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Resumo

O mundo está em processo de transformação na busca pela aquisição de
conhecimento, esse contexto tem recebido diversas denominações: sociedade
do conhecimento (LÉVY, 1999), era da informação (OLIVER, 1999), sociedade
em rede (CASTELLS, 2000). O acesso ao conhecimento jamais esteve tão
disponível por meio de redes que fazem circular entre milhões de usuários essa
nova mercadoria social e econômica. Seus processos de aquisição em
plataformas baseadas nas tecnologias da informação e da comunicação
tornaram-se imprescindíveis para os programas e projetos de formação e de
educação. Sem tais percepções e compreensões acerca destes dispositivos,
as plataformas, as matrizes teóricas e metodologias nas novas relações de
ensino e aprendizagem ficam estagnados. A modalidade semipresencial - de
acordo com a Portaria MEC nº. 4.059/2004 - é caracterizada como quaisquer
atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados
na auto-aprendizagem, sob a tutoria de docentes qualificados e com a
mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de
informação que utilizem tecnologias de comunicação remota. Este modelo
híbrido (sala de aula e o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA)
suscitou questionamentos a respeito de como poderia ocorrer interação e
mediação pedagógica entre docente/discente no AVA. Esta pesquisa pretende
6

compreender o processo de interação e mediação pedagógica do professor
que utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem Aluno On-Line do Centro
Universitário

de

Rio

Preto

-

UNIRP

e

a

aprendizagem

do

aluno.

Metodologicamente a pesquisa irá se concretizar pelo método de estudo de
caso que buscará estudar como se processa a aprendizagem significativa e a
construção do conhecimento mediada pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem
– AVA. A coleta de dados será realizada por meio de análise direta dos
registros das interfaces do AVA. As teorias contemporâneas de aprendizagem
que mais se aproximam deste estudo são: o construtivismo de Jean Piaget, a
socioconstrutivista interacionista ou sociointeracionismo de Vygotsky e a
aprendizagem significativa de Ausebel. Embora essas teorias não tenham sido
originalmente criadas para analisar o desenvolvimento cognitivo de alunos
adultos,

elas

se

adaptam

às

nossas

discussões

por

apresentarem

características cognitivas que enfatizam os conceitos de interação e mediação,
bem como a influência que o meio e o contexto têm para um aprendizado
construído e significativo.

PALAVRAS - CHAVE: Interação. Mediação Pedagógica. Ambiente Virtual de
Aprendizagem. Aprendizagem.
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Abstract

The world is undergoing transformation in pursuit of acquiring knowledge, this
context has received several denominations: the knowledge society (Levy,
1999), information age (Oliver, 1999), the network society (Castells, 2000).
Access to knowledge has never been so available through networks that
circulate among millions of users these new social and economic goods. Their
acquisition processes in based on information and communication technology
platforms have become indispensable to the programs and projects for training
and education. Without such insights and understandings about these devices,
platforms, theoretical arrays and methodologies in the new relations of teaching
and learning stagnate. The blended mode - in accordance with Portaria MEC
nº. 4.059/2004 - is characterized as any teaching activities, modules or units of
teaching and learning focused on self-learning under the tutelage of qualified
teachers and with the mediation of learning resources organized in different
information media using technologies of remote communication. This hybrid
model (the classroom and the use of Virtual Learning Environment - VLE) has
raised questions about how interaction and pedagogic mediation between
teachers and students could occur in VLE. This research aims to understand
the process of pedagogical interaction and mediation of the teacher who uses
the Virtual Learning Environment Aluno on-Line of Centro Universitário de Rio
Preto - UNIRP and student learning. Methodologically the research will be
8

realized by the method of case study that will seek also to study how
meaningful learning and knowledge construction mediated by Virtual Learning
Environment occur. Data collection will be performed by direct analysis of the
records of the interfaces of VLE. Contemporary theories of learning closer to
this study are: Jean Piaget's constructivism, the social constructivist
interactionist or sociointeractionists of Vygotsky and meaningful learning of
Ausebel. Although these theories were not originally designed to examine the
cognitive development of adult students, they adapt to our discussions for
presenting the cognitive characteristics that emphasize the concepts of
interaction and mediation as well as the influence that the environment and
context have to a constructed and meaningful learning.

KEY

-

WORDS:

Interaction.

Pedagogical

Mediation.

Virtual

Learning

Environment. Learning.
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INTRODUÇÃO

Meu interesse pela Educação a Distância – EaD, nasceu em 2000, e tem
crescido ao longo desses anos, por meio das atividades que passei a
desenvolver como Coordenadora no Curso de Graduação - Normal Superior na
Modalidade Telepresencial, na Fundação Universidade do Tocantins UNITINS. A trajetória como Coordenadora de EaD nesta época propiciou uma
experiência positiva e me fez intensificar os estudos em EAD.
Em outubro de 2005, retornei para o Estado de São Paulo e em
novembro, assumi a Coordenação de Educação a Distância do Centro
Universitário de Rio Preto – UNIRP, com uma proposta inicial de construir a
cultura da EaD na Instituição, visando o credenciamento para a oferta desta
modalidade de ensino.
E uma maneira de propiciar essa experiência com a EaD, se deu por
meio da implantação da modalidade semipresencial (20%)1 nos cursos de
graduação da UNIRP, utilizando as Tecnologias de Comunicação e Informação
- TCIs2, que permitem prever, na elaboração dos currículos dos cursos, uma
nova dimensão para a aprendizagem, integrando as atividades presenciais
(desenvolvidas nas salas de aula convencionais) e as atividades não
presenciais ou de auto-estudo (desenvolvidas em Ambientes Virtuais de
Aprendizagem3- AVA, conectados à Internet, a distância), sem perda de
qualidade para o ensino ou para a pesquisa.

1

Portaria do MEC nº. 4.059, de 10 de dezembro de 2004 (que revoga a Portaria n. 2.253/2001, de 18 de
outubro de 2001), autoriza que 20% da carga horária curricular dos Cursos de Graduação Reconhecidos
sejam realizadas sob a forma de atividades não-presenciais.
2
Passo a utilizar TCIs para denominar Tecnologias da Comunicação e Informação
3
Passo a utilizar AVA para denominar Ambientes Virtuais de Aprendizagem

18

A modalidade semipresencial (20%) permite oferta de disciplinas
presenciais com atividades de forma não – presencial (à distância). Muitas
discussões foram realizadas para se chegar à formatação que a Instituição iria
adotar nesta implantação – totalmente a distância ou uma percentagem
somente a distância? Optamos por sistema bi-modal (blended learning)4 ou
híbrido, onde estabelecemos inicialmente uma percentagem presencial e uma
percentagem a distância utilizando o AVA UNIRP.
No início de 2006, o Programa de Capacitação Docente em Educação a
Distância foi instituído e a 1ª capacitação ocorreu na segunda quinzena de
janeiro. A capacitação visou principalmente homogeneizar os conhecimentos
em EaD, em relação aos conceitos e ferramentas básicas, fundamentais para
o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, e estudos de teóricos
que discutem as tecnologias. A capacitação foi formatada em três módulos: 1º
módulo - Fundamentação Teórica, 2º módulo - O AVA UNIRP e o 3º módulo Estratégias didático-pedagógicas para o professor trabalhar com as mídias
disponíveis no AVA UNIRP.
Foram convidados para a Capacitação o professor Doutor José Manuel
Moran Costas, palestrando acerca da Mediação Pedagógica no AVA, e a
professora Especialista Fernanda Funuro, apresentando a experiência da
Universidade Anhembi Morumbi.
No 1º semestre de 2006, iniciamos nos moldes de um Projeto Piloto a
modalidade semipresencial em 7 (sete) cursos de graduação em 7 (sete)
disciplinas. A implantação concentrou - se em algumas áreas do conhecimento
e disciplinas eleitas pelos colegiados dos Cursos. A idéia inicial otimizou os
4

É a modalidade onde a maior parte dos conteúdos é transmitido a distância, normalmente pela internet,
entretanto inclui necessariamente situações presenciais. Também é chamado de B-learning.
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recursos já existentes, projetando os investimentos necessários à adequação e
ampliação da infraestrutura física e os recursos tecnológicos, bem como,
capacitar os docentes para a EaD.
Em julho de 2006, ocorreu a 2ª Capacitação Docente em EaD, onde os
módulos da 1ª capacitação foram aprimorados e oferecidos à todos os
professores da Instituição, nesta ocasião convidamos a professora Drª.Janae
Gonçalves Martins e o professor Dr. José Fernando Spanhol. A professora
Janae tratou da produção do material para EaD, discutindo a necessidade da
dialogicidade, e em relação ao AVA abordou o mediação pedagógica e a
interação. O professor Fernando Spanhol, apresentou a Legislação da EaD.
A partir do 2º semestre de 2006, todos os Cursos Reconhecidos da
UNIRP passaram a ter os 20%. A decisão Institucional de ter a modalidade
semipresencial na UNIRP, fez que passássemos a ter uma matriz curricular
com duas submatrizes: a presencial e a semipresencial.
Dentre as atribuições da Coordenação de EaD, estava acompanhar as
disciplinas semipresenciais. Solicitamos a equipe de profissionais que
trabalham com as Tecnologias da Informação - TIs da UNIRP, que
organizassem alguns relatórios do ambiente da Instituição; que permitissem o
acompanhamento do desempenho dos alunos e das atividades depositadas no
AVA por cada professor de cada curso envolvido. Foram também criados
alguns instrumentos para verificar o desempenho dos alunos envolvidos na
modalidade.
Em uma das reuniões no final do 1º semestre de 2007 (terceiro semestre
consecutivo de oferta) de avaliação da modalidade semipresencial e do uso do
AVA, com os coordenadores de curso e professores, algumas narrativas me
20

chamaram a atenção por coincidirem com os dados que havia coletado nos
relatórios de desempenho dos alunos.
Constatamos que o trabalho realizado por alguns professores de
disciplinas semipresenciais, tinham observado mudanças nos processos ensino
e aprendizagem. A média geral da turma havia melhorado e que os alunos
tinham aprimorado a escrita e a interpretação. Disciplinas “historicamente” com
alto índice de reprovação, haviam apresentado um resultado diferenciado com
o uso da interface Fórum, mas não tinham tido mudança visível quanto ao
desempenho do aluno, mas que a leitura e a escrita estavam melhores.
Os relatos e os resultados obtidos demonstraram conquistas e perdas.
Fizemos diversos questionamentos aos professores e aos coordenadores
acerca da qualidade de comunicação (clareza, objetividade, sentido de
completude), e se consideravam que o processo de mediação pedagógica do
professor e a interação dele com o AVA teriam uma parcela significativa nas
conquista e nas perdas, em relação ao desempenho do aluno. Obtivemos
diversas respostas que sim.
Uma professora do Curso de Ciências Biológicas relatou que ministra
duas disciplinas complexas (consideradas “historicamente” com alto índice de
reprovação), e que uma delas era na modalidade semipresencial. Ela começou
a observar uma melhora de desempenho nos alunos e atribuiu este fator ao
uso do Fórum. Relatou também que decidiu usar o AVA como suporte para a
disciplina presencial e verificou que também obteve excelentes resultados.
No Curso de Matemática alguns professores relataram situações
idênticas de sucesso, mas também relatos de angústia por ter que usar o
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Ambiente Virtual de Aprendizagem em um curso da área de exatas e que
algumas turmas a média geral tinham piorado.
Outros professores, dos diversos Cursos (30), manifestaram suas
impressões acerca da modalidade e obtivemos diversos relatos de sucesso e
outros tantos de fracassos.
As inquietações surgidas com os dados apresentados me motivaram a
estudar os processos de mediação pedagógica e de interação nas interfaces
do AVA UNIRP, realizados pelos professores, norteando inclusive minhas
atividades no sentido de tentar estabelecer um referencial metodológico
visando subsidiar professores que venham a utilizar o Ambiente Virtual de
Aprendizagem.
Para tentar estabelecer este referencial, usamos como suporte as
seguintes Teorias: o construtivismo de Jean Piaget, a socioconstrutivista
interacionista

ou

sociointeracionismo

de Vygotsky

e

a

aprendizagem

significativa de Ausebel, que possuem como idéia central que a aprendizagem
se dá mediante um processo no qual as novas informações se relacionam, de
modo não-arbitrário e substantivo, a um aspecto relevante preexistente na
estrutura cognitiva do sujeito.
Considerando-se que a aprendizagem humana seja um processo que
apresenta múltiplas facetas, outros teóricos da educação serão estudados
visando à compreensão do complexo processo relacionado à aprendizagem
humana.
Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos.
No

capítulo

1

primeiro

desta

dissertação

são

feitas

algumas

considerações tecnologias, os conceitos e características da EaD, gerações da
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EaD, a legislação da EaD e uma reflexão sobre a mudança de paradigma da
docência e a relação professor-aluno, aluno–aluno, aluno-conhecimento na
Educação a Distância.
O Capítulo 2 apresentará definições acerca das diferentes concepções
acerca da Mediação Pedagógica e de Interação/Interatividade no Ambiente
Virtual de Aprendizagem - AVA
O capítulo 3 apresentará o Ambiente Virtual de Aprendizagem da UNIRP
e suas interfaces e as possibilidades de desenvolvimento pedagógico desse
ambiente.
No capítulo 4 será abordada a Teoria da Aprendizagem Significativa e
Construção do Conhecimento e serão feitas algumas considerações acerca
das idéias relativas ao construtivismo de Piaget e a sua teoria de
desenvolvimento, e Vygotsky em relação à questão da interação social e o
papel dos instrumentos e signos no processo de mediação.
O Capítulo 5 relatará o Estudo de Caso do Centro Universitário de Rio
Preto, a análise da pesquisa e as considerações finais advindas desta
pesquisa, suas contribuições e as perspectivas para futuros trabalhos.
A pesquisa objetiva compreender de que forma a mediação pedagógica
realizada pelo professor contribui para a construção do conhecimento e
aprendizagem significativa dos alunos em um AVA.
Esta pesquisa será realizada por meio da análise direta dos registros
das interfaces do AVA, do desempenho geral dos alunos nas disciplinas na
modalidade semipresencial da Matriz Curricular dos Cursos de Graduação de
Matemática.
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CAPÍTULO 1 - DISTÂNCIA E EDUCAÇÃO

Estudar o desenvolvimento da educação a distância
implica, fundamentalmente, identificar uma modalidade
de ensino com características específicas, isto é, uma
maneira particular de criar um espaço para gerar,
promover e implementar situações em que os alunos
aprendam. O traço distintivo da modalidade consiste
na mediatização das relações entre os docentes e os
alunos. Isso significa, de modo essencial, substituir a
proposta de assistência regular à aula por uma nova
proposta, na qual os docentes ensinam e os alunos
aprendem mediante situações não-convencionais, ou
seja, em espaços e tempos que não compartilham.
g.n.
(LITWIN, 2001, p.13)5

1.1.

As Tecnologias e a Educação a Distância
Tecnologia é um conjunto de discursos, práticas,
valores e efeitos sociais ligados a uma técnica
particular num campo particular.
(LINARD, 1996, apud BELLONI, 2003, p. 53)6.

Os vários setores da vida moderna vêm sendo significativamente
impactados pela incorporação das Tecnologias da Comunicação e TCIs. A
cada contexto histórico as tecnologias foram forças transformadoras da
sociedade. Desde os sinais de fumaça, códigos sonoros de tambores, escrita,
imprensa, fotografia, telégrafo, telefone, rádio, cinema, televisão e Internet a
humanidade vem buscando canais de comunicação que propicie o seu
crescimento e evolução.

5

LITWIN, Edith. Educação a Distância: temas para o debate de uma nova agenda educativa. Porto
Alegre: Artmed Ed. 2001
6
BELLONI, Maria Luiza. Educação a Distância. Campinas, SP: Autores Associados, 2003.

24

A evolução tecnológica modificou o conceito de tempo, de espaço
geográfico, de comunicação entre as pessoas, de distribuição e acesso a
informação, de produção e construção do conhecimento; trazendo como
conseqüências fundamentais, o determinismo de um novo perfil de produtos,
serviços, treinamento e de formação, tanto para o mundo empresarial, como
também para o setor educacional.
As

tecnologias

provocaram

verdadeiras

revoluções

dentro

das

universidades, que lutam por mudanças para atender ao mercado que exige
profissionais com um perfil cada vez mais dinâmico, que demanda por
formação e atualizações contínuas.

A educação aberta e a distância aparece cada vez
mais, no contexto das sociedades contemporâneas,
como uma modalidade de educação extremamente
adequada e desejável para atender às novas
demandas educacionais decorrentes das mudanças
na nova ordem econômica mundial.
(BELLONI, 2003.p.3)7.

As tecnologias digitais apresentam-se como uma resposta às
necessidades de buscar formas de atender a uma demanda significativa de
profissionais que querem e precisam se inserir na sociedade da informação.
Mas, para que estas tecnologias sejam bem empregadas é preciso saber o
que, por que e para que ela serve, e para atingir objetivos pedagógicos, é
necessário que haja uma estratégia de ensino-aprendizagem definida, assim
como a existência de alguns elementos estruturais básicos com a qual

7

BELLONI, Maria Luiza. Educação a Distância. Campinas, SP: Autores Associados, 2003.
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professores e alunos possam contar. A educação e a tecnologia precisam se
comunicar e dialogar.

Comunicar não é de modo algum transmitir uma
mensagem ou receber uma mensagem. Isso é a
condição física da comunicação. É certo que para
comunicar, é preciso enviar mensagens, mas enviar
mensagens não é comunicar. Comunicar é partilhar
sentido.
(LÉVY apud SANTOS, 2003, p.136)8

O termo diálogo envolve a idéia de que os seres
humanos em comunicação se ocupam ativamente da
produção e troca de significados. Os estudantes
passam a ser compreendido como agentes-chave da
sua própria aprendizagem, conduzindo individual e
coletivamente o processo, tanto no que respeita aos
meios que utilizam como aos conteúdos que
aprendem.
(BORBA E MARTINS, 2004, p.13)9

Percebemos as tecnologias como um novo meio para implementação
da dialogicidade, e a sua apropriação se torna um novo campo de diálogo entre
o sujeito pedagógico, o mundo simbólico que este campo representa e a
relação desse sujeito no mundo. Esse novo campo de diálogo e de troca de
saberes é o espaço virtual.
Lévy, em seu livro O que é o virtual? (1999, p. 16),10 conceitua virtual
como algo que existe em potência. A palavra virtual vem do latim virtualis, que
deriva de virtus que significa força, potência.

