

(13:10:57) A2 fala para Todos: fico insegura em escrever algo que ainda não domino, que está 

muito em minhas experiências cotidianas.....Acho que precisamos de mais dados....  

(13:11:26) P1 fala para A2: Para sistematizar você pode ler cada artigo e anotar o que é 

fundamental para o objetivo de sua pesquisa. Hoje vamos disponibilizar um formulário para 

fichamento, que contém campos para esses registros... (Chat 5 – 18/09/2003) 

A nova emergência de mediação pedagógica em ambientes digitais de ensino e 

aprendizagem requer uma mudança de papéis55 e, por conseqüência, o exercício de 

novas habilidades, como a preocupação em proporcionar condições para que o aluno 

se vincule, não só criando laços entre os componentes do grupo de modo a evitar, 

assim, a evasão, mas favorecendo a aprendizagem. Belloni (1999, p. 62) resume bem 

essa situação ao explicitar que “saber mediatizar será uma das competências mais 

importantes e indispensáveis à concepção e realização de qualquer ação de EaD”.  

As novas tecnologias já trazem, em si mesmas, a necessidade de mudanças no 

fazer-pensar pedagógico. Ao se entrelaçar, de forma simbiótica, esse suporte 

tecnológico ao ambiente de ensino-aprendizagem a distância, as mudanças 

potencializam-se à razão das dúvidas que essa inter-relação de ambientes suscita, 

dada a complexidade do processo. 

Gilly (2000, pp. 3-12) afirma que um moderador no meio digital (ou professor 

on-line) necessita de uma certa especialidade diferenciada e desempenha um papel 

que ainda não está amplamente entendido. Dessa forma, não se trata de buscar novos 

perfis para o professor que atua como “moderador no meio digital”, mas sim de 

reposicionar o professor já habituado ao modelo presencial nesta nova modalidade. 

Tanto que a mesma autora ressalta o fato de, no meio digital, os mediadores serem 

necessários para que o aprendizado seja vivo e ativo. Nesse quesito, vale ressaltar que 

                                        
55 Novamente aqui, a idéia de novas competências. 
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um aprendizado vivo e ativo é o que se busca, enquanto referencial de ensino-

aprendizagem, também no presencial. Neste, as novas tecnologias são igualmente 

usadas como instrumento de mediação, o que indica a necessidade de se 

redimensionar a atuação do professor em toda e qualquer situação de educação em 

que haja a presença de novas tecnologias. 

A questão da mediação pedagógica comprometida com a transformação ganha, 

assim, uma amplitude considerável, especialmente nos ambientes de ensino e 

aprendizagem a distância, uma vez que nesses ambientes o “olho-no-olho”, enquanto 

estratégia da educação presencial, pode ser re-significado por ações que somente a 

mediação pedagógica comprometida tem condições de alcançar.  

Tavares-Silva (2003, p. 11) afirma que “a mediação pedagógica, nos ambientes 

telemáticos, pode ser considerada um recurso significativo para facilitar o processo de 

construção do conhecimento”. A autora ainda coloca que se devem considerar a 

mediação e seus pilares - interação, construção de conhecimento, zona proximal de 

desenvolvimento de Vygotsky, o significado do ato de aprender e a conciliação dos 

aspectos afetivos e cognitivos - no processo de construção do conhecimento. 

A mesma autora continua: “A mediação pedagógica eficiente não reconhece o 

paradigma da transmissão, da prática repetitiva em reconhecer somente o acabado. A 

preocupação desse mediador deverá ser o fazer, agir, criar e construir a partir do 

contexto dos personagens envolvidos” (Ibid, p. 68). Tal idéia reforça o conceito das 

mudanças de papéis explicitado anteriormente, segundo o qual a globalização, a 

internet e a convivência com computadores e demais tecnologias forçaram as pessoas 

a mudarem o modo de interagir com as coisas e com os outros. 

Embora a mediação pedagógica seja inerente aos processos de construção do 

conhecimento, em EaD faz-se necessário, ademais, orientar e instruir os alunos quanto 

às atividades propostas pelos professores, além de fornecer as informações 

necessárias para o desenvolvimento destas. Evidencia-se, assim, a adoção de uma 

abordagem mais aberta e flexível, que abandone o paradigma da repetição de uma 

mesma mensagem para todos. É imperativo reconhecer as necessidades individuais 

como um caminho para fortalecer o grupo na busca autônoma de soluções aos desafios 
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propostos. Nesse sentido, todos podem prover a todos, informações para que o 

conhecimento seja construído. Afinal, se quisermos que a educação mantenha, na sua 

essência, um papel transformador, é preciso que seus sujeitos, alunos e professores, 

igualmente revejam seus papéis.  

Assim também afirma Masetto (2001, p. 131), ao conceber a mudança de 

papéis dentro de uma perspectiva contemporânea de educação, sublinhando que o 

professor deixa, agora, de ser o “expert e transmissor de informações” e passa a 

edificar  “um relacionamento de cooperação, de co-participação, de estar junto, de 

equipe, de parceria entre os participantes daquele processo de aprendizagem”. Em 

relação aos alunos, o mesmo autor explicita que há uma mudança em relação à “atitude 

passiva de receber as informações prontas e organizadas para assumir o seu papel na 

construção do conhecimento e do processo de aprendizagem”.  

Já Gutierrez e Prieto (1994, p. 62) descrevem a mediação dissociando-a do 

ambiente no qual ocorre, e vinculando-a muito mais à quebra dos paradigmas 

tradicionais:  

“A mediação pedagógica parte de uma concepção radicalmente oposta aos 

sistemas de instrução baseados na primazia do ensino como mera transferência 

de informação. Entendemos por mediação pedagógica o tratamento de 

conteúdos e das formas de expressão dos diferentes temas, a fim de tornar 

possível o ato educativo dentro do horizonte de uma educação concebida como 

participação, criatividade, expressividade e relacionalidade.” 

Os autores citados anteriormente sustentam que “a mediação pedagógica 

ocupa um lugar privilegiado em qualquer sistema de ensino-aprendizagem” (...), uma 

vez que “não interessa uma informação em si mesma, mas uma informação mediada 

pedagogicamente” (Ibid., pp. 61-62) sobre a qual o aluno pode construir significados 

imediatos e, posteriormente, inseri-los na sua rede interna de significados. Cabe 

ressaltar que, embora os autores reforcem a idéia da mediação pedagógica como 

relacionada ao tratamento de conteúdos, e se bem que eu particularmente não a 

exclua, na minha concepção a mediação vai além dessa conformação à exposição de 

temas e conteúdos. Com efeito, busco compreender a mediação na relação entre 

professor-aluno, aluno-aluno, aluno-professor, e de todos estes com as tecnologias. 
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Nesse sentido, a mediação pedagógica pode funcionar como um bom indicativo 

da intencionalidade do professor, uma vez que traz subjacente as opções educacionais 

que são feitas ao longo de qualquer processo de ensino-aprendizagem. É como 

esclarece Prado (2003, p. 58), para quem a mediação pedagógica 

“se concretiza pelas constantes recriações de estratégias durante a realização de 

um curso, a partir da inter-relação dos MATERIAIS, ATIVIDADES e 

INTERAÇÕES56. A inter-relação desses elementos, por sua vez, pauta-se em 

princípios educacionais que concebem o processo de ENSINO e 

APRENDIZAGEM de forma articulada. Isso significa que existe uma relação 

entre CONCEPÇÃO EDUCACIONAL e MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA”  

A mesma autora vai além e faz um “jogo” de relações entre a mediação 

pedagógica e os processos de ensino e de aprendizagem: 

“No contexto de um curso, quando a mediação pedagógica é orientada por uma 

visão que dicotomiza o processo de ensino-aprendizagem, seus elementos - 

MATERIAIS, ATIVIDADES e INTERAÇÕES – são tratados isoladamente. Nesse 

caso, há geralmente uma supremacia entre eles. Por exemplo, quando o foco 

centra-se no ensino, a mediação pedagógica tende a enfatizar a produção de 

materiais. Ao contrário, quando a ênfase é centrada na aprendizagem, a 

mediação pedagógica privilegia as interações”.57

Parece estar claro, portanto, que a questão da mediação pedagógica ganha 

peso dentro desse novo paradigma de desvelamento de intencionalidade e das inter-

relações. 

Valente (2000) enriquece essa linha de pensamento ao defender o “estar junto 

virtual” como categoria para a EaD on-line. Tal categoria explora a comunicação e a 

colaboração multidirecional, explicitando o caráter do “estar junto virtual” como uma 

forma de legitimar a importância das interações, para compreender a mediação 

pedagógica nos ambientes de EaD. Essas interações, por sua vez, ocorrem entre 

alunos e professores, entre alunos e alunos, e entre professores e professores no caso 

de cursos que possuem mais de um formador/professor.  

Isso pode ser distinguido nas transcrições a seguir: 

                                        
56 Caixa alta da autora. 
57 Ibid. p. 58. 

 72



(13:14:43) A2 fala para Todos: Por exemplo, quando trabalhamos o design de uma disciplina de 

fundamentação todo o conteúdo é o do plano de ensino da Universidade, esse plano de ensino 

é o mesmo do presencial.... 

(...) 

(13:15:37) A2 fala para Todos: Mas o trabalho que fazemos aqui é "mudar" a linguagem para o 

digital, trabalhar os recursos multimídia.... 

(13:16:16) P1 fala para Todos: Mas mudar o meio implica em mudanças no conteúdo porque 

forma e conteúdo estão imbricados. Por isso, precisamos conhecer as concepções 

subjacentes. 

(...) 

(13:17:30) P1 fala para Todos: Se muda a linguagem e integra diferentes mídias e recursos, 

tem-se um conteúdo diferente. Por exemplo, este curso seria diferente no presencial.(Chat 5 - 

18/09/2003) 

 

(10:47:23) A11 fala para A10: É você está com razão a P3 interviu em nosso trabalho é foi 

fundamental não pelo caráter de professora mas de alguém que estava olhando e percebendo 

o processo e foi capaz de orientar para a coisa rolar. 

(...) 

(10:56:05) A2 fala para Todos: No início do curso foi difícil me colocar, sentia-me insegura, o 

trabalho em grupo me ajudou a me sentir mais entrosada e confiante, os chats com a P1 e 

suas orientações foram fundamentais nesse processo. (Chat 15 -  08/10/2003) 
 

As transcrições acima também me remetem à idéia da mediação pedagógica 

“enxuta”, numa referência à “educação enxuta” (Valente, apud Almeida, 2000, p. 33) em 

ambientes digitais de aprendizagem, que solicita que o professor se veja muito mais 

como um gestor58 de interações do que como um provedor de materiais e atividades. 

Nesse sentido, o docente vai se apropriando dos processos em andamento e 

reelabora novas situações e estratégias para os processos de ensino-aprendizagem. É 

válido recorrer à imagem da espiral de aprendizagem (Valente, 2000)59, de acordo com 

                                        
58 Novamente temos a idéia das novas competências para o professor. 
59 http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2003/ppm/tetxt3.htm. Acesso em: 14/03/2005. 
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a qual “o domínio das técnicas acontece por necessidades e exigências do pedagógico 

e as novas possibilidades técnicas criam novas aberturas para o pedagógico, 

constituindo uma verdadeira espiral de aprendizagem ascendente, na sua 

complexidade técnica e pedagógica.“ 

Em virtude da complexidade desses ambientes digitais, e da profusão de 

possibilidades de interações - agregadas à potencialidade seja de exposição de 

pensamentos, divergências, experiências e expectativas, seja de registro e recuperação 

instantânea -, a mediação pedagógica tornou-se, também, complexa e bastante 

desafiadora no contexto da Educação a Distância. 

Almeida (2003d) complementa essas idéias enfocando a estreita relação entre 

“concepção epistemológica e respectiva abordagem pedagógica”, no que tange ao 

“nível de diálogo priorizado” e às “estratégias e mediações pedagógicas”, indicando que 

essa relação se consolida não só em programas de EaD mas também na sala de aula 

presencial. Tal fato mostra que esta relação compõe o núcleo dos processos de ensino-

aprendizagem. Ainda nesse âmbito, a mesma autora lembra que 

“as interações por meio dos recursos disponíveis no ambiente propiciam as 

trocas individuais e a constituição de grupos colaborativos que interagem, 

discutem problemáticas e temas de interesses comuns, pesquisam e criam 

produtos ao mesmo tempo que se desenvolvem.”60

Mori (2004, pp. 80-81), por sua vez, defende que a mediação pedagógica  

“é o resultado da articulação de uma série de situações, fatores, intenções e 

saberes que contribuem ou não para o seu desenvolvimento. Sendo assim, o 

processo de mediação pode variar de acordo com o contexto no qual os sujeitos 

estão envolvidos, as características pessoais e profissionais do professor, a 

motivação e interesse dos alunos, os conteúdos e os conceitos que são 

desenvolvidos, as estratégias e técnicas empregadas, a linguagem estabelecida, 

a intencionalidade do professor”. 

Oliveira (2002), fundamentada em Vygotsky, defende uma idéia pertinente que, 

se expandida para a mediação (enquanto intervenção deliberada de pessoas), 

complementa as idéias até aqui colocadas: 

                                        
60 Ibid. 
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“A importância da atuação de outras pessoas no desenvolvimento individual é 

particularmente evidente em situações em que o aprendizado é um resultado 

claramente desejável das interações sociais61. Na escola, portanto, onde o 

aprendizado é o próprio objetivo de um processo que pretende conduzir a um 

determinado tipo de desenvolvimento, a intervenção deliberada é um processo 

pedagógico privilegiado” (p. 62). 

Aproveito o “link” do grifo acima para chamar a atenção sobre a importância da 

interação social para o entendimento deste trabalho, pois, sob a égide da interação, 

manifesta-se o dialogismo (destacando-se aí as interações verbais). Esse último 

conceito não apenas embasa meus pressupostos como também proporciona o 

entendimento das trocas necessárias entre os sujeitos para construção, desconstrução 

e reconstrução (facetas de um mesmo movimento dialético) da realidade. Sobre isso 

Pesce (2003, p. 63) elabora o seguinte registro: 

“A constituição social do sujeito – preconizada pelos sócios-históricos – 

compreende o sujeito social na sua relação com o outro, diretamente ou mediado 

pelos signos. Dialogia, polifonia e polissemia62 são elementos fundantes da teoria 

bakhtiniana, que situa a interação verbal como lócus primeiro da produção de 

linguagem e ideologia. A partir daí podemos situar a linguagem como peça 

fundamental à compreensão crítica da realidade, pois o racional surge e organiza 

o diálogo.” 

Bakhtin (1981) defende que cada indivíduo ocupa espaço/tempo no complexus 

específico do mundo. A legitimação desse espaço/tempo se dá no entrelaçamento do 

eu e do outro, pela comunicação.  

Todo fenômeno de comunicação funciona, de fato, como signo ideológico e tem 

uma encarnação material, seja como som, como massa física, como cor, como 

movimento do corpo ou como outra coisa qualquer. Nesse sentido, “a realidade do 

signo é totalmente objetiva e, portanto, passível de um estudo metodologicamente 

unitário e objetivo” (Ibid., p. 33)63. 

                                        
61 Grifo meu. 
62 Grifos da autora. 
63 Este parágrafo ajuda a justificar a opção da pesquisadora em desvelar as falas (signos) dos alunos e 
formadores, tentando buscar a ideologia que os sustenta e que por sua vez explicita a mediação em EaD, 
objeto da presente investigação. 
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Se “cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, 

mas também um fragmento material dessa realidade” (Ibid.), a interação verbal assume, 

então, um papel importantíssimo, pois é também “fragmento material” da mesma 

realidade. Concluo, portanto, que a explicitação da interação verbal levada a efeito 

pelos participantes que “habitam” um ambiente virtual de aprendizagem possibilita o 

entendimento de como se dá a mediação pedagógica, que, por sua vez, tem seu valor 

semiótico e ideológico. Afinal, “o todo existe nas suas partes, mas uma parte só é 

compreensível no todo” (Ernst Cassirer apud Bakhtin, 1981, p. 33), expressão que se 

assemelha à enunciação do princípio hologramático evidenciado por Morin (2003, p. 

188) e que condenso na idéia do complexus, qual seja, a de que um tecido é formado 

por diferentes fios e o entrelaçamento destes formam a unidade da complexidade, isto 

é, o todo está nas partes. 

Se tomarmos como pressuposto que “a palavra é um fenômeno ideológico por 

excelência” (Ernst Cassirer apud Bakhtin, 1981, p. 36), não há como entender a 

ideologia, enquanto intencionalidade subjacente, se não houver um estudo da palavra, 

uma vez que a forma, além daquilo que eu escrevo, revela minha ideologia: “a 

expressão se constrói no interior; sua exteriorização não é senão a sua tradução” (Ibid., 

p. 112). 

O dialogismo64 é uma das mais importantes categorias que emanam da teoria 

de Bakhtin. Para este, vida é dialógica65 por natureza. Eu “falo” a partir do que eu sou, 

de onde estou e do que eu sei, porque o outro escuta e reage à minha fala, tornando-a 

ou não legítima e factível. Desse modo, a “dialogia é o confronto das entoações e dos 

sistemas de valores que posicionam as mais variadas visões de mundo dentro de um 

campo de visão“ (Marques, s/d)66. Como conseqüência, ela nos permite fazer um 

julgamento “do ponto de vista dos outros, tentando compreender, levar em conta o que 

é transcendente à nossa própria consciência: assim, levamos em conta o valor 

                                        
64 Paulo Freire trabalha o dialogismo como um conceito na relação homem-mundo; já Bakhtin, dado o 
seu contexto, aborda a relação homem-palavra para compor a sua idéia sobre dialogismo. 
65 “O pensamento bakhtiniano alicerça-se em dois pilares: a alteridade, pressupondo-se o Outro como 
existente e reconhecido pelo ”eu“ como Outro que não-eu e a dialogia, pela qual se qualifica a relação 
essencial entre o eu e o Outro” (Geraldi, p. 42 in  Kramer, 2003). 
66 www.unir.br/~primeira/artigo36.html . Acesso em: 30/07/2004. 
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conferido ao nosso aspecto em função da impressão que ele pode causar em outrem” 

(Bakhtin apud Marques, s/d)67. A mesma autora lembra, ainda, que  

“o dialogismo é o permanente diálogo entre os diversos discursos que 

configuram uma sociedade, uma comunidade, uma cultura. A linguagem é, 

portanto, essencialmente dialógica e complexa, pois nela se imprimem 

historicamente e pelo uso as relações dialógicas dos discursos. A palavra é 

sempre perpassada pela palavra do outro. Isso significa que o enunciador, ao 

construir seu discurso, leva em conta o discurso de outrem, que está sempre 

presente no seu” (Marques, s/d). 

No percurso analisado, a noção de mediação pedagógica se faz, 

predominantemente, pela linguagem. Esta, de resto, está  não só carregada de 

ideologia e dialogia, como é historicamente determinada (Kramer, 2003, p. 58), de 

modo que o contexto esclarece mais do que é esclarecido. Freitas (2003, p. 37), citando 

Bakhtin, afirma que: 

“(...) cada pessoa tem um determinado horizonte social orientador de sua 

compreensão, que lhe permite uma leitura dos acontecimentos e do outro 

impregnada pelo lugar de onde fala. Deste lugar no qual se situa, é que dirige o 

seu olhar para a nova realidade. Olhar que se amplia na medida em que interage 

com o sujeito”. 

 

1.1 Paulo Freire e mediação pedagógica 

Paulo Freire não escreveu explicitamente sobre o tema mediação, mas deixou 

pistas para o entendimento do termo, quando, por exemplo, escreveu sobre a liberdade 

e a educação bancária: “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os 

homens se libertam em comunhão” (Freire, 1988, p.52). Daí a necessidade de ações 

conjuntas, da união de esforços, no fazer e no pensar com o outro, com o objetivo 

comum de promover a liberdade e estabelecer um novo paradigma de aprendizagem, 

atendendo à organização de um currículo que abandone a idéia da “educação 

bancária”, “em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 

receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los”. (Ibid.) 

                                        
67 www.unir.br/~primeira/artigo36.html . Acesso em: 30/07/2004. 
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É interessante notar que a forma como Freire(1996) descreve o “ensinar” 

assemelha-se à de um poema: 

“Ensinar exige rigorosidade metódica 

Ensinar exige pesquisa 

Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos 

Ensinar exige criticidade 

Ensinar exige estética e ética 

Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo 

Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação 

Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática 

Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural 

Ensinar exige consciência do inacabamento 

Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado 

Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando 

Ensinar exige bom senso 

Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores 

Ensinar exige apreensão da realidade 

Ensinar exige alegria e esperança 

Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível 

Ensinar exige curiosidade 

Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade 

Ensinar exige comprometimento 

Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo 

Ensinar exige liberdade e autoridade  

Ensinar exige tomada consciente de decisões 

Ensinar exige saber escutar 

Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica 

Ensinar exige disponibilidade para o diálogo 

Ensinar exige querer bem aos educandos”. 

 

Mediar é também ensinar. Desse modo, solicito uma “licença acadêmica” para, 

inspirada nessas definições tocantes, fazer uma pequena substituição de palavras para 

compor uma ode à mediação. Aliás, Freire acreditava que sua teoria deveria ser 

recriada a cada situação/contexto. É justo, então, afirmar que esse autor nos deu a 

oportunidade de articulação da mediação com o ensino, possibilitando dialogar com 
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suas idéias e reescrevê-las, para compor também algumas reflexões acerca da 

mediação: 

Mediar exige rigorosidade metódica 

Mediar exige pesquisa 

Mediar exige respeito aos saberes dos educandos 

Mediar exige criticidade 

Mediar exige estética e ética 

Mediar exige a corporificação das palavras pelo exemplo 

Mediar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação 

Mediar exige reflexão crítica sobre a prática 

Mediar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural 

Mediar exige consciência do inacabamento 

Mediar exige o reconhecimento de ser condicionado 

Mediar exige respeito à autonomia do ser do educando 

Mediar exige bom senso 

Mediar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores 

Mediar exige apreensão da realidade 

Mediar exige alegria e esperança 

Mediar exige a convicção de que a mudança é possível 

Mediar exige curiosidade 

Mediar exige segurança, competência profissional e generosidade 

Mediar exige comprometimento 

Mediar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo 

Mediar exige liberdade e autoridade  

Mediar exige tomada consciente de decisões 

Mediar exige saber escutar 

Mediar exige reconhecer que a educação é ideológica 

Mediar exige disponibilidade para o diálogo 

Mediar exige querer bem aos educandos. 

