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UNIDADE 1



BIBLIOTECA DE ÍCONES

Reflexão – Sinaliza que uma atividade reflexiva será desenvolvida. Para isso, 
sugerimos que leia a questão feita e anote o que você pensa a respeito da abor-
dagem, antes de qualquer assimilação de novos conhecimentos. Você pode 
convidar seus colegas para debates, questionar a equipe de tutoria e docentes 
(usando a ferramenta mensagem ou fórum). No final do processo, faça uma sín-

tese das ideias resultantes das novas abordagens que você assimilou e/ou construiu, de forma 
a se preparar para responder perguntas ou questionamentos sobre o assunto refletido. 

Pesquisa e Exercícios – Indica uma atividade de pesquisa ou exercício pro-
priamente dito, elaborada com a finalidade de conferir a sua compreensão so-
bre um determinado contexto informativo.

Saiba mais – Sugere o desenvolvimento de estudo complementar. No am-
biente virtual do curso, na área de “Saiba Mais”, é possível localizar materiais 
auxiliares, como textos e vídeos, que têm por premissa apoiar o seu processo de 
compreensão dos conteúdos estudados, auxiliando-o na construção da apren-
dizagem.

Atividades – Aponta que provavelmente você terá uma chamada no 
seu Ambiente Virtual de Aprendizagem para desenvolver e postar resul-
tados de seu processo de estudo, utilizando recursos do ambiente virtu-
al. 

Vamos aos estudos?
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UNIDADE 1
Ambientes Virtuais de Aprendizagem: 
Conceitos e Pressupostos Educacionais

Após a leitura deste capítulo, você será capaz de:

• Compreender o conceito de cultura de ensino e cultura de aprendizagem; 

• Compreender as implicações da sociedade industrial e da sociedade em rede na Edu-
cação; 

• Compreender o ciberespaço e a cibercultura como mais um espaço de aprendizagem; 

• Compreender o conceito de ambientes virtuais de aprendizagem e os seus usos na Edu-
cação.  

1. Cultura de Ensino e Cultura da Aprendizagem 

Estamos presenciando, atualmente, uma proliferação de Ambientes Virtuais de Aprendi-
zagem (AVA), tanto desenvolvidos em ambientes acadêmicos quanto em ambientes corpo-
rativos, e todos com os mesmos objetivos de suportar processos de ensino e aprendizagem 
apoiados na Web. Sabemos, também, que a concepção desses ambientes perpassa por uma 
crença de como esses processos devem ocorrer. Dessa forma, ao selecionar um determinado 
ambiente, é fundamental termos clareza sobre como compreendemos a Educação e o que 
pretendemos ao adotarmos um AVA. É importante identificarmos se o AVA escolhido tem su-
porte para o desenvolvimento de uma sociedade em rede, numa cultura da aprendizagem. 

Por isso, antes de adentrarmos os conceitos sobre os AVAs propriamente ditos, vamos apre-
sentar e discutir as diferenças entre dois paradigmas educacionais, o paradigma tradicional e 
o paradigma emergente (MORAES, 2003), e a cultura de Educação de cada um deles. 

O paradigma tradicional de Educação prioriza a Cultura do Ensino, os conteúdos, a massi-
ficação e a transmissão. A Professora Doutora Eliane Schlemmer, da Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos (UNISINOS), em sua tese de doutorado, afirma que: 

na cultura do ensino, o foco do processo educacional está na instrução, no treinamento, 
no conteúdo e no controle. Há uma massificação do processo por se acreditar que basta ha-
ver o ensino para que a aprendizagem ocorra, sendo o ensino, ministrado da mesma forma, 
no mesmo tempo para todos. Em função da forma de conduzir o processo há um incentivo à 
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competição. O espaço educacional é hierárquico, o que propicia condutas de coação e confor-
mismo, gerando respeito unilateral e solidariedade externa. O processo educacional é centra-
do na atividade do professor, realizado por meio de instrução, exercícios e provas. O conteúdo 
é ministrado numa sequência linear, fato que incentiva uma posição de consumidor passivo. A 
interação é reativa, ou seja, acontece baseada na ação - reação, estímulo-resposta. A avaliação 
é utilizada como controle, para testar, comparar e classificar. Objetiva-se o produto final. O uso 
da tecnologia é visto como uma possibilidade a mais de passar conteúdos ou reforçá-los. Desta 
forma surgem os cursos clássicos mediados pela tecnologia, Computer Aided Instruction (CAI), 
Computer Based Training (CBT), Web Based Training (WBT), Web Based Instruction (WBI) e Ensi-
no a Distância (SCHLEMMER, 2002, p. 141 - 142).

A cultura do ensino vem engessada da época da Sociedade Industrial, quando a Educação 
foi pensada para que as pessoas atendessem às necessidades da produção fabril. A instrução, 
o treinamento, o controle e o ensino baseado em conteúdos foi prioridade em uma época em 
que a memorização era muito valorizada. Assim como nas fábricas, a posição hierárquica de 
um chefe comanda o que deve ser feito. Assim, nas escolas, o professor assume esse papel 
hierárquico e central em que todos o escutam e poucos falam. Os conteúdos, assim como 
nas linhas de montagem, são apresentados de forma sequencial e linear, e a interação en-
tre professores e estudantes é de forma reativa, isto é, a comunicação entre duas pessoas se 
constitui apenas em uma via, em uma direção, do professor para o estudante, o professor fala 
e o estudante escuta. A avaliação da aprendizagem, na cultura do ensino, é meramente para 
medir, classificar e comparar os estudantes entre si. Dessa forma, os ambientes informáticos 
utilizados para atender à cultura do ensino são ambientes onde a instrução e a interação rea-
tiva são priorizadas.  