8

SANTOS, Edméa Oliveira dos. O Currículo em rede e o ciberespaço como desafio para a EAD. In:
ALVES, Lynn e NOVA, Cristiane. Educação a Distância: uma nova concepção de aprendizado e
interatividade. São Paulo: Futura, 2003.
9
Universidade do Vale do Itajaí. Pró-Reitoria de Ensino. Ensino a distância. Caderno de Ensino.
Formação continuada. Ensino Superior; ano 3, n° 5. UNIVALI Ed. 2004.
10
LÉVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 1999
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O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado no
entanto à concretização efetiva ou formal... A
atualização é criação, invenção de uma forma a partir
de uma configuração dinâmica de forças e de
finalidades. Acontece então algo mais que a dotação
de realidade a um possível ou que uma escolha entre
um conjunto predeterminado: uma produção de
qualidades novas, uma transformação das idéias, um
verdadeiro devir que alimenta de volta o virtual.
(LÉVY, 1999, p.15 a 17)11

Lévy (1999, p. 17)12, exemplifica: se a execução de um programa
informático, puramente lógica, tem a ver com o par possível/real, a interação
entre humanos e sistemas informáticos, têm a ver com a dialética do virtual e
do atual.
A aplicação das TCIs na EaD promove a interação com os conteúdos
informativos, o feedback se dá quase que de imediato, quando não imediato,
enfatiza o desenvolvimento do entendimento, permite acesso às ações
necessárias à aprendizagem, promove também a troca com outros sujeitos que
aprendem, com monitores, com tutores, com especialistas. O monitoramento e
acompanhamento de todos os atores do cenário de aprendizagem, os
instrumentos de gestão de ensino e de aprendizagem, as ferramentas de
cooperação do grupo, enfim, essas e muitas outras possibilidades criam um
novo ambiente de aprendizagem que não encontra similar nem mesmo nos
ambientes presenciais. Há, na verdade, uma nova possibilidade, um novo
espaço para o florescimento da educação.
Como disse Neves (2003, p.5)13,

11

LÉVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 1999.
LÉVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 1999
13
NEVES, Carmem Moreira Castro. Referenciais de Qualidade para Curso a Distância. Brasília:
SEED/ MEC, 2003.
12
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Neste momento histórico, desprezar ou mesmo
minimizar a importância das tecnologias na educação
presencial e a distância é errar de século. Todo gestor
– de instituição e de sistema de ensino – precisa
refletir sobre o compromisso que significa educar no
século XXI. Décadas atrás, o grande mestre Paulo
Freire alertava para uma educação “identificada com
as condições de nossa realidade. Realmente
instrumental, porque integrada ao nosso tempo e ao
nosso espaço e levando o homem a refletir sobre sua
ontológica vocação de ser sujeito”.

Nosso tempo, hoje, é o das crianças e jovens que
nasceram, vivem e irão trabalhar numa sociedade em
permanente desenvolvimento tecnológico. Nosso
espaço é o de um mundo plugado a uma rede que
afeta a todos, mesmo àqueles que não estão
diretamente conectados. A educação que oferecemos
deve livrar o homem da massificação e da
manipulação e contribuir para que cada um possa ser
o autor de sua própria história de forma competente,
responsável, crítica, criativa e solidária.

1.2. A Educação a Distância
Historicamente a modalidade pode ter mais de 500
anos, pois os nossos índios, quando se comunicavam
por tambor, certamente exercitavam uma forma de
transmissão que tinha características pedagógicas.
(NISKIER, 2000, p.22)14

As mudanças que têm ocorrido no mundo contemporâneo exigem que
os indivíduos estejam preparados para assumir as novas exigências da
sociedade. Segundo Belloni (2003, p. 8)

15

, tais mudanças – no processo

econômico, na organização e gestão do trabalho, no acesso ao mercado de
trabalho, na cultura cada vez mais mediatizadas e mundializadas – requerem
transformações nos sistemas educacionais que cedo ou tarde vão assumindo
novas funções e enfrentando novos desafios. O papel da educação na
14
15

NISKIER, Arnaldo. Educação a Distância: a tecnologia da esperança. São Paulo: Loyola, 2000.
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sociedade – a definição de suas finalidades maiores – está se transformando e
suas estratégias vêm sendo modificadas de modo a responder as novas
demandas, notadamente com a introdução de meios técnicos e de uma
flexibilidade maior quanto às condições de acesso a currículos, metodologias e
materiais. (TRINDADE, 1992; LJOSÃ, 1992; BLANDIN, 1990; PAUL, 1990;
PERRIAULT; 1996; apud BELLONI, 2003, p.4)16.
A EaD neste contexto não é apenas um modelo de ensino que vem
socorrer problemas emergenciais (LDB - formação de professores), ou corrigir
fracassos dos sistemas educacionais em momentos específicos da história,
mas sim como um elemento regular do sistema de ensino, tanto a nível
secundário como superior, seja, para formação como para uma educação de
acesso ao mercado de trabalho.
As sociedades contemporâneas e as do futuro
próximo, nas quais vão atuar as gerações que agora
entram na escola, requerem um novo tipo de indivíduo
e de trabalhador em todos os setores econômicos: a
ênfase estará na necessidade de competências
múltiplas do indivíduo, no trabalho em equipe, na
capacidade de aprender e de adaptar-se a situações
novas. Para sobreviver na sociedade e integrar-se ao
mercado de trabalho do século XXI, o indivíduo
precisa desenvolver uma série de capacidades novas:
autogestão (capacidade de organizar seu próprio
trabalho), resolução de problemas, adaptabilidade e
flexibilidade diante de novas tarefas, assumir
responsabilidades e aprender por si próprio e
constantemente trabalhar em grupo de modo
cooperativo e pouco hierarquizado.
(BELLONI, 2003, p.5)17

1.3. Que denominação: Educação, Ensino ou Aprendizagem?
A prática educativa é um processo de ensinoaprendizagem, que leva o indivíduo a aprender a
16
17

BELLONI, Maria Luiza. Educação a Distância. Campinas, SP: Autores Associados, 2003.
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aprender, ou seja, vai além de ensinar e ajudar a
integrar todas as dimensões da vida, participando,
criando, inovando, pensando no seu próprio
crescimento. E ajudar as pessoas a terem uma visão
do todo.
(MORAN, 2000) 18

Muitos autores utilizam, sem distinção alguma, os termos educação,
ensino e aprendizagem a distância, embora haja diferenças conceituais entre
eles:
a)

Ensino: representa “instrução, socialização da informação,

transmissão de conhecimentos, treinamento, adestramento”. É um termo mais
restritivo ao processo ensino aprendizagem, onde existe alguém que ensina e o
outro que aprende. “O ensino organiza-se numa série de atividades didáticas
para ajudar os alunos a compreender áreas específicas do conhecimento
(ciências, história, matemática, etc.)”. (MORAN, 2006, p. 12) 19
b)

Educação: Em sua etimologia de educare (ato de criar, de

alimentar) ou de educere (conduzir para fora) indica ação, implica relação,
propondo uma relação muito íntima e até afetiva entre o educador e o
educando, ambos influenciando-se e transformando-se mutuamente; processo
de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do indivíduo que
acontece dentro da pessoa (dicionário Aurélio). Segundo MORAN, (2006, p.
12) 20, o foco, além de ensinar, é ajudar a integrar ensino a vida, conhecimento

18

MORAN, José Manuel. O que é um bom curso a distância. Disponível em:
http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2002/ead/eadtxt1c.htm. Acesso em: 17 julho de 2010
19
MORAN, José Manuel. MASETTO, Marcos. BEHRENS, Marilda. Novas Tecnologias e Mediação
Pedagógica. Campinas, SP: PAPIRUS, 12ª ed., 2006.
20
MORAN, José Manuel. MASETTO, Marcos. BEHRENS, Marilda. Novas Tecnologias e Mediação
Pedagógica. Campinas, SP: PAPIRUS, 12ª ed., 2006.
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e ética, reflexão e ação, a ter uma visão da totalidade. Mill (2006, p.24)

21

,

conceitua educação como um “processo pedagógico constituído por docência e
discência, isto é, ensino e aprendizagem”. Ainda, de acordo com MILL (2006,
p.25)22, a importância de trazer à tona essa compreensão de educação está no
nosso desconforto da utilização, no âmbito da educação a distância, dos
termos ensino ou aprendizagem. Consideramos inadequado o emprego de
ensino a distância ou aprendizagem a distância, pois ignora a imprescindível
junção do ensinar com o aprender. Somente a terminologia educação abarcaria
essa concepção.
c)

Aprendizagem: O conceito de aprendizagem significa mudança

de comportamento. É a atividade do aluno de assimilação de conhecimentos e
habilidades. A aprendizagem é um processo pelo qual o ser humano (indivíduo
histórico) se apropria do conteúdo da experiência produzida pela sociedade.
Na Tabela 1, alguns dos conceitos estabelecidos por vários autores:
Tabela 1 - Alguns conceitos de Educação a Distância
Conceitos

Autores

Termo educação a distância cobre várias formas de estudo, em todos HOLMBERG
os níveis, que não está sob a supervisão contínua e imediata de
tutores presentes com seus alunos em salas de aula ou nos mesmos

(1977)

lugares, mas que não obstante beneficiam-se do planejamento, da
orientação e do ensino oferecidos por uma organização tutorial.
Ensino a distância é o ensino que não implica a presença física do LEI

21

MILL, D. R. S. Educação à distância e trabalho docente virtual sobre tecnologia, espaços,
tempos, coletividade e relações sociais de sexo na Idade Mídia. 2006. 310 f. Tese (Doutorado em
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.
22
MILL, D. R. S. Educação à distância e trabalho docente virtual sobre tecnologia, espaços,
tempos, coletividade e relações sociais de sexo na Idade Mídia. 2006. 310 f. Tese (Doutorado em
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.
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professor indicado para ministrá-lo no lugar onde é recebido, ou no FRANCESA
qual o professor está presente apenas em certas ocasiões ou para
determinadas tarefas.

(1971)

Educação a distância pode ser definida como a família de métodos MOORE
instrucionais nos quais os comportamentos de ensino são executados
em separado dos comportamentos de aprendizagem, incluindo
aqueles

que

numa

situação

presencial

(contígua)

(1973)

seriam

desempenhados na presença do aprendente de modo que a
comunicação entre o professor e aprendente deve ser facilitada por
dispositivos impressos, por meios eletrônicos, mecânicos ou por
outras técnicas.(g.n)
Educação a distância é uma relação de diálogo, estrutura e MOORE
autonomia

que

requer

meios

técnicos

para

mediatizar

esta

comunicação. Educação a distância é um subconjunto de todos os

(1990)

programas educacionais caracterizados por: grande estrutura, baixo
diálogo e grande distância transacional. Ela inclui também a
aprendizagem. (g.n)
Educação a distância é uma espécie de educação baseada em CROPLEY
procedimentos que permitem o estabelecimento de processos de
ensino e aprendizagem mesmo onde não existe contato face a face

E KAHL

entre professores e aprendentes – ela permite um alto grau de (1983)
aprendizagem individualizada. (g.n)
Educação a distância é um modo não contíguo de transmissão entre
professor e conteúdos do ensino e aprendentes e conteúdos da
aprendizagem – possibilita maior liberdade ao aprendente para

REBEL

satisfazer suas necessidades de aprendizagem, seja por modelos (1983)
tradicionais, não tradicionais, ou pela mistura de ambos. (g.n)
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Educação a distância é um método de transmitir conhecimento,
competências e atitudes que é racionalizado pela aplicação de
princípios organizacionais e de divisão do trabalho, bem como pelo

PETERS

uso intensivo de meios técnicos, especialmente com o objetivo de (1973)
reproduzir material de ensino de alta qualidade, o que torna possível
instruir um maior número de estudantes, ao mesmo tempo, onde quer
que eles vivam. É uma forma industrializada de ensino e
aprendizagem. (g.n)
Ensino a distância é um sistema tecnológico de comunicação ARETIO
bidirecional, que pode ser massivo e que substitui a interação
pessoal, na sala de aula, de professor e aluno, como meio

(1994)

preferencial de ensino, pela ação sistemática e conjunta de diversos
recursos didáticos e pelo apoio de uma organização e tutoria que
propiciam a aprendizagem independente e flexível dos alunos. (g.n)
A expressão educação a distancia cobre um amplo espectro de ARMENGOL
diversas formas de estudo e estratégias educativas, que têm em
comum o fato de que não se cumprem mediante a tradicional e

(1982)

contínua contigüidade física de professores e alunos em locais
especiais para fins educativos; esta nova forma educativa inclui todos
os métodos de ensino nos quais, devido à separação existente entre
alunos e professores, as fases interativas e pré-ativas do ensino são
conduzidas mediante a palavra impressa e/ou elementos mecânicos e
eletrônicos. (g.n)
Fonte: Belloni (2003, p. 25) 23

Para este trabalho, optou-se pela posição assumida por Neves (2003)24
nos Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância:

Ocasionalmente,
debate-se,
nacional
e
internacionalmente, qual a terminologia mais
apropriada, já que, com os inúmeros recursos
tecnológicos, eliminam-se as distâncias e fronteiras e
23
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torna-se enorme a diversidade de arranjos e
combinações possíveis. Não é intenção desse
documento discutir esta questão. Mais proveitoso é
encararmos educação a distância como uma
expressão idiomática que significa, na verdade,
educação independente de distâncias. E o tempo do
debate em torno de um nome mais adequado pode ser
dedicado ao desenvolvimento de projetos de qualidade
– este sim, um grande desafio. g.n

O Decreto nº. 5.622 de 19/12/ 2005 do Ministério da Educação, no
artigo primeiro, identifica a Educação a Distância como a modalidade
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino
e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação
e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades
educativas em lugares ou tempos diversos. (g.n)
Essa definição apresenta um identificador de extrema importância: a
mediação didático-pedagógica – que ao nosso olhar é a característica
fundamental da EaD. Mediação pedagógica se refere, ao relacionamento
professor-aluno na busca da aprendizagem como processo de construção de
conhecimento, a partir da reflexão crítica das experiências e do processo de
trabalho.
A educação é uma prática educativa na sua essência, o processo
ensino-aprendizagem, que leva o indivíduo a aprender a aprender, ao saber
pensar, criar e inovar é um processo de humanização que alcança o pessoal e
o estrutural, partindo da situação concreta em que se dá a ação educativa
numa relação dialógica. Portanto, “quando falamos em educação estamos nos
referindo a todas as concepções que ela nos envolve na vida, nas relações
sociais, pessoais, políticas e juntamente com a natureza, está misturada em
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tudo, faz parte do todo” (PRETI, 2000, p.18)25. Desta forma, falar em educação
a distância não implica em se ater à palavra “distância”, mas sim ao processo
educativo envolvido por uma abordagem mais contextualizada à realidade.

1.4.

Princípios e Características da Educação a Distância
Na visão de Oliveira (2001, p. 89-139)26, uma síntese dos princípios

que norteiam a educação à distância, é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2: Princípios da Educação a Distância
PRINCÍPIOS

CARACTERÍSTICAS

1. Democratização

Igualdade de oportunidades. Atende a uma população dispersa
geograficamente, oferecendo oportunidades àqueles que não
puderam iniciar ou concluir seus estudos, garantindo a
permanência dos alunos em seu próprio ambiente cultural.

2. Individualização

Atenção singular a cada sujeito em seu marco contextual.

3. Autonomia

Consideração às iniciativas pessoais de cada sujeito e estímulo
ao seu desenvolvimento responsável. Permite que o aluno seja
um sujeito ativo na sua formação. Estimula a independência
intelectual: capacidade para pensar, trabalhar e decidir
alternativas viáveis para a superação de situações problemas.

4. Comunicação

Intercâmbio de informações na perspectiva bidirecional, como
garantia de uma aprendizagem dinâmica e inovadora. O
afastamento entre professor e aluno é compensado pelo uso do
sistema multimídia, transformando-se a distância em fator
positivo para o desenvolvimento da independência intelectual
do aluno.

5. Socialização

Estimula a cooperação solidária e construtiva, o
desenvolvimento da capacidade de participação social, geração
de espaços políticos e melhora dos entornos sociais e físicos.

6. Abertura

Permite o aperfeiçoamento permanente. É uma atividade de
ampliação continua de horizontes pessoais, profissionais e
sociais.

25

PRETI, Oreste. Educação a Distância: construindo significados. Cuiabá: NEAD/ IE-UFMT; Brasília:
Plano, 2000.
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OLIVEIRA, I. E. A. Didática do ensino superior. In: MARTINS, O. (org.). Curso de Formação em
educação a distância: Metodologia da Pesquisa e Didática do Ensino Superior. Módulo 5, MEC:
UniRede, 2001.
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7. Criatividade

Esforço contínuo de descobrimento, originalidade, reflexão e
busca de alternativas viáveis.

8. Educação

Possibilita
alternativas
de
aperfeiçoamento
continuo
profissional, a formação permanente e a promoção cultural.

Permanente
9. Flexibilidade

Atende aos alunos nas mais diversas necessidades e
situações, possibilitando tempos, espaços, ações e processos
que se adaptem às exigências de cada um.

Fonte: OLIVEIRA (2001)
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Por meio destas características, verifica-se que a educação à distância
é uma modalidade que pode estar ao alcance de todos os segmentos da
população, desde que o indivíduo apresente motivação, maturidade e
autodisciplina para poder atingir um resultado final eficaz.
Tanto nos cursos convencionais como nos cursos à
distância, teremos que aprender a lidar com a
informação e o conhecimento de formas novas,
pesquisando
muito
e
comunicando-nos
constantemente. Isso nos fará avançar mais
rapidamente na compreensão integral dos assuntos
específicos, integrando-os num contexto: pessoal,
emocional e intelectual mais rico e transformador.
Assim poderemos aprender a mudar nossas idéias,
nossos sentimentos e nossos valores, onde isso se
fizer necessário.
(MORAN, 2000)28.

1.5.