Nessa ode, ao falar de mediação pedagógica, refiro-me àquela que se 

concretiza pela ação do humano68, qual seja, àquela que, de acordo com a óptica 

freireana, ensina que não há como refletir sobre um conceito humano sem levar em 

consideração a concretude da condição humana a impregnar o próprio conceito. Assim, 

                                        
68 Quando a mediação acontece por causa e por intermédio do computador, falamos de mediação 
tecnológica. 
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mediar está na essência da condição de homem: não-linear, social, histórico, cultural e 

ideológico, fruto do complexus. Essa “abordagem não-linear, descontínua, está 

plenamente de acordo com as raízes teórico-metodológicas da abordagem de 

Vygotsky: ruptura, contradição e síntese dialética estão na base do pensamento 

marxista que orientou a produção vygotskyana” (Oliveira, 2002, p. 77). 

Na perspectiva sócio-interacionista, a mediação pedagógica interage 

sobremaneira com a ZPD (zona proximal de desenvolvimento) de Vygotsky.  

Em tempo: Zona Proximal de Desenvolvimento  

“é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes” (Vygostsky, 2003, 

p. 112). 

Percebe-se que há um contraponto entre o “nível de desenvolvimento real que 

define funções que já amadureceram, ou seja, os produtos finais do desenvolvimento” 

(Ibid., 113), e o nível de desenvolvimento potencial. Assim, o que é zona proximal de 

desenvolvimento hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo 

que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha 

amanhã (Ibid., 113). 

Alguns momentos do chat realizado em 02/10/2003 evidenciam a idéia do 

parágrafo anterior. O motivo do chat foi possibilitar um acompanhamento, por parte do 

formador, de um trabalho colaborativo (produção de um artigo) desenvolvido pelos 

componentes do grupo.  

(08:38:54) A1 fala para Todos: Você acha que o problema está em usarmos o termo 

"aquisições"? 

(08:40:13) P1 fala para Todos: Aquisição é inadequado, porque parece que existe um estoque 

e cada pessoa adquire pronto aquilo que lhe interessa. O conhecimento não está pronto. Existe 

estoque sim nos bancos de dados, mas de informações. 

(08:41:11) A1 fala para Todos: Acho que então o problema é só o termo mesmo, vamos mudar 

porque as idéias são exatamente as que você nos coloca... 

(08:41:45) P1 fala para Todos: Ótimo. Toda versão inicial de um texto precisa ser depurada... 
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(08:43:47) A1 fala para Todos: Estou amando fazer esse texto a 6 mãos. Acho que está ficando 

tão bom... 

(08:44:03) A2 fala para Todos: Criamos o texto a três mãos e na verdade cada um coloca uma 

"visão" que tem mais significado para si..... 

(08:44:21) A1 fala para Todos: Desculpe P1, a 8 mãos, já que sua contribuição tem sido 

valiosíssima!! 

(...) 

(08:46:11) P1 fala para Todos: Meu papel é o de provocar questionamentos, impulsioná-los e 

orientá-los. Vocês trazem uma experiência interessante que precisamos interpretar à luz de 

teorias. 

(08:46:27) A2 fala para Todos: A1, você está fazendo um excelente trabalho de 

articulação...não sou "puxa saco", mas cada vez que releio o texto vou organizando mais 

minhas idéias... 

(...) 

(08:47:53) A1 fala para A2: Obrigada A2. 

(...) 

 (09:00:16) A2 fala para Todos: A1, veja se concorda comigo, mas sentimos um pouco de 

dificuldade de articular o estudo de caso... 

(09:00:45) A1 fala para Todos: Concordo totalmente. 

(09:02:08) P1 fala para Todos: Não li sua versão da madrugada, mas na anterior ficou claro que 

se vocês fizerem uma introdução ao texto explicando que vão trabalhar com tais e tais 

conceitos e que vão analisá-los em duas situações específicas..., Não precisam explicar o 

conceito de estudo de caso porque este não é o foco do texto. 

(09:03:20) A1 fala para Todos: Entendi. Acho que podemos juntar os dois tópicos que 

discorrem sobre isso. 

(09:03:38) A2 fala para Todos: precisamos então pensar melhor em como articular nossa 

fundamentação com o estudo de caso e que ele realmente fique significativo no texto e que 

não pareça uma coisa "estanque"... é mais ou menos isso? 

(...) 

(09:04:18) P1 fala para Todos: Correto, A2. 

 (09:06:23) A1 fala para Todos: Acho que já dá para fecharmos essa parte e melhorar o que 

fizemos. Podemos esperar seu comentário do todo para fecharmos P1? 
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(09:07:17) P1 fala para Todos: Vocês podem fechar a partir de nossas discussões de hoje. 

(09:08:39) A1 fala para Todos: Ok. É que estamos inseguras com relação à parte da análise. 

Será que ficou bem colocada? 

(09:09:20) A2 fala para Todos: Bem colocado A1, estamos com essa sensação.... 

(09:09:45) P1 fala para Todos: Após essa etapa e os seminários intergrupos, vocês terão a 

oportunidade de depurar o texto para chegar à versão final. 

(09:10:22) A1 fala para Todos: Ok então. Afinal os colegas ainda irão colocar as suas opiniões, 

o que poderá nos auxiliar... (Chat 12 - 02/10/2003) 

As discussões deste chat evidenciam o trabalho multidirecional operante na 

ZPD (de professor para aluno e de aluno para aluno). Tal fato mostra que a mediação 

pedagógica no ambiente digital, ao se valer das linguagens como seu instrumento 

primeiro de interação, entrelaça-se na ZPD de forma a evidenciar os avanços no 

processo de ensino-aprendizagem, estabelecendo para o aluno a estrutura básica a 

partir da qual ele irá construir seu próprio conhecimento. O professor passa a ser co-

responsável, co-autor dos avanços do aluno na construção do conhecimento:  

(08:44:21) A1 fala para Todos: Desculpe P1, a 8 mãos, já que sua contribuição tem sido 

valiosíssima!! (Chat 12 - 02/10/2003) 

Além dessa inferência, pode-se observar nas transcrições anteriores que a 

mediação pedagógica, ao conferir tranqüilidade ao grupo, ganha relevância. Ao situar-

se na ZPD - e entendendo-a também como intervenção pedagógica com 

intencionalidade -, ela atua nos “brotos e flores do processo e não em seus frutos” 

(Oliveira, 2002, p. 60). De maneira que  

“A zona proximal de desenvolvimento é, por excelência, o domínio psicológico da 

constante transformação. Em termos de atuação pedagógica, essa postulação 

traz consigo a idéia de que o papel explícito do professor de provocar nos alunos 

avanços que não ocorreriam espontaneamente consiste exatamente em uma 

interferência na zona proximal de desenvolvimento dos alunos” (Ibid.). 

Explicitando historicamente: 

Lev Semenovitch Vygotsky investigou o desenvolvimento humano a partir das 

condições sociais de vida historicamente formadas, condições essas relacionadas ao 

trabalho social, ao emprego de “ferramentas” e ao surgimento da linguagem. Trabalho 
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social, ferramentas (ou instrumentos) e linguagem são elaborações humanas que 

“fazem a mediação entre o homem e o mundo: através delas, o homem não só domina 

o meio ambiente como seu próprio comportamento” (Rego, 1995, p. 49). Decorre daí a 

necessidade de se estudar a questão da mediação de forma mais aprofundada, uma 

vez que ela caracteriza e “poliniza” a relação do homem com o mundo e com os outros 

homens. 

A fala, como um sistema de representação da realidade (sistema simbólico), 

funciona como um elemento mediador que permite não só a comunicação entre os 

indivíduos, mas “o estabelecimento de significados compartilhados por determinado 

grupo cultural, a percepção e interpretação dos objetos, eventos e situações do mundo 

circundante.” (Ibid., p.55). 

O papel da fala no cenário de aprendizado e desenvolvimento transforma-se em 

um paradigma, dada a sua importância. A comunicação gera a necessidade de checar 

e confirmar pensamentos, numa interação clara entre aprendizado e desenvolvimento. 

Através de estudos, Vygotsky (2003) demonstrou que a capacidade de crianças 

com níveis semelhantes de desenvolvimento cognitivo, para aprender sob a orientação 

de um mesmo professor, variava enormemente. 

Para Vygostsky, a teoria sócio-histórica do desenvolvimento humano, no que 

diz respeito à ZPD e às relações entre pensamento e fala, aplica-se a crianças e 

adultos, em especial a idéia da fala enquanto instrumento de mediação. Nos ambientes 

de aprendizagem digitais, a fala pode ser representada pelo signo da escrita, da 

imagem e, muitas vezes, pelo próprio silêncio.  

Graças à plasticidade dos ambientes digitais de ensino e aprendizagem, se o 

silêncio “diz” muito, a “fala escrita” também ganha, por sua vez, atributos bastante 

pertinentes, ou seja, de um simples signo ela passa a ser hipertextual, multimediática, 

parte do complexus e, portanto, hologramática. Seu uso explicita os momentos de 

mediação, buscando o encaminhamento/solução de problemas da forma mais eficaz 

sob a orientação de um mediador (seja ele professor ou aluno). Nesse contexto, 

entende-se que a “forma mais eficaz” no que diz respeito ao aprendizado é aquela que 
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se “adianta ao desenvolvimento” presumível (Vygotsky, 2003 p. 117), sendo mais 

adequada quanto mais significativa for para o aluno. 

A1, no chat1 de 08/10/2003, na qualidade de moderador/mediador, sugere:  

(10:48:12) A1 fala para Todos: Sintetizando algumas falas e colocações sobre necessidade de 

encontros, conversas telefônicas, proponho outra questão: em que momento sentiu-se a maior 

dificuldade no trabalho a distância? 

(...) 

10:50:43) A1 fala para Todos: Alguém gostaria de se posicionar? 

 (10:51:30) A8 fala para Todos: A1, eu nunca tive problemas em participar e mediar cursos a 

distância, porém nos últimos meses me envolvi muito com a introdução de outras ferramentas 

como videoconferência em ambientes em EaD (talvez porque eu ainda me apego muito no som 

e na imagem) e isso me distanciou um pouco das coisas. EU não me motivei é coisa pessoal 

que estou tendo que romper novamente  

(10:54:23) A6 Entra na sala... 

(10:54:29) M3 fala para Todos: Que silêncio!!!!!!!  

(10:54:36) A1 fala para A15: A15, que fez o trabalho sozinha, sentiu alguma dificuldade durante 

o percurso? (Chat 15 - 08/10/2003) 

Após A8 comentar sua dificuldade em manter a motivação, três minutos se 

passaram sem que alguém se manifestasse (das 10:51:30 às 10:54:29). No momento 

em que M3 coloca a interjeição “Que silêncio!!!!!!!”, este dá indícios de ter percebido 

que o silêncio está além do esperado e dá a “deixa” para A1 mediar a colocação de A8, 
não com uma resposta, mas com a reflexão de um colega, estabelecendo um 

contraponto. 

É curioso notar que nos chats realizados durante a disciplina, quando todos, 

teoricamente, têm o mesmo direito à expressão em relação ao tempo e espaço, 

possibilitou-se que os alunos se transformassem em mediadores e observadores. 

Assim, o chat de 08/10/2003, realizado em um momento em que os alunos discutiam o 

processo de produção colaborativa da atividade proposta, tinha como um dos objetivos 

que um aluno fosse o mediador, ao passo que um outro encampasse o papel de 

observador, que, segundo M2, foi assim definido:  
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(10:20:11) M2 fala para Todos: Vou repetir para quem entrou agora... A proposta é discutirmos 

os processos de produção colaborativa, ou seja, as produções desenvolvidas pelos grupos 

durante a última atividade. Nossa proposta é que a mediação seja feita por um de vocês, nós 

ficaremos de apoio para o que precisar... Alguém se habilita... 

(...) 

(10:21:45) M2 fala para Todos: Poderemos também utilizar um outro papel neste chat, o de 

observador. Diferente do mediador que irá organizar as discussões no chat, o observador 

poderá participar, mas fará uma breve síntese do trabalho ao final do chat.... (Chat 15 - 

08/10/2003) 

A1 foi o mediador, e A8, o observador desse chat. 

Nesse mesmo chat, as “falas” dos alunos acerca de suas próprias dificuldades 

quanto ao trabalho a distância explicitam que, se por um lado as interações ajudam, por 

outro a falta delas prejudica os alunos nas reflexões pessoais. A presença de 

interações pode colaborar para a emergência da ZPD e para o referendo da fala como 

instrumento de mediação em ambientes digitais de aprendizagem. É o que se percebe 

nos trechos transcritos a seguir: 

(10:40:46) A2 fala para A1: Em nosso grupo a construção colaborativa exigiu amadurecimento, 

pois cada um tem uma visão empírica do tema, e o nosso desafio era também tecer um nó 

entre essas experiências. A articulação do texto e as referências teóricas, mais a cada nova 

versão do trabalho, ganhávamos motivação e a orientação da P1, foi fundamental... 

(...) 

(10:43:35) A11 fala para Todos: Foi interessante, já havia feito um texto em colaboração de 

outros colegas mas não totalmente a distância, achei que eu e a A12 levamos um tempinho 

para entrosar, mais depois rolou e fomos dando forma ao texto, organizando nossas produções 

e costurando para finalizar. 

(...) 

(10:45:39) A10 fala para A11: A aprendizagem colaborativa tem sido uma bandeira na minha 

vida profissional. Não acredito em construção de conhecimento sem falar em estabelecer 

parcerias: aluno-aluno, aluno-professor. Na EaD muito mais que no presencial se não houver 

colaboração não há processos verdadeiros de ensino-aprendizagem. Parece-me que a 

colaboração é um dos focos deste curso, não? 

(...) 
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 (10:45:55) A7 fala para Todos: A princípio escolhi um tema, mas ficaria sozinha, então resolvi 

escolher outro tema, realmente fiz uma boa troca pois adorei as leituras que realizei para o 

tema autoformação e sobre a construção colaborativa do conhecimento. Sinto que é o que 

estamos realizando a todo momento neste curso. Escrevi demais.... 

(...) 

(10:47:06) A3 fala para Todos: Pessoal, as nossas dificuldades maiores foram relativas aos 

nossos horários para encontro, então desenvolvemos nossos encontros geralmente na 

madrugada, e fizemos uma distribuição interna das pesquisas ... Realmente foi muito 

interessante. 

(...) 

 (10:47:23) A11 fala para A10: É você está com razão. A P3 interviu em nosso trabalho e foi 

fundamental não pelo caráter de professor, mas de alguém que estava olhando e percebendo o 

processo e foi capaz de orientar para a coisa “rolar”. 

(...) 

(10:48:12) A1 fala para Todos: Sintetizando algumas falas e colocações sobre necessidade de 

encontros, conversas telefônicas, proponho outra questão: em que momento sentiu-se a maior 

dificuldade no trabalho a distância? E como essa dificuldade foi resolvida? 

(10:49:06) A5 fala para Todos: Não conhecer os colegas para maior intimidade em perguntar. 

(...) 

(10:51:12) A2 fala para A10: É verdade A10, pra mim o que foi mais significativo foi essa 

possibilidade de colaboração em um ambiente digital, fomos mais "ouvidos" neste curso, e isso 

nos motivava e dava significado ao que estávamos fazendo....  

(10:51:14) A11 fala para Todos: Num primeiro momento quis fazer relações com a vivência, 

depois achei que o se esperava era mais teórico, mas por fim não resistimos e acabamos por 

fazer um "mixto" (sic), acho que é um processo de aproximação. 

(10:51:24) A6 fala para Todos: Não conseguíamos achar um ponto de encontro sobre como 

começar a construir um único texto a partir das nossas pesquisas e nos encontrarmos no 

Teleduc, por isso em nosso chat ficou marcado que telefonaríamos para um contato maior. O 

telefonema foi importante neste sentido. A orientação da M3 e P2, principalmente em leituras, 

foram importantes. 

(...) 

10:56:05) A2 fala para Todos: No início do curso foi difícil me colocar, sentia-me insegura, o 

trabalho em grupo me ajudou a me sentir mais entrosada e confiante, os chats com a P1 e 

suas orientações foram fundamentais nesse processo. 
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(...) 

(10:57:30) A15 fala para Todos: No início eu estava no trabalho de buscas de referências, e 

acho que com a participação de mais alguém eu poderia ter avançado mais rápido. Depois que 

o meu texto ficou pronto, senti falta de um feedback. Até pensei em mandar uma mensagem 

para o grupo todo, para que vocês pudessem opinar. 

(...) 

(10:59:46) A7 fala para Todos: Agradeço muito a A4 pois quando me senti perdida ela me 

conduziu com questionamentos, então fui à procura das respostas e consegui desenvolver a 

pesquisa. 

(...) 

(11:02:03) M3 fala para Todos: A1, você se saiu muito bem como mediadora, obrigada pela 

colaboração. A8, peço que disponibilize a síntese do chat no seu portfólio e avise todos pelo 

correio. Muito obrigada pela participação. 

(...) 

(11:03:06) A2 fala para M1: Aproveito a oportunidade é agradeço toda a atenção que você tem 

tido comigo, isso também tem me ajudado bastante. (Chat 15 - 08/10/2003) 

As transcrições anteriores confirmam a idéia da alternância de papéis, a qual 

possibilita a professores e alunos vivenciarem os papéis de “ensinantes” e 

“aprendentes”, tornando viável a condição complexa do professor que se transforma em 

aluno. Elas também evidenciam o uso de outras mídias para se estabelecer o diálogo 

necessário ao desenvolvimento de uma ação colaborativa. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Oliveira (2002, p. 57) acrescenta que, 

“diferentemente das situações informais em que a criança aprende por imersão em um 

ambiente cultural informador”, nos ambientes educacionais marcados pela presença do 

sujeito-aluno e do sujeito-professor (ambos com papéis de ensinantes e aprendentes) 

“o professor (bem como outros agentes pedagógicos) é uma pessoal real69 (...) com o 

papel explícito de interferir no processo de aprendizagem (e, portanto, de 

desenvolvimento), provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente” (Ibid. p. 

58). 

                                        
69 Entendo por “real” o conceito de “existente”, uma vez que o texto da autora não foi escrito na 
perspectiva da EaD ou da cibercultura. 
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De fato, a mediação pedagógica enquanto “intervenção pedagógica” (Oliveira, 

2002) é a relação70 que envolve dois ou mais indivíduos com intencionalidade de 

ensino-aprendizagem. Se o foco está na relação, não necessariamente tem de haver a 

presencialidade para existir mediação pedagógica. Afinal,  

“a idéia de um processo que envolve, ao mesmo tempo, quem ensina e quem 

aprende não se refere necessariamente a situações em que haja um educador 

fisicamente presente. A presença do outro social pode se manifestar por meio de 

objetos, da organização do ambiente, dos significados que impregnam os 

elementos do mundo cultural que rodeia o indivíduo. Dessa forma, a idéia de 

‘alguém que ensina’ pode estar concretizada em objetos, eventos, situações, 

modos de organização do real e na própria linguagem, elemento fundamental 

nesse processo (...) Por outro lado, quando a aprendizagem é, sim, um resultado 

desejável de um processo deliberado, explícito, intencional, a intervenção 

pedagógica é um mecanismo privilegiado” (Oliveira, 2002, p. 57). 

Mas, atenção: não confundir intervenção com controle, falta de autonomia ou 

determinismo cultural. É intervenção enquanto presença, enquanto “estar junto virtual”, 

pois “na ausência de outro homem não se constrói homem” (Ibid. p. 69); é preciso a 

presença de ambos: sem aluno não há professor e sem professor não há aluno. A 

concretude está entre eles, a mediação está entre (inter) eles. É uma intervenção que 

enxerga e compreende a autonomia “relativa” do outro. Nesse sentido,  

“a compreensão da autonomia levanta um problema de complexidade... A 

autonomia se fundamenta na dependência do meio ambiente e o conceito de 

autonomia passa a ser um conceito complementar ao da dependência, embora 

lhe seja, também, antagônico. Aliás um sistema autônomo aberto deve ser ao 

mesmo tempo fechado, para preservar sua individualidade e sua originalidade. 

Ainda aqui, temos um problema conceitual de complexidade. No universo das 

coisas simples, é preciso ‘que a porta esteja aberta ou fechada’, mas no universo 

complexo, é preciso que um sistema autônomo esteja aberto e fechado, a um só 

tempo. É preciso ser dependente para ser autônomo” (Morin, 2002, p. 184). 

Assim, antes de tecer alguma (in)conclusão sobre mediação pedagógica, a fim 

de re-significá-la, é fundamental lembrar que ela faz parte de outro complexus: o dos 

                                        
70 Relação essa que define, também, a própria idéia de aprendizagem: “A relação (grifo da autora) que se 
dá na aprendizagem é essencial para a própria definição desse processo, que nunca ocorre no indivíduo 
isolado” (Oliveira, 2002 p. 56). 
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ambientes digitais de aprendizagem, que têm como principal recurso tecnológico o 

computador. 

O Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, na linha de pesquisa 

Novas Tecnologias, da PUCSP, tem se debruçado sobremaneira no entendimento da 

EaD desenvolvida em ambientes digitais de ensino e aprendizagem. São muitos os 

estudos, projetos, dissertações, teses, grupos de trabalho etc. que têm como objeto de 

estudo assuntos afins ao tema.71

Ao recuperar a problemática da EaD em ambientes digitais de ensino e 

aprendizagem, os conceitos trabalhados anteriormente não se perdem. Pelo contrário, 

dentro da idéia do complexus, esse entrelaçamento ajuda na compreensão do todo. A 

exemplo disso, ao enfatizar a discussão acerca da mediação pedagógica nos 

ambientes digitais de EaD, procuro resgatar e, indiretamente, redimensionar os papéis72 

do professor e do aluno quanto ao uso da tecnologia. 

Meu “olhar” está, portanto, sobre o professor que emerge do seu complexus 

para o complexus do universo das TICs e, também, para o complexus do mundo 

concreto, carregado de contradições. O professor é um dos elementos indispensáveis 

para que o processo de ensino-aprendizagem tenha versatilidade, coerência e alegria, 

descortinando, assim, uma educação regada a incertezas, meias-verdades, 

ambigüidades, avanços intercalados por retrocessos, mares de informações, problemas 

a resolver e possibilidades de transformação.  

Como elucida Almeida (2000, pp. 78-79): 

“Para a concretização de ações coerentes com a intencionalidade do ato de 

ensinar é preciso desenvolver estratégias de indagação, representação, 

articulação, reflexão, interpretação e depuração, trabalhando com temas, 

situações-problema ou projetos que favoreçam o desenvolvimento do 

autoconhecimento e a compreensão do contexto social e da realidade global. 

Trata-se de um ensino voltado para a compreensão, no qual o professor atua 

como desafiador, mediador, consultor, facilitador, promotor da aprendizagem que 

                                        
71 Alguns desses estudos são citados no presente trabalho: ALMEIDA M. E. (2003a), ALONSO (2001), 
KRÜGER e CERQUEIRA (2004), MASETTO (2000, 2001), OLIVEIRA (2003), PRADO (2003), PRADO e 
MARTINS (2004), TAVARES-SILVA (2003). 
72 Sobre mudanças de papéis: Masetto (2000) e Belloni (1999). 
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se desenvolve na interação do aluno com o conhecimento em construção, com o 

contexto e com os recursos disponíveis.” 