O conceito de interação é muito importante para os estudos que envolvem a aprendizagem 
mediada pelas tecnologias digitais, pois é na interação do estudante com o material de estudo 
e com os outros estudantes que o sujeito aprendente tem a oportunidade de fazer relações, 
comparações e construir conhecimento. O Professor Doutor Alex Primo, da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (UFRGS), em sua tese de Doutorado, conceitua interação como: 
“uma série complexa de mensagens trocadas entre os sujeitos”  (PRIMO, 2003, p. 97) e define 
dois tipos de interação: a interação denominada mútua e outro tipo de interação denominada 
reativa. 

Primo (2003) afirma que:

a interação mútua é a comunicação entre duas pessoas criada pela ação de ambas. Onde 
uma comunica-se com a outra e as duas comunicam-se entre si (são as ações entre duas pes-
soas). Trata-se, da inter + ação criada pela ação de ambas. Isto é, a cada encontro, as ações de 
uma definem (ou redefinem) a relação entre elas (PRIMO, 2003, p. 97).

O autor afirma, também, que a diferença entre a interação mútua e a interação reativa é que 
a primeira constitui uma relação recíproca de trocas entre os atores envolvidos no processo 
de comunicação; enquanto na segunda as relações de troca não se constituem. Neste caso, é 
constatada uma comunicação unidirecional, em que somente um dos atores age e os outros 
atores apenas recebem a mensagem sem interferir na comunicação, nem na mensagem.
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A cultura do ensino com base no paradigma tradicional prioriza a interação reativa (PRI-
MO, 2003), unidirecional e a educação bancária (FREIRE, 1996). Por isso, os ambientes que são 
utilizados para mediar o processo de ensino e aprendizagem com base na cultura do ensino 
priorizam o uso de recursos instrucionais. 

Segundo o Dicionário Mini Aurélio de Língua Portuguesa, instrução é um substantivo femi-
nino (s.f.) que significa: 

1. Ato ou efeito de instruir(-se). 2. O conjunto de conhecimentos adquiridos. 3. Explicação 
dada para um determinado fim. 4. Descrição ou esclarecimento que alguém dá a outra pessoa 
sobre o que esta deve fazer; ordem; comando. 5. Numa linguagem de programação, represen-
tação elementar de ação computacional, que determina cada passo da execução de um pro-
grama (FERREIRA, 2010, p. 431).

Os treinamentos baseados em computador, também chamados de Computer Based Trai-
ning (CBT), assim como os treinamentos baseados na web, também chamados de Web Based 
Training (WBT), são idealizados a partir de um conjunto de conteúdos que o estudante precisa 
“saber”, organizados de forma didática em tutoriais e idealizados por profissionais da área de 
Design Instrucional.  

A instrução na cultura do ensino é a mera transmissão de conteúdos por parte do professor 
para os estudantes, em que o professor é o centro do saber e os estudantes são meros recep-
tores dos conteúdos. Por isso, os ambientes virtuais de aprendizagem que não possibilitam a 
interação entre os sujeitos são ditos instrucionais e são tão criticados pelos educadores. 

O Design Instrucional (DI) de cursos pressupõe que o estudante terá de seguir uma sequên-
cia de passos, ordens, assim como em um algoritmo computacional, para que ele compreenda 
o que está sendo apresentado. Em outras palavras, se o estudante cumprir todos os passos 
propostos, do início ao fim, de forma totalmente linear, terá aprendido sobre os conteúdos 
em estudo. 

INTERAÇÃO REATIVA e INTERAÇÃO MÚTUA

PRIMO, A. T. Interação mediada por computador :  a comunicação e a 
educação a distância segundo uma perspectiva sistêmico-relacional. 

Porto Alegre: UFRGS, 2003. Tese (Doutorado em Informática na Educação), Programa 
de Pós-Graduação em Informática na Educação, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, 2003. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/6959>. Acesso em: 
21 jan. 2020.

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/6959
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Os Computer Based Training (CBT) e os Web Based Training (WBT) apresentam os conteúdos, 
testes e exercícios a serem realizados pelo estudante na forma de tutoriais, e o estudante per-
corre um passo após o outro até chegar ao fim do tutorial.

Por outro lado, o paradigma emergente de Educação, defendido pela Professora Doutora 
Maria Cândida Moraes (MORAES, 2003), prioriza a Cultura da Aprendizagem, em que o foco 
do processo educacional está na construção do conhecimento, na aprendizagem e no desen-
volvimento de competências e habilidades. É um paradigma totalmente diferente da Cultura 
de Ensino. O ritmo de desenvolvimento do sujeito é valorizado, pois se acredita que a apren-
dizagem é um processo e não um produto final em si, e que a aprendizagem faz parte de um 
esforço coletivo de vários sujeitos em interação. 