Evolução Tecnológica da Educação a Distância – Gerações da EAD
De acordo com Moore e Kearsley (2007, p. 25-48)

29

, podem ser

consideradas cinco, as gerações da EAD, cada uma delas ocorreu devido ao
desenvolvimento tecnológico desenvolvido:

27
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a) Primeira geração: Ensino por correspondência – Surge no final do
século XIX, com o desenvolvimento da imprensa e dos serviços postais
e caracterizou-se fundamentalmente pela troca de documentos entre o
aluno e o professor por meio de correio tradicional;
b) Segunda geração: Transmissão por rádio e televisão – Surge no
início do século XX, com a oferta de cursos distância por meio do uso de
rádio e televisão. Nesta geração houve pouca ou nenhuma interação de
professores com os alunos, mas agregou as dimensões oral e visual as
aulas a distância;
c) Terceira geração: Abordagem sistêmica - Entre o final da década de
1960 e início de 1970 as instituições agruparam diferentes tecnologias
(guias de estudo impressos com orientação por correspondência ou face
a face, transmissão por rádio e televisão, audioteipes gravados e
atendimento telefônico) para os cursos a distância;
d) Quarta geração: Teleconferência – Nos anos de 1980 os cursos foram
baseados na tecnologia da teleconferência (com áudio/ vídeo e
computador) que permitia aos professores interagir com os alunos em
tempo real e em locais diferentes.
e) Quinta geração: Comunidades virtuais - Os meios anteriores tornamse interativos e mais flexíveis temporalmente. A evolução da telemática
e a Internet permitiram proliferar escolas virtuais on-line, com métodos
construtivistas de aprendizado em colaboração e na convergência entre
texto, áudio e vídeo em uma única plataforma de comunicação. Os
Ambientes Virtuais de Aprendizagem proliferam nesta geração.
29

. MOORE, Michael G. Educação a Distância – Uma Visão Integrada / Michael G. Moore, Greg
Kearsley; [tradução Roberto Galman]. – São Paulo: Thomson Learning, 2007
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Atualmente discute-se a sexta geração de EAD – baseada no móbile
learning (m-learning) que se refere ao uso de dispositivos móveis tais como:
celulares, smartphones, PDAs, Pockets PCs, Tablets PCs ou computadores
portáteis no processo de ensino e na aprendizagem.

1.6.

Legislação

As primeiras normas sobre a EaD surgiram na década de 1960, sendo
as mais importantes o Código Brasileiro de Comunicações (Decreto-Lei no
236/67) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 5.692/71).
Sobretudo, a base legal para a modalidade de Educação a Distancia foram
formuladas pela Lei Nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDBEN, é que
permitiu ao entrar em vigor que a Educação à Distância viesse a ser olhada
como uma modalidade de ensino possível de ser aplicada ao sistema
educacional brasileiro.
A oferta da modalidade semipresencial no Centro Universitário de Rio
Preto – UNIRP se dá de conformidade com o disposto no art. 80 e do
Decreto nº. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, regulamentados pela Portaria
MEC nº. 4.059, de 10 de dezembro de 2004. Vale lembrar que a Portaria do
MEC, ao criar as bases legais vigentes para o que chamamos de
virtualização da sala de aula, entre outros preceitos, estabelece:
(i) Caracteriza-se a modalidade semipresencial como quaisquer
atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem
centrados na auto-aprendizagem, sob a tutoria de docentes qualificados e
38

com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes
de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota; (g.n)
(ii) A oferta de disciplinas que utilizem a modalidade semipresencial,
integral ou parcialmente, não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) da
carga horária total do curso, bem como deverá restringir-se a cursos
superiores devidamente reconhecidos.
(iii) A oferta de disciplinas semipresenciais deverá incluir métodos e
práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de
tecnologias de informação e comunicação para a realização dos objetivos
pedagógicos, bem como prever encontros presenciais e atividades de
tutoria, implicando na existência de docentes qualificados em nível
compatível ao previsto no projeto pedagógico do Curso, com carga horária
específica para os momentos presenciais e os momentos a distância.
(iv) As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade
semipresencial serão presenciais.

1.7.

Mudança de Paradigmas: o professor e as tecnologias

As mudanças em nossa sociedade e os avanços tecnológicos mostram a
necessidade de uma reestruturação da prática de ensino, implementada por
uma reflexão crítica sobre o trabalho do professor ao utilizar recursos
tecnológicos; ao articular as experiências e conhecimentos prévios dos alunos,
oportunizando o desenvolvimento da autonomia, de disciplina de estudos e
instigando assim, o processo de construção do conhecimento.
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De acordo com Behrens (2000, p.73)30, para que ocorra mudança existem
desafios impostos aos docentes e que é necessário mudar o eixo do ensinar
para optar pelos caminhos que levam ao aprender. Na realidade, torna-se
essencial que professores e alunos estejam num permanente processo de
aprender a aprender.
Sabe-se que a EaD se apresenta como um dos modos de ampliação do
processo de inovação da educação formal. Ela traz características próprias que
impõem a necessidade de novas aprendizagens por parte de quem planeja,
desenvolve e avalia, implicando, inclusive, na necessidade de que seja
construída uma nova maneira de compreender o processo de ensino e de
aprendizagem. Essa nova realidade impõe que os processos de formação do
professor sejam analisados e que se busque descobrir novos espaços de
aprendizagem que vêm se abrindo para esta formação.

O uso mais intenso dos meios tecnológicos de
comunicação e informação torna o ensino mais
complexo e exige a segmentação do ato de ensinar
em múltiplas tarefas... A divisão do trabalho e a
objetivação do processo de ensino permite planejá-lo
para
alcançar
objetivos
estabelecidos
sistematicamente de modo o mais eficaz possível,
cada especialista ou equipe de especialistas sendo
responsável por uma área limitada em cada fase do
complexo processo de concepção, planejamento,
realização e distribuição de cursos e materiais.
(PETERS, 2001, p. 99)31

Vale ressaltar que o professor tem assumido na EaD múltiplas funções,
para muitas das quais não se encontra, e não foi, preparado. Exige-se do
professor uma postura diferenciada da tradicional, da sala de aula presencial,
30

MORAN, José Manuel. MASETTO, Marcos. BEHRENS, Marilda. Novas Tecnologias e Mediação
Pedagógica. Campinas, SP: PAPIRUS, 12ª ed., 2006.
31
PETERS, Otto. Didática do ensino a distância. São Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2001.
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visando possibilitar que o aluno "aprenda a aprender" e consiga ter acesso a
toda informação disponível em fontes de pesquisa. Na EaD o papel do
professor-conteudista

representa

um

grande

diferencial,

pois

a

sua

(in)formação com respeito as questões históricas culturais, morais, éticas, é
que estabelece a relação com o saber. Não existe currículo sem
intencionalidade, principalmente em EaD

onde normalmente os aprendizes

possuem grande autonomia.
O paradigma clássico da educação, vigente deste Platão e Aristóteles, é
centrado na figura do professor e no verbo ensinar. O douto mestre, como um
sol, irradia seus conhecimentos, repassando-os aos humildes alunos, que
aprenderão ou não. Estudos recentes mostram que, em geral, os alunos
absorvem cerca de 15% do que se lhes tentou transmitir.
No novo paradigma, a figura central passa a ser o aluno evidentemente
instalado em um adequado e planejado ambiente instrucional, e o verbo-chave
é aprender, ou, melhor ainda, aprender a aprender. Não significa que os
professores deixem de ter importância; pelo contrário, amplia-se o seu papel:
além de transmitir conhecimento, devem fazê-lo da melhor forma compatível
com o veículo de comunicação utilizado. O aluno se transformará no
protagonista da sua própria formação.
A educação (será) mais personalizada, mais feita sob
medida para cada aluno. Este tem que tomar muitas
decisões do que aprender, onde e como,
principalmente na fase mais adulta. Há respeito pelos
estilos individuais de aprendizagem de cada aluno,
sem nenhuma tentativa de forçar os alunos a
demonstrar o mesmo desempenho em todas as áreas
acadêmicas.
(LITTO, 2002). 32
32

LITTO, Fredric. Previsões para o futuro da aprendizagem. Coluna do autor no site Aprendiz, de
26/02/2002. Disponível em www.uol.com.br/aprendiz/n_colunas/f_litto/id260202.htm Acesso em 13 de
ago 2010.
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De acordo com Moran (2000)33 para a construção do conhecimento do
aluno atual, o professor assume o papel do mediador e orientador, do processo
de aprendizagem, trabalhando de maneira equilibrada a orientação intelectual,
a emocional e a gerencial.
O professor tem a finalidade de equilibrar a participação dos alunos nos
aspectos qualitativos (nível de colocações e concepções trazidas à cerca do
tema proposto) e quantitativo (não controlador, mas de observador sobre as
causas da não participação). O professor então assume um papel de mediador
da interação entre os sujeitos, tencionando o processo de construção do
conhecimento desses sujeitos. Neste processo os alunos se conscientizam dos
diferentes tempos e espaços da construção do seu conhecimento, através da
autonomia.
Mesmo que o processo educativo esteja atrelado ao professor, este
precisa ter claro que a sua proposta deve estar voltada à aprendizagem do
aluno e ao seu desenvolvimento. Através de ações conjuntas direcionadas para
a aprendizagem levando em conta incertezas, dúvidas, erros, numa relação de
respeito e confiança. As intervenções do mediador precisam estar coerentes
com as necessidades e /ou dificuldades dos alunos.

... o professor que trabalha na educação com a
informática há que desenvolver na relação alunocomputador uma mediação pedagógica que se
explicite em atitudes que intervenham para promover o
pensamento do aluno, implementar seus projetos,
compartilhar problemas sem apresentar soluções,
ajudando assim o aprendiz a entender, analisar, testar
e corrigir erros.g.n
34

(MASETTO, 2000, p. 171,) .
33

MORAN, José Manuel. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias. Artigo disponível em
http://www.eca.usp.br/prof/moran. Acesso em 21 de set 2010.
34
MORAN, José Manuel. MASETTO, Marcos. BEHRENS, Marilda. Novas Tecnologias e Mediação
Pedagógica. Campinas, SP: PAPIRUS, 12ª ed., 2006.
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CAPÍTULO 2 - MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E A INTERAÇÃO EM UM
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA

A educação é e sempre foi um processo complexo que
utiliza a mediação de algum tipo de meio de
comunicação como complemento ou apoio à ação do
professor em sua interação pessoal e direta com os
estudantes... Na EAD, a interação com o professor é
indireta e tem de ser mediatizada por uma combinação
dos mais adequados suportes técnicos de
comunicação, o que torna esta modalidade de
educação bem mais dependente da mediatização que
a educação convencional, de onde decorre a grande
importância dos meios tecnológicos. g.n
(BELLONI, 2003, p.54)35

2.1. Mediação Pedagógica e Interação - em busca de definições

O conceito de mediação pedagógica tem origem em dois vocábulos:
mediação (do latim „mediatione‟), ato ou efeito de mediar uma ação, que tem a
conotação de intervenção, de intercessão, de intermédio, visando buscar um
acordo; e pedagogia (do grego „paidagogia‟) que visa conduzir ao caminho do
aprendizado.
Mediação pedagógica então se refere, ao relacionamento professoraluno na busca da aprendizagem como processo de construção de
conhecimento, a partir da reflexão crítica das experiências e do processo de
trabalho. O conceito de mediação pedagógica surgiu no contexto da
“pedagogia progressista”, caracterizada por uma nova relação professor-aluno

35

BELLONI, Maria Luiza. Educação a Distância. Campinas, SP: Autores Associados, 2003.
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e

pela

formação

de

cidadãos participativos

e

preocupados

com

a

transformação e o aperfeiçoamento da sociedade.
A mediação pedagógica é composta por três elementos básicos:
a mensagem veiculada - que consiste nos conteúdos de ensino próprios
a cada disciplina, a cada matéria ou módulo;
a relação social - que interfere em todas as formas de interação
professor X aprendiz (ensino e exposição da matéria, enquadramento,
formas de feedback, gestão das pessoas, etc.);
o lugar de interação social - que são as situações determinadas para o
uso institucional da comunicação que impõem as regras, papéis,
estruturas e convenções próprias.
Segundo Masetto (2006, p. 144) 36,

O professor 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.

A “ponte rolante”, citada por Masetto (2006, p 144)37, pode ser
comparada com o termo criado por Vygotsky: Zona de Desenvolvimento
Proximal (ZDP). De acordo com Vygotsky na ZDP existem dois níveis de
desenvolvimento: um real e um potencial. O real são os conhecimentos prévios
que o aluno já possui, onde ele é capaz de desenvolver por si próprio,

36
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37
MORAN, José Manuel. MASETTO, Marcos. BEHRENS, Marilda. Novas Tecnologias e Mediação
Pedagógica. Campinas, SP: PAPIRUS, 12ª ed., 2006.

44

determinadas ações pedagógicas e no potencial o aluno por meio da mediação
realizada por um professor diante de situações de ensino, tem a possibilidade
de construir seu conhecimento.
Acreditamos que a mediação pedagógica, incentiva a aprendizagem dos
alunos. O professor tem o papel explicito de interferir e provocar avanços que
não ocorreriam sem a sua intervenção.
A aprendizagem é um processo que desperta ações internas de
desenvolvimento que só podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras
pessoas. Assim, o indivíduo que está exposto a esta situação passa por
processos de construção e desconstrução do conhecimento.
Neste contexto o professor mediatiza e dinamiza o processo de
construção do conhecimento, por meio da mediação pedagógica entre os
alunos e os objetos de conhecimento. Este processo tem a ver com a forma e
apresentação de tratar um conteúdo, com a forma de coletar informações, de
relacioná-las, organizá-las e debatê-las até chegar a produzir um conhecimento
que seja significativo para o aluno.
Aluno

Aluno

AVA:
A disciplina, profe ssor,
aulas, mate rial de apoio, mate rial da turma,
glossário, ativ idade s curriculare s,
acompanhame nto de notas,
cale ndário acadêmico, notícias, áre a do aluno,
chat, fórum, grupo de discussão,
fale com o profe ssor e FAQ

Profe ssor

Esquema 1 – Mediação entre os atores e o AVA
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Masetto (2006, p. 145)38, cita algumas características da mediação
pedagógica a ser exercida pelo professor: dialogar permanentemente de
acordo com que acontece no momento; trocar experiências; debater
dúvidas, questões ou problemas; apresentar perguntas orientadoras; orientar
carências e dificuldades técnicas ou de conhecimento quando o aprendiz
não consegue encaminhá-las sozinho; garantir a dinâmica do processo de
aprendizagem; propor situações – problemas e desafios; desencadear e
incentivar reflexões; criar intercâmbio entre a aprendizagem e a sociedade
real onde nos encontramos, nos mais diferentes aspectos; colaborar para
estabelecer conexões entre o conhecimento adquirido e novos conceitos;
cooperar para que o aprendiz use e comande as novas tecnologias para
suas aprendizagens e não seja comandado por elas ou por quem as tenha
programado; colaborar para que se aprenda a comunicar conhecimentos
seja por meios convencionais, seja por meio de novas tecnologias.
Alicia Fernández (2001, p.31)
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lembra que, para o professor ser

realmente um mediador, principalmente em ambientes virtuais, é importante
que o assistencialismo seja substituído por uma real preocupação com a
formação do aluno-cidadão. E a formação do aluno-cidadão implica em
torná-lo autor e personagem ativo de seu destino, buscando estabelecer um
diferencial significativo ao romper com a tradicional relação de dependência
de um professor que “ensina” com seus alunos que “aprendem”. Aprender é
um processo de construção de significados e não um processo de
transmissão.
38

MORAN, José Manuel. MASETTO, Marcos. BEHRENS, Marilda. Novas Tecnologias e Mediação
Pedagógica. Campinas, SP: PAPIRUS, 12ª ed., 2006.
39
FERNANDEZ, Alicia. O saber em jogo. A psicopedagogia propiciando autorias de pensamento.
Porto Alegre, ARTMED Editora, 2001.
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Entendemos que a aprendizagem é um processo essencialmente
individual, embora não prescinda das interações sociais. Porém as
interações sociais podem ser mediadas tecnologicamente. A aprendizagem
é um movimento de auto-organização que se dá na interação e esta pode
ocorrer em ambientes virtuais.
Um processo ensino-aprendizagem requer sempre a interação entre
sujeitos que ensinam e sujeitos que aprendem e um objeto a ser conhecido.
No sentido epistemológico, sujeitos em diferentes níveis de conhecimento
interagindo para apropriar-se de um objeto de conhecimento, para desvelar
um

fato

ou

um

fenômeno,

ressignificando

conceitos,

construindo

conhecimento.
Mas o que significa interação neste contexto? Interação, segundo
definição do dicionário Aurélio (2004)40 é "Ação que se exerce mutuamente
entre duas ou mais coisas, ou duas ou mais pessoas; ação recíproca". Inter
refere-se, à posição intermediária, à reciprocidade, e, atividade, é "qualidade
ou estado de ativo, ação (...) Energia, força, vigor, vivacidade (...) Filos.
Qualidade ou estado do agente (...) Qualidade ou estado de ser em ato".
Podemos, então, pensar a interatividade como a qualidade de se atuar em
conjunto, de agir mutuamente, de trocar; e, interativo, como agente de
reciprocidade.
Discussões mais recentes apontam a intersubjetividade como aspecto
relevante da interação que, de acordo com Belloni (2003, p. 58)

41

, é a “ação

recíproca entre dois ou mais atores onde ocorre a intersubjetividade, isto é,
encontro de dois sujeitos – que pode ser direta ou indireta (mediatizada por
40
41

HOLANDA, Aurélio Buarque de. Dicionário Eletrônico, Editora Positivo, 3ª edição, 2004. CD-ROM.
BELLONI, Maria Luiza. Educação a Distância. Campinas, SP: Autores Associados, 2003.
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algum veículo técnico de comunicação, por exemplo, carta ou telefone); e a
interatividade, termo que vem sendo usado indistintamente com dois
significados diferentes em geral confundidos: de um lado a potencialidade
técnica oferecida por determinado meio (por exemplo, CD-ROMs de
consulta, hipertextos em geral, ou jogos informatizados), e, de outro, a
atividade humana, do usuário, de agir sobre a máquina, e de receber em
troca uma ”retroação” da máquina sobre ele”.
Santaella (2004, p.153-154)

42

, faz uma análise do campo semântico de

interatividade:
...a palavra interatividade está nas vizinhanças
semânticas das palavras ação, agenciamento,
correlação e cooperação, das quais empresta seus
significados. Na ligação com o termo ação, a
interatividade adquire o sentido de operação, trabalho
evolução. Da sua ligação com agenciamento vem o
sentido de intertrabalho. Na vizinhança com o termo
correlação, a interatividade ganha o sentido de
influência mútua e com termo cooperação adquire os
sentidos de contribuição, co-agenciamento, sinergia e
simbiose.... Uma definição menos genérica e mais
simplificada diz que interação é atividade de conversar
com outras pessoas e entendê-las. Nesta ultima
definição, está explicita a inserção da interatividade
em um processo comunicativo, que, na conversação,
diálogo, encontra sua forma privilegiada de
manifestação. g.n

Processo comunicativo é a forma de estabelecer troca de informações
ou conceitos e Santaella (2004, p 160)43, descreve 4 tipos de processos
comunicativos interativos:

42

SANTAELLA, Lúcia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo: Paulus,
2004.
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a) Comunicação face-a-face: a conversação, o diálogo vivo entre
pessoas sempre foi considerado como forma de realização mais
perfeita da interação comunicativa.
b) Comunicação epistolar: neste processo os participantes não
compartilham o mesmo sistema de referência espaço-temporal.
Esse tipo de interação exige a inclusão de dados contextuais para
suprir a falta de expressões dêiticas e de componentes semióticos.
c) Comunicação telefônica: aqui toda comunicação fica reduzida à voz
e ao sentido receptor que escuta.
d) Comunicação mediada por computador: os tipos de interação que
ocorrem na comunicação mediada por computador, especialmente
no ciberespaço, são muitas e apresentam uma variedade de
aplicações.