Pode-se inferir que, para esse professor, o domínio do conteúdo já não é 

suficiente, e o velho73 modelo educacional maquiado pelo uso de tecnologia é um 

engodo que já não passa despercebido.  

Assim, a tecnologia pode funcionar como um pretexto para colocar todos, 

alunos e professores, como eternos aprendizes. A proposta da discussão de mediação 

pedagógica em ambientes digitais cumpre, então, um papel significativo no 

redimensionamento da prática pedagógica, pois coloca à prova o ser professor num 

sentido mais amplo: o de gestor do processo de ensino e aprendizagem, convidando-o 

a assumir-se não só como mediador de processos, de interações, dos materiais, das 

ferramentas, do ambiente digital, de outros recursos mobilizados, enfim, dos 

sentimentos e das possibilidades, mas sobretudo como aprendiz e sujeito das relações.  

Discutir mediação pedagógica passa, então, a ser um convite para o professor 

resgatar a alegria de ser o que ele é: um dos principais elementos deste ato de amor 

que é educar. Mais à frente trarei à baila o conceito de mediação pedagógica 

reconstruído neste trabalho e que será complementado com as idéias sobre 

colaboração. 

Parece-me, então, que a condição sine qua non para que a mediação 

pedagógica (em qualquer ambiente de ensino e aprendizagem) se efetive a contento é 

a existência de humildade intelectual74. É importante se despir do excesso de 

intelectualidade e focar nas relações de interaprendizagem, resgatando a humanidade 

e a inteireza de cada indivíduo. A passagem deste chat é emblemática: 

(09:57:06) P3 fala para Todos: O que nós temos que entender é o sentido correto do que seja 

uma comunidade de aprendizagem. Não significa uniformizar o pensamento do grupo, mas 

construir algo mais amplo com adversidade. 

(...) 

                                        
73 No sentido do anacrônico. 
74 Vide a ode baseada na obra de Paulo Freire, citada anteriormente. 
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(10:04:03) P3 fala para Todos: Eu também acho, M1, eu mesma gostaria de conhecer melhor o 

assunto, porque o meu conhecimento é superficial, talvez seja uma chance de aprendermos 

juntos, o que acham? (Chat 4 – 18/09/2003) 

A transcrição anterior permite identificar a presença da humildade intelectual 

(P3 é uma professora), bem como a presença da colaboração no contexto da disciplina 

“Formação de professores em ambientes digitais”. O estabelecimento da  colaboração é 

importante para a compreensão relacional da metodologia empregada. É essa 

colaboração que, afinal, dá o tom à mediação pedagógica, quando os formadores 

solicitam uma produção científica conjunta entre alunos que não se conheciam ou se 

conheciam bem pouco. 

Nessa abordagem, a mediação pedagógica que se estabelece é interpessoal e, 

portanto, colaborativa. Na medida em que concebemos a mediação pedagógica como 

um fenômeno interpessoal, como “um processo que sempre inclui relações entre 

indivíduos” (Oliveira, 2002 p. 56), explicitamos seu pendor colaborativo.  

A colaboração, como se verá a seguir, categorizada como fenômeno humano, 

também está na interpessoalidade, na reciprocidade, na intermediação, uma vez que, 

“na construção dos processos psicológicos tipicamente humanos, é necessário postular 

relações interpessoais: a interação do sujeito com o mundo se dá pela mediação feita 

por outros sujeitos” (Ibid. p. 56). É nesse contexto que se colocam a co-mediação e a 

intermediação: mediar junto e mediar pares estão inscritos no universo das relações 

entre sujeitos, entre humanos. 

 

2. Colaboração 

De acordo com o pensamento complexo, devemos compreender colaboração 

numa visão multifacetada.  

A discussão do termo colaboração (co-labor-ação) é necessária para re-

significá-la também, já que apresenta um desgaste que por vezes pode confundir o seu 
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entendimento. No dicionário75, encontramos as definições para os conceitos “colaborar” 

e “cooperar” praticamente como sinônimos.  

Para Vygotsky (2003), “o aprendizado desperta vários processos internos de 

desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage com 

pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros” (p. 118).  

Segundo Piaget (1973, p. 105), "(...) 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". 

Está presente nessa análise a interação, que é manifestação indissociável de sujeitos 

envolvidos numa ação coordenada para atingir objetivos em comum. 

No que tange à aprendizagem, Campos (2003, p. 25- 27) afirma que: 

“A cooperação como apoio ao processo de aprendizagem enfatiza a participação 

ativa e a interação tanto dos alunos como dos professores. O conhecimento é 

considerado um construtor social, e desta forma o processo educativo acaba 

sendo beneficiado pela participação social em ambientes que propiciem a 

interação, a colaboração e a avaliação. Espera-se que os ambientes de 

aprendizagem cooperativos sejam ricos em possibilidades e proporcionem o 

desenvolvimento do grupo”. 

Em termos de uso em contextos de ensino-aprendizagem, alguns autores 

fazem diferenciação entre cooperação e colaboração. Kenski (2003, p. 112) aponta 

que: 

“A colaboração diferencia da cooperação por não ser apenas um auxílio ao 

colega na realização de alguma tarefa ou indicação de formas para acessar 

determinada informação. Ela pressupõe a realização de atividades de forma 

coletiva, ou seja, a tarefa de um complementa o trabalho de outros. Todos 

dependem de todos para a realização das atividades, e essa interdependência 

exige aprendizados complexos de interação permanente, respeito ao 

                                        
75 Colaboração 
[De colaborar + -ção.] 
S. f. 1. Trabalho em comum com uma ou mais pessoas; cooperação 
Colaborar [Do lat. collaborare.] V. t. i. 1. Prestar colaboração; trabalhar na mesma obra; cooperar 
Cooperar [Do lat. *cooperare, por cooperari.] V. t. i. 1. Operar, ou obrar, simultaneamente; colaborar  
http://www2.uol.com.br/aurelio/fechado/index.html?verbete=Em+portugu%EAs&stype=k
Acesso em:12/07/2004. 
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pensamento alheio, superação das diferenças e busca de resultados que 

possam beneficiar a todos” . 

Ainda segundo Kenski (2003, p. 130), a colaboração (aqui já relacionada aos 

contextos digitais) tem a ver com a “inteligência coletiva” de Lévy, pois faz emergir a 

“reunião de sinergia dos saberes, das imaginações, das energias espirituais (...) de um 

grupo humano constituído como comunidade virtual”. 

O presente trabalho não se propõe a discutir os distanciamentos e 

aproximações dos termos colaboração (Vygostsky, 2003) e cooperação (Piaget, 1973), 

até porque, para a problemática analisada, ambos os conceitos não se excluem. Pelo 

contrário, a relação de compatibilidade76 (Castorina, 2002) existente ajuda a 

estabelecer a convergência entre eles. Para o encaminhamento deste trabalho, optei 

pelo termo colaboração, pois ele representa a idéia da co-realização de uma atividade 

que encerra ação e reflexão (fazer e compreender) entre duas ou mais pessoas, o que 

me remete à teoria sócio-construtivista de Vygotsky (em especial a ZPD), sem a qual 

todo este trabalho não se sustentaria. 

Para Vygotsky, o processo de colaboração influencia na zona proximal de 

desenvolvimento, por se tratar de uma zona de potencialidades que vêm a ser 

desenvolvidas quando problemas são resolvidos em colaboração com o outro (Rego, 

1995). 

Vygotsky não escreveu particularmente sobre colaboração, mas na sua obra 

(2003) encontram-se os conceitos colaboração e cooperação como sendo prioritários 

para que a ZPD seja operacionalizada. Pode-se, assim, inferir que “colaboração” dentro 

da visão sócio-interacionista representa a trama social de articulação entre o que o 

indivíduo já sabe e o que ele pode vir a saber. Nesse sentido, de forma congruente, a 

colaboração pode também funcionar como mediação se considero a primeira como 

intervenção77. Vale lembrar, outrossim, que 

“o indivíduo não tem instrumentos endógenos para percorrer, sozinho, o caminho 

do pleno desenvolvimento. O mero contato com objetos de conhecimento não 

                                        
76 “A análise comparativa proposta leva-nos a defender uma relação de compatibilidade entre as teorias, 
no sentido de que nenhuma delas implica a aceitação ou a rejeição da outra“ (Castorina, 2002, p. 43). 
77 Conceito já discutido anteriormente quando assumi que intervenção com intencionalidade é mediação. 
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garante a aprendizagem, assim como a simples imersão em ambientes 

informadores não promove, necessariamente, o desenvolvimento, balizado por 

metas culturalmente definidas. A intervenção deliberada dos membros mais 

maduros da cultura no aprendizado das crianças é essencial ao seu processo de 

desenvolvimento” (Oliveira, 2002, p. 62). 

Partindo do pressuposto de que o termo colaboração está essencialmente 

ligado a uma nova forma de trabalho e de vida na sociedade moderna, Behrens (2000) 

esclarece que a humanidade tem passado por duas grandes transições neste início de 

século: o advento da “sociedade do conhecimento” e a globalização.  

O processo de globalização, pelo qual todas as nações tornam-se cada vez 

mais interdependentes e interligadas, aliado à transição da sociedade industrial - 

voltada para a produção de bens, para a sociedade do conhecimento e para a produção 

intelectual -, atinge todas as instituições, em especial a educação. Cabe a esta 

desenvolver processos de ensino que permitam a formação de alunos críticos e 

conscientes das conseqüências dessa globalização, que traz embutida a possibilidade 

de opressão e alienação do sujeito em relação às contingências do seu próprio 

contexto.  

Esse panorama exige da população uma aprendizagem constante, uma 

mudança de paradigma para a aprendizagem colaborativa (tema essencialmente ligado 

à colaboração). De acordo ainda com Behrens, nesse novo paradigma, além das 

habilidades tradicionalmente consideradas essenciais, ou seja, a expressão verbal e 

escrita, e o raciocínio matemático, faz-se necessário, também, o desenvolvimento de 

novas habilidades ou talentos, como a fluência tecnológica, a capacidade de resolver 

problemas e os três “Cs” – comunicação, colaboração e criatividade. 

Assim, falar em aprendizagem colaborativa significa falar de mudança para um 

paradigma que aproxime os humanos; significa falar de um processo educativo voltado 

para um contexto em que a coletividade e a interação sobressaiam-se à individualidade 

ou à competição. Nesse novo referencial78, professores e alunos atuam em parcerias 

                                        
78 Neste ponto Behrens (2002) utiliza a expressão “modelo”. Optei pelo termo referencial por considerar 
a palavra “modelo” um tanto quanto inadequada ao contexto, visto que modelos podem ser interpretados 
como procedimentos para serem copiados, e a reprodução estéril é uma idéia que repudio na vida e, 
também, neste trabalho. 
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por meio de processos de auto-organização, buscando acessar as informações, 

analisá-las, estabelecer articulações entre elas, e elaborar com autonomia o 

conhecimento. O foco é mais voltado para a aprendizagem do que para o ensino. 

Desse modo, todos os sujeitos devem estar conciliados num contínuo processo de 

“aprender a aprender juntos”.  

É importante ressaltar que as idéias de colaboração, cooperação e parceria, 

integram, filosoficamente, o ideário de Delors (1999), para quem a educação do novo 

milênio deve ter como base quatro pilares, que poderíamos traduzir em quatro 

aprendizagens (todas elas com cunho colaborativo). Delors defende que 

“para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve 

organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de 

toda vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do 

conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da 

compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; 

aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 

atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 

precedentes. É claro que essas quatro vias do saber constituem apenas uma, 

dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de relacionamento e de 

permuta”.79

Horton (2000, p.125), por sua vez, elenca algumas perspectivas abertas pela 

aprendizagem colaborativa, a saber: trabalhos intergrupais, compartilhamento de fontes 

de pesquisa e escrita colaborativa. Baseado nessas perspectivas, o autor explicita uma 

vantagem implícita da colaboração em ambientes digitais: a de que os mecanismos 

associados às estratégias de colaboração podem simplificar80 a comunicação e, ao 

fazê-lo, os aprendizes se comunicam de forma mais livre, são tratados de forma mais 

igualitária e se tornam mais autoconfiantes, além de socializarem o conhecimento e as 

dificuldades da aprendizagem, fornecendo informações que possibilitam ao professor 

compreender melhor os comportamentos e performances dos alunos, e permitindo 

feedbacks mais adequados e profícuos.  

                                        
79 http://infoutil.org/4pilares/text-cont/delors-pilares.htm. Acesso em:12/09/2204. 
80 Simplificação advinda, possivelmente, da permeabilidade das relações presentes nesses ambientes. 
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Acrescento ainda que alunos e professores podem exercitar a parceria, 

produzindo coletivamente, tecendo os fios de uma rede, que, ao invés de enredar, no 

sentido de aprisionar, favorece o entendimento de cada nó, abrigando, acolhendo, e 

construindo outros nós. 

Ao relativizar o conceito de aprendizagem colaborativa, Horton (2000) atesta 

que trabalhar em colaboração não é fácil. No contexto da disciplina analisada 

(Formação de professores em ambientes digitais), os aprendizes (professores, 

monitores e alunos) compartilharam a construção do conhecimento em toda a sua 

complexidade, que envolveu momentos de satisfação: 

(13:36:05) P1 fala para Todos: Foi muito bom ter conversado com vocês. Quando tiverem 

dúvida, enviem msg que marcaremos outros encontros. 

(13:36:09) A2 fala para Todos: grande beijo, e bom almoço pra você também...Tem sido muito 

bom estar com você neste curso....Obrigada... 

(13:36:30) A2 fala para A1: vamos.... 

(13:36:49) P1 fala para Todos: Vamos fazer um belo trabalho em colaboração... Tenho também 

muito prazer em orientá-los. (Chat 5 - 18/09/2003) 

E outros, nem tanto: 

(10:51:30) A8 fala para Todos: A1, eu nunca tive problemas em participar e mediar cursos a 

distância, porém nos últimos meses me envolvi muito com a introdução de outras ferramentas 

como videoconferência em ambientes em EaD (talvez porque eu ainda me apego muito no som 

e na imagem) e isso me distanciou um pouco das coisas. Eu não me motivei é coisa pessoal 

que estou tendo que romper novamente. (Chat 15 – 08/10/2003) 

E outros ainda confirmam a importância da colaboração: 

(10:57:30) A15 fala para Todos: No início eu estava no trabalho de buscas de referências, e 

acho que com a participação de mais alguém eu poderia ter avançado mais rápido.  

Depois que o meu texto ficou pronto, senti falta de um feedback. Até pensei em mandar uma 

mensagem para o grupo todo, para que vocês pudessem opinar. (Chat 15 – 08/10/2003) 

Afinal, colaborar realmente não é fácil: alguns diálogos podem se revelar 

deselegantes, inadequados e/ou complicados; os formadores e alunos tendem a atuar 
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além do tempo habitual e, por conseguinte, a ter uma carga horária de trabalho81 muito 

maior, seja na elaboração, no encaminhamento das tarefas ou nas intervenções no 

ambiente; nem todos podem participar de forma síncrona, e, sem um design 

educacional contextualizado (Filatro, 2004), alguns aprendizes podem se sentir 

penalizados.  

Peters (2003, pp. 179-180), por sua vez, defende o termo colaboração como 

uma forma de perseguir os objetivos que tangenciam o “desenvolvimento individual e a 

maturidade dos participantes”, e ainda reforça que, “no ambiente informatizado de 

aprendizagem, os processos que servem a esses propósitos são chamados 

coletivamente de ‘aprendizagem em colaboração’ (espaço de colaboração)”. 

Nessa linha de raciocínio, o processo educativo acaba sendo beneficiado pela 

participação social em ambientes que propiciem a interação, a colaboração e a 

cooperação e, por conseqüência, o desenvolvimento pessoal e do grupo. 

Tem-se aí a chamada colaboração virtual (Kaye apud Peters, 2003), que 

paradoxalmente poderia ser definida como “aprender juntos em separado” (p. 180). Tal 

idéia encontra eco em Valente (2005)82, para quem o “estar junto virtual” “envolve 

múltiplas interações no sentido de acompanhar e assessorar constantemente o 

aprendiz para poder entender o que ele faz e, assim, propor desafios que o auxiliem a 

atribuir significados ao que está desenvolvendo. Essas interações criam meios para o 

aprendiz aplicar, transformar e buscar outras informações e, assim, construir novos 

conhecimentos”. 

Dessa maneira, é importante que o docente centre suas ações muito mais na 

aprendizagem do que no ensino, muito mais no aluno do que no ambiente, ou seja, que 

o professor assuma um papel de mediador crítico e reflexivo. Por sua vez, o aluno deve 

abandonar a passividade de escutar, ler, decorar e repetir os ensinamentos recebidos, 

para, em lugar disso, passar a adotar uma postura criativa, crítica, pesquisadora e 

atuante na produção de conhecimento. Professores e alunos devem, em última 

                                        
81 “A carga horária dos professores e monitores dedicada às atividades (...) foi bem maior do que a 
dispensada para um curso presencial, o que sugere a necessidade de uma equipe de trabalho com um 
número de horas superior ao habitualmente necessário para cursos presenciais” (Almeida, 2003a). 
82 http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2001/tec/tectxt4.htm. Acesso em: 14/03/2005. 
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instância, estabelecer entre si um movimento composto de trocas, parcerias e 

colaboração. 

Muda-se, então, o foco e professores e alunos devem estar num constante 

processo de “aprender a aprender juntos”. “O desejo de mudanças na prática 

pedagógica se amplia na sociedade da informação quando o docente depara com uma 

nova categoria do conhecimento denominada digital” (Behrens, 2000, p. 73)83. Na era 

digital, utilizando abordagens e concepções adequadas, os alunos também passam a 

ser descobridores, transformadores e produtores de conhecimento. A mesma autora 

sentencia: “A formação inovadora exigida para atuação em todas as áreas do 

conhecimento demanda trabalho coletivo, discussão em grupo, espírito de interajuda, 

cooperação, contribuição e parcerias” (p.76). 

Nesse contexto, é interessante a idéia de que a tecnologia também pode 

desempenhar papel de uma ferramenta para aprendizagem colaborativa, dado o seu 

caráter multimediático. O recurso tecnológico por si só representa muito pouco em 

termos de aprendizagem com intencionalidade. Porém, ele pode potencializar a 

dimensão colaborativa da aprendizagem. Segundo Behrens (2000), a tecnologia da 

informação pode favorecer o respeito entre os diferentes modos de aprender, 

estimulando a cooperação entre os indivíduos. 

O conceito de colaboração, bem como seu desdobramento para o conceito da 

aprendizagem colaborativa, demanda análises e aprofundamentos, em vista de sua 

emergência com relação às questões de ensino-aprendizagem, agora voltadas para um 

mundo onde, mais do que nunca, viver no coletivo é condição para a sobrevivência, a 

despeito de toda a gama de individualismo reinante. O que propus, então, foi uma 

interpretação do conceito de colaboração dentro de uma perspectiva da complexidade 

de Morin (2003), articulada com as idéias de Vygotsky já explicitadas.  

Assim, nesse contexto, entendo colaboração como um complexo de ações e 
interações sempre relacionais e subjetivas, não necessariamente explícitas, que 
envolvem pessoas e/ou objetos com intencionalidade; sua objetividade está na 

                                        
83 Segundo Pierre Levy o conhecimento hoje poderia ser apresentado de três formas diferentes: o oral, a 
escrita e o digital (Behrens, 2000, p. 73). 
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aprendizagem e no desenvolvimento humano. No conceito que proponho para a 

mediação pedagógica, esta muitas vezes pode ser confundida com colaboração. 

Explico: é pela complexidade que também entendo a mediação. A colaboração não se 

estabelece sem a mediação, e vice-versa, ou melhor, colaborar implica em mediar e 

não se faz mediação pedagógica sem aplicar o conceito de colaboração. Portanto, 

colaboração é uma faceta da mediação e, ao colaborar, estamos exercitando o mediar, 

num movimento de recursividade. 

De acordo com Christiansen e Dirckinck-Homefeld (apud Palloff e Pratt, 1999, 

p. 110), o desenvolvimento de habilidades ou perfis colaborativos requer que o 

ambiente permita aos estudantes formularem objetivos em comum para o seu processo 

de aprendizado, requer que os estudantes usem seus problemas, interesses e 

experiências como “trampolins” e, por último, que coloquem o diálogo como o principal 

método de investigação. Os mesmos autores pontuam, ainda, que um importante 

elemento para o estabelecimento de uma comunidade é o “face a face”. No ambiente 

digital, é o desenvolvimento de objetivos em comum que favorece a colaboração. 

Também de acordo com eles, o ambiente on-line é propício para o desenvolvimento de 

habilidades colaborativas, pois criam-se espaços para a colaboração onde os alunos 

precisam uns dos outros para alcançar objetivos pessoais. Essas idéias podem ser 

verificadas no chat do dia 08/10/2003, que discutia a experiência da elaboração 

conjunta de um artigo: 

(10:40:46) A2 fala para A1: Em nosso grupo a construção colaborativa exigiu amadurecimento, 

pois cada um tem uma visão empírica do tema, e o nosso desafio era também tecer um nó 

entre essas experiências. A articulação do texto e as referências teóricas, mas a cada nova 

versão do trabalho, ganhávamos motivação e a orientação da P1, foi fundamental... (Chat 15 – 

08/10/2003) 

O que se distingue no parágrafo anterior é justamente uma das características 

da EaD em ambientes digitais: “escancarar” as fragilidades e potencialidades de 

processos, relações, sujeitos, tecnologias e materiais utilizados, tornando possível o 

registro de praticamente tudo o que é explicitado nesses ambientes, e evidenciando a 

sua complexidade. Assim, a colaboração e a mediação pedagógica inserem-se na 
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complexidade por trazerem em seus “códigos genéticos” dois princípios da 

complexidade: 

1. princípio hologramático84 

2. princípio da organização recursiva85  

Esses princípios estão na base das seis “diferentes avenidas que conduzem ao 

desafio da complexidade” (Morin, 2003, p.179): 

1. irredutibilidade do acaso e da desordem; 

2. transgressão; 

3. complicação86; 

4. relação complementar, mas logicamente antagonista, entre as 

noções de ordem, de desordem e de organização; 

5. organização que simultaneamente constitui uma unidade e uma 

multiplicidade; 

6. crise dos conceitos fechados e claros (fechamento e clareza são 

complementares)87.  