O contexto educacional na cultura da aprendizagem não é hierárquico, pois propicia mo-
mentos de trocas entre todos, proporcionando condutas de cooperação, gerando respeito 
mútuo e solidariedade interna. O processo educacional tem o estudante como centro de tudo, 
desde a identificação até a resolução de problemas propostos em conjunto com o professor, 
que é mediador, é quem orienta, e não um detentor do saber. Os conteúdos são construídos na 
interação entre os sujeitos, em redes, o que incentiva o protagonismo dos estudantes. A inte-
ração é mútua, ou seja, a comunicação é bidirecional, isto é, ambos os sujeitos comunicam-se 
entre si. 

A avaliação da aprendizagem é conduzida de forma diagnóstica, processual e constante. O 
erro é valorizado por proporcionar mais um momento de reflexão e possíveis aprendizagens. 
As tecnologias são utilizadas para potencializar a interação mútua entre os estudantes. E en-
tão, desta forma, surgem as comunidades virtuais de aprendizagem, as redes de convivência, 
a educação aberta e a gestão do conhecimento. 

A cultura da aprendizagem difere totalmente da cultura do ensino. Esta fundamenta-se no 
paradigma tradicional de educação, em uma época da sociedade industrial. Já a cultura da 
aprendizagem tem como base o paradigma educacional emergente em uma sociedade do 
conhecimento. 

DESIGN INSTRUCIONAL

KENSKI, V. M. (org). Design Instrucional para cursos online. São Paulo: 
Editora Senac São Paulo, 2015. 
 
MATTAR, J. Modelos em EaD: 07 Design Educacional.  MOOC-EAD. Coleção de vídeos. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qRz6HFbf83o>. Acesso em: 22 
jan. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=qRz6HFbf83o
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2. Sociedade Industrial e Sociedade em Rede 

Segundo Castells (1999), uma revolução tecnológica centrada nas tecnologias da informa-
ção e comunicação (TICs) está remodelando a base material da sociedade numa velocida-
de acelerada. Há um movimento intenso e crescente de redes interativas de computadores, 
criando novas formas e canais de comunicação. Essas transformações sociais são tão drásti-
cas quanto os processos de transformação tecnológica e econômica.  

A tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve o curso da transforma-
ção tecnológica, uma vez que muitos fatores, inclusive a criatividade e iniciativa empreende-
dora, intervêm no processo de descoberta científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, 
de forma que o resultado final depende de um complexo padrão interativo. Na verdade, o dile-
ma do determinismo tecnológico é, provavelmente, um problema infundado, dado que a tec-
nologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferra-
mentas tecnológicas (CASTELLS, 1999, p. 43). 

A forma como as sociedades se apropriam ou dominam as tecnologias, direcionam seus 
destinos de forma que, embora não determine a evolução histórica e a transformação social, a 
tecnologia ou a falta dela propicia a capacidade de transformação das sociedades, bem como 
os usos que as sociedades decidem dar ao seu potencial tecnológico, mesmo que num proces-
so conflituoso (SCHLEMMER, 2002, p. 117).

Para Castells (1999), o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 
conhecimentos e informações, mas sim a aplicação desses para a geração de novos conheci-
mentos e de dispositivos de processamento/comunicação da informação, criando um ciclo 
de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. Esse ciclo de realimentação entre a 
introdução de uma nova tecnologia, seus usos e seus desenvolvimentos em novos domínios 
acontece numa velocidade muito grande no novo paradigma.

Para Castells (1999), as redes interativas de computadores estão crescendo exponencial-
mente, criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, 
sendo moldados por ela. As TICs alteraram o modo de vida da sociedade no momento em que 
pessoas foram substituídas por computadores potentes para realizarem o mesmo trabalho 
com mais agilidade e confiabilidade.

Assim, com relação à Educação, segundo Schlemmer (2002), as transformações que necessi-
tam ser realizadas consistem em passarmos da cultura do ensino - centrada numa concepção 
empirista, a qual tem como paradigma constituinte a sociedade industrial - para a cultura da 
aprendizagem - centrada numa concepção interacionista, impulsionando o desenvolvimento 
da sociedade em rede. 

Uma das constatações que precisamos ter em mente é que hoje estamos vivendo uma “mu-
dança de era”. Segundo o futurista Tiago Mattos, professor da Singularity University1:

1 https://su.org/

https://su.org/
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Estamos passando pela terceira grande era da história do Hommo Sapiens. Não estamos 
passando por uma era de mudanças. Estamos mudando de era (MATTOS, 2017, p. 34-41). 

O autor ainda enfatiza: 

Estamos diante de uma revolução que trará implicações para todas as áreas do conhecimen-
to e das nossas vidas, inclusive para a área da Educação. Não é um simples jogo de palavras. 
Não estamos mudando de rua, de bairro, de cidade, de país, de planeta. Estamos mudando de 
universo. Estamos diante de uma revolução, e uma revolução muda tudo (MATTOS, 2017, p. 
38). 

Diante dessas afirmações e de diversos estudos da área da Educação (FREIRE, 1996), (MO-
RAES, 2003), (NÓVOA, 1992, 1992a, 1992b) (MORAN, 2000), e da Sociologia (CASTELLS, 1999), 
(JENKINS, 2009, 2014) e (CHRISTAKIS e FOWLER, 2010), pensamos que a Educação não pode 
mais ser pautada na pedagogia da transmissão, em que o professor fala e os estudantes escu-
tam e copiam. 