A interação pode ser vista em Freire (1983, p. 73 e 74)44, como
dialogicidade que é imprescindível na comunicação e na intercomunicação
entre sujeitos, pois dá a possibilidade de conhecer e de conhecer mais. Isto é,

Somente o diálogo, que implica num pensar crítico, é
capaz, também, de gerá-lo.... Sem ele, não há
comunicação e sem esta não há verdadeira educação.
A que, operando a superação da contradição educador
– educandos, se instaura como situação gnosiológica,
em que os sujeitos incidem seu ato cognescente sobre
o objeto cognoscível que os mediatiza.
(FREIRE, 1983, p. 98) 45

44
45

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
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Toda a interação social aparece como se manifestando sob a forma de
regras, de valores, de símbolos. A sociedade mesma constitui, por outro lado,
um sistema de interações.
Assim, a prática educativa não pode ficar reduzida à pura técnica nem à
transferência de conhecimentos, mas o ato do ensinar precisa levar em conta
“o inacabamento do ser ou sua inconclusão”46 como própria da experiência
vital. É necessário abrir-se à realidade dos sujeitos que partilham à atividade
pedagógica.
Paulo Freire (1995, p.81)47 explicita a compreensão ou visão de homem
construindo sua natureza na própria história, da qual se torna sujeito e objeto,
promulgando a humanização como uma vocação do homem – ser mais –
dando lugar à esperança e à liberdade.

O ato do conhecimento está diretamente relacionado
com a consciência ético-crítica e a ação
transformadora da realidade - a práxis. Este processo
é coletivo e está inserido num contexto. Conhecer
envolve intersubjetividade, comunicação e diálogo. É
através da dialogicidade que os seres humanos se
educam mediados pelo mundo cognoscível, onde
todos são sujeitos e devem ser ativamente envolvidos.
g.n
(OKADA, 2002, p. 5)48

De acordo com o dicionário Aurélio (2004049, intersubjetividade é o
caráter de intersubjetivo. Intersubjetivo é o que se passa entre sujeitos
diversos; relativo aos fenômenos individuais e subjetivos que são socialmente
46
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produzidos através do auto-reconhecimento de cada sujeito em cada um dos
outros, como ocorre, por exemplo, na criação de identidades culturais.
Etimologicamente a palavra comunicação vem do latim communicare que
é o ato intencional de pôr em comum: idéias, desejos e emoções, de forma
clara, atraente e direta. Este "pôr em comum" implica que transmissor e
receptor estejam dentro da mesma linguagem, caso contrário não se
entenderão e não haverá compreensão. Assim, comunicação deve levar
consigo a idéia de compreensão. Compreensão significa aqui diálogo.
Na comunicação, o diálogo interpessoal é uma forma de interação. Uma
situação em que duas ou mais pessoas colocam-se em contato direto ou
através de alguma mediação para participar de uma ação comum, onde todos
os sujeitos envolvidos possuem o poder de agir. Para cada ação proposta
corresponderá uma reação distinta, modificando o contexto do grupo.
De acordo com Santaella (2004, p. 162)50, as interfaces homem-máquina,
trouxeram mudanças profundas na visão de interatividade. Provocou
transformações fundamentais no esquema clássico de comunicação. O
emissor não emite mais mensagens, mas constrói um sistema com rotas de
navegações e conexões.
A interatividade neste contexto é entendida como um conjunto de ações
(e reações) dialogais entre o ser humano e um ente técnico, estabelecendo
uma relação de caráter sócio-técnico. A interatividade envolve a noção de
bidirecionalidade, entre um emissor e um receptor que alternam os papéis de
geração da informação, cujo processo de negociação resulta na elaboração de
um conteúdo específico.
50

SANTAELLA, Lúcia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo: Paulus,
2004.
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... a comunicação é agora intermediada por
equipamentos que permitem, não só a transmissão de
informações, mas a construção de conhecimentos,
variando os graus de interação conforme o suporte
técnico que media essa comunicação e que influencia
tanto no conteúdo da comunicação quanto na sua
forma.
(BARCIA et all ,1996, apud SILVA, 1998, p. 33)51

Existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas para comunicação
interativa e estas são divididas em dois grupos: síncronas e assíncronas. As
ferramentas síncronas são aquelas que permitem a comunicação em tempo
real, ou seja, os participantes estão presentes em um encontro num mesmo
espaço de tempo. Já as ferramentas assíncronas se caracterizam pelos
participantes não terem a necessidade de estarem reunidos num mesmo
espaço de tempo para que haja a interação.
A interatividade nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem é descrita
levando – se em consideração as interações:
a) aluno/conteúdo - acontece quando o entendimento, a percepção e
as estruturas cognitivas do aluno são transformados. A visualização dos
conteúdos do programa de ensino é crítico para estimular satisfatoriamente não
só a percepção e a cognição, mas também a atenção e a motivação do aluno.
b) aluno/professor - ocorre quando compete ao professor dirigir o
fluxo da informação para o estudante. Esse papel é desempenhado na hora de
planejar e desenvolver as aulas, cabendo ainda a ele estimular e motivar o

51
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aluno, mantendo seu interesse, dando apoio e encorajando-o na sua
aprendizagem.
c) aluno/aluno - essas interações, quando bem projetadas, oferecem
aos estudantes a oportunidade de expandir e aplicar os conhecimentos de
forma compartilhada, o que dificilmente ocorre no estudo solitário.
d) aluno/interface é a linha vital entre o professor e o aluno. Se ela
falha, o processo pedagógico (formação e aprendizagem) também falha. Aqui é
necessário, entre outras medidas, que o AVA tenha uma interface amistosa e
transparente.

Para Lemos (1997)
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, interatividade é um caso específico de interação, a

interatividade digital, compreendida como um tipo de relação tecno-social, ou
seja, como um diálogo entre homem e máquina, através de interfaces gráficas,
em tempo real. Entretanto, para Lévy (1999, p. 82)53 “a interatividade assinala
muito mais um problema, a necessidade de um novo trabalho de observação,
de concepção e de avaliação dos modos de comunicação do que uma
característica simples e unívoca atribuível a um sistema específico”, não se
limitando, portanto às tecnologias digitais.
Para Silva (1998) 54, a interatividade está na “disposição ou predisposição
para mais interação, para uma hiper-interação, para bidirecionalidade (fusão
emissão-recepção), para participação e intervenção”. Portanto, não é apenas
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um ato de troca, nem se limita à interação digital. Interatividade é a abertura
para mais e mais comunicação, mais e mais trocas, mais e mais participação.

Interatividade é a disponibilização consciente de um
mais comunicacional de modo expressivamente
complexo, e, ao mesmo tempo, atentando para as
interações existentes e promovendo mais e melhores
interações – seja entre usuário e tecnologias digitais
ou analógicas, seja nas relações “presenciais” ou
“virtuais” entre seres humanos.
(SILVA, 2002, p.20)55

Interatividade e interação então teriam o mesmo sentido? Até este
momento os dois conceitos se entrecruzam. De acordo com alguns autores,
entre eles (Lemos, 1997; Vittadini, 1995 apud Mielniczuk, 2001),56 há uma
diferenciação entre interatividade e interação. A primeira estaria relacionada ao
contato interpessoal, enquanto a segunda seria mediada.
Vittadini, (1995) apud Mielniczuk, (2001)

57

defende a idéia de que para

compreender e definir a interatividade proposta pelas novas mídias é
necessário fazê-lo “(...) através de la identificación de múltiples relaciones con
otras formas de comunicación conocidas por nosotros”. Segundo a autora, o
conceito de interação, identificado com qualquer campo do saber, abrangendo
as ciências exatas e humanas, refere-se a um tipo de ação que envolve vários
sujeitos. Caracteriza-se por:
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…situar-se en un espacio-tiempo en cuyo ámbito se
establece um campo de acción común en el que los
sujetos involucrados deben poder entrar en contacto
entre si. Es asimismo fundamental la capacidad de
acción de cada sujeto, que debe estar en condiciones
de influir en el sucesivo desarrollo de la interación
determinando lo con su actuación: cada acción de un
sujeto debe constituir la premisa de las acciones
realizadas posteriormente por los demás. Enfin, la
interacción se realiza sobre la base de una serie de
reglas y puede llegar a introducir cambios en el
contexto.
(VITTADINI, 1995, apud MIELNICZUK, 2001) 58.

Para Multigner, citado por Silva (2001, p. 93)59, o conceito de
interação,

ao

ser

incorporado

pela

informática,

transmutou-se

em

interatividade. Mas o que teria motivado a transmutação? Seria mesmo a
necessidade de garantir ao termo interatividade singularidades dispersas no
amplo conceito de interação, ou a necessidade de lhe conferir aspectos
novos, ausentes em todas as acepções do termo interação?
Se o termo interatividade vem da transmutação sofrida pelo termo
interação no campo da informática, esta transmutação certamente ocorreu a
partir de uma mudança conceitual e física do computador. De acordo com
Lévy (1999, p. 31)60, até 1975, o computador era visto como uma “máquina
binária, rígida, restritiva e centralizadora” e com o advento do hipertexto, a
partir dos anos 80, que criou interfaces amigáveis e conversacionais no
computador, que com um clique no mouse, possibilitou a navegação por
muitas janelas, uma nova relação com a máquina surgiu: interatividade com
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a máquina. O usuário deixou de ser passivo e tornou-se dono de sua
autonomia.
Machado (1997, p. 250)61, discorda que a discussão sobre
interatividade tenha sido colocada pela informática, argumentando que já
nos anos 60, antes do advento do computador pessoal, já existiam obras
interativas (“obras abertas” de Umberto Eco) que pressupunham, para a sua
plena realização, a intervenção/interferência ativa do leitor/espectador, com
respostas autônomas, não previstas, criativas, abolindo as fronteiras entre
autor e fruidor. Portanto, a noção de interatividade já existia antes, nas artes,
com concepções de participação e de interacionismo. A diferença
introduzida pela informática é que, por ser hipertextual, “dá um aporte
técnico” à interatividade, diz Machado (1997, p. 251)62. Este aporte técnico
ou hipertexto que define a informática amigável e conversacional é
justamente aquilo que representa o diferencial da informática em relação às
outras mídias.

O hipertexto libera o usuário da lógica unívoca, da
lógica da distribuição, próprias do sistema massmediático predominante no século XX. Ele permite a
reinvenção da própria natureza e materialidade das
velhas tecnologias informacionais em novas
tecnologias informatizadas conversacionais. Ele
democratiza a relação do indivíduo com a informação,
permitindo que ele ultrapasse a condição de
consumidor, de espectador passivo, para a condição
de sujeito operativo, participativo e criativo.
(Silva, 2002, p. 14)63

Nos anos 70, a expressão “comunicação interativa” já se fazia presente
no meio acadêmico com o sentido de bidirecionalidade entre emissores e
61
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receptores, para troca e conversação livre e criativa entre os pólos do processo
comunicacional.
Machado (1997, p. 250)64 cita como precursores das críticas às mídias
unidirecionais Hans M. Enzensberger e Raymond Williams. O primeiro destaca
a superação do sistema unidirecional em favor de “um sistema de trocas, de
intercâmbio, de conversação, de feedback constante entre os implicados no
processo de comunicação”. Enzensberger destacava que, se os meios são
unidirecionais, não deveriam ser chamados de “meios de comunicação”, mas
sim de “meios de emissão”. Williams sustenta que a maioria das tecnologias
comunicacionais vendidas como “interativas” eram na verdade “reativas”, pois o
usuário somente escolhia uma alternativa dentro de um leque de opções
definido (o que continua valendo para os atuais videogames, aplicativos
multimídias, televisão “interativa”, etc.). Para ele, interatividade implica a
possibilidade de resposta “autônoma, criativa, não prevista”, que substitua a
comunicação entre emissor-receptor pela comunicação entre “agentes
intercomunicadores”, como hoje acontece nas salas de bate-papo (Chat).
Em meio a todo esse contexto de discussão, a interatividade se
apresenta ao final do século XX como uma modalidade comunicacional. A
tecnologia do hipertexto é responsável pela disposição interativa que passa
a ser o marco distintivo do computador. Com isso, ao lado da modalidade
comunicacional massiva (um - muitos), desponta, com as redes, uma
modalidade que permite a comunicação interativa (muitos - muitos).
No cenário educacional, a interatividade permitida pelas redes pode
ampliar as condições de aprendizagem on-line quando ela está estruturada em
64
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bases de trocas, de cooperação, de colaboração. Tudo, no entanto, vai
depender da atuação do professor como propiciador dessas condições e da
qualidade das informações trocadas, partilhadas.
Neste trabalho, serão adotados os termos interação e interatividade,
como sinônimos.
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CAPÍTULO 3 – AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

...entende-se que um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) é caracterizado por um conjunto
de ferramentas computacionais que permitem a
criação e o gerenciamento de cursos a distancia,
potencializando processos de interação, colaboração e
cooperação. Tecnicamente, um AVA e um sistema
computacional implementado por meio de uma
linguagem de programação, que reúne, num único
software, possibilidades de acesso online ao conteúdo
de cursos. Oferece, também, diversos recursos de
comunicação/ interação/construção entre os sujeitos
que participam do ambiente. Sendo assim, os
ambientes virtuais de aprendizagem podem ser
utilizados para ampliar espaços de interação em
cursos na modalidade presencial, como também para
gerenciar cursos ofertados na modalidade semipresencial e/ ou totalmente a distancia
(BASSANI, 2006, p. 18) 65.

3.1. Conceituando Ambiente Virtual de Aprendizagem

O Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA pode ser entendido como
um espaço virtual de amplas possibilidades de construção de conhecimento.
AVA é a expressão que tem sido usada por profissionais da educação, que
estão interessados no uso das interfaces no ciberespaço, buscando novas
formas de ensinar e aprender.
De acordo com Dicionário Aurélio (2004)66 interface “em um sistema
computacional, é o conjunto de elementos de hardware e software destinados a
65
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possibilitar a interação com o usuário”. Hardware é a parte física do
computador, ou seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos
integrados e placas, que se comunicam por meio de barramentos. Software é a
parte lógica, ou seja, são todos os programas utilizados pelos computadores.
Os AVAs são softwares desenvolvidos com finalidades pedagógicas para
auxiliar os processos de ensino e aprendizagem.
Lévy (1999, p. 92 e 93)

67

aborda o ciberespaço como sendo um campo

aberto à intercomunicação e ao estabelecimento de interfaces com todos os
dispositivos de criação, de registro de comunicação e simulação representadas
por ferramentas dispostas nesse espaço virtual.
De acordo com Soares e Valentini (2005, p. 19)

68

, (2005, p. 19) o AVA é

um espaço social, constituindo-se de interações cognitivo-sociais sobre ou em
torno de um objeto de conhecimento: um lugar na Web, “cenários onde as
pessoas interagem", mediadas pela linguagem da hipermídia, cujos fluxos de
comunicação entre os interagentes são possibilitados pela interface gráfica.
O AVA tem como base às interfaces disponíveis na Web, para
possibilitar a interação, a produção e a construção de conhecimento entre
alunos e professores. As interfaces de um AVA viabilizam uma comunicação
multidirecional entre as pessoas envolvidas no processo educativo e é um
dispositivo de comunicação, de mediação de saberes e de formação
midiatizada.
... um dispositivo é uma instância, um lugar social de
interação e de cooperação com intenções,
funcionamentos e modos de interação próprios. A
66
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economia de um dispositivo – seu funcionamento –
determinada pelas intenções apóia-se na organização
estruturada de meios e materiais, tecnológicos e
simbólicos e relacionais, naturais e artificiais, que
tipificam, a partir de suas características próprias, os
comportamentos e condutas sociais, cognitivas e
afetivas dos sujeitos...
(PERAYA, in ALAVA, p.29)69

De acordo com Alava (2002, p.61)70, três processos interagem na
dinâmica da formação de um sujeito usando um dispositivo de comunicação: a
mediatização e a midiatização dos saberes, mediatização e a midiatização do
processo de ensino, mediatização e a midiatização do processo de
aprendizagem.
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SABERES
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Esquema 2- Adaptação de ALAVA

Charlier (2002, p. 90, in ALAVA)71, evidência a acepção de Berten que
conceitua dispositivo como um espaço intermediário de mediação entre um
sujeito portador de uma intenção e um ambiente dinâmico, sendo que o objeto
dessa interação sujeito e ambiente é a construção do conhecimento.
Neste sentido podemos afirmar que um AVA é um
espaço fecundo de significação onde seres humanos e
objetos técnicos interagem potencializando assim, a
construção de conhecimentos, logo a aprendizagem.
(SANTOS, 2003, p.2)72
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Mason (1998, p.275, apud OKADA, 2003)73 classifica os ambientes de
aprendizagem em três tipos:
a) Ambiente instrucionista: ambiente centrado no conteúdo – que pode
ser impresso – e no suporte que são tutoriais ou formulários enviados
por e-mail. A interação é mínima e a participação online do estudante é
praticamente individual.
b) Ambiente interativo: ambiente centrado na interação online, onde a
participação é essencial no curso. O objetivo é atender também as
expectativas

dos

participantes.

Nesse

ambiente

ocorre

muita

discussão e reflexão.
c) Ambiente cooperativo: ambiente cujos objetivos são o trabalho
colaborativo e a participação online. Existe muita interação entre os
participantes por meio da comunicação online, construção de
pesquisas, descobertas de novos desafios e soluções.

É possível também entender um AVA como um local de convivência e
inter-relação de sujeitos com objetivos e interesses similares, que se organizam
em prol da coletividade através da colaboração mediada pelos suportes
digitais, bem como a apropriação de linguagem hipertextual e não-linear
presente nessas relações, em que todo e qualquer signo pode ser produzido e
socializado no ciberespaço, compondo, assim, um processo de comunicação
em rede, próprio dos AVAs.
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A partir do ciberespaço, constrói-se uma nova cultura – a cibercultura –
e com ela um novo gênero de saber e uma nova forma de pensamento (LÉVY,
2000)74.