Todas as características acima elencadas são pertinentes à idéia da mediação 

pedagógica. Porém, dada a natureza deste trabalho, delimitarei, como um dos fios 

condutores para as análises vindouras sobre mediação, o princípio hologramático, 

segundo o qual o todo está nas partes. Esse construto confirma a idéia explicitada no 

capítulo anterior: a de que a mediação pedagógica enquanto parte de um processo 

                                        
84 “Holograma é a imagem física cujas qualidades de relevo, cor e de presença são devidas ao fato de 
cada um de seus pontos incluírem quase toda informação do conjunto que ele representa” (Ibid., p. 181). 
85 Exemplo: “a reprodução produz indivíduos que produzem o ciclo da reprodução. Conseqüentemente, a 
complexidade não é só um fenômeno empírico (acaso, eventualidades, desordens, complicações, 
mistura dos fenômenos); a complexidade é, também, um problema conceitual e lógico que confunde as 
demarcações e as fronteiras bem nítidas dos conceitos como ‘produtor’ e ‘produto’, ‘causa’ e ‘efeito’, ‘um’ 
e ‘múltiplo’” (Ibid., p 183). 
86 É bastante ilustrativo nesse caso o paradoxo de Niels Bohr: “As interações que mantêm vivo o 
organismo de um cachorro são impossíveis de serem estudadas in vivo. Para estudá-las corretamente, 
seria preciso matar o cão” (Morin, 2003, p. 179). 
87 “(...) há uma ruptura com a grande idéia cartesiana de que a clareza e a distinção das idéias são um 
sinal de verdade; ou seja, que não poder (sic) haver uma verdade impossível de ser expressa de modo 
claro e nítido” (Ibid., 183). 
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educacional carrega em si as concepções educacionais a ela subjacentes (Prado, 

2003). 

Também usarei, como outro fio condutor das análises, o princípio da 
organização recursiva, a fim de explicar a alternância de mediações (co-mediação e 

intermediação), que, resumidamente, não é senão a possibilidade que a mediação do 

professor oferece ao aluno para que este também faça mediações, que, por 

conseguinte, poderão ampliar o espaço de mediação do próprio professor, num 

movimento espiralado e contínuo. 

Posteriormente, esses “códigos genéticos” serão utilizados para melhor 

entendimento de determinadas análises, compondo fios de um complexo bordado. 

Nesse bordado buscarei, através do movimento complexo entre dados e teoria, não só 

evidenciar os momentos de colaboração, co-mediação e intermediação, mas expor 

outros elementos que se justapõem a estes conceitos e que, por sua vez, ajudam a 

interpretar a realidade estudada e permitem caracterizar a mediação pedagógica. 

Passemos ao bordado... 
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CAPÍTULO VI 

ENTRELAÇANDO OS FIOS 

 

 
Figura 4 

Bordado 

 

Baseada no construto do que se pode entender por mediação pedagógica e 

descrito no Capítulo V, a leitura e interpretação dos dados foi apontando para 

“passagens” de onde se podia vislumbrar a trama da mediação. Dessa trama fazem 

parte fios simples (argumentações sobre o que é ensinar, de Paulo Freire, 

transformadas por mim em o que é mediar) e fios complexos (genética da complexidade 

de Morin), que, ao iluminarem a trama dos chats88, evidenciam algumas características 

(arremate) da mediação. As análises funcionam como o bastidor89, que “sustenta” a 

trama e evidencia o bordado.  

Desse modo, foram inicialmente elaboradas tabelas com o objetivo de organizar 

os dados da pesquisa e articulá-los às teorias lhes dão suporte. Posteriormente, 

durante a análise propriamente dita, a metáfora do bordado começou a ficar evidente, 

graças à articulação dados-teoria que fez emergir as características que arrematam a 

trama. Nesse bordado, a análise faz o papel do bastidor, articulando a prática com a 

teoria. 

                                        
88 Para um melhor entendimento das abreviações utilizadas, na identificação dos sujeitos na transcrição 
dos chats, vide Tabela 4 “Referência dos participantes dos chats”, à página 44. 
89 Diz-se de ou espécie de caixilho de madeira, de formas variadas, no qual se prende e se estica o 
tecido sobre o qual se borda, pinta etc. http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=bastidor&stype=k. 
Acesso em: 14/03/2005. 
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Os chats analisados, ao discutirem o encaminhamento tanto dos trabalhos 

coletivos (produção de artigos) como das dúvidas decorrentes de uso do TelEduc, 

explicitam momentos de mediação pedagógica que, de resto, não emanam 

exclusivamente do professor, sendo antes compartilhados entre os participantes do 

chat. Essa particularidade acaba por manifestar as características de co-mediação e de 

intermediação. Outras características são explicitadas nas tabelas-síntese, exibidas a 

seguir. 

Essas tabelas, além de buscarem a organização/sistematização dos dados, 

possibilitando o entendimento do contexto em que ocorreu cada chat, evidenciam ainda 

os elementos usados para análise.  

A organização explicita a ordem cronológica de realização, o tipo e o assunto 

dos chats. Por limitações de tempo, de espaço e relevância em relação ao enfoque 

teórico, apenas alguns trechos dos chats são descritos. A classificação do tipo de chat, 

por sua vez,  indica para quem o mesmo era direcionado: 

Coletivo – para a totalidade dos alunos e dos formadores 

Grupo -  para um grupo específico de alunos e de formadores  

Formadores – para os formadores 

Alunos – somente para alunos, sem a presença de formadores 

É importante ressaltar que embora houvesse um direcionamento para o público 

participante dos chats, todos os participantes do curso podiam ter acesso à ferramenta 

de bate-papo e, por conseguinte, participarem do chat, se assim o desejassem. 

A partir desta organização, forma-se o contexto no qual são evidenciados os 

fios que compõe e  “bordam” a trama dos dados. O arremate vai ganhando forma neste 

bordado explicitando as características da mediação que emergem da análise 

(bastidor). 
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Chat 1 

Data:13/08/2003 Tipo: Coletivo Assunto: Exploração da ferramenta de chat. 

Trama 

(12:18:44) M2 fala para Todos: Bem, nesses próximos 5 minutos, gostaria que o pessoal 

aguardasse quando fosse chamado para "falar". 

(...) 

(12:25:15) A14 fala para M2: M2, pelo que tenho visto, não adianta. Toda primeira vez em 

chat a gente fica meio como criança... Acho que depois podemos pensar nessas 

regrinhas de comunicação via chat, não é? 

(12:26:41) M2 fala para Todos: A14, concordo com você, mas precisamos ter olhos para 

as possibilidades de organização do uso da ferramenta. 

Fios 

Princípio hologramático 

Mediar exige segurança, competência profissional e generosidade 

Arremate 

Tentativa de colaboração frustrada  

Bastidor 

Esse foi o primeiro chat da disciplina e tinha como objetivo conhecer a ferramenta bem 

como proporcionar um primeiro momento de trocas virtuais entre os alunos. A priori, como 

não haveria um mediador nomeado, as conversas ficaram truncadas e confusas gerando 

certa dificuldade para entender o contexto. Um monitor tentou então, organizar o chat e 

um dos alunos justificou o que estava acontecendo, exercendo a co-mediação. Nesse 

caso, especificamente, o ambiente estava propício para a co-mediação dado o objetivo do 

chat, que era a interação com a ferramenta. Entretanto, o monitor não incentivou 

adequadamente a iniciativa do aluno, de forma que este, após essa conversa, não mais 

se manifestou até o final do chat. O exercício da co-mediação não é tarefa fácil. Seu 

exercício tem a ver com segurança, generosidade e experiência, entre outros aspectos. 
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Chat 2 

Data:27/08/2003 Tipo: Coletivo Assunto: Netiquetas 

Trama 

(11:35:34) A1 fala para Todos: Acho que o conteúdo está sendo bem contemplado e dá pra 
perceber que cada vez mais está sendo enriquecido com as pesquisas e discussões. Sem 
falsa modéstia, acho que estamos mesmo concretizando a aprendizagem colaborativa. 

(...) 

(11:37:29) P3 fala para Todos: A1, quando e como está ocorrendo essa colaboração, pode 
nos explicar melhor isso? 

(...) 

(11:39:57) A1 fala para P3: P3, sinto que há colaboração quando há mediação de vocês nos 
sugerindo fazer inter-relações em determinados pontos e isso nos faz pesquisar mais para 
agregar novas informações... 

(...) 

(11:41:52) A1 fala para P3: ...E também quando, por exemplo, no fórum ou em atividades 
que colocamos no portfólio vão surgindo comentários de colegas que também instigam 
novas discussões. Acho que essa grande interação está sendo o ponto chave do nosso 
curso. 

(11:42:06) P3 fala para Todos: A1, achei interessante a sua observação, pois o que 
estamos priorizando neste curso é a liberdade do aluno para buscar informações que lhe 
pareçam importantes, colaborando com o grupo. 

Fios 

Princípio hologramático 

Princípio da organização recursiva 

Mediar exige pesquisa 

Arremate 

Encorajamento à colaboração e à autonomia 

Bastidor 

O aluno reconheceu os objetivos da disciplina, como o fomento ao trabalho colaborativo e à 
autonomia para a busca de novas informações e a interação com os demais colegas, que 
resultam em formas de mediação. 
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Chat 3 

Data:04/09/2003 Tipo:Formadores Assunto: Reflexão e replanejamento da disciplina 

Trama 

(12:00:10) P1 fala para Todos: Podemos definir a pauta de hoje? Definição de temas; 
nova agenda... 

(12:00:48) M2 fala para Todos: Organizar os grupos e orientadores para as novas 
atividades também pode fazer parte da pauta? 

(12:00:57) M3 fala para Todos: Ok P1! Como o M2 colocou, podemos ver que muitos 
alunos não se colocaram no fórum. 

(...) 

(12:03:53) M2 fala para Todos: Falta de definição de temas por alguns alunos; nova 
agenda e definição dos grupos e orientadores para cada tema, já escolhido. Ok? 

(12:05:59) M3 fala para Todos: M2, concordo com a pauta que você propôs.  

(12:06:24) P3 fala para Todos: Bem, eu li aquela síntese que a M1 preparou e fiquei 
pasma de ver como e onde ela encontrou tudo aquilo. 

(12:06:50) M3 fala para Todos: Foi mesmo um bom trabalho dela, P3. 

(...) 

(12:10:53) M2 fala para Todos: Minha sugestão é encaminhar os grupos que já estão 
escolhidos e “correr” atrás dos alunos que ainda não definiram suas pesquisas. Assim não 
teremos problemas com cronograma. O que acham? 

(12:11:24) P1 fala para Todos: Concordo plenamente. Vamos fazer as 2 coisas 
simultaneamente.  

(...) 

(12:52:08) M3 fala para Todos: Voltando então: correio e mural para informações sobre a 
nova atividade e sobre o acompanhamento que estará em leitura. É isso? 

(12:52:15) P1 fala para M1: Acompanhamento vai como informação hoje no correio e 
mural. Amanhã entra na agenda e a cada 15 dias atualizamos. Tudo bem? 

(12:52:25) M2 fala para Todos: Então vou abrir os fóruns, mudar o pop up e abrir os 
grupos.  Enquanto isso a M1 confirma os temas e a M3 avise via Correio e Mural os 
grupos já definidos, correto? 

(12:52:28) M3 fala para Todos: Amanhã segue agenda e atividade. 

(12:53:00) M3 fala para Todos: OK! Entendido e registrado! :) 

(12:53:05) P1 fala para Todos: Tudo combinado. Agora podemos deixar esse conteúdo 
por aqui também, não? 

(12:53:06) M1fala para Todos: Tudo bem, P1. 

(12:53:24) M3 fala para Todos: Concordo, P1! 

(12:54:06) M1 fala para Todos: Adorei o chat, resolvemos um monte de coisas, acho que 
poderíamos fazer mais vezes! Funcionou muito bem! 
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Fios 

Princípio hologramático 

Princípio da organização recursiva 

Mediar exige corporificação das palavras pelo exemplo 

Mediar exige segurança, competência profissional e generosidade 

Arremate 

Trabalho colaborativo 

Coerência entre teoria e prática 

Bastidor 

Percebe-se a importância dada aos monitores como parceiros de pesquisa, uma vez que 
eles têm participação ativa nas decisões da referida disciplina e nos encaminhamentos 
das atividades. Esse movimento colaborativo vai além, quando formadores e monitores 
preocupam-se também em garantir o envolvimento dos alunos nas atividades. 

Esse momento também explicita segurança ao realizar um chat para discutir e tomar 
decisões sobre as futuras atividades, deixando as resoluções registradas no ambiente, ao 
alcance de todos. Vale ressaltar ainda que, quando os formadores usam a mesma 
ferramenta para possibilitar uma discussão síncrona, eles não só legitimam a ferramenta 
como criam uma situação favorável de compreensão e ajuda em relação aos alunos face 
aos problemas que possam surgir. 

Fica mais fácil entender a forma de encaminhamento dos chats entre alunos e formadores 
dada a natureza de planejamento desse chat. Tal fato evidencia que há uma articulação, 
uma coerência entre o que se solicita aos alunos (colaboração) e como os formadores 
encaminham o trabalho de planejamento da disciplina, também baseado na colaboração 
(trabalho colaborativo). Nesse caso específico, a corporificação das palavras pelo exemplo 
enlaça-se com os princípios hologramático e da organização recursiva. 
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Chat 4 

Data:18/09/2003 Tipo: Grupo Assunto: Discussão sobre o trabalho de grupo 

Trama 

(09:54:51) A5 fala para Todos: Acho enriquecedor os comentários da A4. De uma certa 
forma vai direcionar a minha leitura para este final de semana. 

(...) 

(09:56:34) A4 fala para A5: A5, que bom! fico contente de saber que as minhas 
intervenções estão sendo esclarecedoras! São para mim também...(rs) 

(...) 

(09:57:06) P3 fala para Todos: O que nós temos que entender é o sentido correto do que 
seja uma comunidade de aprendizagem. Não significa uniformizar o pensamento do 
grupo, mas construir algo mais amplo com a diversidade. 

(...) 

(09:57:34) A5 fala para A4: Na verdade estava lendo e não sabia em que poderia ser 
interessante. As suas colocações me deram um "norte" para leitura. Obrigado. 

(...) 

(09:58:39) A4 fala para A5: A5, acho que agora temos que aproveitar esta experiência 
que estamos vivenciando e extrair dela as "respostas" para aquelas questões... 

(09:59:35) P3 fala para Todos: A4, talvez pudéssemos marcar algum momento em que 
você nos fale um pouco da contribuição das teorias de Maturana para o ensino e a 
aprendizagem.O que acha disso? 

(...) 

(10:00:57) A4 fala para P3: Prof. P3, terei o maior prazer...Procurarei fazer uma coisa 
bem didática pois estas teorias são um pouco densas... 

(...) 

(10:04:03) P3 fala para Todos: Eu também acho, M1, eu mesma gostaria de conhecer 
melhor o assunto, porque o meu conhecimento é superficial, talvez seja uma chance de 
aprendermos juntos, o que acham? 

(...) 

(10:07:39) M1 fala para Todos: Acho que a idéia da P3 de compartilharmos o nosso 
conhecimento sobre teorias de Maturana e Varela é muito boa... Podemos investir nessas 
leituras... 

Fios 

Princípio hologramático 

Princípio da organização recursiva 

Mediar exige disponibilidade para o diálogo  

Mediar exige segurança, competência profissional e generosidade 

 108



 

Arremate 

Trabalho colaborativo 

Co-mediação  

Intermediação 

Dialogicidade 

Bastidor 

Aqui vale a máxima “dividir para multiplicar”. A aprendizagem é vista aqui como uma 
aventura coletiva e diversa, que respeita as diferenças individuais e valoriza o saber do 
outro, propondo novas possibilidades de aprendizagem por meio de trocas colaborativas. 

Exerce-se, aqui, gestão compartilhada do ambiente de ensino-aprendizagem, fruto de 
uma generosidade pedagógica que possibilita o compartilhar da mediação (co-mediar) e 
fomentar mediação pelo outro (intermediar), revelando também segurança e competência 
profissional do professor que propõe a situação. 
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Chat 5 

Data: 18/09/2003 Tipo: Grupo Assunto: Discussão sobre o trabalho de grupo 

Trama 
(13:03:58) P1 fala para Todos: Vocês precisam sair da casca. Têm muita experiência e trazem contribuições 
significativas. Falta perder o medo e também puxar mais o A3. 

(...) 

(13:07:31) P1 fala para Todos: Difícil é fazer um design detalhado e, ao mesmo tempo, aberto e flexível. Por 
isso precisamos conhecer melhor as concepções teóricas, que nos ajudam a atuar no virtual. 

(13:07:38) A2 fala para P1: Mas você acha interessante trabalhar a trajetória do design...acho que precisa 
ficar claro que o design tem um objetivo educacional e que seu modelo vai estabelecer as relações com todo 
o processo do curso. 

(...) 

(13:10:57) A2 fala para Todos: Fico insegura em escrever algo que ainda não domino, que está muito em 
minhas experiências cotidianas.....Acho que precisamos de mais dados.... 

(...) 

(13:11:26) P1 fala para A2: Para sistematizar você pode ler cada artigo e anotar o que é fundamental para o 
objetivo de sua pesquisa. Hoje vamos disponibilizar um formulário para fichamento, que contém campos para 
esses registros... 

(...) 

(13:36:05) P1 fala para Todos: Foi muito bom ter conversado com vocês. Quando tiverem dúvida, enviem 
mensagem que marcaremos outros encontros. 

(13:36:09) A2 fala para Todos: Grande beijo, e bom almoço pra vocês também...Tem sido muito bom estar 
com vocês neste curso....Obrigada... 

(...) 

(13:36:49) P1 fala para Todos: Vamos fazer um belo trabalho em colaboração.. Tenho também muito prazer 
em orientá-los. 

(13:36:57) P1 fala para Todos: Até ++++ . 

Fios 

Princípio hologramático 

Mediar exige disponibilidade para o diálogo 

Arremate 

Dialogicidade 

Intermediação 

Bastidor 

Não é mera coincidência que os mesmos chats sejam indicados para explicitar as características 
co-mediação, intermediação e colaboração. A confluência desses arremates nos chats descritos 
confirma a estreita relação entre a mediação e a colaboração observadas na disciplina.  

Há um estímulo às trocas colaborativas e ao diálogo visando o aprendizado. A abertura e a 
garantia dos espaços de aprendizagem entre alunos e professores, bem como uma preocupação 
em promover um ambiente favorável à colaboração, ratificam a presença do “estar junto virtual” e o 
trabalho na ZPD nesta disciplina, indicando a intermediação como uma das características da 
mediação pedagógica analisada. 
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Chat 6 

Data: 22/09/2003 Tipo: Grupo Assunto: Discussão sobre o trabalho de grupo 

Trama 

(12:14:16) M3 fala para Todos: Pois é, A9! E agora vocês já têm 3 textos e terão que encontrar um 
caminho. Não é uma tarefa fácil, eu sei, mas é uma prática desafiadora.  

(...) 

(12:24:06) A10 fala para Todos: Consegui!* 

(12:24:16) M3 fala para Todos: Oi A10, seja bem-vinda!!!!!!! 

(12:28:31) M3 fala para Todos: O que estamos discutindo agora é a orientação que ele (P2) passou por 
telefone: vocês devem desenvolver um roteiro de trabalho, já que foram feitas pesquisas, leituras e até 
alguns textos foram produzidos. Seu grupo resume-se a você e por isso estou aqui para ajudá-la no que 
for necessário. 

(12:31:27) A10 fala para Todos: Pessoal, sintam-se a vontade para designarem atividades para mim. 
Obrigada pela receptividade! 

(12:48:07) M3 fala para Todos: P2, o que podemos sugerir à A10? O tema dela é mediação. 

(12:49:01) A10 fala para Todos: Obrigada, estou precisando de ajuda! 

(...) 

(12:57:09) M3 fala para Todos: A10, fique atenta ao correio, mando mensagens a você em breve!  

*(entrar na sala de bate-papo) 

Fios 

Princípio hologramático 

Princípio da organização recursiva 

Mediar exige comprometimento 

Mediar exige disponibilidade para o diálogo 

Arremate 

Encorajamento à colaboração e à autonomia 

Dialogicidade 

Acolhimento 

Bastidor 

A interação manifestada nesse chat evidencia uma abertura ao diálogo entre formadores e alunos. Era 
um chat de acompanhamento dos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos a distância em 
colaboração pelos alunos. O aluno que está presente no chat está desenvolvendo o trabalho de forma 
individual. É interessante notar como professor e monitor (formadores) se abrem ao diálogo, explicitando 
uma escuta virtual e um comprometimento com a trajetória do aluno (“importar-se com o outro virtual”). 
Parece haver um cuidado e uma preocupação maior com a situação do aluno, pelo fato do seu trabalho 
estar sendo encaminhado de forma individual. 

O chat aponta os caminhos sugeridos pelos formadores para que o aluno pudesse finalizar suas  
atividades e explicita o respeito ao outro e o permanente diálogo (dialogicidade). Observa-se nas falas 
uma preocupação em garantir/expressar sentimentos de perseverança dos sujeitos como uma maneira de 
legitimar a busca da autonomia de trabalho e de pesquisa pelo aluno. Sobre autonomia, Alonso (2001, 
p.141), ao afirmar que ela “é a condição necessária para a formação do cidadão crítico e responsável, 
produto de sua imersão cultural e construto da sua própria sabedoria”, traz a idéia de que a autonomia é 
uma elaboração do indivíduo e, portanto, uma conquista pessoal. Os comentários em relação aos 
trabalhos dos alunos bem como em relação à suas colocações expressa encorajamento, acolhimento, 
camaradagem, favorecendo, em última instância, a construção colaborativa do conhecimento. 
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Chat 7 

Data:23/09/2003 Tipo: Grupo Assunto: Discussão sobre o trabalho de grupo 

Trama 

(17:43:45) P1 fala para Todos: Fiquei muito contente com a arrancada de vocês de 
ontem para hoje. O que os ajudou a ficarem tão animados? 

(17:44:59) A2 fala para P1: Acredito que foi o que você falou conosco no último 
chat...Que precisávamos nos colocar para que você pudesse nos orientar...  

(...) 

(17:45:05) A3 fala para Todos: Que bom ... é verdade ... É que o nosso tema é muito 
interessante... temos condições de realizar um grande trabalho.. né, P1?  

(...) 

(17:45:55) P1 fala para A2: Vocês poderão trazer contribuições significativas porque 
têm uma prática com o tema que estamos estudando e agora poderão fazer uma 
excelente produção teórica.  

(...) 

(17:53:16) P1 fala para Todos: é preciso vencer o medo de se expor, caso contrário 
não se consegue avançar em EaD...  

(...) 

(18:00:58) P1 fala para Todos: Tudo isso foi o empurrão do último chat ou algo mais 
ocorreu? 

(18:01:33) A2 fala para A1: estou super feliz, animada e super motivada....é muito bom 
estar construindo esse trabalho com vocês.... 