Hoje, sabemos que os dados que possamos precisar para algum exercício ou atividade estão 
disponíveis na internet, onde, com a ajuda de um buscador é possível encontrar, por exemplo, 
“quais foram os últimos ciclones que arrasaram cidades brasileiras do sul do país, nas últimas 
duas décadas”. O professor, por exemplo, não precisa mais apresentar os dados sobre algo, 
mas precisa instigar a curiosidade e propor análises sobre esses dados. Isto porque os estu-
dantes vão saber onde e como encontrá-los. 

Quando falamos em Educação do Século XXI, estamos nos referindo à educação centrada 
no estudante e pautada no desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para 
a inserção desse estudante na sociedade do conhecimento. O Século XXI chegou à era digital, 
uma sociedade que vive e convive em rede, conectada, e que utiliza, diariamente, as tecnolo-
gias digitais. 

Alvin Toffler, em seu livro A Terceira Onda: a morte do industrialismo e o nascimento de uma 
nova civilização (TOFFLER, 1980), já previa que a humanidade iria passar por três grandes eras: 
agrícola, industrial e digital.  O autor divide o nosso tempo em três grandes ondas: até a revolu-
ção agrícola, da revolução agrícola à revolução industrial e da revolução industrial em diante. 

O que podemos perceber é que vivemos a era digital, pois as tecnologias digitais estão cada 
vez mais inseridas no nosso cotidiano. Pagamos contas pela internet, compramos livros, rou-
pas e calçados pelos sites de e-commerce das nossas marcas preferidas, e podemos nos comu-
nicar com qualquer pessoa do planeta, a qualquer hora e de qualquer lugar. Essa inserção das 
tecnologias digitais no nosso dia a dia muda completamente como fazemos as coisas e como 
convivemos com as pessoas. 

A sociedade e suas tecnologias vêm evoluindo desde os primórdios da humanidade, e cada 
mudança afeta tanto os processos na Educação quanto no mundo do trabalho. Se analisar-
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mos, a Educação é, muitas vezes, pensada de acordo com as necessidades do mercado de 
trabalho. Então, isso quer dizer que educamos os nossos estudantes somente para trabalhar? 
Mas um indivíduo faz muito mais coisas durante a sua vida do que somente trabalhar. Vamos 
pensar um pouco... Na época da sociedade industrial, com as políticas de industrialização do 
país, as pessoas precisavam ser preparadas para trabalhar nas fábricas. A escola, por sua vez, 
reproduzia exatamente o que era exigido pelas fábricas: educação massiva, linear, repetitiva, 
individualista. Logo, o que tinha valor era a memorização. 

Hoje, o indivíduo precisa muito mais que saber memorizar. Precisa saber se posicionar, ter 
ideias, atitudes, questionamentos. Caso contrário, não consegue propor soluções para os 
problemas complexos da sociedade do conhecimento. As dinâmicas da sociedade do conhe-
cimento são totalmente diferentes das dinâmicas da sociedade industrial. Na sociedade do 
conhecimento, a incerteza é uma característica inerente a qualquer processo produtivo. Para 
resolver problemas reais, o indivíduo precisa ter conhecimentos multidisciplinares, e não so-
mente da sua área técnica, especificamente. E precisa, ainda, o mais importante: “aprender a 
aprender”  para reaprender. 

Para esclarecer as diferenças entre a Sociedade Industrial e a Sociedade do Conhecimento 
vamos fazer um paralelo entre as duas, ressaltando alguns pontos que nos auxiliam na refle-
xão sobre como as mudanças sociais influenciam na organização do ensino. Vejamos!:   

Na Sociedade Industrial, o sistema educacional é um sistema fechado. A organização 
do ensino é linear, sequencial, repetitiva e segmentada. O pensamento industrial é linear, 
porque, comparando com uma linha de montagem, uma etapa vem depois da outra, e 
depois vem outra, e assim sucessivamente, até chegar à última etapa. Repetitivo porque 
cada pessoa realiza uma tarefa por vez e se torna especialista em realizar aquela tarefa. 
Quanto mais vezes executar a mesma atividade, mais hábil se tornará e mais rapidamen-
te passará a tarefa para o próximo. E como a origem do pensamento industrial é “80% 
do trabalho é manual e mecânico”, certamente que velocidade determina quantidade. 
Segmentado porque cada tarefa é feita por um grupo de pessoas ou por uma pessoa. As 
pessoas são separadas por sessões ou por departamentos, e ficam responsáveis por uma 
parte específica do processo. Não há fluxo entre grupos, a não ser entre aqueles que se 
têm alguma conexão direta por força da linha de montagem. Esse pensamento industrial 
deixou como herança a rígida departamentalização das empresas, em que especialistas 
de uma área ficam agrupados numa mesma sala, isolados, e interagem pouco com os 
outros departamentos. Na Educação, o pensamento industrial influenciou a organização 
dos currículos, pré-estabelecidos no tempo e no espaço. Os conteúdos são fragmentados 
e seguem uma ordem linear, com pré-requisitos rígidos - das partes para o todo - do mais 
fácil ao mais difícil. As disciplinas desse currículo são trabalhadas separadamente, não 
considerando as questões sistêmicas. A capacitação dos professores é realizada a partir 
de cursos de aperfeiçoamento, centrados em técnicas para dar aula, organizar conteúdo, 