A

cibercultura

traz

consigo

duas

características

básicas:

a

hipertextualidade e a interatividade, e estas comportam outras características
como a virtualidade, a não-linearidade, a multivocalidade75, o tempo real, a
simulação. Estas características dão especificidade a esta nova cultura
(BONILLA, 2005, p 63)76.
Os Avas possibilitam desenvolver um conjunto de atividades, estratégias
e intervenções que levam os envolvidos no processo educacional a construir e
a se transformar juntos e penso ser esta possibilidade de interagir é o que há
de mais específico aos ambientes virtuais de aprendizagem.
Sob esse ponto de vista, consideramos que uma atividade de
aprendizagem, desenvolvida no AVA refere-se a algo mais rico do que a um
conjunto de tarefas a serem cumpridas, de apertar teclas ou escolher opções
de navegação. A atividade de aprendizagem deve integrar o objeto de estudo à
realidade do aluno, de forma a estimular, desafiar e ao mesmo tempo permitir
que novas situações criadas sejam adaptadas às estruturas cognitivas já
existentes, propiciando a construção do seu conhecimento, formando assim a
espiral da aprendizagem defendida por Valente (2002)77.
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3.2. O Desenho instrucional do AVA da UNIRP: subsídios funcionais
A arquitetura do Ambiente Virtual de Aprendizagem da UNIRP foi
desenvolvida na linguagem de programação C#.Net, as informações são
armazenadas no banco de dados Sybase e todos os relatórios são feitos
usando o aplicativo Report Service. Os servidores da UNIRP utilizam sistema
operacional Windows Server 2003 SP2. As aplicações do Ambiente Virtual de
Aprendizagem rodam na plataforma Windows da Microsoft.
A Plataforma UNIRP Virtual foi desenvolvida pela equipe de profissionais
da Instituição e permite o acesso aos vários programas: Coordenador On-line,
Professor na Rede, Aluno On-line, Secretaria Acadêmica On-line, Biblioteca
On-line, Processo Seletivo On-line, Egressos, e- Cursos, etc.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem da UNIRP foi desenhado para
suportar um amplo conjunto de atividades e exercícios (de acordo com as
figuras das interfaces demonstradas a seguir) que facilitem o processo ensinoaprendizagem

e

está

fundamentado

no

pressuposto

epistemológico

interacionista de construção do conhecimento, na qual o aluno é o centro do
processo de aprendizagem.
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Figura 1: Portal da UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br

3.2.1. Interfaces dos Alunos
Os alunos acessam o AVA, no Aluno On-line no Portal UNIRP, com seu
login e senha e se deparam com seu Curso e as disciplinas do semestre a
serem cursadas , que compõem a Matriz Curricular.
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Figura 2: Interface Aluno On-line do Ambiente Virtual de AprendizagemAVA da UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br

Figura 3: Interface Aluno On-line do Ambiente Virtual de AprendizagemAVA da UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br
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O Ambiente Virtual de Aprendizagem da UNIRP dá suporte para o
processo ensino – aprendizagem tanto nas disciplinas na modalidade
semipresencial como nas disciplinas presenciais da Instituição e está
constituído por um conjunto de interfaces que possibilitam a organização, o
gerenciamento e as várias formas de interação. Cada interface tem suas
particularidades, pois foram criadas para determinados fins: Documentos
compartilhados, Fórum, Banco de questões e E-mail:
Documentos compartilhados: é a interface que permite ao professor
compartilhar textos, listas de exercícios, vídeos, links, de forma
assíncrona, com a finalidade de aprofundar os conteúdos já
ministrados, enriquecendo desta forma a construção do conhecimento,
conforme figura 3.

Figura 4: Interface Documentos Compartilhados do Ambiente Virtual de
Aprendizagem- AVA da UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br
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Fórum: é a interface que permite ao professor disponibilizar de forma
assíncrona, questionamentos relativos aos conteúdos ministrados em
sala de aula, com a finalidade de discutir e aprofundar assuntos
específicos, de modo que as opiniões individuais e em grupo sejam
anexadas em um mural, onde todos os alunos têm acesso, por um
prazo determinado previamente, conforme figura 4.

Figura 5: Interface Fórum do Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA da
UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br
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Figura 6: Interface Fórum do Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA da
UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br

Banco de questões: é a interface que permite ao professor
disponibilizar avaliações de forma assíncrona, com a finalidade de
promover a auto-avaliação para o aluno, conforme figuras 5 e 6.
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Figura 7: Interface Banco de questões no Aluno On-line do Ambiente
Virtual de Aprendizagem- AVA da UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br

Figura 8: Interface Banco de questões no Aluno On-line do Ambiente
Virtual de Aprendizagem- AVA da UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br
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E-mail: é a interface que fornece ao aluno um endereço eletrônico, para
receber informações e interagir com os docentes, conforme figura 9.

Figura 9: Interface E-mail do Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA da
UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br

3.2.2. Interfaces dos Professores
Figura 10: Interface PROFESSOR NA REDE do Ambiente Virtual de
Aprendizagem- AVA da UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br
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Figura 11: Interface PROFESSOR NA REDE do Ambiente Virtual de
Aprendizagem- AVA da UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br

Figura 12: Interface PROFESSOR NA REDE do Ambiente Virtual de
Aprendizagem- AVA da UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br
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Figura 13: Interface Documentos Compartilhados - PROFESSOR NA REDE
do Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA da UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br

Figura 14: Interface Fórum - PROFESSOR NA REDE do Ambiente Virtual
de Aprendizagem- AVA da UNIRP
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Fonte: www.unirp.edu.br

Figura 15: Interface Banco de Questões - PROFESSOR NA REDE do
Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA da UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br
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Figura 16: Interface Plano de Aula - PROFESSOR NA REDE do Ambiente
Virtual de Aprendizagem- AVA da UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br

Figura 17: Interface Recado para o alunos - PROFESSOR NA REDE do
Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA da UNIRP
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Fonte: www.unirp.edu.br

Figura 18: Interface Lançamento de Faltas - PROFESSOR NA REDE do
Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA da UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br

Figura 19: Interface Lançamento de Notas - PROFESSOR NA REDE do
Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA da UNIRP

Fonte: www.unirp.edu.br
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O AVA da UNIRP foi concebido para facilitar o desenvolvimento de
estratégias e intervenções de aprendizagem num espaço virtual na Web,
organizado de tal forma que propiciasse a construção de conceitos, por meio
da mediação pedagógica, da interação entre professores e alunos.
Importante é destacar que um AVA não precisa ser um espaço restrito à
educação a distância. Na prática na UNIRP, o Ambiente Virtual de
Aprendizagem é também amplamente utilizado como suporte na aprendizagem
presencial.
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CAPÍTULO 4 – APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO EM UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

A partir do momento em que o sujeito interage com os
sentidos de outros sujeitos, temos a construção de
significados, uma construção coletiva que se torna
explicita, ganhando registro e significação social por
meio dos significantes, produzidos pelas tecnologias
intelectuais, a exemplo da oralidade, da escrita e
atualmente do digital. A construção de conhecimentos
é um processo híbrido entre sentidos, significados e
significantes; é a própria prática de significação. Tratase de um movimento em espiral: os espaços de
aprendizagem e as interfaces sempre pensaram nas
atividades cognitivas dos sujeitos, e estas contribuem
para a reconstrução permanente das máquinas
pensantes que são as próprias instituições.
(SANTOS, 2003, p.136)78

4.1.

Conceituando:

aprendizagem

significativa

e

construção

do

conhecimento.

Para entendermos o processo ensino-aprendizagem (contexto que insere
aqui o objeto de estudo - aprendizagem significativa e construção do
conhecimento

em

Ambientes

Virtuais

de

Aprendizagem)

precisamos

primeiramente conceituar o que é aprendizagem e o que é conhecimento.

Aprendizagem é o ato ou efeito de aprender. Aprender
é tomar conhecimento de algo, retê-lo na memória, em
conseqüência de estudo, observação, experiência,
advertência, etc..
(AURÉLIO, 2004.) 79
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SANTOS, Edméa. Dissertação de Mestrado. O Currículo e o Digital: educação presencial e a distância.
2002.
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HOLANDA, Aurélio Buarque de. Dicionário Eletrônico, Editora Positivo, 3ª edição, 2004. CD-ROM.
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Conhecimento é o ato ou efeito de conhecer. A
apropriação do objeto pelo pensamento, como quer
que se conceba essa apropriação: como definição,
como percepção clara, apreensão completa, análise,
etc.
(AURÉLIO, 2004.) 80

Na perspectiva construtivista de Piaget, o começo do conhecimento é a
ação do sujeito sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na
interação homem-meio, sujeito-objeto. Conhecer consiste em operar sobre o
real e transformá-lo a fim de compreendê-lo, é algo que se dá a partir da ação
do sujeito sobre o objeto de conhecimento. As formas de conhecer são
construídas nas trocas com os objetos, tendo uma melhor organização em
momentos sucessivos de adaptação ao objeto. A adaptação ocorre através da
organização, sendo que o organismo discrimina entre estímulos e sensações,
selecionando aqueles que irá organizar em alguma forma de estrutura. A
adaptação possui dois mecanismos opostos, mas complementares, que
garantem o processo de desenvolvimento: a assimilação e a acomodação.
Segundo Piaget, o conhecimento é a equilibração/reequilibração entre
assimilação e acomodação, ou seja, entre os indivíduos e os objetos do
mundo.
Para Perrenoud (2000, p.39)

81

, estabelece-se uma situação de

aprendizagem quando os indivíduos são capazes de transferir seus
aprendizados para as diversas situações de vida, e abrem a possibilidade de
criar dinâmicas de formação, confrontando seus saberes já estabelecidos com
os novos e diferentes saberes.
80

HOLANDA, Aurélio Buarque de. Dicionário Eletrônico, Editora Positivo, 3ª edição, 2004. CD-ROM.
PERRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar Porto Alegre (Brasil), Artmed Editora,
2000.
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Bakhtin (1995, p. 16)
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diz que a aprendizagem é um enfoque tanto do

conhecimento, como da vida, e é o que destaca a iniciativa humana. E, ainda,
segundo Coll (1996, p.19)83, a contribuição para o desenvolvimento da
humanidade, na medida em que aprender, não é copiar ou reproduzir a
realidade. Compreender a aquisição e a prática de novas metodologias, novas
destrezas, novas atitudes e novos valores, necessários para viver em um
mundo em constantes transformações.
Compreendemos então, que a aprendizagem é um processo ativo,
construtivo e integrado que provoca uma transformação qualitativa na estrutura
mental daquele que aprende. Existe um estabelecimento de ligações entre as
novas informações recebidas e os conhecimentos anteriormente adquiridos.
Para

Coll

(1996,

p.

20)84,

aprender

exige

integração,

modificação,

estabelecimento de relações e coordenação entre esquemas de conhecimento
que já possuíamos dotados de certa estrutura e organização que varia, em
vínculos e relações, a cada aprendizagem que realizamos.
Existem

várias

definições

do

termo

aprendizagem

como

vimos

anteriormente e as principais interpretações remontam ao passado histórico da
Filosofia e da Psicologia.

Neste contexto surgiram diversas teorias de

aprendizagem.

De modo geral, uma teoria é uma tentativa humana de
sistematizar uma área de conhecimento, uma maneira
particular de ver as coisas, de explicar e prever
observações, de resolver problemas.
(MOREIRA, 1999, p.12)
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As teorias são constituídas de conceitos e princípios. Os conceitos são
signos que apontam regularidades em objetos e eventos e os princípios são
relações significativas entre conceitos.
De acordo com Moreira (1999, p.12)85, uma teoria de aprendizagem é
uma construção humana para interpretar sistematicamente a área de
conhecimento que chamamos de aprendizagem.
Diferentes teorias e correntes de pensamento desenvolvidas definiram os
paradigmas educacionais que se seguem:
a) empirismo - a inteligência é concebida como sendo uma faculdade
capaz de armazenar e acumular conhecimento. Neste paradigma o individuo é
visto como uma “tabula rasa”. A mente é considerada inerte, e as idéias vão
sendo gravadas a partir das percepções.
b) inatismo ou nativismo - as formas de conhecimento são prédeterminadas no sujeito que aprende. O argumento deste paradigma é que o
indivíduo já carrega consigo traços característicos por meio da hereditariedade
permitindo explicar uma grande parte das diferenças individuais físicas e
psicológicas.
c)

associacionistas,

comportamentalistas

ou

behavioristas

–

o

comportamento complexo é resultado da combinação de uma série de
condutas simples. Neste paradigma o individuo recebe estímulos externos e se
existir uma resposta houve aprendizagem. A aprendizagem é o processo de
selecionar e associar as unidades físicas e as unidades mentais que são
percebidas ou sentidas. Este processo é passivo e mecânico. O termo
85

MOREIRA, Marco A. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, 1999.
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“selecionar e associar”, é conhecido popularmente pelos educadores e
psicólogos como “ensaio e erro”. Skinner nos anos 50 propôs uma máquina
para ensinar, pois acreditava que o processo de aprendizagem era fruto de
memorizações provenientes de repetições de ações realizadas pelos
estudantes. Foram criados programas para a máquina de ensinar no final dos
anos 50 e início dos anos 60, para o ensino regular, através da instrução
programada em “ensaio e erro”. Estes programas serviram de base para o
desenvolvimento

dos

primeiros

sistemas

computadorizados

com

fins

pedagógicos. Na década de 60, a IBM produziu estes sistemas. Neles, o
computador é responsável por disponibilizar os módulos seqüenciais de
instrução para os estudantes e verificar a eficiência de suas respostas nos
testes de múltipla escolha ou no preenchimento de lacunas em trechos de
textos.
d) teóricos de Campo - gestalt e fenomenologia - esta corrente defende
serem as pessoas capazes de pensar, perceber e responder, numa dada
situação, segundo suas percepções e suas interpretações individuais.
Diferentemente das primeiras em que o comportamento é seqüencial, indo do
mais simples para o mais complexo, nessa corrente, o todo ou total é mais que
a soma das partes.
e) teóricos do processamento da informação ou cognitivismo – estudam
principalmente os processos mentais; se ocupam da atribuição de significados,
da compreensão, transformação, armazenamento e uso da informação
envolvida na cognição. Tem origem mais recente, e reúne diversas
abordagens, vez que estudam a mente e a inteligência em termos de
representações

mentais

e

processos

subjacentes

ao

comportamento
83

observável, além de considerarem o conhecimento um sistema de tratamento
da informação.

Uma abordagem cognitivista consiste em estudar
cientificamente a aprendizagem como sendo mais que
um produto do ambiente, das pessoas ou de fatores
que são externos ao aluno... é considerada a maneira
que as pessoas lidam com estímulos ambientais,
organizam dados, sentem e resolvem problemas,
adquirem conceitos e empregam símbolos verbais...
Este tipo de abordagem é predominantemente
interacionista.
(MISUKAMI, 1986, p. 59)86

Os psicólogos do processamento da informação estudam as capacidades
intelectuais humanas a partir da análise de como as pessoas solucionam as
difíceis tarefas mentais para construir modelos artificiais com o objetivo de
compreender os processos, estratégias e representações mentais utilizadas
por elas no desempenho destas tarefas
f) pesquisa em Inteligência Artificial (IA) – utiliza os estudos teóricos e
experimentais

da

Psicologia

Cognitiva

com

vistas

a

implementações

informáticas, principalmente os vários mecanismos voltados à aprendizagem
no ambiente computacional, baseados nas pesquisas sobre aprendizagem por
memorização, no aconselhamento, na solução de problemas, nos exemplos
indutores, estes baseados em explicações, descobertas e analogias, podendo
ainda ocorrer por meio de redes neurais e aprendizagem genética (SILVA,
1998)87.
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As teorias contemporâneas de aprendizagem que mais se aproximam
deste estudo são: o construtivismo de Jean Piaget, a sócio-construtivista
interacionista

ou

sóciointeracionismo

de Vygotsky

e

a

aprendizagem

significativa de Ausebel.
Embora estas teorias não tenham sido originalmente criadas para analisar
o desenvolvimento cognitivo de alunos adultos, elas podem ser adaptadas as
nossas discussões por apresentarem características cognitivas que enfatizam
os conceitos de interação e colaboração, bem como a influência que o meio e o
contexto têm para um aprendizado construído e significativo.
Estas teorias em nossa concepção contribuem para a compreensão da
aprendizagem colaborativa mediada por computador e enriquecem nossas
reflexões acerca da aprendizagem no AVA.
Segundo Moreira (1999, p.15)

88

, o construtivismo é uma posição

cognitivista interpretacionista. Cognitivista porque se ocupa da cognição, de
como o individuo conhece, de como ele constrói sua estrutura cognitiva.
Interpretacionista porque supõe que os eventos e objetos do universo são
interpretados pelo sujeito cognoscente. O ser humano tem a capacidade
criativa de interpretar e representar o mundo, não somente de responder a ele.
Allegretti (2003, p. 50)

89

aborda que a influência do construtivismo, na

medida em que centra a questão da aprendizagem no aluno, tem se revelado
decisiva no sentido de deslocar o centro das preocupações dos educadores do
ensino para a aprendizagem.
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De acordo com Hashimoto (2003)90, conhecimento é a capacidade,
adquirida por alguém, de interpretar e operar sobre um conjunto de
informações. Essa capacidade é criada a partir das relações que ele
estabelece sobre o conjunto de informações, e desse conjunto com outros
conjuntos que já lhe são familiares (incluindo experiências, impressões,
valores, crenças, etc.), que lhe permitem compreende-lo e tirar conclusões
sobre ele e a partir dele.
Luckesi (1996, p.32)

91

discorre que o conhecimento é a explicação/

elucidação da realidade e decorre de um esforço de investigação para
descobrir aquilo que não está compreendido ainda. Um objeto pode ser
considerado conhecido somente após ter sido compreendido em seu modo de
ser. Adquirir conhecimentos não é compreender a realidade guardando
informações, mas utilizando-se destas para desvendar o novo e avançar,
porque, quanto mais competente for o entendimento do mundo, mais
satisfatória será a ação do sujeito que a detém.
A construção do conhecimento não tem fórmulas pré-estabelecidas,
visto que a concepção individual e as práticas consolidadas pelas experiências
anteriores fazem com que cada indivíduo construa o "seu conhecimento" de
forma única. A informação é repassada, o conhecimento não. A aprendizagem
só acontece quando o indivíduo interioriza a informação e a processa como
conhecimento. Este

conhecimento

(processo)

se

relaciona

com

a

aprendizagem, quando este se torna significativo. A informação ao torna-se
significante permite que o processo de aprendizagem se estabeleça. O
90
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processo de aprendizagem aciona as redes de saberes diferentes a se
relacionarem,

estes

entrelaçamentos,

trocas,

experiências, impulsionam

a conexão entre a informação e o eu (imprime a subjetividade individual), todo
este processo faz a apropriação deste saber. Este saber é meu conhecimento
processado e adquirido.