(18:02:10) A1 fala para Todos: Se eu disser que foi o empurrão você acredita? 

(18:02:57) A1 fala para P1: Além das guinadas que comentei no fórum. No começo eu 
estava muito insegura... 

(18:03:26) P1 fala para Todos: E as discussões no fórum após o chat, as leituras que 
vocês realizaram? 

(18:03:56) A1 fala para A2: Pra mim também A2. Quando comecei a fazer o texto e vi 
nossas idéias se amarrando foi muito bom! 

(...) 

(18:05:00) A1 fala para P1: As leituras nos deram um bom suporte e as discussões 
serviram para nos motivar ainda mais. 

(...) 

(18:05:57) A2 fala para Todos: Ajudou a perceber que temos um conhecimento 
prático, vivenciamos esse processo em EaD, fazíamos a leitura, nos identificávamos, 
mas não estávamos conseguindo articular com a construção do texto... 

(18:06:33) A1 fala para P1: No começo estávamos um pouco perdidos, sem foco. 
Depois que as leituras começaram a subsidiar a nossa prática e conseguimos iniciar a 
estrutura do trabalho toda a construção está fluindo melhor. 
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(18:06:54) P1 fala para Todos: Agora é preciso continuar a elaboração do texto e 
fazer sua depuração. Tudo bem? 

(...) 

(18:17:42) P1 fala para Todos: Por isso, o curso nunca está pronto, mesmo que 
recomece com outra turma, muita coisa vai mudar...  

(17:47:15) P1 fala para A3: O que significou para você fazer a síntese do chat? 

(17:47:36) A2 fala para Todos: P1, pode parecer exagerado....Mas estou 
contente..Pois estou vivenciando esse processo de construção colaborativa, e, pra 
mim, isso tem sido muito especial.... 

Fios 

Princípio hologramático 

Mediar exige consciência do inacabamento 

Mediar exige segurança, competência profissional e generosidade 

Arremate 

Encorajamento à colaboração e à autonomia 

Organização e articulação de informações 

Espiral de aprendizagem 

Bastidor 

O trecho do chat transcrito corporifica a idéia da espiral da aprendizagem. O conceito 
de espiral de aprendizagem trabalhado por Valente (2002) ajuda a entender como os 
participantes podem ajudar na mediação. Há espirais pessoais e coletivas. A espiral é 
crescente e permite que os indivíduos se apropriem dela e dêem mais uma volta, 
avançando na construção pessoal do conhecimento (no caso da espiral individual) e 
deixando subsídios (colaborando, no caso das espirais coletivas), para que outros 
também dela se apropriem e continuem o movimento, infinitamente. Nas espirais 
coletivas, se não houver colaboração, seu crescimento fica comprometido.  

As falas deste “bordado” revelam reconhecimento da necessidade em aprender mais 
por parte do aluno, mostrando que organização e articulação dos dados e acesso às 
informações podem ser decisivas para que ocorra a aprendizagem. 
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Chat 8 

Data:24/09/2003 Tipo: Alunos Assunto: Discussão sobre textos 

Trama 

00:02:49) A11 fala para A12: (...) acho que os textos convergem para necessidade da 
formação de professores inicial, e o practicum é colocado como possibilidade para 
incrementar a reflexão na ação? 

(00:06:41) A12 fala para Todos: Um dos pontos é esse. Temos que nos organizar 
para ver como faremos a síntese, na verdade não de cada texto mas do conjunto. 
Pensei em irmos fazendo de cada texto e depois tentarmos relacionar convergências 
em tópicos mais amplos. Acho que se formos direto para o geral vamos deixar pelo 
caminho muita coisa... 

(00:13:01) A11 fala para A12: Você tem razão, mas acho que hoje eu estou cansada 
demais, amanhã vou rever os textos e elaborar estas relações. Gostei do "bate-bola". 
As leituras sem trocas acabam se perdendo, o livro da Mizukami gostei muito no 
começo mas ela cita tantos autores que fica difícil fechar uma idéia. 

Fios 

Princípio da organização recursiva 

Mediar exige disponibilidade para o diálogo 

Mediar exige pesquisa 

Mediar exige comprometimento 

Arremate 

Intermediação 

Trabalho colaborativo 

Bastidor 

Esse chat foi realizado entre dois alunos, com o objetivo e discutir um texto. Os alunos 
realizam um trabalho colaborativo entre si ao tentar esclarecer, um para o outro, 
alguns pontos do texto, fazendo assim um exercício de intermediação. Foi importante 
para esse momento o estudo (pesquisa) prévio que cada aluno fez e o 
comprometimento com a aprendizagem do outro. É importante evidenciar que os 
alunos podiam, na disciplina, realizar chats livremente, sem agendamento prévio ou 
permissão dos formadores.  
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Chat 9 

Data: 24/09/2003 Tipo: Grupo Assunto: Discussão sobre o trabalho de grupo 

Trama 

(10:35:21) A11 fala para Todos: E a reflexão implica intuição, emoção e paixão... 

(10:35:56) M1 fala para Todos: A reflexão na ação encoraja e dá valor às confusões 
relacionadas ao aprender... 

10:36:10) P3 fala para Todos: A Pedagogia tradicional procurava instrumentalizar o professor 
com princípios tidos como necessários, aplicáveis em todos os casos, hoje, a idéia é que 
somente observando atentamente o que está acontecendo, captando novos elementos e 
informações, o professor vai entendendo melhor o contexto e descobrindo o que dá certo e o 
que não dá, ou seja, ela vai criando novos caminhos a partir da realidade. 

(10:37:38) A12 fala para Todos: É isso mesmo, não há teoria que dê conta da complexidade 
de situação vivida não só numa sala de aula mas numa escola, por exemplo. 

 (10:38:31) P3 fala para Todos: Sim A11, mas essa intuição a que os autores se referem não é 
alguma coisa totalmente desprovida de conhecimento, ao contrário, é fruto da experiência 
consolidada, por isso, mesmo sem ter os princípios definidos ele sabe o que pode ser melhor 
para aquela situação, mesmo porque a ciência apresenta colocações gerais e não específicas, 
ela não dá conta de explicar toda a realidade. 

(10:38:52) A11 fala para Todos: Agora em que momento da formação de professores dá-se 
conta disso ? 

(...) 

(10:39:19) P3 fala para Todos: Isso mesmo A12, é preciso estar reinterpretando o tempo todo 
e revendo a própria ação. 

(10:39:41) M1 fala para Todos: É um desafio permanente! 

(...) 

10:40:55) P3 fala para Todos: Eu não creio que os cursos de formação de professores estejam 
atentos para isso, nem creio que os formadores estejam preparados para mudar nessa direção, 
mesmo porque cada um deles ficou numa pequena área abrangida pelo processo e tenta se 
especializar cada vez mais. 

Fios 

Princípio hologramático 

Princípio da organização recursiva 

Mediar exige segurança, competência profissional e generosidade 

Arremate 

Espiral de aprendizagem 

Bastidor 

Esse chat foi agendado entre um grupo de dois alunos, um monitor e um professor, e vai num 
crescendo de discussão teórica. Nota-se o exercício do “estar junto virtual” do professor 
atuando na ZPD do aluno (A12). 
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Chat 10 

Data: 24/09/2003 Tipo: Formadores Assunto: Reflexão e replanejamento da disciplina 

Trama 

(11:58:31) M1 fala para Todos: Bom dia, A10. Recebeu minha mensagem de ontem? 

(...) 

(11:59:27) A10 fala para Todos: M1, recebi. Muito obrigada. Um beijo no coração. 

(12:03:46) P1 fala para Todos: Tudo ótimo. E com vocês? M2, você está bem? As 
pedrinhas saíram de seu caminho? [uma provável referência a pedras nos rins] 

(12:06:27) A10 fala para Todos: P2, seu e-mail bem como os outros e-mails deste grupo 
tão especial me fortaleceram e me emocionaram. 

(12:08:06) P1 fala para M3: Querida A10. É muito bom tê-la conosco. 

(12:16:57) P2 fala para Todos: Nós estamos discutindo se é vídeo ou outro recurso: o 
problema me parece que é outro. Se quisermos realizar um seminário, este não 
acontecerá sem um tema preestabelecido. Agora, se queremos apenas criar uma nova 
atividade para esse tempo, e não necessariamente um seminário, então podemos propor 
partir de uma atividade. Fica claro então, que procuramos uma atividade para se fazer. 
Mas, de novo, sem definir a finalidade desta atividade, não sei pensar como fazer. 

(12:17:00) P1 fala para Todos: Ao mesmo tempo, podemos discutir o significado da 
colaboração a partir da vivência nos grupos. 

(...) 

(12:23:55) P2 fala para Todos: A P1 propõe um objetivo para esta atividade: os alunos, 
após terem realizado uma pesquisa em grupo e produzido de forma colaborativa, talvez 
não tenham feito uma meta reflexão sobre o acontecido. 

(12:23:58) P3 fala para Todos: Continuo sem perceber onde está a contradição entre os 
dois caminhos: meta-cognição e preparação para o seminário? 

(12:25:01) P1 fala para P3: Não vejo contradição. Trabalhamos em espiral... mas 
precisamos ter clareza de nossa intencionalidade. 

(12:31:19) P2 fala para Todos: Conforme a P1 colocou, vejo que, estando claro o 
objetivo (fazer uma reflexão sobre o processo de produção colaborativa), pediríamos aos 
alunos que escolhessem imagens ou metáforas ou outro recurso para apresentar a 
reflexão que eles farão sobre como viram e perceberam sua ação colaborativa no 
trabalho de pesquisa. 

(...) 

(12:51:16) A10 fala para Todos: Pessoal, obrigada pelo carinho e receptividade. Estou 
numa fase ainda contemplativa, mas “estar junto virtual”mente com vocês me faz um 
bem danado. P2 espero que já tenha se restabelecido. Também torci pelo senhor. Um 
beijo a todos. Até breve. (A10 foi convidada para participar desse chat de formadores). 
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Fios 

Princípio hologramático 

Princípio da organização recursiva  

Mediar exige querer bem aos educandos 

Arremate 

Acolhimento 

Espiral de aprendizagem 

Coerência entre teoria e prática 

Bastidor 

Nesse chat “borda-se” um acolhimento carregado de afetividade. Respeita-se o 
momento do outro, o emocional e isso já abre espaço para a interação efetiva, mesmo 
quando ela é feita mais silenciosamente. Nesse instante não só o querer bem aos 
educandos se explicita como também o princípio da holografia. É quando se percebe 
que o ato maior de educar está presente nas mínimas ações. Os formadores também 
adotam espiral de aprendizagem para desenvolver reflexões e o replanejamento da 
disciplina, revelando coerência entre teoria e prática. 
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Chat 11 

Data: 29/09/2003 Tipo: Grupo Assunto: Discussão sobre o trabalho de grupo 

Trama 

22:59:29) A13 fala para Todos: Sem dúvida P2, se o texto coletivo for somente a somatória, irá 
perder muito, só não sei como fazer para superar o recorta e cola, sem perder a riqueza 
individual e criar algo maior. 

(23:00:40) A6 fala para Todos: Não sei, ao ler o texto da A9 agora há pouco percebi este salto 
que na verdade apesar das três visões diferentes quanto às definições chegamos ao lugar 
comum...ao processo pelo qual passamos, que será a finalização do nosso texto..penso eu... 

(23:02:31) A13 fala para Todos: Tenho que confessar que não fiquei feliz plenamente com a 
minha versão preliminar e não posso comparar com o da A9, pois não consegui lê-lo 

(23:02:45) M3 fala para Todos: A6, o processo ao qual se refere é essa experiência que estão 
vivendo de produção a 6 mãos, bem como a aprendizagem que vem dela? 

(23:03:38) A6 fala para Todos: Sim, é esta. 

(23:03:39) A9 fala para Todos: Na realidade, busquei entender e registrar o nosso processo de 
construção. 

(23:03:40) A13 fala para Todos: Isso não exclui o prazer e a riqueza do trabalho executado a 
seis mãos até agora. 

(23:03:59) P2 fala para Todos: Criar algo maior não acontecerá sem debate. Aqui a diferença 
entre trabalhos individuais justapostos e um trabalho coletivo inter-personal (criei esta palavra 
agora, na linha de um trabalho interdisciplinar). Penso que um bom debate, antes de se 
escrever pode ajudar a fazer um texto que represente uma discussão e não só um corte e 
colagem 

(23:05:27) M3 fala para Todos: A ferramenta de bate-papo pode ser útil nesse caso pq temos a 
possibilidade do registro da sessão. 

(23:05:43) A9 fala para Todos: De fato, esse é o ponto alto de nossa construção: perceber no 
outro aquilo que nos é significativo; apropriar-se de conhecimentos com a ajuda do(a) 
parceiro(a). 

Fios 

Princípio hologramático 

Princípio da organização recursiva 

Mediar exige disponibilidade para o diálogo 

Arremates 

Trabalho colaborativo 

Intermediação 

Dialogicidade 

Bastidor 

O chat é de acompanhamento de trabalhos. Discutem-se as vicissitudes do trabalho 
colaborativo, no caso a construção coletiva de um texto. Há um referendo à contribuição do 
parceiro(a) para tal construção, sendo necessário então a disponibilidade para o diálogo. A 
discussão indica a beleza e a dificuldade da colaboração. 
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Chat 12 

Data: 02/10/2003 Tipo: Grupo Assunto: Discussão sobre o trabalho de grupo 

Trama 

(08:43:47) A1 fala para Todos: Estou amando fazer esse texto a 6 mãos. Acho que está ficando tão 
bom... 

(08:44:03) A2 fala para Todos: Criamos o texto a três mãos e na verdade cada um coloca uma "visão" 
que tem mais significado para si..... 

(08:44:21) A1 fala para Todos: Desculpe P3, a 8 mãos, já que sua contribuição tem sido valiosíssima!! 

(08:45:06) P1 fala para Todos: O texto está sim com conceitos importantes e sua estrutura está ficando 
interessante. Falta depurar, especificar alguns conceitos e isso já estamos fazendo agora. 

(08:46:11) P1 fala para Todos: Meu papel é o de provocar questionamentos, impulsioná-los e orientá-los. 
Vocês trazem uma experiência interessante que precisamos interpretar à luz de teorias. 

(08:46:27) A2 fala para Todos: A1, você está fazendo um excelente trabalho de articulação...não sou 
"puxa-saco", mas cada vez que releio o texto vou organizando mais minhas idéias.... 

(09:05:22) P1 fala para Todos: Alguma outra dúvida? 

(09:06:23) A1 fala para Todos: Acho que já dá para fecharmos essa parte e melhorar o que fizemos. 
Podemos esperar seu comentário do todo para fecharmos P1? 

(09:07:17) P1 fala para Todos: Vocês podem fechar a partir de nossas discussões de hoje. 

(09:08:39) A1 fala para Todos: Ok. É que estamos inseguras com relação à parte da análise. Será que 
ficou bem colocada? 

(09:09:20) A2 fala para Todos: Bem colocado A1, estamos com essa sensação.... 

(09:09:45) P1 fala para Todos: Após essa etapa e os seminários intergrupos, vocês terão a oportunidade 
de depurar o texto para chegar à versão final. Vou pedir ao A3 que faça uma síntese deste chat. Tudo 
bem? 

(09:10:22) A1 fala para Todos: Ok, então. Afinal os colegas ainda irão colocar as suas opiniões, o que 
poderá nos auxiliar... 

Fios 

Princípio hologramático 

Princípio da organização recursiva 

Mediar exige consciência do inacabamento 

Arremate 

Intermediação 

Trabalho colaborativo 

Encorajamento à colaboração e à autonomia 

Bastidor 

Chat agendado para a discussão das produções em colaboração. Os próprios alunos validam a 
importância da colaboração por parte do professor. As falas desse “bordado” revelam que os alunos 
estavam inseguros quanto à finalização do produto do trabalho colaborativo. Essa insegurança foi 
rebatida pelo professor com a proposta da intermediação – a ser realizada pelos outros alunos - indicando 
que o inacabamento deve ser enfrentado como contingência do trabalho coletivo. 
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Chat 13 

Data: 03/10/2003 Tipo: Alunos Assunto: Discussão sobre o trabalho de grupo 

Trama 

(01:28:03) A3 fala para Todos: A1, estou apenas um bom pouco preocupado com as questões 
éticas do trabalho. 

(01:28:44) A1 fala para Todos: Como assim? 

(01:31:28) A3 fala para Todos: Em pensar como esses dados podem ser úteis para as 
instituições que estamos analisando, e como vocês (sic) trabalhar isto. 

(01:31:31) A1 fala para Todos: A3? 

(01:31:54) A3 fala para Todos: Digo: e como vamos trabalhar isto? 

(01:33:31) A1 fala para Todos: Fique tranqüilo. Acho que estamos fazendo um trabalho de 
pesquisa e não estamos criticando ninguém. É um levantamento sobre questões teóricas que 
só podem colaborar. 

(01:34:29) A3 fala para Todos: Porque fui da uvb*, portando (sic) trabalhei com as duas 
universidades ... mas, concordo com você. 

(01:35:12) A3 fala para Todos: o que você acha ? 

(01:36:57) A1 fala para Todos: Acho que você deve ficar tranqüilo, pois não há qualquer 
implicação "pessoal" no nosso trabalho. As análises são "pano de fundo" como disse a P3 e 
foram feitas para consolidar nosso suporte teórico... 

(01:37:59) A1 fala para Todos: Vamos lá, fechemos nosso texto, vai... 

(01:39:32) A1 fala para Todos: Vou agregar o que temos e depois trocamos por e-mail o que 
fizermos agora. Assim publicamos o final amanhã, pode ser? 

(01:41:03) A3 fala para Todos: Ok, vamos fazer isso, vou começar hoje. Pela manhã trocamos 
e-mail... Saio da sala de aula amanhã às 13:00 e volto às 19:00. Vou ver se consigo finalizar 
neste meio.. ok? 

*Universidade Virtual Brasileira 

Fios componentes do bordado 

Princípio hologramático 

Princípio da organização recursiva 

Mediar exige abertura ao diálogo 

Arremate 

Dialogicidade 

Trabalho colaborativo 

Intermediação 

Bastidor 

Novamente dois alunos se encontram deliberadamente no chat para esclarecer dúvidas, 
encaminhar o trabalho, enfim, exercer a intermediação. O ambiente aberto e disponível do chat 
estimula ações como esta: de trocas, colaboração, diálogo e cumplicidade entre os alunos. 
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Chat 14 

Data: 06/10/2003 Tipo: Formadores Assunto: Reflexão e replanejamento da disciplina 

Trama 

(23:50:02) P3: Acontece que não vamos poder decidir o que fazer nesse chat se não 
tivermos clareza quanto ao momento seguinte. 

(23:28:52) P1 fala para Todos: Começar com algo novo sem que façamos a leitura dos 
trabalhos é temeroso. Então, pode-se informar que até o final da semana eles 
receberão nossas devolutivas e antes faz o chat como fechamento dessa etapa. Vocês 
concordam? 

(23:30:03) M2 fala para Todos: Poderíamos escolher alguns alunos para fazer a 
mediação, assim estes poderiam se preparar para o encontro. 

(...) 

(23:30:23) P1 fala para Todos: Inicia-se o chat  com a mediação de um dos 
formadores, depois de um aquecimento pergunta quem quer ser co-mediador e outro 
para ser observador participante. Informa-se o papel de cada um. 

(23:31:07) M3 fala para Todos: Caberia ao observador fazer uma síntese do chat? 

(...) 

(23:31:59) P1 fala para Todos: Sim, o observador pode participar também, mas será o 
responsável pela síntese no final do chat e depois uma síntese mais geral em arquivo a 
ser disponibilizado para todos. 

(23:51:41) M3 fala para Todos: Essas nossas reuniões são o máximo! Resolvemos 
tanta coisa em tão pouco tempo. 

Fios 

Princípio hologramático 

Mediar exige risco 

Mediar exige humildade 

Mediar exige segurança, competência profissional e generosidade 

Arremates 

Organização e articulação de informações 

Bastidor 

É importante pontuar que o fato dos formadores (professores e monitores) realizarem 
os chats para replanejamento, deixando este registrado no ambiente, atende à 
característica do desapego ao “poder” da onisciência além de evidenciar uma postura 
pedagógica subjacente para assumir riscos e praticar a humildade. Esse chat ajuda a 
entender como o planejamento e a implementação de atividades foram ações 
complementares de uma mesma prática. 
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Chat 15 

Data:08/10/2003 Tipo: Coletivo Assunto: Discussão sobre a disciplina 

Trama 

(10:16:21) M2 fala para Todos: A proposta é discutirmos os processos de produção 
colaborativa, ou seja, as produções desenvolvidas pelos grupos durante a última 
atividade. 

(10:16:30) A8 fala para Todos: Ok M2, vamos lá. 

(10:17:16) M2 fala para Todos: Nossa proposta é que a mediação seja feita por um de 
vocês, nós ficaremos de apoio para o que precisar... 

(10:17:22) M2 fala para Todos: O que acham? 

(10:17:29) A15 Entra na sala... 

(10:17:30) M2 fala para Todos: Alguém se habilita... 

(10:17:39) Patrícia Entra na sala... 

(...) 

(10:17:51) A1 fala para Todos: Bom dia a todos, desculpem pelo atraso. 

(...) 

(10:18:51) M3 fala para Todos: Alguém gostaria de ser o mediador? 

(10:19:31) M1 fala para Todos: Quem se candidata? 

(10:20:02) M3 fala para Todos: Acho que vamos candidatar alguém!!! 

(10:20:08) A1 fala para Todos: Eu me candidato. 

(10:20:11) M2 fala para Todos: Vou repetir para quem entrou agora... 

(10:20:22) M2 fala para Todos: OK, A1... 

(10:20:45) A10 fala para A11: É fantástico e ao mesmo tempo um dos componentes 
da EaD: a possibilidade de trocas quase infinitas. 

(10:20:46) A15 fala para Todos: Voto na A1 ! 

(10:21:03) A1 fala para Todos: Obrigada A15.. 

(10:21:37) A1 fala para Todos: Bem, como devo proceder, então? Há perguntas 
específicas ou começamos nos colocando? 

(10:21:45) M2 fala para Todos: Poderemos também utilizar um outro papel neste chat, 
o de observador. Diferente do mediador, que irá organizar as discussões no chat, o 
observador poderá participar, mas fará uma breve síntese do trabalho ao final do 
chat... 

(10:22:14) M2 fala para Todos: E para observador, alguém se candidata... 

(10:22:28) M1 fala para Todos: É um trabalho interessante! 

(10:22:33) M3 fala para Todos: Que tal o A8? 

(10:23:32) M2 fala para Todos: Alôôô!!! Alguém aí??? 
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(10:23:39) M3 fala para Todos: Alô, alô, câmbio! 

(10:23:54) A3 fala para Todos: Olá 

(10:24:07) M1 fala para Todos: A8??? Você topa ou passa para alguém? 