16

controlar a turma, testar os conhecimentos. A organização da sala de aula apresenta-se 
rígida, hierárquica e autoritária, incentivando o trabalho individual e com disciplina, e 
centrado no professor, o qual define as regras, a direção e as atividades que o estudan-
te executa. O espaço físico da sala de aula é o ponto de encontro para o ensino formal, 
pautado na transmissão de informações. A interação é reativa, ou seja, é baseada no estí-
mulo-resposta. A metodologia de ensino na sociedade industrial é reprodutiva, centrada 
em aulas expositivas e exercícios. A avaliação tem como foco o resultado, é classificatória 
e excludente. Exigem-se respostas corretas como forma de validar a aprendizagem, por 
meio da retenção de dados explicitados em testes e provas. O objetivo é controlar, punir e 
reforçar. As tecnologias digitais e o computador são vistos meramente como “máquinas 
de ensinar”, e o estudante é visto como “tábula rasa”, consumidor passivo de conteúdos. 
Enfatiza-se a importância da memorização mecânica de informações, em que o professor 
é visto como ensinante, agente, centro do processo de aprendizagem, transmissor do co-
nhecimento, produtor de informações, e exibe comportamento autoritário, controla a tur-
ma, pergunta e responde corretamente. A sociedade industrial foi pautada no paradigma 
da transmissão do conhecimento (SCHLEMMER, 20020 p. 142-146).

Na Sociedade em Rede, em que as pessoas passam a se conectar pelas tecnologias 
digitais de rede, mudam-se os tempos e os espaços de convivência e de aprendizagens. Os 
espaços se transformam, se interconectam, se sobrepõem. Os tempos não são mais linea-
res e não existem mais hierarquias. O que antes era armazenado em pendrives hoje está 
disponível na nuvem. A organização do ensino precisa considerar esses novos contextos 
que estão organizados em rede. O currículo pode ser construído no processo, a partir dos 
questionamentos dos estudantes. A capacitação dos professores, atendendo essa nova 
realidade, precisa ser continuada e formativa em serviço, centrada no processo de apren-
dizagem, na interação interdisciplinar, no desenvolvimento. O ambiente educacional tem 
sua base nas relações e nas conexões que as pessoas fazem entre si. Apresenta-se relacio-
nal, flexível, participativo, gerando colaboração, cooperação, autonomia, independência, 
e incentiva o trabalho coletivo e interdisciplinar. Constitui-se de modo descentrado, inte-
rativo e colaborativo, em que as regras, a direção e as atividades sejam elaboradas pelo 
grupo, mediante consenso entre alunos e professores. A transformação que emerge leva-
-nos a buscar mudanças no sentido de interação mútua, ou seja, em que o sistema, por ser 
aberto, tem um fluxo dinâmico receptivo ao contexto, à evolução e ao desenvolvimento. 
O processo é constantemente construído por meio de negociações realizadas pelos inte-
ragentes. O ensino parte do que o aluno sabe, fundamentado num processo dialogado - 
baseado na interação, na cooperação, na problematização, na construção, no erro como 
correção de rumo. Na mudança visada, a aprendizagem acontece de forma integrada. A 
metodologia é interativa e problematizadora, baseada na pesquisa, na manipulação, na 
exploração, na experimentação e na descoberta. O objetivo é aprender a pensar, apren-
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der a fazer perguntas, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver, possibili-
tando o trabalho cooperativo. Da mesma forma, nesta nova perspectiva, a avaliação tem 
seu foco no processo, na observação, em pontos de vistas para entender os conceitos e, 
posteriormente, poder ampliá-los. É baseada no uso do conhecimento, no desempenho, 
no desenvolvimento de projetos, na elaboração de portfólio. É formativa, continuada e 
metacognitiva. O suporte tecnológico é visto como ferramenta de desenvolvimento cog-
nitivo, que possibilita novas formas de pensamento e convivência.  O ambiente, por ser 
aberto, possibilita uma interação mútua. Nesses ambientes, se permite a construção, a 
livre exploração, a descoberta, a invenção. Qualquer questão pode ser colocada, e as res-
postas podem ser construídas. O aluno é visto como produtor ativo, agente do processo 
de aprendizagem, sujeito com conhecimentos prévios, pensadores que elaboram teorias 
sobre o mundo. Torna-se pesquisador, autônomo, participativo, cooperativo e compro-
metido. Desenvolve a reflexão crítica - localiza e reflete sobre a informação. Intervêm na 
realidade, interagindo, estabelecendo relações e articulando conhecimentos. Assume o 
controle do seu processo de aprendizagem, decidindo junto o rumo do processo. O profes-
sor é visto como alguém que também aprende, integrante do processo de aprendizagem, 
investigador, facilitador, instigador, problematizador, orientador, articulador do processo 
de aprendizagem. Apresenta postura pró-ativa frente às tecnologias digitais. A aquisição 
de conhecimento ocorre em qualquer lugar, a qualquer hora na sociedade interligada, em 
rede, não-linear, nem previsível. O paradigma é da construção do conhecimento (SCHLEM-
MER, 20020 p. 142-146).