Dize-se
que
vivemos
numa
sociedade do
conhecimento, mas, para muitos, é sobretudo uma
sociedade da informação, uma vez que quem não
pode ter acesso às múltiplas formas culturais da
representação simbólica ( numéricas, artísticas,
cientificas, gráficas, etc.) está social, econômica e
culturalmente empobrecido, além de viver confundido,
oprimido e desconcertado diante de uma avalanche de
informação que não se pode traduzir em
conhecimento, para a qual não se pode dar
sentido...Nesse sentido, o valor crescente do
conhecimento e sua gestão social em nossa
sociedade deveriam valorizar também a importância
dos processos de aquisição deste conhecimento, uma
vez que são algumas das ferramentas mais poderosas
para espalhar ou distribuir socialmente essas novas
formas de gestão do conhecimento e, afinal, para
democratizar o saber, no genuíno sentido de fazê-lo
mais popular, mais horizontal e mais acessível para
todos. (g.n)
(POZO, 2004, p.11)92

4.2. A teoria do desenvolvimento cognitivo - o construtivismo cognitivo
de Jean Piaget

Piaget (1972)93 investigou a natureza do desenvolvimento da inteligência
da criança. Por meio de seu método a investigação foi efetuada à luz da
epistemologia genética, na qual o conhecimento é um processo que se constrói
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na medida em que as estruturas mentais e cognitivas se organizam no avançar
da idade.
De acordo com Piaget, o crescimento cognitivo da criança se dá por meio
dos processos de assimilação e acomodação. A assimilação é a incorporação
dos dados da realidade nos esquemas disponíveis no sujeito, é o processo
pelo qual as idéias, pessoas, costumes são incorporadas à atividade do sujeito.
A acomodação é a modificação dos esquemas para assimilar os elementos
novos, é a reestruturação da assimilação. O equilíbrio entre a assimilação e
acomodação é a adaptação à situação. As experiências acomodadas dão
origem a novos esquemas de assimilação e um novo equilíbrio é atingido. O
desenvolvimento da criança é uma “construção” por reequilibrações e
reestruturações sucessivas.
Entendemos que este processo promove constantes enfrentamentos entre
o sujeito e o objeto. O pensamento é obrigado a organizar-se para se adaptar
ao mundo e é justamente nesse processo de organização que ele se
reestrutura num processo de reflexão e passa a entender o objeto e desta
forma constrói seu conhecimento.
A aprendizagem aqui se refere à aquisição de uma resposta particular,
aprendida em função da experiência, seja ela obtida de forma sistemática ou
não.
A estrutura cognitiva é um "mapa" mental interno, um "esquema" ou uma
"rede" de conceitos construídos pelo indivíduo para compreender e responder
às experiências que decorrem dentro do seu meio envolvente.
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Para Piaget a mente é um conjunto de esquemas que se aplicam à
realidade e para que um indivíduo aprenda, é necessário que ele seja o agente
de sua aprendizagem.
A teoria epistemológica de Piaget não é propriamente uma teoria de
aprendizagem, mas uma teoria de desenvolvimento mental; a notoriedade são
seus estudos que o levaram a decifrar quando e porque o conhecimento se
constrói pelas interações.
Spanhol (2007, p 35)

94

discorre que os estudos de Piaget, ligados às

problemáticas da inteligência, ou às de como pode transformar um objeto, dão
o sentido de para se sejam usadas na área da informática. Os estudos de
Piaget têm contribuído para o desenvolvimento da linguagem da programação
e as modalidades de educação que utilizam o computador como ferramenta de
aprendizagem. A tecnologia por meio desta linguagem constrói ferramentas ou
interfaces que facilitam a interação dos conteúdos, estimula a percepção, o
processo cognitivo, motivando a aprendizagem por meio de descobertas.
Vários programas computacionais foram construídos embasados no
construtivismo cognitivo de Piaget, como o sistema de acesso a informação
não-linear (hipertextos), que permite formas diversas de buscar informações e
construir conhecimentos mais adaptáveis às características cognitivas dos
alunos.
A linguagem LOGO95 é mais um dos programas existente caracterizado
como ambiente informático embasado no construtivismo cognitivo Piagetiano.
94
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Neste ambiente o indivíduo constrói os mecanismos do pensamento e os
conhecimentos a partir das interações que tem com seu ambiente psíquico e
social.

4.3. A teoria sóciointeracionista de Vygotsky ou a teoria da mediação

A aprendizagem está relacionada ao desenvolvimento
desde o inicio da vida humana, sendo “um aspecto
necessário
e
universal
do
processo
de
desenvolvimento
das
funções
psicológicas
culturalmente
organizadas
e
especificamente
humanas”.
(VYGOTSKY, 1984, p. 101)96

Os trabalhos de Vygotsky centram-se principalmente na origem social da
inteligência e no estudo dos processos sócio-cognitivos. Essa teoria apóia-se
na concepção de um sujeito interativo que elabora seus conhecimentos sobre
os objetos, em um processo mediado pelo outro. O conhecimento tem gênese
nas relações sociais, sendo produzido na intersubjetividade e marcado por
condições culturais, sociais e históricas.
Diferentemente de Piaget, que supõe a equilibração como sendo um dos
princípios básico para explicar o desenvolvimento cognitivo, Vygotsky tem
como premissa que o desenvolvimento não pode ser entendido sem referência
ao contexto social e cultural em que ocorre.
Segundo Vygotsky, o homem se produz na e pela linguagem, isto é, é na
interação com outros sujeitos que formas de pensar são construídas por meio
da apropriação do saber da comunidade em que está inserido o sujeito. A
96

VYGOTSKY, Lev.S. A formação social da mente. São Paulo. Martins Fontes. 1984.
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relação entre homem e mundo é uma relação mediada, na qual, entre o
homem e o mundo existem elementos que auxiliam a atividade humana. Estes
elementos de mediação são os signos e os instrumentos. O trabalho humano,
que une a natureza ao homem e cria, então, a cultura e a história do homem,
desenvolve a atividade coletiva, as relações sociais e a utilização de
instrumentos. Os instrumentos são utilizados pelo indivíduo, ampliando as
possibilidades de transformar a natureza, sendo assim, um objeto social.
Um dos pilares da teoria de Vygotsky é que os processos mentais
superiores do indivíduo tem origem nos processos sociais. O segundo pilar é a
idéia de que esses processos mentais só podem ser entendidos se
entendermos os instrumentos e signos que os mediam. E o terceiro pilar é
chamado de “método genético-experimental”, por ser usado na análise do
desenvolvimento cognitivo do ser humano.
De acordo com Vygotsky, os processos mentais superiores (pensamento,
linguagem, comportamento próprio) tem origem em processos sociais; o
desenvolvimento cognitivo do ser humano não pode ser entendido sem
referencia ao meio social. Para ele, desenvolvimento cognitivo é a conversão
de relações sociais em funções mentais. O desenvolvimento dos processos
mentais superiores está diretamente relacionado com a mediação operada pela
linguagem. É o sujeito se apropriando das coisas e transformando-as.
A passagem dos processos mentais elementares para as superiores
ocorre, portanto, pela mediação proporcionada pela linguagem.
Vygotsky estabelece uma importante distinção entre significado e sentido:
aquilo que é convencionalmente estabelecido pelo social é o significado do
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signo lingüístico; já o sentido é o signo interpretado pelo sujeito histórico,
dentro de seu tempo, espaço e contexto de vida pessoal e social.
Para ele, a palavra contém em seu significado a possibilidade de analisar
as relações entre pensamento e linguagem. É no significado que o pensamento
e a fala se unem, criando condições para o desenvolvimento do pensamento
lingüístico e da fala intelectual.
Na perspectiva sociointeracionista as interações sociais permitem pensar
um ser humano em constante construção e transformação que, mediante as
interações sociais, conquista e confere novos significados e olhares para a vida
em sociedade. Aqui o objetivo do professor é o de favorecer a convivência
social, estimulando a troca de informações em busca da construção de um
conhecimento coletivo e compartilhado.
Transpondo a perspectiva sóciointeracionista para o uso da informática
educacional, verificamos que a sistematização dos hipertextos e de
ferramentas de comunicação levou à concepção daquilo que hoje chamamos
de Ambientes Virtuais de Aprendizagem
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. Os AVAs permitem a interação dos

professores com os alunos por meio de interfaces específicas e eles têm sido
amplamente defendidos por pesquisadores em educação principalmente ao
explorar as características comunicativas das redes telemáticas e estimular a
autonomia dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Nesta
perspectiva fica sob a responsabilidade do professor a transposição do
conteúdo a ser trabalhado no AVA, a definição de relação entre os conceitos do
domínio, a avaliação contínua do processo de ensino-aprendizagem por meio
do feedback dado pelos estudantes.
97

No capítulo 3 abordamos os Ambientes Virtuais de Aprendizagem.
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Nossa reflexão encontra-se no grande valor que a teoria vygotskiana dá
ao processo de interação entre os sujeitos envolvidos no processo ensinoaprendizagem, às intervenções (mediações) pedagógicas do docente e a
construção do conhecimento pelo aluno. É na interação entre as pessoas que
se constrói o conhecimento.
A apropriação da cultura pelo indivíduo não acontece
de forma passiva: este, ao receber do meio social o
significado convencional de um determinado conceito,
interioriza-o e promove, nele, uma síntese pessoal.
Esta, por sua vez, ocasiona transformações na própria
forma de pensar. É, portanto, com outros sujeitos
humanos que maneiras diversificadas de pensar são
construídas, via apropriação/internalização do saber e
do fazer da comunidade em que o sujeito se insere.
(MARTINS, 1997, p. 119)98

4.4. A aprendizagem significativa de Ausubel

O conhecimento é significativo por definição. É o
produto significativo de um processo psicológico
cognitivo (“saber”) que envolve a interação entre idéias
“logicamente” (culturalmente) significativas, idéias
anteriores (“ancoradas”) relevantes da estrutura
cognitiva particular do aprendiz (ou estrutura dos
conhecimentos deste) e o “mecanismo” mental do
mesmo para aprender de forma significativa ou para
adquirir e reter conhecimentos
(AUSUBEL, 2003, folha de rosto) 99.

A teoria da aprendizagem significativa tem orientação cognitivista, à
medida que busca explicar os processos de aquisição, transformação,

98

MARTINS, João Carlos. Vygotsky e o papel das interações sociais na sala de aula: reconhecer e
desvendar o mundo. In: Série Idéias n. 28. São Paulo: FDE, 1997.
99
AUSUBEL, David. P. Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva. Lisboa:
Plátano, 2003.
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armazenamento, recuperação e emprego das informações, embora considere a
importância dos fatores afetivo-sociais na aprendizagem.
A teoria da aprendizagem significativa possui como primeira idéia
fundamental,

que

cada

indivíduo

possui

um

corpo

organizado

de

conhecimentos, denominado estrutura cognitiva. Essa estrutura cognitiva é a
organização hierarquizada, onde estruturas com significados mais amplos,
gerais, incluem outras com significados específicos, sendo passível de
modificação tanto de conteúdo, quanto de organização, à medida que novas
informações são inseridas estas estabelecem relações com os conhecimentos
ali contidos e provocam as alterações das relações pré-existentes.
A segunda idéia fundamental é que aprendizagem ocorre pelo
relacionamento dos conhecimentos novos, a aprender, com os conhecimentos
já possuídos pelo indivíduo. Existe ai uma associação.
Moreira (1999, p. 13)100 diz que não se trata de simples associação, mas
que a interação entre os aspectos específicos e relevantes da estrutura
cognitiva e as novas informações é integrada à estrutura cognitiva, onde estas
adquirem significados. Durante esses processos os conceitos subsunçores são
aperfeiçoados e a potencialidade para as aprendizagens significativas
construída. Os subsunçores são adquiridos por formação de conceitos e
assimilação. Essa aquisição ocorre de maneira gradual.
Segundo Moreira:

100

MOREIRA, Marco A. A Teoria de Ausubel. In: Aprendizagem Significativa. Brasília: Editora UnB,
1999.
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O “subsunçor” é um conceito, uma idéia, uma
proposição já existente na estrutura cognitiva, capaz
de servir de “ancoradouro” a uma nova informação de
modo que esta adquira, assim, significado para o
indivíduo.
(MOREIRA, 2006. p. 15)101.

É neste “ancoradouro” que se encontra “a essência do processo de
aprendizagem significativa, em que as idéias simbolicamente expressas se
relacionam, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária” (AUSUBEL,
2003. p. 41)102, ou seja, a aprendizagem naturalmente encontra seu caminho,
através de uma construção sem julgamentos. O novo conteúdo constrói uma
rede de significações àquilo que o aprendente já sabe, ou seja, a algum
“aspecto de sua estrutura cognitiva especificamente relevante que pode ser
uma imagem, um conceito ou uma proposição já significativos”. (AUSUBEL,
2003. p. 41)103.
É nesse processo que o educando encontra sentido para toda e
qualquer informação que recebe.

Figura 20 - Rede de Significados

Objeto a ser
aprendido

Estrutura
Cognitiva

Relação por
aproximações

Aprendizagem
Significativa
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MOREIRA, M. A. A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula –
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006.
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AUSUBEL, David. P. Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva. Lisboa:
Plátano, 2003.
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AUSUBEL, David. P. Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva. Lisboa:
Plátano, 2003.
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O homem como ser transformador tem por natureza o prazer de dar
significação às coisas e ao universo. Esse movimento contínuo de significação
está expresso na vida humana, desde o nascimento até a morte. Nesse
processo de significação o homem passa por três pontos específicos.
Primeiramente, vem a assimilação, em que ocorre a internalização da
aprendizagem, ou seja, aquilo que o homem recebe como códigos, conceitos,
etc., são adicionados à estrutura cognitiva por processo de internalização.
Depois, acontece a acomodação, este é o segundo ponto do processo de
significação. Neste, o sujeito transforma o objeto que assimila e, através da
matéria, o conteúdo assimilado obriga o receptor a transformá-lo, ocorrendo
então a acomodação. A organização é o terceiro ponto. Ela é uma operação
mental que tem por objetivo sistematizar o material recebido na estrutura
cognitiva ou rede de conhecimentos. Dessa forma, o processo de significação
se inicia e se estabelece através da coerência entre os conteúdos descobertos
e assimilados.
É importante notar que toda e qualquer aprendizagem seguirá uma
seqüência de prioridades no campo cognitivo do homem, o que para Ausubel
seria um Mapa Conceitual.
Os Mapas Conceituais foram desenvolvidos por Novak in Moraes104 a
partir da Teoria de Ausubel. Novak foi o primeiro a introduzir a avaliação como
um dos elementos do processo ensino-aprendizagem. A construção de Mapas
Conceituais está interligada ao processo de construção e reconstrução do
conhecimento por caminhos idiossincráticos. É um estruturador de conceitos.
104

MORAES, R.M. A Teoria da Aprendizagem Significativa – TAS - N° 34. Ano. 06. Maio / Junho,
2007. – (Construindo Notícias).
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“Esse instrumento encontra-se no grupo de propostas de cunho construtivista,
visto que fornece a atividade do aluno na elaboração e integração de seus
conhecimentos”. (MORAES, 2007. p. 18)105.
De acordo com Ausubel há três tipos de aprendizagem significativa: a
representacional, a de conceitos e a proposicional. É importante abordá-las
individualmente e observar como funcionam na construção dos mapas
conceituais.
A aprendizagem representacional é aquela em que as outras se fazem
dependentes. Por meio dela atribuímos significados a determinados símbolos,
é uma função do símbolo com seu referente. “Os símbolos passam a significar,
para o indivíduo, aquilo que seus referentes significam”. (MOREIRA, 2006, p.
25)106.

mesa e
cadeira

+ mesa e cadeira =

Figura 21 - Aprendizagem Representacional
A aprendizagem de conceitos é também representacional, pois
estabelece conceitos, também representados por conceitos particulares, ou
105

MORAES, R.M. A Teoria da Aprendizagem Significativa – TAS - N° 34. Ano. 06. Maio / Junho,
2007. – (Construindo Notícias).
106
MOREIRA, M. A. A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula –
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006.
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seja, aquela palavra “mesa e cadeira” que se junta ao objeto mesa e cadeira de
forma substantiva e não arbitrária, pode agora, por conceituação representar
qualquer tipo de cadeira em qualquer cidade, região, país, etc.

+

= mesa e cadeira

Figura 22 - Aprendizagem De Conceitos
A aprendizagem proposicional busca constituir o significado de idéias
por proposição e não isoladamente, ou seja, é da junção das partes que o todo
se expressa. Para isso é necessário aprender as partes para compreender o
“todo”. Sobre este aspecto, podemos imaginar um navio, que para ser
construído é necessário uma compreensão de mecânica, física, dimensão, etc.
Ex: o carro é vermelho.
Para se obter o significado geral o aluno necessita saber o que a palavra
“carro” significa e a que objeto ele se relaciona. Isso também serve para a
palavra “vermelho”.
Depois de mapeados os tipos de aprendizagem significativa nos vêm o
questionamento objeto desta pesquisa, o que fazer para encontrar ou perceber
evidências da aprendizagem significativa no trabalho desenvolvido pelo
professor no AVA?
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CAPÍTULO 5 – ESTUDO DE CASO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO
PRETO-UNIRP

Com a promulgação da Portaria do MEC nº. 4.059, de 10 de dezembro
de 2004, que permite que 20% da carga horária total de um curso, seja
oferecida de forma não presencial (semipresencial ou totalmente a distância),
surgiu no Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, a necessidade de todos
os envolvidos com esta modalidade de ensino entender e conhecer o que
significa Educação a Distância, visto que existe uma decisão Institucional para
a oferta desta modalidade de ensino.
E uma maneira de propiciar essa experiência com a EaD, se deu por
meio da implantação da modalidade semipresencial (20%) nos cursos de
graduação da UNIRP, utilizando as Tecnologias de Comunicação e Informação
- TCIs, que permitem prever, na elaboração dos currículos dos cursos, uma
nova dimensão para a aprendizagem, integrando as atividades presenciais
(desenvolvidas nas salas de aula convencionais), as atividades não presenciais
(desenvolvidas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem-, conectados à
Internet, a distância) e de auto-estudo ( exercício da autonomia do aluno), sem
perda de qualidade para o ensino ou para a pesquisa.
A crescente demanda por formação, conhecimento e atualização
ocorrem concomitantemente com a expansão e proliferação das TCIs, o que
coloca essa modalidade como uma alternativa promissora para o atendimento
educacional nesse cenário.
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Durante a capacitação docente do projeto semipresencial (20%) para o
uso do AVA diversos questionamentos surgiram: Meu aluno irá aprender?
Conseguirei ensinar o conteúdo do semestre? Como fica a relação
professor/aluno? A produção de um texto teria os mesmos preceitos de
qualidade de comunicação (clareza, objetividade e sentido de completude) que
o presencial? O aluno mais relapso não vai colar o que os outros disponibilizam
no fórum? As avaliações on-line terão validade? Ao compartilhar textos não vou
deixar meu aluno preguiçoso? A Instituição deseja alunos pesquisadores...
Como estas parafernálias tecnológicas desenvolverão isto? Será possível?
Como irei controlar a presença? Como tenho certeza que foi o aluno que fez?
Posso

usar

o

AVA

nas

disciplinas

presenciais

com

suporte

para

aprendizagem? Entre tantas outras ansiedades...
Ao

explicarmos

as

funcionalidades

do

Ambiente

Virtual

de

Aprendizagem da UNIRP, conversamos a respeito da interação e da mediação
pedagógica no AVA.