(10:24:10) A8 fala para Todos: M3, pode contar comigo. 

(10:24:17) A11 fala para Todos: E aê gente! 

(10:24:26) M2 fala para Todos: OK pessoal! Então podemos começar! 

(10:24:32) M3 fala para Todos: Que legal, vamos lá. 

(10:24:32) M1 fala para Todos: Valeu, grande A8! 

(10:25:22) M2 fala para Todos: A1, você pode iniciar os trabalhos, você poderia 
propor alguma questão sobre o tema? 

(...) 

(10:26:34) A1 fala para Todos: Ok. Creio que poderíamos iniciar relatando como foi a 
experiência de aprendizagem colaborativa, o que acham? 

(...) 

(10:47:06) A3 fala para Todos: Pessoal, as nossas dificuldades maiores foram 
relativas aos nossos horários para encontro, então desenvolvemos nossos encontros 
geralmente na madrugada, e fizemos uma distribuição interna das 
pesquisas...realmente foi muito interessante. 

(10:47:23) A11 fala para A10: É, você está com razão, a P3 interveio (sic) em nosso 
trabalho é foi fundamental não pelo caráter de professor mas de alguém que estava 
olhando e percebendo o processo e foi capaz de orientar para a coisa rolas (sic). 

(10:47:55) A11 fala para A10: Digo "rolar". 

(10:48:12) A1 fala para Todos: Sintetizando algumas falas e colocações sobre 
necessidade de encontros, conversas telefônicas, proponho outra questão: em que 
momento sentiu-se a maior dificuldade no trabalho a distância? 

(10:48:58) A1 fala para Todos: E como essa dificuldade foi resolvida? 

(10:49:06) A5 fala para Todos: Não conhecer os colegas para maior intimidade em 
perguntar ou até escrever. 

(10:50:42) A5 fala para Todos: Não solucionei o problema, pois "fiquei na minha"... 

(10:50:43) A6 fala para Todos: Posso? 

(10:50:43) A1 fala para Todos: Alguém gostaria de se posicionar? 

(10:50:56) A1 fala para Todos: Pode A6. 

(10:51:12) A2 fala para A10: É verdade A10, pra mim o que foi mais significativo foi 
essa possibilidade de colaboração em um ambiente digital, fomos mais "ouvidos" 
neste curso, e isso nos motivava e dava significado ao que estávamos fazendo. 
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Fios 

Princípio hologramático 

Princípio da organização recursiva 

Mediar exige segurança, competência profissional e generosidade 

Mediar exige respeito à autonomia do ser educando 

Mediar exige risco 

Arremate 

Co-mediação 

Intermediação 

Bastidor 

Essa transcrição é de um chat coletivo cujo um dos objetivos era discutir 
aprendizagem colaborativa. Esse chat flagra um momento que oficialmente a 
mediação ficará a cargo de um aluno como estratégia traçada pelos formadores. Com 
essa atitude, os formadores assumiram os riscos, mas, principalmente, de forma 
generosa, acreditaram no potencial dos alunos, respeitando ademais a sua autonomia.
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Chat 16 

Data: 20/10/2003 Tipo: Formadores Assunto: Reflexão e replanejamento da disciplina 

Trama 

(23:59:49) P3 fala para Todos: P1, talvez você pudesse redigir a agenda com essas tarefas que 
você tem anotado e enviar para nós na lista. 

(00:00:15) P1 fala para Todos: Faço isso pela lista ainda hoje. Tudo bem? 

(00:00:18) P3 fala para Todos: É isso mesmo, é esse artigo que ela mencionou, o que acha 
dele? 

(00:00:19) M2 fala para Todos: P1, pode mandar que eu ponho no ar. 

(00:00:50) P1 fala para Todos: Acho que pode ser uma das referências. 

(00:01:23) P3 fala para Todos: Eu também acho difícil ficar com uma única indicação. 

(00:01:51) P1 fala para Todos: Precisa ficar claro para nós que teremos duas frentes: a 
elaboração do trabalho individual e a análise sobre a pesquisa colaborativa por meio de textos e 
fórum. É isso mesmo? 

(...) 

(00:04:11) P1 fala para Todos: No caso 1, os alunos já têm as referências da pesquisa realizada. 
No caso 2 as referências são: Marilda e outros textos que P3 vai enviar a referência. E quanto às 
normas para elaboração do artigo? 

(00:05:39) P1 fala para Todos: Ótimo, P3. Você nos passa a referência completa? 

(00:05:40) P3 fala para Todos: Talvez possamos sugerir que eles analisem o formato de alguns 
artigos publicados em Revistas indicadas, o que acham disso? (...) 

(00:07:09) P1 fala para Todos: P3, sua idéia é boa. Dá tempo? Seu pássaro está mesmo c/ 1 só 
asa!!! 

(...) 

(00:07:47) M2 fala para Todos: Pássaro? 

(00:08:24) P3 fala para Todos: Essa conversa é cheia de códigos. 

(...) 

(00:14:52) P1 fala para M2: Hoje na reunião o Mário Sérgio citou Mário Carneiro e disse que é 
importante termos uma só asa porque assim precisamos do outro e ficamos mais flexíveis para o 
novo. Trata-se de abertura e mudança, que estamos de novo diante dessa situação. Ou será que 
estamos nela o tempo todo?  

(...) 

(00:29:59) P3 fala para Todos: Em resumo: Quem fará o quê? 

(00:30:32) P1 fala para Todos: Vou colocar as idéias na lista ainda hoje e depois vou para a 
caminha. M2, você faz a agenda? Tem alguma figura...É o momento da retomada. 

(00:30:38) M2 fala para Todos: Fico aguardando a agenda que a P1 irá colocar na lista e publico. 
Em paralelo coloco na lista as anotações sobre o formato da Sumaré e poderemos discutir. 

(00:31:04) M2 fala para Todos: Vou pesquisar algumas imagens para isso. 

(00:31:33) P3 fala para Todos: Eu posso tirar xerox desses artigos amanhã na PUC e passar 
para vocês 
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(00:32:04) P1 fala para Todos: Ótimo. Vamos à agenda e até amanhã. 

Hoje a gripe me pegou. Um abração para vocês. 

(00:32:05) P3 fala para Todos: A P1 poderia passar esse da Marilda, eu não acho o meu livro. 

(00:32:22) P1 fala para P3: P3, mande pelas referências. 

(00:32:29) M2 fala para Todos: Abraços para vocês e cuidem de suas asas! 

(00:32:46) P1 fala para P3: Eu coloco a referência da Marilda, levo o livro para a PUC na quarta-
feira. 

(00:32:48) P3 fala para Todos: Ok gente, acho que chegamos ao limite, boa noite para todos. 

Fios 

Princípio hologramático 

Mediar exige comprometimento 

Mediar exige disponibilidade para o diálogo 

Mediar exige corporificação das palavras pelo exemplo 

Arremate 

Trabalho colaborativo 

Dialogicidade 

Coerência entre teoria e prática 

Intermediação 

Bastidor 

O fragmento do chat  que compõe esse “bordado” revela um ambiente descontraído, 
democrático, aberto e que envolve trocas e um movimento dialógico. Esse chat aconteceu 
somente entre os formadores e mostra a interação entre os mesmos objetivando a colaboração 
de uns com os outros, favorecendo a intermediação entre eles. Novamente encontramos uma 
coerência entre teoria e prática quando comparamos com os chats coletivos. O mote desse chat 
são as questões metodológicas e de conteúdo da disciplina. 

Nessa transcrição, professores e monitores deparam-se com o novo, com a mudança e com a 
importância do trabalho colaborativo. Em especial, vale a discussão sobre ter apenas uma asa 
colocada por P1. No contexto, é asa de voar mesmo: se tivermos apenas uma asa, vamos 
precisar nos juntar ao outro para então montarmos o par e podermos voar e buscar novos 
horizontes. Não é um vôo solo, mas sim um vôo conjunto (“precisamos do outro”). E temos que 
fazer concessões, para podermos sair do chão e encarar melhor os desafios. Destaca-se, aí, a 
importância do “estar comprometido com o outro”. 
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Chat 17 

Data:05/11/2003 Tipo: Coletivo Assunto: Discussão sobre a disciplina 

Trama 

(11:15:35) M2 fala para Todos: A P3 poderia fazer a mediação, no que diz respeito ao 
encaminhamento do chat, provocações e questionamentos. Para ajudá-la, alguém 
poderia assumir... 

(...) 

(11:16:10) M2 fala para Todos: Uma co-mediação para organizar a fala do grupo. O 
que acham? 

(...) 

(11:18:02) M2 fala para Todos: Além disso, precisamos também uma pessoa como 
observador da conversa. Esta pessoa faria uma síntese do encaminhamento do 
encontro ao final. 

(...) 

(11:19:23) M2 fala para Todos: Enquanto matamos nossas saudades, podemos 
definir quem faria o apoio a P3, na mediação. Alguém se habilita... 

(11:19:34) Ricardo fala para Todos: E para observação? 

(...) 

(11:20:21) A8 fala para Todos: M2, me coloco à disposição para ajudar se ninguém se 
manifestar...  

(...) 

(11:21:47) M2 fala para Todos: Então o A8 acompanha a P3 e eu finalizo o chat, OK! 
Todos concordam... 

(11:21:49) A8 fala para Todos: Estou à disposição. 

(11:21:54) M1 fala para Todos: Vamos lá, pessoal! Quem fará a síntese? 

(...) 

(12:01:50) A8 fala para Todos: M2, parece que a comunicação não ficou tão clara 
quanto se pensava, isso é importante para ser pensado, pois em ambientes virtuais as 
pessoas se apegarão e se orientarão a partir das orientações dos coordenadores, 
moderadores... 

(...) 

(12:02:17) M2 fala para Todos: Os temas foram colocados por todos, mas acho 
importante que isso seja retomado no fórum, assim poderemos aprofundar estas 
questões. Desta forma também os formadores poderão ajudar no que for possível. 

(...) 

(12:04:59) A12 fala para Todos: Acho que estamos procurando nossos caminhos e 
precisando de opiniões dos colegas e professores... e o fórum vai ser muito bom... 
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Fios 

Princípio hologramático 

Princípio da organização recursiva 

Mediar exige respeito aos saberes dos educandos 

Arremate 

Intermediação 

Co-mediação 

Bastidor 

Esse foi um chat coletivo para encaminhamentos de dúvidas e dos artigos que seriam 
escritos pelos alunos. O convite à co-mediação é explícito nesse chat, último da 
disciplina. Após o convite à mediação (registrado às 11h16), não houve apresentação 
de um voluntário de imediato. Os diálogos continuaram. Respeitando os saberes dos 
educandos, não houve pressão nem coerção por parte dos formadores. Às 11h20, A8 
se coloca à disposição para realizar a co-mediação. 

Essa “demora” para que alguém assumisse a mediação, ao final da disciplina, pode 
indicar que naquele momento, ainda, os alunos não tivessem se apropriado do espaço 
para a co-mediação, disponibilizado na disciplina. A proposta da abertura de um fórum 
como mais um espaço de mediação agradou e, mais uma vez, foi colocada a 
importância da opinião do colega, reforçando, assim, a colaboração e a intermediação. 
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CAPÍTULO VII 

APRECIANDO O BORDADO 

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” 

Cora Coralina 

 

Do que foi estudado, concluo que a mediação pedagógica é uma intervenção 

relacional e multidirecional (intermediação) com intencionalidade, ela tem seu sentido 

amplificado se for compartilhada (co-mediação), dando espaço à polifonia dos sujeitos 

envolvidos. A organização dos dados nas tabelas anteriores indica que o princípio 

hologramático da mediação esteve subjacente às interações. Este princípio é, portanto, 

um fio estrutural do presente bordado. Outros fios estruturais provêm do entendimento 

de Paulo Freire acerca do ensinar, do mediar. Eles são apropriados às situações de 

chats educacionais, pois a intencionalidade destes repousa no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

O fio, também estrutural, do princípio da organização recursiva vai despontar 

neste bordado nos momentos em que houver a ocorrência da co-mediação, já que a 

mediação compartilhada amplia o próprio espaço de intervenção e, portanto, de 

mediação.  

Freire, Morin e Vygotsky redimensionam a questão da mediação na perspectiva 

homem-mundo abrangendo todo o seu complexus. Esse fato, associado a tudo o que já 

foi colocado anteriormente, aponta para a análise da complexidade como uma matriz 

que diferencia a mediação pedagógica de outras mediações.  

Muito embora uma das particularidades dos chats seja apresentar o papel do 

mediador, percebe-se que, dadas as condições em que a mediação pedagógica 

aconteceu nos chats analisados, ocorreu uma alternância nesse papel, pois os alunos, 

provavelmente, sentiram-se aptos para tal. Como expressa Kubula (apud Horton, 2000, 

p. 334), os aprendizes, quando em situação de colaboração, sentem-se “empoderados” 

(empowered). Eles ousam o confronto na expressão de idéias. 
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O grupo foi realmente muito importante para o encaminhamento da disciplina. 

Inclusos no grupo estão os monitores, que, juntamente com alunos e professores, 

promoveram um ambiente democrático e descontraído para a realização dos chats 

(coletivos, de grupo ou de formadores), oportunizando situações favoráveis em relação 

ao tempo e ao espaço para o exercício da mediação pedagógica.  

Alunos, professores e monitores intermediaram e co-mediaram garantindo 

trocas e acolhimentos. Eles interagiram-se, trabalhando na ZPD, vivenciando as 

possibilidades e limites do meio digital. A disciplina foi se desenvolvendo e se 

contextualizando, num crescendo em espiral das inter-relações entre todos os 

elementos do grupo. Nesse aspecto, o “estar junto virtual”, vivenciado na disciplina, 

corrobora a idéia, anteriormente defendida, de que a mediação pedagógica encontra-se 

nas inter-relações de atividades, materiais e interações (Prado, 2003, p. 58). O relatório 

científico confirma essa idéia: 

Cada atividade trazia subsídios para a seguinte, criando um movimento em espiral que 

permitisse a aprendizagem pela pesquisa e o estabelecimento de articulação entre teoria e 

prática, tendo em vista os conhecimentos e experiências prévios dos alunos.90

O “tom” dado pelos formadores (professores e monitores) ao trabalho na ZPD, à 

mediação por eles efetivada, foi o de, em lugar de definir o caminho a ser percorrido 

pelos alunos apontando respostas, sugerir novas maneiras de avançar na busca, 

propondo referências como auxílio à pesquisa e o encorajamento para o avanço em 

novas/outras direções.  

Verifiquei assim, que a mediação pedagógica pode ser expandida em conceitos 

como intermediação e co-mediação. Esses novos termos, longe de colocarem um 

ponto final na discussão, constituem uma estratégia de análise do próprio conceito, uma 

vez que ampliam sua problematização indicando um avanço na 

incompletude/complexidade do mesmo, ao mesmo tempo que situa a mediação em um 

contexto relacional, indicando que 

                                        
90 Almeida, M. E. B. et al. Mestrado a distância. Relatório de Pesquisa. São Paulo: s. ed. PUCSP, 
2003a. 
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“(...) embora processos de aprendizagem ocorram constantemente na relação do 

indivíduo com o meio, quando existe a intervenção deliberada de um outro social 

nesse processo, ensino e aprendizagem passam a fazer parte de um todo único, 

indissociável, envolvendo quem ensina, quem aprende e a relação entre essas 

pessoas” (Oliveira, 2002, p. 58). 

No decorrer da disciplina, constatei que a intermediação ou co-mediação 

podem ser faces distintas e complementares de um mesmo fenômeno. Ambas são 

necessárias, e, por que não dizer, indispensáveis, em especial nas situações 

analisadas, nas quais indivíduos com diferentes saberes, histórias, perfis e potenciais 

precisam unir esforços em face de desafios coletivos e colaborativos. Outros estudos se 

farão necessários a fim de encaminhar esses conceitos como características intrínsecas 

das iniciativas contemporâneas da EaD on-line. 

Foi possível também perceber, na análise dos dados, o incitamento, por parte 

dos formadores, dos alunos à busca da autonomia.  

A autonomia é entendida, aqui, como uma habilidade cada vez mais solicitada 

nos trabalhos que envolvem colaboração a distância, pois muitas das situações-

problemas colocam os alunos num constante processo de busca de soluções, para cujo 

êxito, ter ou não ter autonomia pode fazer a diferença. Esse contexto de 

busca/incitamento de autonomia pode propiciar uma alternância de saberes que 

confere atitudes co-mediadas (alunos/professores) pela linguagem, pelo computador e 

pelos objetos disponíveis (ferramentas de chat, materiais de apoio, correio, murais, 

fóruns e portfólios). 

De fato, nos ambientes de educação a distância, é possível que, em alguns 

momentos, seja necessário que o aluno trabalhe de maneira mais independente e 

autônoma (sozinho ou mediante práticas colaborativas), e em outros precise de apoio, 

circunstância que deve ser cruzada com os diferentes estilos de aprendizagem de cada 

aluno. Ao professor caberá o reconhecimento desses estilos para que possa 

proporcionar situações de aprendizagem autônoma ou mais assistida, conforme o 

requerido pelo momento, oportunizando a alternância de mediações e a co-gestão do 

espaço-tempo virtual, embasadas pela linguagem/fala que, juntamente com o 
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computador, se confirmam como instrumentos de mediação, revelando processos 

híbridos de interação e mediação pedagógica e tecnológica.  

O encorajamento dos alunos à autonomia, por sua vez, não faz sentido se o 

formador não estiver atento às manifestações dos alunos no ambiente digital, e não se 

colocar à disposição. Na pesquisa, não raras vezes, foi identificada essa disponibilidade 

por parte dos formadores: 

(18:48:02) P1 fala para Todos: Continuo por perto. OK? (Chat 7 - 23/09/2003) 

(12:57:09) M3 fala para Todos: A10, fique atenta ao correio, mando mensagens a você em 

breve! (Chat 6 - 26/09/2003) 

No relatório científico91, os formadores constataram, de sua parte, esse 

movimento em busca da autonomia: 

“Os alunos demonstraram no decorrer das atividades autonomia para a busca de informações 

significativas para os temas em estudo.” 

Outro fator que parece influir na promoção da autonomia, por parte dos 

formadores, foi o encorajamento à colaboração entre os alunos. Tal iniciativa contribuiu 

para que os alunos acreditassem que as soluções propostas estivessem adequadas 

aos problemas, dando credibilidade às ações autônomas, como se pode conferir na 

transcrição de dois chats a seguir: 

(13:31:38) P1 fala para Todos: Ótimo, vocês já têm alguns caminhos. Faltava um 

empurrãozinho. Agora puxem o A3 e não deixem de colocar tudo que estão fazendo aqui no 

espaço do curso, caso contrário, vocês ficam sem orientação. 

(13:32:52) A2 fala para Todos: Ok P1, vamos conversar com o A3, elaborar melhor como será 

feita análise e vamos disponibilizar no portfólio do curso para que você possa orientá-las, o que 

você acha A1? 

(13:32:55) P1 fala para Todos: Nada de inibição. Podemos marcar outro chat na próxima 

semana. Pode ser na terça-feira à noite? 

(13:33:31) A1 fala para Todos: Querida P1, saiba que esse empurrãozinho foi precioso! Você 

se surpreenderá com seus "orientandos". (Chat 5 - 18/09/2003) 

(....) 

                                        
91 Ibidem. 
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 (17:47:15) P1 fala para A3: O que significou para você fazer a síntese do chat? 

(17:47:36) A2 fala para Todos: P1, pode parecer exagerado....mas estou contente...pois estou 

vivenciando esse processo de construção colaborativa e para mim isso tem sido muito 

especial... (Chat 7 - 23/09/2003) 

O “empurrãozinho” de que se fala anteriormente tem a ver com a ZPD (zona 

proximal de desenvolvimento). Esse conceito permeou toda a intencionalidade dos 

formadores e parece que surtiu efeito em relação aos alunos. O “empurrãozinho” foi ora 

dado pelos professores e monitores, ora pelos próprios alunos (intermediação co-

mediação). Segundo Antón (apud Reis, s/d), que também se baseia em Vygotsky, este 

“empurrãozinho” também pode ser comparado a “andaimes” (scaffolding) para o 

aprendizado. A metáfora do andaime exemplifica a interação na forma de ajuda, de 

colaboração e que pode emanar do professor ou de outro aluno objetivando a 

construção do conhecimento pelo indivíduo, de forma autônoma. 

O gráfico abaixo mostra a quantidade de interações escritas (itens comentados) 

nos portfólios92 individuais e de grupos, durante a realização da disciplina. Seu registro 

foi relativamente alto: 

 

42%

58%

itens não
comentados

itens
comentados

 

 

 

 

Gráfico 2 

Interações registradas nos portfólios individuais e de grupo 

Ns interações, os formadores, ao manifestarem incentivo e solicitarem que o 

aluno repense a questão, ou complemente o seu raciocínio, colaboram para a 

emergência da ZPD e da linguagem/fala como instrumento de mediação em ambientes 

digitais de aprendizagem. Nos ambientes de aprendizagem a distância, a fala é 

                                        
92 Os portfólios armazenaram a produção individual e/ou coletiva dos alunos durante a realização da 
disciplina. 
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representada pelo signo da escrita e seu uso explicita os momentos de mediação, 

buscando o encaminhamento/solução de problemas de forma mais eficaz sob a 

orientação de um mediador (seja ele professor ou aluno). Se a mediação pode 

caracterizar a relação do indivíduo com o mundo e com outros indivíduos, e nessa 

relação reside o conceito de aprendizagem, então a ZPD se inter-relaciona com a 

mediação como conceito indispensável para a realização e o entendimento dessa 

última. O trabalho na ZPD referendou a opção pelos chats como objeto de pesquisa, 

pois neles desvendam-se relações entre pensamento e linguagem, reforçando a idéia 

da linguagem como instrumento do pensamento. Em particular, a oralidade em 

ambientes digitais pode ser expressa por webcam, por saídas de áudio e por registros. 

Assim, tanto o que é falado quanto o que é escrito, guardam relação com o que é 

pensado. 

Outro ponto importante da análise foi o baixo índice de evasão da disciplina 

(6,25%) em comparação com o índice médio de evasão para cursos a distância (60 

%)93. O cruzamento desse dado com as especificidades da condução da disciplina 

analisada pode representar uma possibilidade interessante de reflexões futuras acerca 

de EaD on-line. 

As concepções educacionais subjacentes à disciplina puderam ser identificadas 

graças às intenções manifestadas nos chats e, posteriormente, no relatório científico. 