3. Ciberespaço e Cibercultura 

 A palavra “cultura”, vem do latim “colere”  que significa “cultivar”. Segundo o Dicionário Mini 
Aurélio de Língua Portuguesa, cultura é um substantivo feminino (s.f.) que significa 

“1. Ato, ou efeito ou modo de cultivar. 2. O complexo dos padrões de comportamento, das 
crenças, das instituições, das manifestações artísticas, intelectuais, etc., transmitidos coleti-
vamente, e típicos de uma sociedade. 3. O conjunto dos conhecimentos adquiridos em dado 
campo. 4. Criação de certos animais e/ou organismos, esp. microscópicos”  (FERREIRA, 2010, p. 
213).

SOCIEDADE EM REDE 

CASTELLS, M. Obsolescência da Educação Contemporânea. 
Entrevista à Fronteiras do Pensamento. Disponível em: <https://www.

fronteiras.com/noticias/manuel-castells-explica-a-obsolescencia-da-educacao-
contemporanea-1427125019>. Acesso em: 24 jan. 2020. 

https://www.fronteiras.com/noticias/manuel-castells-explica-a-obsolescencia-da-educacao-contemporanea-1427125019
https://www.fronteiras.com/noticias/manuel-castells-explica-a-obsolescencia-da-educacao-contemporanea-1427125019
https://www.fronteiras.com/noticias/manuel-castells-explica-a-obsolescencia-da-educacao-contemporanea-1427125019
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Cultura tem vários significados. Na Arqueologia, por exemplo, cultura significa os restos de 
uma civilização, objetos deixados por uma população que o tempo conserva. Na Biologia, cul-
tura é um meio fechado, onde há a proliferação de bactérias que se multiplicam isoladas do 
grupo como um todo. Nesse sentido, uma analogia destas duas áreas do conhecimento com 
a cultura da internet poderia ser: a relação existente entre as pesquisas no Google como uma 
espécie de arqueologia; e os grupos fechados no Facebook como os grupos de bactérias que 
se disseminam fechadas em um espaço único.   

A internet apresenta diversas manifestações culturais que podem definir o conceito de ci-
bercultura como sendo “tudo o que está disponível na internet”, ou “tudo o que acontece na 
internet”, ou ainda “toda esta cultura que está no espaço virtual”. A internet apresenta diver-
sos fenômenos. Dentre estes, observa-se que a produção de textos tem crescido muito com o 
advento da Web 2.0. As pessoas estão escrevendo e publicando muito mais na internet do que 
tempos atrás em outras mídias. Os recursos como Blogs e Wikis possibilitam a escrita de forma 
colaborativa e cooperativa. Um exemplo de expressão da cultura da internet é o chamado in-
ternetês, que é utilizado, principalmente, em bate-papos online, em que as pessoas escrevem 
uma espécie de código que somente os internautas reconhecem.

Pierre Lévy afirma que o crescimento do ciberespaço resulta de um movimento internacio-
nal de jovens ávidos para experimentar, coletivamente, formas de comunicação diferentes da-
quelas que as mídias clássicas nos propõem. A sociedade atual está inserida na cultura digital, 
experimentando novos espaços e novos tempos de comunicação. Cabe a esta mesma socie-
dade explorar todas as potencialidades positivas destes espaços no âmbito social, cultural, 
político, educacional ou humano (LÉVY, 1999). 

CIBERCULTURA

LEMOS, A. O que é cibercultura?  Trecho do debate “Educar na Cultura 
Digital”. Grupo de estudos Educar na Cultura Digital. Bienal de São Paulo. 

2010. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hCFXsKeIs0w>. Acesso em: 
22 jan. 2020. 

SANTOS, E. Cibercultura EaD. Entrevista com Edméa Santos - UERJ - TV Escola.  
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fAMaLhqWD1Q>. Acesso em: 22 
jan 2020.  

WIKIPEDIA. Internetês.  Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Internet%C3%AAs>. Acesso em: 22 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=hCFXsKeIs0w
https://www.youtube.com/watch?v=fAMaLhqWD1Q
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet%C3%AAs
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Especialmente no âmbito educacional, é importante que a sociedade tenha a noção de que 
nem todo material produzido e disponibilizado nas redes são fontes seguras, adequadas e de 
boa qualidade didático-pedagógica. Da mesma forma que não se pode pensar que todos os fil-
mes produzidos para o cinema ou programas apresentados na televisão são de boa qualidade. 
Por outro lado, os professores precisam estar atentos e receptivos às novidades tecnológicas, 
para que possam compreendê-las e utilizá-las nos espaços educativos de forma a contribuir 
com a aprendizagem dos estudantes. 

As tecnologias digitais de rede estão presentes na sociedade e não tem como se pensar esta 
mesma sociedade sem as tecnologias. Da mesma forma, como não tem como se pensar as 
escolas e universidades sem acesso às inovações tecnológicas nas salas de aula, sejam salas 
físicas, com aulas presenciais, sejam salas no espaço virtual, mediadas por um ambiente virtu-
al de aprendizagem (AVA). A sociedade contemporânea precisa conscientizar-se e adaptar-se 
às novas formas de viver e conviver “com” e “na”  virtualidade, e para isso é necessário pensar 
em novas formas de ensinar e de aprender na cultura digital.  