Veio mais um questionamento: é possível fazer a

mediação pedagógica em um AVA? É diferente do presencial? Quais os
recursos que este ambiente tem? Quais as interfaces que poderão favorecer a
interação e a mediação pedagógica?
Os debates foram intensos, ricos e, ao final, conduziram a uma
compreensão da relevância de se fazer um estudo de como se processa a
aprendizagem em um AVA e de que maneira a interação e a mediação
pedagógica realizada pelo professor contribui para a construção do
conhecimento.
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Durante o processo de acompanhamento e análise do comportamento
da modalidade implantada, verificamos que o desempenho dos alunos em
algumas disciplinas estava muito baixo.
Novas inquietações surgiram: O que pode estar ocorrendo? Os
professores não se adaptaram a nova metodologia de ensino? Os alunos não
se adaptaram? O professor tem mediado o fórum? Tem compartilhado
documentos adequados? O banco de questões tem qual função? Os processos
têm sido mediados adequadamente? A interação com o ambiente/professor e
aluno está ocorrendo?

As disciplinas eleitas foram analisadas em suas

características? O uso do AVA poderá comprometer o aprendizado?
A análise dos registros dos dados demonstrava que em outras
disciplinas o desempenho não tinha piorado, ao contrário, tinha melhorado.
Os alunos começaram a encaminhar por meio da interface Ouvidoria
questionamentos acerca da modalidade semipresencial, da atuação do
professor na disciplina; que não obtinham respostas dos documentos postados;
que não sabiam se as respostas dadas no fórum estavam corretas;
documentos compartilhados não eram tratados em sala de aula; que estavam
perdidos quantos aos procedimentos...etc.
Diante de tantos questionamentos, chamamos os professores que
ministravam disciplinas na modalidade semipresencial para uma nova
capacitação para o uso do AVA e discutimos as dificuldades enfrentadas e os
dados coletados. Muitos professores colocaram suas dificuldades pessoais
com a informática e sua não adaptação à nova metodologia de ensino em usar
o AVA, a sua descredibilidade no uso do ambiente.
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Sentimos necessidade neste momento de realizar reuniões com os
Coordenadores de Curso, onde questionamos de que forma foram eleitas e
quais os critérios para a escolha das disciplinas da Matriz Curricular que eram
oferecidas na modalidade semipresencial.
Obtivemos respostas variadas:
a) foi instituído que se aplicasse por volta de 17% na Matriz
Curricular;
b) o colegiado de curso optou;
c) achamos que seria viável;
d) pensamos ter compreendido o processo na capacitação inicial;
e) verificamos que o uso do AVA demanda mais tempo;
f)

acreditamos que a característica da disciplina permitia;

g) não houve adaptação do professor.

Em face à necessidade de reformulação das Matrizes Curriculares dos
Cursos, convocamos os colegiados de Curso para uma análise das disciplinas
na modalidade semipresencial.
Diante da colocação feita pelo Colegiado de Curso, agendamos diversas
reuniões com os alunos representantes de classe de todos os Cursos o que
nos permitiu mapear que os professores que não realizavam as intervenções
necessárias durante o uso do fórum, não mediando pedagogicamente às
respostas dadas, e que assim, deixavam os espaços de interação com o aluno
muito a desejar, gerando insatisfação e desconforto perante a disciplina.
Este processo de interlocução com os alunos disparou a necessidade de
se realizar a reformulação da Matriz Curricular. Nova capacitação foi realizada
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com os docentes e um debate foi instituído para a verificação das dificuldades
encontradas. Mais uma vez ficou claro que a adaptação do professor ao uso do
AVA, promovia perda no processo ensino-aprendizagem e por conseqüência
na qualidade do Curso.
Constatou-se que a necessidade da readequação da Matriz Curricular
baseada na característica da disciplina apresentava um grau menor de
dificuldade para o desenvolvimento do trabalho, mas que a adaptação e a
metodologia do professor ao uso do AVA, principalmente nos fóruns, perfaziam
em grande parte o insucesso da disciplina e a insatisfação dos alunos.
A readequação da Matriz Curricular ocorreu no primeiro semestre de
2008, dois anos após a implantação da modalidade semipresencial na
Instituição, visando os processos de ensino e aprendizagem dos alunos.
Desta forma, com a trajetória alterada, algumas disciplinas aparecem por
determinado tempo em nossos registros e depois dão lugar a outras.
As capacitações continuam ocorrendo a cada semestre e é grande o
número de docentes das “disciplinas regulares” que também utilizam o AVA
para complementar as aulas. O uso do fórum hoje é bastante acentuado.
Atualmente a UNIRP possui em todos os seus Cursos de Graduação
289 disciplinas na modalidade semipresencial.

5..1. A Capacitação para o uso do AVA
Desde 2006, a UNIRP vem capacitando seus professores para o uso do
Ambiente Virtual de Aprendizagem. O Processo de Capacitação perpassou por
diversos caminhos, buscando atender as necessidades que se fizeram
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necessárias ao bom desenvolvimento da disciplina e visando privilegiar a
aprendizagem dos alunos envolvidos na modalidade semipresencial dos
Cursos da UNIRP.
As capacitações visaram principalmente subsidiar os professores nos
referenciais teóricos e buscando bases metodológicas para a construção de
competências para um professor mediador de processos cognitivos.
Conteúdos abordados nas Capacitações:
Primeiro Módulo: Fundamentação Teórica


O que Educação a Distância?



O que é a modalidade semipresencial?



O que é um Ambiente Virtual de Aprendizagem?



O que é interação/interatividade em um AVA?



Mediação Pedagógica no AVA: algumas leituras.

Segundo Módulo: O AVA UNIRP


estruturas e funcionalidades



processo de adaptação do AVA à realidade Institucional.



ferramentas básicas: quais são e como usá-las?

Terceiro Módulo: Estratégias didático-pedagógicas para o professor
trabalhar com as mídias disponíveis no AVA UNIRP


relação entre estratégias de aprendizagem e atividades
propostas no AVA.



metodologia pedagógica para utilização do AVA.



processo de elaboração de material para compartilhar.



princípios para elaborar atividades nas interfaces do AVA.



fórum: como mediar as inserções realizadas pelos alunos.
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banco de questões: avaliações objetivas: como inserí-las
no AVA?



banco de questões: recurso de autoavaliação para o aluno?

5.2. Metodologia da análise
A análise deste trabalho teve como referência o desempenho dos
alunos nas disciplinas semipresencial, comparando os registros antes da
implantação e pós - implantação da modalidade semipresencial, onde o uso do
AVA faz uma porcentagem significativa (50%) da carga horária das disciplinas
analisadas.
A coleta de dados foi realizada por meio de análise direta dos registros
das interfaces do AVA, do desempenho geral dos alunos nas disciplinas na
modalidade semipresencial da Matriz Curricular dos Cursos de Graduação.
Elegemos o Curso de Matemática para fazer a análise dos dados.

5.3. Análise dos dados
A análise visa interpretar e discutir os dados sob a ótica da contribuição
da interação/interatividade e a mediação pedagógica para a aprendizagem
significativa no AVA.

5.4. O Mapeamento das disciplinas
Destacamos nos capítulos anteriores desta pesquisa, que a Instituição
implantou em 2006 a modalidade semipresencial. Para a análise dos dados de
desempenho dos alunos, escolhemos 10 disciplinas do Curso de Matemática
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no ano de 2009.

O ano de 2009 foi tomado como base de análise, sem

prejuízo dos anos que ficaram à parte (2006, 2007 e 2008).
Buscando validar o processo de escolha do ano de 2009, tomamos dois
caminhos: primeiro, partirmos da premissa que o tempo de adaptação dos
alunos ao uso do ambiente, assim como o professor de incorporar-se à
metodologia do ensino virtualizado, era considerável. E em segundo, fizemos a
média geral dos anos desprezados e verificamos que elas não diferiam da
amostra analisada.

5.5. Análise das atividades disponibilizadas pelos professores.
A amostra considera 10 disciplinas do Curso de Matemática, a saber:
 Cálculo Diferencial e Integral II - Professor A;
 Cálculo Numérico - Professor B;
 Computação para o Ensino de Matemática - Professor C;
 Didática - Professor D;
 Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico - Professor E;
 Física I - Professor F1;
 Física II - Professor F2;
 Laboratório de Computação - Professor G;
 Matemática Financeira - Professor H;
 Psicologia da Educação - Professor I

As disciplinas Física I e Física II são ministradas pelo mesmo professor.
Para a elaboração desta análise nominamos os professores por letras:
ex. Professor A, e os agrupamos em duas categorias:
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os

que

aceitam

Aprendizagem,

como

o

uso

do

instrumento

Ambiente
de

Virtual

ensino

e

de
de

aprendizagem; e


os que não aceitam o uso do Ambiente Virtual de

Aprendizagem, como instrumento de ensino e de aprendizagem.

5.5.1. Grupo de professores que aceitam o uso do Ambiente Virtual de
Aprendizagem, como instrumento de ensino e de aprendizagem

Os dados aqui apresentados são compostos por dois instrumentos: 1)
registro do banco de dados do sistema UNIRP, e 2) registros das reuniões
realizadas com os professores, colegiados de curso e com representantes de
turma.
Os registros compõem o processo de acompanhamento e análise do
comportamento da modalidade implantada e refletem a nossa busca por um
ensino que possibilite ao aluno sua formação integral por meio das construções
que faz ao longo de seu percurso acadêmico.
Refletindo sob a perspectiva sociointeracionista, entendemos que o
aluno está em constante construção e transformação e que, mediante as
interações sociais, conquista e constrói novos significados e olhares para a sua
vida em sociedade.
Nossa reflexão sustenta-se no processo de interação entre os sujeitos
envolvidos no processo ensino-aprendizagem, às intervenções (mediações)
pedagógicas do docente e a construção do conhecimento pelo aluno.
Com este olhar é que analisaremos os dados coletados e a ação
pedagógica desenvolvida pelo professor.
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Os Professores A, D, E, G e H utilizam todos os recursos do AVA,
fazem a mediação do fórum, discutem presencialmente a resolução dos
exercícios compartilhados e do banco de questões. Possuem interação com o
ambiente e com os alunos.

Disponibilizam documentos na interface

Documentos Compartilhados visando o conhecimento prévio do aluno acerca
do assunto a ser discutido em sala de aula, e desenvolver os preceitos de
qualidade de comunicação (clareza, objetividade e sentido de completude).
Com relação ao fórum, a mediação pedagógica realizada nos permitiu
levantar alguns aspectos relevantes: 1) a interação entre os sujeitos da
aprendizagem tem possibilitado que o aluno construa seu conhecimento; 2) a
reflexão do aluno à resposta postada tem oportunizado a qualidade da
comunicação; 3) A escrita dos alunos melhorou por conta da intervenção do
professor, bem como a interpretação de textos; 4) o fato do professor realizar a
leitura das respostas postadas e intervir no fórum, bloqueou a atitude de alunos
que usavam a “técnica do recorta/cola” do colega anterior, levando –os assim a
refletir

acerca

das

resposta

a

serem

postadas;

5)

oportunizou

o

desenvolvimento de disciplina de estudos; 5) a autonomia de pesquisa.
Buscando nos embasar em nossos aportes teóricos, refletimos acerca
de Masetto (2006, p. 145)107, que cita algumas características da mediação
pedagógica a ser exercida pelo professor: 1) dialogar permanentemente de
acordo com que acontece no momento; 2) trocar experiências; 3) debater
dúvidas, questões ou problemas; 4) apresentar perguntas orientadoras; 5)
orientar carências e dificuldades técnicas ou de conhecimento quando o
aprendiz não consegue encaminhá-las sozinho; 6) garantir a dinâmica do
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Pedagógica. Campinas, SP: PAPIRUS, 12ª ed., 2006.
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processo de aprendizagem; propor situações – problemas e desafios; 7)
desencadear e incentivar reflexões; 8) criar intercâmbio entre a aprendizagem
e a sociedade real onde nos encontramos, nos mais diferentes aspectos; 9)
colaborar para estabelecer conexões entre o conhecimento adquirido e novos
conceitos; 10) cooperar para que o aprendiz use e comande as novas
tecnologias para suas aprendizagens e não seja comandado por elas ou por
quem as tenha programado; 11) colaborar para que se aprenda a comunicar
conhecimentos seja por meios convencionais, seja por meio de novas
tecnologias.
O banco de questões é usado como instrumento de autoavaliação do
aluno. Ao realizar a atividade proposta o aluno possui um tempo determinado
para responder e a sua conclusão possui um relatório completo com a
quantidade de acertos e as respostas corretas das questões que errou. Os
professores têm trabalhado em sala de aula retirando as dúvidas, buscando
sanar as falhas no processo de aprendizagem dos conteúdos ministrados,
fazendo a análise dos erros.
Entendemos que ao agir sob a resolução das dúvidas o professor
viabiliza um processo de ensino e de aprendizagem proporcionando uma
interação entre os sujeitos que ensinam e sujeitos que aprendem e um objeto a
ser conhecido. No sentido epistemológico, sujeitos em diferentes níveis de
conhecimento interagindo para apropriar-se de um objeto de conhecimento,
para desvelar um fato ou um fenômeno, ressignificando conceitos, construindo
conhecimento.
Vejamos a Tabela 3, que contém os dados coletados das falas dos
professores, durante as reuniões e capacitações realizadas. Estão também
109

impressas nesses registros conversas individuais, visando pormenorizar e
situar as situações de ensino que estavam ocorrendo no Ambiente Virtual de
Aprendizagem.
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Tabela 3 - Grupo de professores que aceitam o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem, como instrumento de ensino e de aprendizagem:
Professores A, D, E, G e H
Característica do
Fórum UNIRP
Só o professor
pode postar e fazer
interferências.
Disciplina

Cálculo
Diferencial e
Integral II
Professor A
Didática
Professor D

Característica do
Documentos
Compartilhados
UNIRP
Permite a postagem de
apostilas,
textos,
vídeos, exercícios com
fórmulas, etc.

Como o professor
utiliza
Fórum

Como o professor
utiliza
Documentos
Compartilhados

Faz
as
intervenções nas
respostas
postadas
pelos
alunos.

Compartilha
documentos em forma
de lista de exercícios.
Discute os exercícios
nos
momentos
presenciais.
Compartilha
documentos relativos à
aula a ser ministrada,
visando antecipar a
leitura do aluno.

Disponibiliza
semanalmente um
fórum fazendo as
intervenções
necessárias.

Característica do Banco de
Questões UNIRP
Permite questões objetivas e
de lacunas. O sistema permite
o uso de fórmulas e símbolos.
O aluno obtém o resultado de
número de acertos após a
conclusão e tem acesso a
resposta correta se não
acertou.
Como o professor utiliza
Banco de Questões

Organiza banco de questões
de acordo com o conteúdo
ministrado. Verifica com os
alunos
as
dificuldades
encontradas e resolve na sala
retirando assim, as dúvidas.
Organiza banco de questões
de acordo com o conteúdo
ministrado. Verifica com os
alunos
as
dificuldades
encontradas e resolve na sala
retirando as dúvidas.

Percepção do Professor ao
uso do AVA

Média
Geral
do Ano
de
2009
Curso
Híbrido

É uma disciplina que tem
como característica ser difícil
para os alunos. O uso do
AVA não interferiu na
disciplina.
Realiza todas as atividades
e busca dinamizá-las. Gosta
muito de usar o AVA, e diz
percebeu
mudanças
significativa
nos
alunos
como: a
autonomia e a
disciplina de estudo.

Média Geral
do Ano de
2005
Curso
Presencial

6.34

6.10

9,36

8,00
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Característica do
Fórum UNIRP
Só o professor
pode postar e fazer
interferências.
Disciplina

Estrutura e
Funcionamento
do Ensino
Básico
Professor E
Laboratório de
Computação
Professor G

Característica do
Documentos
Compartilhados
UNIRP
Permite a postagem de
apostilas,
textos,
vídeos, exercícios com
fórmulas, etc.

Como o professor
utiliza
Fórum

Como o professor
utiliza
Documentos
Compartilhados

Disponibiliza
por
semana um fórum
e faz a mediação
das
respostas
postadas.
Disponibiliza
diversos
fóruns
durante
o
semestre, faz as
intervenções.

Compartilha
documentos relativos à
aula a ser ministrada,
antecipando as leituras
dos alunos.
Compartilha
os
documentos, indicando
para os alunos a
necessidade do préestudo.

Característica do Banco de
Questões UNIRP
Permite questões objetivas e
de lacunas. O sistema permite
o uso de fórmulas e símbolos.
O aluno obtém o resultado de
número de acertos após a
conclusão e tem acesso a
resposta correta se não
acertou.
Como o professor utiliza
Banco de Questões

Organiza banco de questões.
Verifica com os alunos as
dificuldades encontradas e
resolve na sala retirando as
dúvidas.
O banco de questões é usado
como
instrumento
de
avaliação.