Em ambos, há a preocupação de que os alunos aprendam, e não apenas a de que os 

professores ensinem. Percebe-se, também, a premissa da produção de conhecimento 

científico por meio de pesquisa. É o que se pode conferir, abaixo, na transcrição do 

relatório científico94: 

Também se cuidou de orientar os alunos sobre a produção de um artigo científico, 

características principais e respectivas normas técnicas. Os artigos individuais produzidos 

foram depurados um a um com a orientação dos formadores e devolvidos aos alunos com 

orientações para sua depuração e elaboração de nova versão. (p.12) 

                                        
93 De acordo com Maia,  Meirelles e Pela (2004). Disponível em: 
http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/073-TC-C2.htm. Acesso em: 28/03/2005. 
94 Almeida, M. E. B. et al. Mestrado a distância. Relatório de Pesquisa. São Paulo: s. ed. PUCSP, 
2003a. 
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A unidade 2 iniciou-se com a publicação pelos formadores dos nós conceituais identificados 

nas inserções em fóruns e documentos dos portfólios, categorizados em sete temas, entre os 

quais os alunos tiveram a oportunidade de selecionar um deles para o desenvolvimento de 

uma pesquisa conceitual 

E que está confirmado por alunos em seus depoimentos95: 

(...) Houve desdobramentos que não têm a ver com a questão da tecnologia. Por exemplo, em 

meu trabalho como coordenadora pedagógica as leituras sobre formação de professores e 

também a importância da escrita, me permitiram criar uma nova forma de comunicação com os 

professores da escola. (A12) 

Levei a experiência deste curso para a escola e a realizo com segurança com os professores. 

Estudando aqui e agindo na escola. (...). (A10) 

As interações manifestadas nos chats entre alunos, e entre alunos e 

professores, e que forneceram a base para a mediação pedagógica, podem ser melhor 

compreendidas em decorrência da interação que ocorria entre os formadores. Um 

trecho do relatório científico expressa, a seguir, a idéia de que, para se aplicar melhor 

um conceito, é preciso vivenciá-lo: 

A equipe de formadores e monitores trabalhou com empenho, disponibilidade de tempo 

conduziu o projeto como equipe, aprendeu muito sobre como se fazer um curso de mestrado a 

distância entre si e com os alunos, desenvolveu habilidade de usar e explorar melhor o uso da 

ferramenta Teleduc. A interação entre os formadores foi intensa. 

(...) cuidadoso debate estabelecido entre os formadores (...) várias fases de depuração. 

A agenda, portanto, era elaborada em conjunto pelos formadores, após avaliação cuidadosa do 

processo de desenvolvimento dos alunos, utilizando-se uma linguagem amigável, ao tempo 

que se buscava conquistar o aluno para a realização das atividades. 

Nesse item evidencia-se a importância da coerência na relação teoria-prática. 

Essa coerência parece ser um dos grandes desafios com os quais se defronta o 

educador contemporâneo, em um momento no qual o chamamento à cidadania revela-

se como um dos caminhos tanto de reelaboração da sociedade de maneira mais 

igualitária, quanto do encontro do homem com sua história. É fundamental que a 

educação e, portanto, o educador “viva” as concepções que prega não só para dar vida, 
                                        
95 Retirado de: Almeida, M. E. B. et al. Mestrado a distância. Relatório de Pesquisa. São Paulo: s. ed. 
PUCSP, 2003a. 
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para animar a teoria, mas também para saber da abrangência e dos limites das 

propostas educacionais, credenciando-as ao plano de ações efetivas. Nesse caso, 

teoria e prática se retro-alimentam. 

Nesse sentido, também houve uma preocupação efetiva de reconstrução da 

disciplina a partir dos feedbacks dos alunos registrados no ambiente (espiral de 

aprendizagem). Neles, a mediação pedagógica teve papel fundamental, uma vez que 

possibilitou os momentos de trocas e interações em que as demandas dos alunos 

ficavam explícitas. Vejamos o chat do dia 08/10/2003: 

(10:59:38) A12 fala para Todos: A11, acho que o telefone teve seu papel e fez parte do 

processo mas, nosso chat não foi ótimo? E, ao contrário, das palavras ao telefone, ele ficou lá! 

Não sei se aconteceu com você, mas voltei aos dois chats na hora de escrever... 

(...) 

(11:01:41) A11 fala para A12: Verdade!!! também voltei a chat e ao final do trabalho foi 

fundamental para investigar o que tínhamos discutido e o que estava sendo produzindo. 

(...) 

(11:03:44) A7 fala para Todos: A5 o que você achou do que está escrito em nosso portfólio de 

grupo, me escreva no correio... 

(...) 

(11:03:54) A11 fala para A12: Voltando, a questão da mediação é fundamental!!!!! 

(...) 

(11:04:22) M1 fala para Todos: A2, é um prazer poder contribuir. Não se esqueçam de checar 

os dados do quadro de acompanhamento que colocamos nas Leituras! (Chat 15 - 08/10/2003) 

Nesse contexto, cada agenda nova colocada no ar refletia o momento vivido 

pelos diferentes grupos, numa síntese multimidiática, pois as agendas não eram 

simplesmente textuais: imagens, filmes, poesias, relatos e o que mais fosse necessário 

foram colocados para que o aluno pudesse se sentir à vontade no ambiente, ser 

respeitado nos diferentes estilos individuais de aprendizagem (Cavellucci, s/d96) e, ao 

                                        
96 Disponível em http://www.iar.unicamp.br/disciplinas/am540_2003/lia/estilos_de_aprendizagem.pdf. 

Acesso em: 26/04/2005. 
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mesmo tempo, sentir-se respaldado em suas inquietações. 

A preocupação em garantir a coerência teoria-prática em uma proposta de 

trabalho colaborativo e a distância trouxe uma série de conflitos e situações que não 

são fáceis de encaminhar, e muito menos de resolver. Sob esse prisma, os chats entre 

os formadores serviram também para que eles próprios reafirmassem para si os 

princípios assumidos como proposta da disciplina, buscando assim uma condução 

coerente desta. Como educadores atentos, eles sabem da dificuldade em manter a 

coerência entre o discurso e a prática. Desse modo, os materiais utilizados para 

desenvolver as atividades propostas tinham um caráter reflexivo, no sentido de 

“capturar” o momento de produção que estava sendo experimentado pelos grupos, num 

exercício constante de “estar junto virtual”.  

O “estar junto virtual” como proposta teórico-metodológica ficou bastante 

evidenciado na disciplina, desde a sua ementa até o relatório científico. 

Para que os alunos possam compreender as contribuições dos ambientes digitais à formação 

de educadores, as atividades da disciplina se realizarão com suporte na plataforma Teleduc, 

cujas vivências de interação, mediação e produção colaborativa de conhecimento permitirão 

refletir criticamente sobre a temática e construir referências teóricas e práticas. (ementa) 

A unidade 2 iniciou-se com a publicação pelos formadores dos nós conceituais identificados 

nas inserções em fóruns e documentos dos portfólios, categorizados em sete temas, entre os 

quais os alunos tiveram a oportunidade de selecionar um deles para o desenvolvimento de 

uma pesquisa conceitual e respectiva produção de artigo em pequenos grupos formados pela 

congruência ou proximidade entre os temas selecionados. Os formadores se distribuíram para 

acompanhar e orientar as atividades de pesquisa de um pequeno conjunto de grupos, de modo 

a instigar os alunos a investigação, provocar reflexões, fornecer referências bibliográficas e 

outras informações que se evidenciassem como pertinentes ao desenvolvimento das 

pesquisas. (relatório científico) 

Destaco a opção pelo “estar junto virtual” como uma constante na realização da 

disciplina, opção evidenciada na preocupação de criação de espaços de aprendizagem 

e colaboração e na aproximação dos personagens da disciplina (formadores e alunos), 

usando como ferramenta a interatividade dos meios disponíveis e tendo como objetivo, 

longe de criar dependência, a autonomia. 

Os momentos de interação entre os participantes possibilitaram que o “estar 
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junto virtual” não emanasse apenas dos professores para os alunos; estes também 

foram solicitados a assumir o “estar junto virtual” como mais uma faceta da co-

mediação. 

(13:03:58) P1 fala para Todos: Vocês precisam sair da casca. Têm muita experiência e trazem 

contribuições significativas. Falta perder o medo e também puxar mais o A3. (Chat 5 – 

18/09/2003) 

Por fim, mas não menos importante, fica a idéia da mediação pedagógica em 

ambientes digitais carregar dois princípios. O primeiro é o da holografia, para qual o 

todo está nas partes, ou seja, a forma como “eu” exerço a mediação deixa claro quais 

são “meus” princípios e intenções pedagógicas, possibilitando traçar o “mapa 

holográfico” através dos registros no ambiente digital. O segundo princípio é o da 

recursividade, para o qual a mediação pode se tornar mais eficiente quando abre 

espaço para o outro mediar também. 

A mediação, então, acontece entre sujeitos e objetos, e, considerando-se 

aspectos do meio digital - no qual diferentes saberes podem ser agregados através da 

colaboração e de aprendizagens colaborativas-, a mediação é também compartilhada; 

de forma que, juntamente com os professores, outros sujeitos também fazem a 

mediação. Óbvio que o esperado é que dos formadores emane o exemplo, bem como o 

“convite” para a gestão compartilhada da mediação. Os alunos, por sua vez, precisam 

distinguir esse espaço da mediação articulada em co-mediação e intermediação como 

mais uma conquista dentro dos ambientes de ensino-aprendizagem digitais ou 

presenciais, efetivando-o, conseqüentemente, como espaço de colaboração. Para tanto 

é preciso que professores e alunos tenham coragem de se expor diuturnamente. Afinal, 

é como coloca Moran (2003, s/d)97: “Só vale a pena ser educador dentro de um 

contexto comunicacional participativo, interativo, vivencial”. 

Se quisermos ter uma prática educacional diferenciada, é preciso exercitá-la 24 

horas por dia (na mesma medida em que exercemos a coerência na relação teoria-

prática em nossas vidas), manifestando uma preocupação com o entendimento da 

                                        
97 Disponível em: http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm. Acesso em 30/04/2005. 
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educação para além das correntes da moda, e referendando uma visão complexa da 

EaD dentro de um novo paradigma emergente. Esse paradigma tem sido considerado 

inovador porque “engloba diferentes pressupostos de novas teorias” e, mais do que 

isso, representa uma “aliança entre as abordagens construtivista, interacionista, 

sociocultural e transcendente” (Belloni, 1999, p.85-86). 

Assim, é válido mencionar que o tema EaD é profícuo em objetos de estudos 

que explicitam a complexidade/singularidade dos ambientes educacionais (entendidos 

aqui como todo e qualquer ambiente onde ocorram relações de ensino-aprendizagem), 

e, como tal, são bem-vindos os estudos e pesquisas. Se no presencial esses conceitos 

há tempos recebem atenção por parte de pesquisadores e instituições, na modalidade a 

distância, em especial nos cursos que se valem de ambientes digitais e dada a 

natureza inovadora e recente desses ambientes, há ainda muito que refletir e superar.  

Afinal, vale lembrar que 

“a área de informática e educação é muito recente e, pela sua complexidade e 

ambigüidade, encontra-se em contínuo processo de construção, incorporando 

novos conceitos e teorias, segundo a metáfora de rede, sempre aberta a novos 

nós e conexões. À medida que os resultados da incorporação do computador em 

educação produziam resultados aquém do que era almejado, novas idéias foram 

se desenvolvendo e continuam a ser objeto de estudos, trazendo contribuições 

que favorecem a compreensão do caminho percorrido e revelando 

potencialidades e possibilidades para as práticas pedagógicas com o 

computador” (Almeida, 1996, p. 145). 

A mediação pedagógica, então, por conta das características e singularidades 

dos ambientes digitais, precisa ser pensada à luz das novas relações que esses 

ambientes suscitam. O chat, apesar de expor em alguns casos a barreira técnica da 

digitação e, por conseguinte, de comunicação, produz momentos de trocas 

espontâneas entre professores e alunos, as quais podem revelar pistas para o 

entendimento do relacionamento virtual como um motor para o sucesso de uma 

disciplina a distância. 

Assim, o estudo dos chats não só revelou algumas características sobre 

mediação, como também possibilitou indicar que é a partir da articulação dessas 
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características que se apreende a concretude da mediação. E é por meio desta 

concretude que se vislumbra o potencial pedagógico que os chats encerram. 
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CAPÍTULO VIII 

SÍNTESES PROVISÓRIAS 

“Quando aprendi todas as respostas da vida, mudaram as perguntas.” 

Autor  desconhecido 

 

Neste ponto do trabalho, considero parcialmente superadas algumas 

dificuldades pertinentes ao ato de pesquisar, por exemplo: captar a “dança” entre teoria 

e prática; entender as regras desse jogo simbólico sem falsear os dados ou trair a 

teoria; assumir a relevância do estudo de caso como uma contribuição pertinente ao 

campo da pesquisa em EaD e não se  perder na não-linearidade e complexidade dos 

diálogos dos chats.  Essa superação ajudou a entender a idéia de que a modalidade de 

educação a distância oferece flexibilidade educacional bem como possibilidade para 

que essa mesma flexibilidade se realize, transpondo e re-significando conceitos 

explorados na modalidade presencial (até porque são modalidades pertencentes à 

mesma categoria: educação), além de apresentar outras características e 

potencialidades devido às contribuições do meio tecnológico em uso.  

Outra reflexão que este trabalho permitiu tem a ver com a idéia de que 

colaborar implica mediar e de que, se mediar exige compreender que a educação é 

uma forma de intervenção no mundo, a colaboração vivenciada em um chat (ferramenta 

eminentemente interativa) propicia, de um lado, a compreensão de que não estamos 

falando de um “simples bate-papo” e, de outro, a subversão do paradigma da sala de 

aula tradicional, onde um ensina e todos aprendem. Colaborar, então, pode ser também 

uma forma de intervir no mundo, de tecer interessantes tramas educacionais e fazer 

lindos “bordados” de mediação. 

Assim, professores, monitores e alunos, ao interagirem nos chats, foram 

entrelaçando fios teóricos (simples e complexos), vivências, arrematando conceitos, 

formando uma trama de mediações que, ao final, lembra a imagem de um bordado 

composto de fios, arremates, bastidor, tendo a complexidade como tessitura. É com 

esta metáfora que prossigo no entendimento dos chats da disciplina analisada. 
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Ao escrever estas linhas finais, sinto-me regozijada: participei de uma disciplina 

piloto, metodologicamente inovadora; organizei informações, produzi conhecimento, 

conheci pessoas que me marcaram para sempre. Colhi informações, coloquei-me em 

contato com teorias que me mostraram outros horizontes, novas possibilidades de 

tessituras, pensei, questionei, enfim pesquisei! 

E pesquisando, pude refletir sobre a mediação pedagógica contextualizada em 

chats. Eis um dos grandes desafios deste trabalho: há carência de pesquisas que 

articulem mediação pedagógica e chats, especialmente quando se vislumbra o 

potencial do chat como interface para a aprendizagem colaborativa e prazerosa, e para 

a construção coletiva de conhecimentos. 

Para dar conta do desafio, a formulação do problema “quais as características 

da mediação pedagógica, em situações de chat educacional, que criam condições para 

a colaboração na disciplina ‘Formação de professores em ambientes digitais’?” ajudou a 

entender o elaborado bordado epistemológico que se estava tecendo no transcorrer da 

pesquisa. O recorte dado ao problema, por sua vez, ao mesmo tempo que ajudou a 

delimitar o campo de estudo, tratou de situar a relação chat-mediação em um contexto 

educacional. 

 Desse modo, as características da mediação pedagógica que emergiram da 

análise dos chats são, além da intermediação e da co-mediação, o encorajamento à 

colaboração e à autonomia, a organização e a articulação de informações, a coerência 

entre teoria e prática, a dialogicidade, o acolhimento, o trabalho colaborativo e a espiral 

de aprendizagem. Essas características foram denominadas “arremates” do bordado 

que se construiu neste trabalho. 

Os arremates ajudam a explicitar como a trama da mediação pedagógica, 

baseada no trabalho colaborativo, é capaz de envolver alunos em um contexto de EaD 

de pós-graduação stricto sensu.  

Fomentar a participação dos alunos no ambiente digital utilizado, bem como nas 

atividades propostas, possibilitou a criação de vínculos os quais dão credibilidade às 

ações dos professores e monitores, tal como o bastidor, que, no bordado, lhe oferece 

sustentação. Esses vínculos, por sua vez, baseiam-se na postura do “estar junto 
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virtual”, do acolher epistemológico, e privilegiam as interações entre professores e 

alunos, entre alunos e alunos, e entre alunos e materiais de apoio e objetos de 

conhecimento. O foco deixa de ser, então, o ambiente digital, os materiais de apoio, e 

passa a se concentrar nas situações de ensino e aprendizagem. Professores e alunos 

lançam-se, juntos, nas construções coletivas que envolvem o desafio de aprender e 

ensinar. 

É por tudo isso que, depois de ter percorrido o caminho até este momento, 

ficam algumas certezas e outras tantas dúvidas. Por um lado, como certeza, fica a idéia 

de que o convite ao aluno para a co-mediação é uma possibilidade para a educação 

libertadora de Freire (1988), uma vez que viabiliza uma união de esforços entre 

ensinantes e aprendentes com o objetivo de gerar conhecimento significativo. 

Também fica como certeza o fato de que, se não houver comprometimento de 

professores e alunos no sentido de tentarem se superar - quer nas propostas de cursos 

e disciplinas em EaD, quer na elaboração de artigos que divulguem as experiências, 

compartilhando ganhos, desafios e dificuldades - pouco se avança em termos de 

qualidade do que é produzido. O empenho dos formadores (com reuniões periódicas 

para discutir o ambiente digital e os trabalhos dos alunos) possibilitou não só um 

ambiente tecnológico adequado, mas um ambiente humano privilegiado. 

Por outro lado, as dúvidas resultantes deste trabalho repousam sobre o número 

de pessoas envolvidas na disciplina. Assim, será que, se tivéssemos um número maior 

de alunos, a mediação pedagógica teria a mesma qualidade? É fato que os chats em 

que participam muitas pessoas revelam uma dificuldade de organização para as 

informações circulantes. Essa situação assemelha-se, de certa forma, à sala de aula 

presencial com muitos alunos. Mais do que nunca, a parceria entre professores e 

alunos, e entre alunos e alunos será bem-vinda, principalmente em um contexto 

metodológico de atendimento em maior escala. Nessa linha de raciocínio, repousa uma 

questão: como levar avanços e possibilidades à grande massa de brasileiros que ainda 

se contemplam no universo da exclusão digital? Afinal, no futuro, a EaD terá mais 

popularidade, e é fundamental que, desde já, haja preocupação com as questões de 

qualidade para atender a crescente quantidade. 
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Causou-me agradável surpresa como a produção escrita colaborativa a 

distância fluiu durante a realização da disciplina: saber respeitar o que o outro escreve, 

bem como interferir no texto do outro sem falsear a idéia original nem magoar o colega, 

foram algumas práticas observadas no grupo. Vislumbrei, também, algo bastante 

alentador: a possibilidade de a flexibilidade metodológica dos ambientes de EaD poder 

subsidiar os ambientes presenciais de educação. 

Ao final, além das dúvidas, certezas e surpresas, ficam também sugestões:  

 Que o TelEduc incorpore às suas ferramentas, especialmente no 

chat, outros tipos de mídia, possibilitando a inserção de emoticons, sons 

e imagens, que o transformariam em uma ferramenta mais 

contemporânea de EaD. 

Em relação a cursos/disciplinas oferecidos através da EaD para a pós-graduação:  

 Que viabilizem a formação de redes de comunicação entre as 

instituições promotoras desses cursos/disciplinas para a troca de 

informações em tempo real, superando as limitações de tempo e 

espaço, bem como para o desenvolvimento conjunto de atividades; 

 Que enfoquem o desenvolvimento da autonomia, da criatividade 

dos alunos e da reflexão sobre a própria aprendizagem; 

 Que promovam o uso crítico das tecnologias como meio para 

auxiliar o ensino, a aprendizagem e a pesquisa; 

 Que estimulem a interação entre os componentes dos grupos de 

aprendizagem como processo efetivo de construção de conhecimentos; 

 Que comuniquem amplamente as iniciativas neste sentido e os 

respectivos resultados; 

 Que propiciem espaços para o exercício da co-mediação e da 

intermediação; 

 Que propiciem atividades diversificadas para atender as 

diferentes preferências de aprendizagem dos alunos; 

 Que utilizem múltiplas mídias e recursos.... 
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 Que o chat possa ser cada vez mais utilizado como uma 

interface para aprendizagem colaborativa e prazerosa, para a 

construção coletiva de conhecimentos. 

Por fim, saio completamente transformada dessa experiência. Tive a 

oportunidade de me reinventar em cada situação, buscando apenas dúvidas pois as 

respostas foram conseqüências. Nesse processo, contemplei apenas uma certeza: a de 

que viver é aprender. Então, estou viva! 

Respondi algumas questões sobre mediação pedagógica em chats, e, vivendo 

em um processo dialético, novas indagações surgiram. Isto posto, gostaria muito de 

participar, novamente, de situações de ensino-aprendizagem on-line nas quais 

houvesse a co-mediação e intermediação como pressupostos; gostaria de praticar 

esses conceitos, agora com intencionalidade, podendo observar como os mesmos 

podem construir “bordados” e outras tramas a partir do uso de diferentes ferramentas 

e/ou recursos disponibilizados no universo da web, como por exemplo: fórum, portfólio, 

grupos e listas de discussão, comunidades de aprendizagem, orkut, skype, videochat, 

blog, fotolog, entre outros. Parece-me que aí reside um outro desafio quando se pensa 

em aprendizagem e colaboração usando recursos das NTIC: como expandir os 

conceitos estudados neste trabalho (co-mediação e intermediação) para outros 

recursos de comunicação e interação via internet. 

E para aqueles que ainda estão se perguntando o que aconteceu após a 

finalização dessa disciplina que tanto acrescentou em termos de novas aprendizagens 

e conhecimentos para professores e alunos, é com alegria que informo que ela teve 

continuidade com o nome “Formação a Distância de Pesquisadores e Professores”, no 

semestre seguinte (1° sem/2004). Mas essa é uma outra história... um outro bordado... 
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1. Mediação pedagógica: O fio de Ariadne 

Por último, gostaria de registrar que todo o caminho percorrido para a 

elaboração deste trabalho teve como companhia uma outra metáfora, baseada em um 

mito: Teseu e o Minoutauro98.  

Compartilho tal simbologia com o leitor não com o objetivo de dar outro sentido 

para as análises que foram tecidas, mas sim com o de expor a forma pela qual as 

metáforas podem ajudar a expressar uma idéia, um pensamento, e, a partir daí, facilitar 

o entendimento sobre determinado conceito, que, se antes de qualquer coisa é uma 

elaboração pessoal, rasga logo em seguida as barreiras da individualidade e enrola-se 

na tessitura de um sentido mais coletivo e, por isso mesmo, mais democrático. 