Segundo o Professor Doutor André Lemos, da Universidade Federal da Bahia, 

a cibercultura é uma cultura da leitura e da escrita, e da leitura e da escrita de uma forma 
ampla. A cultura massiva dos meios de massa pré-digital é uma cultura apenas da leitura. O 
que nós podíamos fazer era ler, ler um jornal, assistir um programa de televisão, ouvir o rádio, 
ou fazendo essa mesma migração para a escola, ouvir o professor (...) a cibercultura está tra-
zendo a possibilidade, não só de ampliar a leitura, pode-se ter a informação de qualquer lugar 
do mundo, em vários idiomas, sobre vários formatos, como pode-se também produzir conteú-
do, o sujeito passa a ser um escritor, e não apenas um leitor (LEMOS, 2010). 

Lemos (2010) ainda ressalta que a cibercultura é a cultura contemporânea estruturada, me-
diada pelas tecnologias digitais em rede e na rede. É a cultura da leitura e da escrita que co-
necta várias redes com a mediação das tecnologias digitais em rede. O estudante deixa de ser 
apenas um leitor passivo e passa, também, a produzir, a ser um escritor. Uma das caracterís-
ticas da cibercultura é a liberação do polo da emissão, isto é, o estudante pode produzir além 
de somente ler.

E o ciberespaço é o espaço digital onde a cibercultura se materializa. São espaços virtuais 
na internet onde a comunicação entre as pessoas acontece mediada pelas tecnologias digitais 
de rede. É no ciberespaço que acontecem os cursos oferecidos nas modalidades de Educação 
a Distância e o E-Learning, essencialmente com o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVA). 
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3.1 Educação a Distância e E-Learning

Uma das modalidades de ensino que teve influência direta da internet e das tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) foi a Educação a Distância (EAD). 

A EAD é uma modalidade de ensino formal, assim como o ensino presencial, que existe no 
Brasil desde a época do envio de conteúdos por correspondência, e que, com a chegada das 
tecnologias da informação e comunicação (TIC) e das tecnologias digitais de rede (TDR), tem 
utilizado Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) para armazenar, organizar e disponibilizar 
cursos na internet. 

Nesta modalidade de ensino, professores e estudantes interagem por meio de um site na 
internet, que disponibiliza os materiais didáticos, fóruns de discussão, recursos de bate-papo 
e atividades que deverão ser desenvolvidas pelos estudantes e corrigidas pelos professores e 
tutores. Neste modelo, a presença virtual é exigida, tanto do estudante quanto do professor, 
isto é, em determinados dias e horários, professores e estudantes precisam estar conectados 
no ambiente virtual de aprendizagem para solucionar dúvidas e questionamentos. A legis-
lação brasileira exige que toda universidade que oferecer cursos na modalidade a distância 
tenha que oferecer aos estudantes acesso aos polos equipados com salas de aula, biblioteca e 
a presença de um gestor de polo e de tutores presenciais. 

No Brasil, a Universidade Aberta do Brasil (UAB)2 é um programa articulador entre governo 
federal e instituições de ensino superior públicas federais, que apoia a oferta de cursos de 
nível superior e de pós-graduação por meio do uso da modalidade de Educação a Distância. 

2  UAB - Universidade Aberta do Brasil. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Aberta_do_Brasil>. Aces-
so em: 24 jan. 2020.

CULTURA DIGITAL 

MEC. Cultura Digital.  Série Cadernos Pedagógicos.  Disponível 
em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_

docman&view=download&alias=12330-culturadigital-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 
23 jan 2020.  

WIKIPEDIA. Cultura Digital.  Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_
digital>. Acesso em: 23 jan. 2020.

WIKIPEDIA. Cibercultura. Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Cibercultura>. 
Acesso em: 23 jan. 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Aberta_do_Brasil
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12330-culturadigital-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12330-culturadigital-pdf&Itemid=30192
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cibercultura
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O modelo da UAB foi inspirado em diversos projetos de EAD brasileiros, como o consórcio do 
CEDERJ, no Rio de Janeiro-RJ, na experiência do curso de Licenciatura em Pedagogia a distân-
cia, da UFMT, em Cuiabá-MT, e do Projeto Veredas, da UFMG, em Belo Horizonte-MG (COSTA, 
2007) . 

O E-learning é uma modalidade de ensino formal, em que professores e estudantes também 
estão a distância, mas que não exige a presencialidade do estudante no ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA). Todas as atividades e trabalhos são enviados no ambiente, e a interação 
entre professores e estudantes é totalmente assíncrona3, isto é, não é realizada em tempo real 
como em um bate-papo, que é síncrono4. A comunicação entre estudantes e professores é fei-
ta a partir de mensagens de correio eletrônico ou de fóruns de discussão.

No exterior, a Universidade Aberta de Portugal5 (UAB-PT) e a Open University6 (Reino Unido) 
são dois exemplos de instituições de ensino superior que oferecem cursos de nível superior na 
modalidade totalmente e-Learning.  

4. Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

Um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é um espaço virtual na internet para a gestão de 
cursos, de conteúdos e da aprendizagem que possuem recursos digitais de comunicação, em 
tempo real ou não, para mediar a aprendizagem na Web. 