Percepção do Professor ao
uso do AVA

Média
Geral
do Ano
de
2009
Curso
Híbrido

Gosta de usar o AVA. Sente
sua aula mais dinâmica e
atual. Contextualiza o ensino
por meio de incentivo de
pesquisas na internet.
A disciplina é trabalhada no
Laboratório e o uso do AVA
complementou o ensino. O
fórum e o banco de questões
são instrumentos usados no
processo avaliativo. Ele vai
para o laboratório com os
alunos,
disponibiliza
as
questões e os alunos
respondem ali na sua frente.
Quando todos terminam,
sabem quantas acertaram e
o que erraram, ele aproveita
o momento para já retirar as
dúvidas dos alunos.

Média Geral
do Ano de
2005
Curso
Presencial

8,24

8,00

7,32

7,09
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Característica do
Fórum UNIRP
Só o professor
pode postar e fazer
interferências.
Disciplina

Matemática
Financeira
Professor H

Característica do
Documentos
Compartilhados
UNIRP
Permite a postagem de
apostilas,
textos,
vídeos, exercícios com
fórmulas, etc.

Como o professor
utiliza
Fórum

Como o professor
utiliza
Documentos
Compartilhados

Disponibiliza
semanalmente um
fórum e faz a
mediação.

Compartilha
documentos relativos à
aula a ser ministrada
ou listas de exercícios.

Característica do Banco de
Questões UNIRP
Permite questões objetivas e
de lacunas. O sistema permite
o uso de fórmulas e símbolos.
O aluno obtém o resultado de
número de acertos após a
conclusão e tem acesso a
resposta correta se não
acertou.
Como o professor utiliza
Banco de Questões

Usa o banco de questões
como
instrumento
de
autoavaliação para o aluno.

Percepção do Professor ao
uso do AVA

Média
Geral
do Ano
de
2009
Curso
Híbrido

“Gosto de usar o AVA. O
fórum
é
interessante,
quando intercedemos, pois,
parece que o conteúdo fica
claro para o aluno. O
compartilhamento oportuniza
ao meu aluno, antecipar as
leituras.
O
banco
de
questões é muito bom para o
aluno
perceber
suas
deficiências.”

8,21

Média Geral
do Ano de
2005
Curso
Presencial

7,79
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5.5.1.1. Análise do desempenho geral dos alunos nos anos 2009 e
2005

A análise dos dados demonstra que a média geral da disciplina do
Professor A subiu 1,03%, do Professor D subiu 1,17%, do Professor E subiu
1,03%, do Professor G subiu 1,03%, e do Professor H subiu 1,05%.
A disciplina do Professor A, apesar de realizar as mediações
necessárias

em

todas

as

interfaces

do

AVA

(fórum,

documentos

compartilhados e banco de questões), continua com alto índice de reprovação,
visto que, a média geral dos alunos é 6,34 e a média de aprovação da
Instituição é 7,0. O professor iniciou neste semestre de 2011, na modalidade
semipresencial, um curso de extensão de nivelamento de matemática básica.

Tabela 4 –

Percentual de crescimento entre os anos de 2009 e 2005

Disciplina/Professor

Média 2009

O Percentual

Média 2005

cresceu entre
2005 e 2009
%
Professor A

6,34

1,03%

6,10

Professor D

9,36

1,17%

8,00

Professor E

8,24

1,03%

8,00

Professor G

7,32

1,03%

7,09

Professor H

8,21

1,05%

7,79

Os dados da tabela demonstram que é pequeno o percentual de
crescimento na média geral dos alunos, em média 1,06%%, mas, quando
pensamos no processo de ensino e de aprendizagem, enxergamos um ganho
real para o aprendizado dos alunos.
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Entendemos que o reflexo (bastante visível no Gráfico 1) de aumento
na média geral da turma, significa que os professores possibilitaram por meio
das ações de mediação e interação no ambiente, uma aprendizagem
significativa para os alunos.
No capítulo 4 desta pesquisa, apresentamos um esquema de uma rede
de significados, que nos remete ao processo de construção do conhecimento
que o aluno percorre ao desenvolver as atividades propostas pelos
professores. Os professores por sua vez, ao inserir e mediar às atividades
disponibilizadas no AVA imprime suas intencionalidades pedagógicas.
Vejamos o Gráfico 1 que possibilita olhar a melhoria no desempenho
dos alunos e consequentemente no processo de aprendizagem.

Gráfico 1 – Desempenho dos alunos em disciplinas semipresenciais
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5.5.2. Grupo de professores que não aceitam o uso do Ambiente
Virtual de Aprendizagem, como instrumento de ensino e de aprendizagem

Como dito anteriormente os dados apresentados são compostos por
dois instrumentos: 1) registro do banco de dados do sistema UNIRP, e 2)
registros das reuniões realizadas com os professores, colegiados de curso e
com representantes de turma.
Nossa olhar, continua sustentado, no processo de interação entre os
sujeitos envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem. Crendo que a
mediação pedagógica do professor e a construção do conhecimento pelo aluno
são essenciais para uma aprendizagem significativa. E é com esse olhar que
analisaremos o grupo de docentes que não aceitam o uso do Ambiente Virtual
de Aprendizagem, como instrumento de ensino e de aprendizagem.
Os Professores B, C, F e I, não acreditam no uso do ambiente como
instrumento de ensino e de aprendizagem, cumprem todas as atividades
previstas para a modalidade, usando todas as interfaces do AVA. Postam
fórum, compartilham documentos e disponibilizam banco de questões. Não
privilegiam o processo de mediação nem de interação no AVA. Alegam que
gostam de suas aulas presenciais.
Temos consciência que todo ato educativo é um processo interativo
entre o aluno, o objeto de conhecimento e o professor. Assim, nas mais
diversas perspectivas do ato educacional encontram-se a intencionalidade,
permeando a comunicação, a interação e a significação na construção do
conhecimento, destacando-se aí, o papel do professor com relação da ação a
ser adotada.
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Nesse sentido, compreendemos a mediação pedagógica como a ação
de intervenção no aprendizado do sujeito, seja presencial ou por meio do AVA.
Essa ação de mediação é concretizada essencialmente pelo professor, por
meio de signos e de instrumentos auxiliares, que conduzirão alunos e
professores na prática educativa.
Os Professores B, C, F e I, privilegiaram os processos de ensino e de
aprendizagem, mediando pedagogicamente todas as atividades propostas na
sala de aula, promovendo o feedback necessários aos alunos.
Temos o olhar nesta situação que o processo ficou em alguns aspectos
prejudicados, pois no AVA os alunos ficaram sem respostas e os espaços
destinados ao estudo ficaram em aberto.
Em contraposição a esta ausência no espaço virtual, os professores
privilegiaram o processo de ensino e aprendizagem de modo formal (sala de
aula), oportunizando trocas, bem como dar significado às relações pedagógicas
vivenciadas pelos alunos.
Na sala de aula, temos um processo interativo, em que alunos e
professores podem conversar, discutir, levantar hipóteses, trocar idéias, tudo
simultaneamente. Nesses casos, o professor tem papel fundamental sem,
porém, se tornar o centro do processo. Além disso, ele possui um dos
instrumentos fundamentais para o processo de mediação pedagógica, a fala.
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Tabela 5 - Grupo de professores que não aceitam o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem, como instrumento de ensino e de
aprendizagem: Professores B, C, F e I
Característica do
Fórum UNIRP
Só o professor
pode postar e
fazer
interferências.

Característica do
Documentos
Compartilhados UNIRP
Permite a postagem de
apostilas, textos, vídeos,
exercícios com fórmulas,
etc.

Disciplina

Como o
professor utiliza
Fórum

Cálculo
Numérico
Professor B

Computação
para o Ensino
de Matemática
Professor C

Como o professor
utiliza
Documentos
Compartilhados

Característica do Banco
de Questões UNIRP
Permite questões objetivas
e de lacunas. O sistema
permite o uso de fórmulas
e símbolos. O aluno obtém
o resultado de número de
acertos após a conclusão
e tem acesso a resposta
correta se não acertou.
Como o professor utiliza
Banco de Questões

Posta o fórum
para cumprir a
obrigação. Não
faz a mediação
pedagógica.

Compartilha lista de
exercícios e as
respostas. Retira a
dúvida das questões que
apresenta maior grau de
dificuldade nos
momentos presenciais.

Posta em média 3 ou 4
exercícios. É para a
autoavaliação do aluno.

Disponibiliza o
fórum. Não faz
intervenções.

Compartilha alguns
documentos de forma
esporádica.

Não usa o banco de
questões.

Percepção do Professor ao uso
do AVA

Média
Geral
do Ano
de
2009
Curso
Híbrido

É uma disciplina muito difícil e que
opta por dar mais ênfase na sala
de aulas em discussões paralelas
ao disponibilizado. Privilegia mais
exercícios na sala, pois assim, “tem
certeza que foi aluno que
resolveu.” Com relação ao banco
de questões diz que: “quando o
aluno resolve, já possui a resposta
correta.” Não gosta de usar o AVA.
Não acredita que pode ensinar por
meio do AVA. Gosta da sua aula
presencial. Fez duas capacitações,
mas não se adapta a modalidade

Média
Geral do
Ano de
2005
Curso
Presencial

6,96

7.81

8,82

8,96
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Característica
do Fórum
UNIRP

Disciplina

Só o professor
pode postar e
fazer
interferências.

Como o
professor
utiliza
Fórum
Física I
Professor
F1

Posta Fórum,
mas não faz
intervenções.

Característica do
Documentos
Compartilhados
UNIRP
Permite a postagem
de apostilas, textos,
vídeos,
exercícios
com fórmulas, etc.

Como o professor
utiliza
Documentos
Compartilhados
Compartilha lista de
exercícios e as
respostas.

Característica do Banco
de Questões UNIRP
Permite questões objetivas
e de lacunas. O sistema
permite o uso de fórmulas
e símbolos. O aluno obtém
o resultado de número de
acertos após a conclusão e
tem acesso a resposta
correta se não acertou.
Como o professor utiliza
Banco de Questões

No banco de questões
disponibiliza algumas
questões.

Física II
Professor
F2

Psicologia
da
Educação
Professor I

Disponibiliza um
fórum por mês.
Não faz a
intervenção.

Compartilha
documentos.

Faz o banco de questões
com dois questionamentos.

Percepção do Professor ao uso do AVA

Média
Geral
do Ano
de
2009
Curso
Híbrido

Média
Geral do
Ano de
2005
Curso
Presencial

Considera a disciplina de “alta complexidade” e que
o AVA prejudica o aprendizado. Diz que os alunos
já encontram dificuldades no presencial e as notas
são baixas, imagine assim distante. Disponibiliza as
atividades por compromisso da modalidade e que
apesar das capacitações recebidas, não se adapta
a modalidade. Privilegia as atividades realizadas
em sala de aula. Com relação ao banco de
questões: “se o aluno solicitar explicação ele dá,
pois eles já têm a resposta correta”

5,16

6,85

6,28

7,75

Assumiu a disciplina em 2009. Cumpre com as
atividades previstas para a modalidade para não
ser advertido.
O conteúdo da disciplina é
trabalhado na sala de aula. Os documentos
compartilhados são usados para os alunos “terem a
impressão do texto e daí ele não precisa deixar no
Xerox”. Não exige a leitura antecipada, pois “sabe
que eles não irão fazer”. Posta um banco de
questões com dois questionamentos e que não usa
para sua avaliação, e não comenta, pois os alunos
já possuem a resposta correta. Contra totalmente
essa modalidade

6,46

8,0
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5.5.2.1. Análise do desempenho geral dos alunos nos anos 2009 e
2005

Verificamos aqui que a média geral dos alunos da disciplina do
Professor B caiu em 0,89%, do Professor C em 0,98%, do Professor F1 em
0,75%, do Professor F2 em 0,81%%, do Professor I em 0,80%.
A análise dos dados coletados demonstra que apesar das médias das
disciplinas terem caído entre o ano de 2005 e 2009, não apresentam mudanças
significativas e o não uso coreto do Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Os Professores B, C, F e I não fazem as intervenções no AVA, mas,
fazem o processo de interação com os alunos nos momentos presenciais.
Vejamos a tabela a seguir com os dados coletados:

Tabela 6 –

Percentual de crescimento entre os anos de 2009 e 2005

Disciplina/Professor

Média

O Percentual caiu

Média

2009

entre 2005 e 2009

2005

%
Professor B

6,96

0,89%,

7,81

Professor C

8,82

0,98%

8,96

Professor F1

5,16

0,75%

6,85

Professor F2

6,28

0,81%

7,75

Professor I

6.46

0,80%

8,00

Aqui também, os dados da tabela demonstram que é pequeno o
percentual de rebaixamento na média geral dos alunos, em média 0,84%, mas,
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quando estendemos nosso olhar para o processo de ensino e de
aprendizagem, entendemos ser pior a situação.
Este grupo de professores usou o Ambiente Virtual de Aprendizagem,
somente como um depositório de conteúdos. Depois buscaram trabalhar as
atividades

disponibilizadas

no

AVA

presencialmente,

privilegiando

os

processos de ensino e de aprendizagem, mediando pedagogicamente todas as
atividades propostas, promovendo o feedback que julgaram necessários aos
alunos.
As inquietações voltam... se a disciplina é semipresencial e tem sua
carga horária distribuída em 50% presencial e 50% no AVA, o que o professor
fez com o conteúdo a ser trabalhado no semestre?
O fato de ter trabalhado as atividades prevista para o AVA, em sala de
aula, promoveu a queda da média geral dos alunos e essa visibilidade fica
demonstra que o processo de aprendizagem ficou prejudicado e os alunos
também.
Vejamos a seguir o Gráfico 2, a visibilidade da diferença na média
geral. Dados que nos mobilizam a refletir, que se a aprendizagem é um
processo ativo, construtivo e integrado e provoca uma transformação
qualitativa na estrutura mental daquele que aprende, então se não ocorreu
integração entre os elementos constitutivos dessa aprendizagem, o processo
foi falho e desencadeou a não construção do conhecimento pelo aluno.
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Gráfico 2 – Desempenho dos alunos em disciplinas semipresenciais

Média Geral dos Alunos

Desempenho dos alunos / Professores que
não aceitam o Ambiente Virtual de
Aprendizagem, como instrumento de
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo principal explorar como se processa a
aprendizagem por meio dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, e
estabelecer um referencial metodológico visando subsidiar professores que
venham a utilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem na Instituição.
Entendemos que mesmo que um referencial metodológico seja
construído, cada ser humano é portador de conhecimentos que nascem
consigo e de conhecimentos que se desenvolvem no processo de maturação
devido ao contato com novas experiências, e isso as tornam imbuídas de
habilidades e tem suas especificidades e por consequência, cada professor
tem seu estilo próprio de ensinar. O estilo de ensinar vem acompanhado da
concepção pedagógica que este professor tem, e em que referenciais teóricos
ele aporta essa concepção.
Ao mesmo tempo reconhecemos que cada aluno tem sua maneira de
construir seu conhecimento, seu tempo e maturação de crescimento.
Considerando-se que a aprendizagem humana seja um processo que
apresenta múltiplas facetas, e que para que o processo ensino-aprendizagem
ocorra é necessário que haja interação entre sujeitos que ensinam e sujeitos
que aprendem e um objeto a ser conhecido. No sentido epistemológico,
sujeitos em diferentes níveis de conhecimento interagindo para apropriar-se de
um objeto de conhecimento, para desvelar um fato ou um fenômeno,
ressignificando conceitos, construindo conhecimento.
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Este diálogo entre os atores envolvidos no processo educativo pode
contribuir para a construção de laços e para o desenvolvimento de uma postura
para a construção conjunta do conhecimento.
Sob esse ponto de vista, consideramos que uma atividade de
aprendizagem, desenvolvida no AVA refere-se a algo mais profundo do que
depositar um conjunto de tarefas a serem cumpridas.
A análise do grupo de professores que não aceitam o uso do Ambiente
Virtual de Aprendizagem, como instrumento de ensino e de aprendizagem
(Professores B, C, F e I), demonstrou que somente usaram o AVA como um
depositório de conteúdos. Eles não “abriram mão” das concepções préexistentes e deixaram de privilegiar a concepção de um professor que facilita,
promove e motivada à aprendizagem no AVA, deixando assim de fazer a ponte
entre os conteúdos/ ambiente/alunos. A ausência da mediação e da interação
desprivilegiou a possibilidade de se criar novas dinâmica de formação com uso
da tecnologia e de fazer confrontamentos de saberes diferenciados dos
habituais.
Evidenciou-se a necessidade de se trabalhar mais com esses
professores, fazendo com que percebam e considerem o potencial que o uso
da tecnologia pode oferecer para o trabalho colaborativo.
Já o grupo de professores que aceitaram o uso do Ambiente Virtual de
Aprendizagem, como instrumento de ensino e de aprendizagem (Professores
A, D, E, G e H), explorou todas as possibilidades que as interfaces do AVA
permitiram.
Os professores mediatizaram e dinamizaram o processo de construção
do conhecimento, por meio da mediação pedagógica entre os alunos e os
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objetos de conhecimento e o AVA. O processo de mediatizar teve a ver com a
forma: 1) de apresentação do conteúdo postado na interface documentos
compartilhados; 2) de coleta e processamento das respostas dadas nos fóruns;
3) da relação e discussão acerca das questões disponibilizadas no banco de
questões, até chegar a produzir um conhecimento que tivesse significado para
o aluno.
Ressaltamos que refletimos sobre as razões pelas quais os professores
agiram de forma tão diferente no processo de mediação e interação no AVA e
de que forma o processo de ensino e de aprendizagem assumiu a interface
significativa para os alunos.
Nesta pesquisa, ficou demonstrado que professor que não interfere nos
fóruns, não relaciona o conteúdo compartilhado com o apresentado em sala de
aula, que não utiliza os relatórios que o banco de questões fornece (serve para
corrigir sua rota de ensino, enxergar as dificuldades dos alunos) deixa de
privilegiar o processo de aprendizagem.
Assim, os dados desta pesquisa nos fazem pensar que estamos diante
de variados tipos de mediação pedagógica e de interação e que a
compreensão dessas diferenças é reveladora e pode nos ajudar a refletir e
encaminhar novas propostas de ações pedagógicas, principalmente, se
pensarmos em ações relacionadas à formação dos futuros professores que
possam vir a usar as tecnologias da comunicação.
Acreditamos que estudos futuros acerca da mediação pedagógica e da
interação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem poderão contribuir para a
reflexão e melhoria da própria ação pedagógica.
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Para finalizar, deixo aqui uma inquietação para o futuro: o conteúdo de
uma disciplina está vinculado à carga horária e é distribuído ao longo do
semestre. Se a modalidade semipresencial tem sua carga horária subdividida
50% presencial e 50% no AVA, o que fez o professor que não mediou e não
interagiu com o aluno no AVA, com o conteúdo a ser ministrado?
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