É por meio deste sentido coletivo que se torna possível vislumbrar a clareza de 

intenções, os objetivos, o movimento do planejamento, o replanejamento e o 

comprometimento que fazem a tessitura e o labirinto da mediação pedagógica nos 

ambientes (digitais ou não) de ensino-aprendizagem. 

Ariadne99 ajudou Teseu a liquidar o Minotauro e a sair do labirinto. O labirinto é 

a vida (complexus) no curso da qual constantemente vivenciamos processos de ensino-

aprendizagem... Ser professor e ser aluno é estar no labirinto. É como se a mediação 

fosse o novelo: ele não assegura o caminho, pois há diversos caminhos no labirinto, 

mas deixa pistas para fazer do labirinto um desafio a ser vencido. A mediação 

                                        
98  “Monstro com cabeça de touro e corpo de homem. Era o filho de Pasifaé, rainha de Creta, e um touro 
branco que Posêidon tinha enviado a seu marido, o rei Minos. Quando este se recusou a sacrificar a 
besta, Posêidon fez com que Pasifaé se apaixonasse pelo animal. Depois do nascimento do Minotauro, 
Minos mandou o arquiteto e inventor Dédalo construir um labirinto tão complexo que a fuga dele sem 
qualquer ajuda seria impossível. Ali o Minotauro foi confinado e era alimentado com as jovens vítimas 
humanas que Minos forçava Atenas a lhe enviar como tributo. O herói grego Teseu estava determinado a 
acabar com o sacrifício inútil e se ofereceu como uma das vítimas.” 
http://molimpo2.sites.uol.com.br/minotauro.htm. Acesso em: 27/09/2003. 
 
99 “Conforme a mitologia Teseu, um jovem herói ateniense, sabendo que a sua cidade deveria pagar a 
Creta um tributo anual, sete rapazes e sete moças, para serem entregues ao insaciável Minotauro que se 
alimentava de carne humana, solicitou ser incluído entre eles. Em Creta, encontrando-se com Ariadne, a 
filha do rei Minos, recebeu dela um novelo que deveria desenrolar ao entrar no labirinto, onde o 
Minotauro vivia encerrado, para encontrar a saída. Teseu adentrou o labirinto, matou o Minotauro e, com 
a ajuda do fio que desenrolara, encontrou o caminho de volta. Retornando a Atenas levou consigo a 
princesa” http://www.unicamp.br/~hans/mh/fio.html. Acesso em: 11/01/2205. 
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representa, assim, uma possibilidade de superação das dificuldades de sobrevivência 

no labirinto da vida. 

Os caminhos não são lineares, e não há a possibilidade de controle do 

indivíduo pelo fio. As duas únicas certezas que temos quando lá estamos é que 

podemos nos perder e nos achar, assim como na vida prevalecem duas únicas 

certezas: a de que estamos vivos e a de que morreremos um dia.  

À saída do labirinto, vivendo o processo de ensino-aprendizagem, 

necessariamente terá sido instaurado um processo de colaboração: entre Ariadne e 

Teseu, tendo como condutor o fio de Ariadne. Todos juntos para vencer o Minotauro, 

representante de  desafios, medos e inseguranças em face das várias possibilidades de 

caminhos no labirinto (complexus).  

 
Figura 5 

Planta baixa do palácio do rei Minos, Knossos, Creta cerca de 1.600 A.C. 

 

O labirinto de Teseu, inserido no palácio do rei Minos, cuja planta baixa é 

visualizada na Figura 4, sugere, em conjunto com os demais espaços, também a trama 

de um bordado. O fio que Teseu usou para voltar serve, de mais a mais, para saber, 

“olhando de cima”, qual o caminho percorrido. É o registro, é o mapa que pode ter, 

também, a aparência de um bordado, suscitando ainda outras análises... 

Cada um de nós possui seu próprio labirinto, talvez por isso a afirmação de 

Lúcia Leão salte aos olhos: “o labirinto é uma imagem universal de busca do 
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conhecimento” 100. Cada um de nós é um labirinto. Andar por ele é o nosso mito, é o re-

encontro consigo mesmo. Ao usarmos o Fio de Ariadne que neste contexto não é único 

mas composto de diversos outros fios, teremos, ao final, um lindo bordado porque bela 

é a trama que envolve a busca e elaboração de conhecimento. 

 

                                        
100http://www.patio.com.br/labirinto/o%20labirinto%20da%20hiperm%EDdia.html. Acesso em:19/01/2005. 
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ANEXO 1:  Contextualizando a EaD no Brasil: breve relato101

A educação a distância não pode ser encarada como mais uma novidade 

educacional, muito menos ser relegada a um plano secundário de reflexões. Enquanto 

perspectiva para educação de massa, a EaD tem seu lugar de destaque nas reflexões 

educacionais: 

“A educação a distância (EaD) vem despertando o interesse da sociedade, da 

mídia, dos setores governamentais e de organizações educacionais e 

empresariais devido principalmente às demandas de grande massa de pessoas 

em busca de formação inicial ou continuada, profissionalização, atualização e 

especialização. No meio acadêmico, calorosas discussões a respeito dos rumos 

dessa educação e do papel da universidade na EaD evidenciam posições 

contraditórias tanto em relação aos aspectos pedagógicos quanto ao uso de 

tecnologias de suporte, posições estas que oscilam do ufanismo e excesso de 

entusiasmo à descrença e resistência a toda e qualquer proposta.” (Almeida, 

2003c, p. XX). 

Muito antes de se falar em educação a distância como termo que descreve 

processos de formação semi e não presenciais, a humanidade já convivia com essa 

modalidade educacional. As cartas dos Apóstolos aos cristãos já constituíam, de 

alguma forma, um embrião para o que, posteriormente, realizou-se em pacotes escritos 

enviados pelos correios. 

A tecnologia se transforma: aparecem o rádio e depois a televisão, e a idéia de 

usar esses artefatos como veículos para a educação vingou. Por que seria diferente 

com o computador? Afinal, as mídias modernas, em que sobressaem ferramentas 

amigáveis - a internet como mote para a inclusão digital escancarando literalmente um 

mundo de dados e informações - configuram um ambiente, se não ideal, bastante 

desejável para a realização de educação a distância, em decorrência tanto da 

possibilidade de construção dos conhecimentos, ou de representação do pensamento, 

como da qualidade das interações no ambiente digital. É preciso, então, um olhar mais 

atento, uma certa impertinência, para compreender o processo histórico subjacente a 

esse movimento de ênfase na educação a distância. 
                                        
101 A UNESCO mantém um portal sobre o tema Open and Distance Learning. 
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=18628&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Acesso em: 28/10/2004. 
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Segundo Faria (2002, p. 25),  

“A EaD surgiu como modalidade de ensino, no Brasil, nos primórdios do século 

XIX, a partir da necessidade de atualizar conhecimentos e preparar pessoas 

impossibilitadas para cursar o ensino regular e/ou, ainda, realizar cursos 

profissionalizantes. Era uma forma de treinamento (grifo meu) rápido, eficiente e 

eficaz de atendimento aos anseios de universalização da educação e do ensino 

técnico, principalmente, no meio rural e em cidades do interior.”  

Na sua trajetória, a EaD sempre se apoiou no meio tecnológico vigente. Foi 

assim que o correio representou (e ainda representa) a garantia da existência dessa 

modalidade de educação: daí o termo ensino por correspondência. Nas décadas de 20, 

30 e 40, ganha destaque o rádio, e surgem nesse momento as “escolas radiofônicas”, 

que priorizavam a educação de jovens e adultos das classes populares. Após o golpe 

militar de 1964, essa iniciativa (MEB – Movimento de Educação de Base) foi 

descaracterizada para atender aos interesses do governo vigente.102

Em 1969 a TV Cultura, de São Paulo, em parceria com a Fundação Padre 

Anchieta, desenvolveu o projeto Minerva. Na década seguinte, nesse mesmo corrimão, 

a Rede Globo (Fundação Roberto Marinho) lançou o Telecurso 2º Grau. Na década de 

80, iniciou o Telecurso 1º grau e, na década subseqüente, o Telecurso 2000. 

Em 1995 é criada a Secretaria de Educação a Distância (SEED) no MEC, cujo 

objetivo é “levar para a escola pública toda a contribuição que os métodos, técnicas e 

tecnologias de educação a distância podem prestar à construção de um novo 

paradigma para a educação brasileira”.103

O ano de 1995 coincide com o “boom” da internet, quando deixa de ser um 

elemento corporativo para tornar-se um acessório doméstico, tendo como “aliado” o 

igual movimento de “popularização” do computador iniciado poucos anos antes. Nesse 

cenário, começa-se a falar em educação pelo computador como um modismo e uma 

                                        
102 Para entender os primórdios e também parte da essência da política de tecnologia educacional 
brasileira, é importante lembrar que já na década de 60 a UnB usava o modelo norte-americano de 
instrução programada para o ensino superior, fruto da influência da filiação do Brasil à OEA (Organização 
dos Estados Americanos). 
103 http://www.mec.gov.br/seed/metas.shtm. Acesso em: 17/08/2004. 

 160

http://www.mec.gov.br/seed/metas.shtm


reprodução tecno-educativa do que se fazia nos Estados Unidos. É quando surgem 

termos como educação on-line, e-learning104.  

Em 1997, o Ministério da Educação, através da portaria 522, visando “promover 

o uso da telemática como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público 

fundamental e médio”, cria o ProInfo. O programa é subordinado à Secretaria de 

Educação a Distância - SEED, e tem parcerias com as Secretarias Estaduais e algumas 

Municipais de Educação. Merece destaque, nessa iniciativa, o e-ProInfo, que é um 
“ambiente digital de apoio ao processo de ensino e aprendizagem baseado na 

tecnologia da internet.” 105 O e-ProInfo poderia ser definido como um ambiente digital de 

ensino e aprendizagem multitarefa, pois pode atender demandas de cursos a distância, 

semipresenciais, projetos de pesquisa, entre outros.106 Sua existência tem colaborado 

para entender as possibilidades e os limites educacionais da internet, e do computador, 

bem como para refletir sobre como conceber a educação usando recursos telemáticos. 

                                        
104 O termo e-learning refere-se à eletronic learning (aprendizado eletrônico), trazendo em seu bojo uma 
abordagem instrucional sobre ensino-aprendizagem. 
105 http://www.mec.gov.br/reforma/Noticias_Detalhe.asp?Codigo=6451. Acesso em: 03/01/2005. 
106 Estas e outras informações estão disponíveis em: http://www.proinfo.mec.gov.br/indexSite.php?op=P. 
Acesso em: 30/10/2004. 
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ANEXO 2: Descrição das ferramentas utilizadas na disciplina analisada107

Fruto de uma dissertação de mestrado (“A formação a distância de recursos 

humanos para a informática educativa”, Cerceu, 1998) do Instituto de Computação da 

Unicamp, o TelEduc, software livre para EaD, já nasceu com um “pé” na educação, a 

hipótese a partir da qual se poderia entender sua larga apropriação nos ambientes 

educacionais. “Atualmente, o ambiente conta com cerca de três mil instituições usuárias 

cadastradas e uma freqüência de cerca de dois mil acessos semanais à página do 

projeto” (Rocha p. 377). 

O fato de o TeleEduc ser uma plataforma livre representa uma busca pela 

democratização do ensino e pela inclusão digital, bandeiras sem as quais não faz 

sentido pensar-se o trabalho pedagógico em ambientes digitais.  

O TeleEduc possui várias ferramentas objetivando atender ao paradigma que 

norteou a sua criação: a solução de problemas com subsídios multimediáticos. 

O menu de ferramentas oferecidas pelo TelEduc revela um ambiente bastante 

plástico. Esse menu e as ferramentas que o compõem podem ser customizados de 

acordo com as necessidades requeridas pelos mais diversos designs educacionais.  

 

Figura 6 

Lista das ferramentas disponíveis no TelEduc versão - 3.2.3 

                                        
107 Conforme descrito pelos formadores do curso “Formação de Professores em Ambientes Digitais“ e 
armazenado digitalmente no próprio TeleEduc. 
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A imagem anterior é uma reprodução de uma possibilidade de menu definida 

pela escolha e pela configuração das ferramentas disponíveis no ambiente. 

A facilidade de uso, traduzida em um layout simples e objetivo, colabora para 

tornar o TelEduc uma plataforma viável para as mais diversas propostas de EaD. A 

seguir, uma breve descrição das características e possibilidades de cada ferramenta da 

plataforma utilizada na disciplina “Formação de Professores em Ambientes Digitais”. 

Vale lembrar que, de acordo com a intencionalidade e os objetivos dos cursos 

disponibilizados no TelEduc, estas ferramentas podem ter diferentes apropriações e 

significados. 

A seguir, breve descrição sobre a utilização das ferramentas do TelEduc na 

disciplina analisada. Vale lembrar que a customização das ferramentas está 

relacionada à metodologia utilizada e, também, aos objetivos implícitos e explícitos das 

propostas de uso do ambiente TelEduc. 

Estrutura do ambiente 

Essa ferramenta é apresentada automaticamente pelo TelEduc e comporta a 

descrição técnica das ferramentas e seus respectivos usos.  

Dinâmica do curso 

Aqui encontravam-se as informações gerais da disciplina bem como as 

ferramentas utilizadas.  

Agenda 

Em agenda, foram colocados os tópicos que compõem as atividades em 

realização na disciplina, com posterior encaminhamento de detalhes para a ferramenta 

Atividades. O conteúdo da Agenda em realização era apresentado na tela sempre que 

se acessava o TelEduc. 

Atividades 

Nesse item, foram apresentadas as descrições das atividades apontadas na 

Agenda. Foram colocadas as indicações para leitura, materiais de apoio e roteiros de 

execução. 
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Material de apoio 

Nessa área, era possível encontrar os materiais necessários para o 

desenvolvimento das atividades propostas para o curso.  

Leituras 

Aqui estavam disponíveis as referências básicas do curso (textos, livros, sites, 

filmes etc). Também foram colocados outros materiais complementares para o 

aprofundamento dos temas trabalhados.  

Mural 

Nesse espaço, todos os participantes puderam "afixar" informações que 

consideravam relevantes para o curso.  

Fórum de discussão 

Essa ferramenta permitiu acesso aos tópicos de discussão disponíveis. Foi 

possível participar das discussões por meio do envio de mensagens e do exercício da 

argumentação e contra-argumentação. A comunicação nos fóruns ocorreu entre todos 

os participantes do curso. 

O Fórum permitiu a interação entre os participantes de forma assíncrona, ou 

seja, os participantes puderam ler e contribuir para as discussões sem que estivessem 

acessando simultaneamente a internet e o Ambiente Virtual - TelEduc. 

Bate-papo 

Diferente do Fórum de discussão, essa ferramenta permitiu uma conversa em 

tempo real, de forma síncrona. Nesse caso, os participantes acessaram a internet e o 

Ambiente Virtual - TelEduc ao mesmo tempo. O Bate-papo ficou aberto para livre uso 

dos alunos, que puderam realizar encontros virtuais entre si a qualquer momento 

Correio 

Um sistema de correio eletrônico interno ficou disponível nessa ferramenta. 

Cada participante pôde receber e enviar mensagens para os participantes do curso.  

Perfil 
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Ferramenta pela qual cada participante do curso se deu a conhecer aos demais 

colegas. Através dessa ferramenta, viabilizou-se um conhecimento melhor do grupo, 

uma vez que houve três encontros presenciais durante todo o curso. Nela podiam-se 

encontrar fotos e outras informações importantes de todos os componentes do grupo. 

Cada aluno foi responsável pela colocação e atualização de seus dados pessoais.  

Diário de bordo 

Essa ferramenta foi utilizada pelos alunos para que fizessem suas anotações 

sobre o curso, expusessem suas expectativas, propusessem questionamentos e 

registrassem suas reflexões sobre dificuldades, desafios, descobertas e novas 

aprendizagens. O material nele disponível pôde ser lido e comentado pelos professores 

e demais participantes do curso. 

Portfólio 

Nessa área, cada um dos participantes armazenou textos, links, suas 

produções e outras informações sobre os trabalhos desenvolvidos durante a disciplina. 

Esses materiais puderam ser compartilhados com os professores e/ou com os alunos. 

Os participantes do curso tiveram acesso aos portfólios dos demais colegas, podendo 

lê-los, quando disponíveis, e tecer comentários sobre os materiais.  

Configurar 

Uma das opções dessa ferramenta é a alteração de sua senha. Aqui foi 

possível, por exemplo, trocar o idioma utilizado no TelEduc.  

Sair 

Utilizado para sair do TelEduc. 
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ANEXO 3: Análise quantitativa geral da disciplina “FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES EM AMBIENTES DIGITAIS” 

 
Para uma análise quantitativa das interações, foram selecionas algumas 

ferramentas que permitem a realização desta “leitura”. De qualquer forma, vale lembrar 

que dados quantitativos, ou os números por si só, nada representam, porém quando 

associados às manifestações mais qualitativas, podem ampliar a compreensão dos 

fenômenos. As ferramentas selecionadas para a “leitura” quantitativa foram: Portfólio, 

Chat (bate-papo), Mural e Correio. 

Nos portfólios individuais e de grupo, durante os quatro meses de sua 

realização (agosto a novembro de 2003), foram postados 151 itens - tanto pelos alunos 

(143) quanto pelos formadores (8). Deles, 58% foram comentados (87 itens), enquanto 

que 42% (64 itens) não foram comentados. Quanto aos comentários, cabe ressaltar que 

este trabalho não pretendeu realizar uma análise detalhada sobre seus autores, 

visando apenas identificar se teriam sido os alunos (colegas) ou os formadores.  

Em relação ao Chat (bate-papo), foram registradas 26 sessões de bate-papo, 

sendo 4 no mês de agosto, 14 no mês de setembro, 6 no mês de outubro e 1 no final da 

Disciplina, em novembro.  

Para a análise quantitativa, foram estabelecidos os seguintes “parâmetros”: 

A  chat acima de 50 minutos de duração 

B  chat entre 30 e 49 minutos de duração 

C  chat entre 10 e 29 minutos de duração 

   D chat menor que 10 minutos de duração (tentativa, acesso 

isolado, ou outro). 

A simples análise quantitativa demonstrou que 18 sessões foram efetivamente 

realizadas (acima de 10 min. de duração), das quais 15 tiveram mais de 50 minutos de 

duração, 1 durou entre 30 e 49 minutos, e 2 duraram entre 10 e 29 minutos. Sete 
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registros foram apenas tentativas ou visitas isoladas à ferramenta, com duração menor 

que 5 minutos. 

 

Número 
do chat 

Data Início Final Duração Características Participantes 

1 13/08/2003 11:55:18 12:29:24 0:34:06 13 participantes Coletivo 

 20/08/2003 10:21:02 10:30:50 0:09:48 tentativa  

 20/08/2003 11:18:13 11:20:07 0:01:54 tentativa  

2 27/08/2003 11:04:51 12:15:44 1:10:53 15 participantes Coletivo 

3 04/09/2003 11:38:18 13:01:46 1:23:28 6 formadores Formadores 

 04/09/2003 13:01:58 13:09:34 0:07:36 tentativa  

4 18/09/2003 09:41:25 10:55:21 1:13:56 5 participantes (G 2)108 Formadores e alunos 

5 18/09/2003 12:37:19 13:37:24 1:00:05 3 participantes (G 4) Formadores e alunos 

6 22/09/2003 11:49:41 13:07:41 1:18:00 5 participantes (G 7) Formadores e alunos 

 23/09/2003 16:46:01 17:06:01 0:20:00 tentativa  

7 23/09/2003 17:36:53 18:50:52 1:13:59 4 participantes (G 4) Formadores e alunos 

8 24/09/2003 23:06:47 00:26:52 1:20:05 2 participantes (G 6) Alunos 

 24/09/2003 09:45:48 09:50:14 0:04:26 tentativa  

9 24/09/2003 09:50:32 10:59:01 1:08:29 4 participantes (G 6) Formadores e alunos 

10 24/09/2003 11:40:47 12:53:13 1:12:26 6 formadores e 1 aluno Formadores 

 24/09/2003 12:53:18 12:53:18 0:00:00 tentativa  

11 29/09/2003 22:27:49 23:37:51 1:10:02 5 participantes (G 3) Formadores e alunos 

 30/09/2003 11:01:17 11:01:39 0:00:22 tentativa  

12 02/10/2003 08:04:03 09:13:39 1:09:36 3 participantes (G 4) Formadores e alunos 

13 03/10/2003 01:19:31 01:43:06 0:23:35 2 participantes (G 4) Alunos 

14 06/10/2003 23:01:54 23:56:34 0:54:40 5 formadores Formadores 

15 08/10/2003 09:57:16 11:11:20 1:14:04 14 participantes Coletivo 

 11/10/2003 09:27:39 09:27:50 0:00:11 tentativa  

16 20/10/2003 22:59:39 00:33:49 1:34:10 3 formadores Formadores 

17 05/11/2003 10:55:33 12:09:16 1:13:43 13 participantes Coletivo 

Tabela 5 

Relação geral dos chats 

                                        
108 G1, G2...... G7 referem-se aos grupos de trabalho nos quais os alunos foram divididos. Não havia 
grupo 5, pois este foi incorporado a outro grupo. 
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 Duração dos chats
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Gráfico 3 

Duração dos chats 

Uma síntese das mensagens postadas no Mural aponta para: 14 mensagens 

sobre eventos (locais, estaduais, nacionais e internacionais), 8 avisos da Disciplina, 5 

oferecendo informações técnicas e 2 sobre textos e/ou reflexões.  

Em relação à ferramenta Correio: ao todo, foram postadas 29 mensagens, 

sendo 12 mensagens de alunos e 17 mensagens de formadores. Dos 16 alunos, 9 

enviaram mensagens e 7 não enviaram. 

Alunos Mensagens enviadas 

A1 2 

A3 1 

A4 1 

A5 1 

A6 1 

A7 1 

A9 2 

A10 2 

A14 1 

Total 12 
Tabela 7 

Envio de mensagens pela ferramenta correio por alguns alunos 
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Enquanto houver sol 
(Sérgio Britto - 2003) 

Quando não houver saída 

Quando não houver mais solução 

Ainda há de haver saída 

Nenhuma idéia vale uma vida 

Quando não houver esperança 

Quando não restar nem ilusão 

Ainda há de haver esperança 

Em cada um de nós, algo de uma criança 

Enquanto houver sol, enquanto houver sol 

Ainda haverá 

Enquanto houver sol, enquanto houver sol 

Quando não houver caminho 

Mesmo sem amor, sem direção 

A sós ninguém está sozinho 

É caminhando que se faz o caminho 

Quando não houver desejo 

Quando não restar nem mesmo dor 

Ainda há de haver desejo 

Em cada um de nós, aonde Deus colocou 

Enquanto houver sol, enquanto houver sol 

Ainda haverá 

Enquanto houver sol, enquanto houver sol 
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