Segundo Valentini e Soares (2005), 

entende-se que um AVA é um espaço social, constituindo-se de interações cognitivo-sociais 
sobre ou em torno de um objeto de conhecimento: um lugar na Web, cenário onde as pessoas 
interagem, mediadas por uma linguagem da hipermídia, cujos fluxos de comunicação entre os 
sujeitos são possibilitados pela interface gráfica (VALENTINI; SOARES, 2005, p. 19). 

No entanto, as autoras ressaltam que o importante não é meramente o suporte tecnológico 
ou a interface gráfica, mas “o que os interagentes fazem com essa interface”  (p. 19). Nesse 
sentido, a proposta pedagógica que sustenta toda a configuração do ambiente é fundamental 
para que o ambiente ofereça as possibilidades dos estudantes interagirem e construírem co-
nhecimento. 

A Professora Doutora Eliane Schlemmer, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISI-
NOS), afirma que:

3 Comunicação assíncrona é quando o emissor e o receptor estão enviando e recebendo mensagens em tempos distintos, isto 
é, quando o envio e o recebimento da mensagem não é em tempo real.

4  Comunicação síncrona é quando o emissor e o receptor estão enviando e recebendo mensagens em tempo real.

5 UAB - Portugal. Disponível em:<https://portal.uab.pt/>. Acesso em: 24 jan. 2020.

6 Open University. Disponível em: <http://www.open.ac.uk>. Acesso em: 24 jan. 2020.

https://portal.uab.pt/
http://www.open.ac.uk
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Os ambientes virtuais de aprendizagem são softwares desenvolvidos para o gerenciamento 
da aprendizagem via Web. São sistemas que sintetizam a funcionalidade de software para co-
municação mediada por computador (CMC) e métodos de entrega de material de cursos online 
(SCHLEMMER, 2002, p. 147).

Atualmente, tanto as instituições de ensino quanto organizações empresariais têm disponi-
bilizado ambientes digitais na internet para apoio à aprendizagem. Nas instituições de ensino, 
os ambientes virtuais de aprendizagem são utilizados como recursos de apoio ao professor e 
ao estudante, em cursos presenciais e em cursos a distância. Nas empresas, estes ambientes 
estão sendo utilizados para apoiar o que se tem chamado de educação corporativa7 e que se 
efetiva com a criação das Universidades Corporativas. Os ambientes virtuais de aprendizagem 
possuem um conjunto de funcionalidades que possibilitam toda a gestão dos cursos, mate-
riais, pessoas envolvidas, e conta com tecnologias de comunicação síncrona e assíncrona.

Os primeiros sistemas a serem disponibilizados na internet foram o WebCT8, LearningSpa-
ce9, Eureka10 e Aula Net11, que priorizavam a entrega de conteúdos e a instrução. 

Atualmente, o Moodle12 é um dos ambientes virtuais de aprendizagem que possibilita aos 
seus usuários muito mais que uma simples entrega de materiais e conteúdos, mas oferece 
recursos digitais que proporcionam a interação mútua entre os sujeitos, e que pode vir a co-
laborar com a aprendizagem. Assim como o Moodle, há outros ambientes que disponibilizam 
recursos tecnológicos para interação, quais sejam: o Teleduc13, o Amadeus14 e o Rooda15. 

A Fundação Bradesco16 disponibiliza o seu próprio ambiente virtual de aprendizagem cha-
mado de Escola Virtual.

Valentini e Soares (2005) afirmam que a expressão 

ambientes virtuais de aprendizagem está relacionada ao desenvolvimento de condições, es-
tratégias e intervenções de aprendizagem num espaço virtual na Web, organizado de tal forma 
que propicie a construção de  conceitos, por meio da interação entre alunos, professores e ob-

7 Educação Corporativa é uma modalidade de educação informal oferecida e gerenciada dentro das empresa. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_corporativa>. Acesso em: 23 jan. 2020. 

8 WebCT. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/WebCT>. Acesso em: 23 jan. 2020.

9 LearningSpace. Disponível em: <http://learningspace.falmouth.ac.uk/login/index.php>. Acesso em: 23 jan. 2020.

10 Eureka. Disponível em: <http://eureka.pucpr.br/entrada/index.php?acao=carregando>. Acesso em: 23 jan. 2020.

11 AulaNet. Disponível em:<http://www.dca.fee.unicamp.br/projects/sapiens/Reports/rf2000/node25.html>. Acesso em: 22 
jan. 2020.

12 Moodle. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle>. Acesso em: 23 jan. 2020. 

13 Teleduc. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/TelEduc>. Acesso em: 23 jan. 2020. 

14 Amadeus. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Amadeus_lms>. Acesso em: 23 jan. 2020.

15 Rooda. Disponível em: < http://www.nuted.ufrgs.br/?page_id=298>. Acesso em: 23 jan. 2020.

16 Fundação Bradesco. Disponível em: < https://www.ev.org.br/ >. Acesso em: 23 jan. 2020.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_corporativa
http://en.wikipedia.org/wiki/WebCT
http://learningspace.falmouth.ac.uk/login/index.php
http://eureka.pucpr.br/entrada/index.php?acao=carregando
http://www.dca.fee.unicamp.br/projects/sapiens/Reports/rf2000/node25.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle
http://pt.wikipedia.org/wiki/TelEduc
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amadeus_lms
http://www.nuted.ufrgs.br/?page_id=298
https://www.ev.org.br/
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jeto de conhecimento (VALENTINI; SOARES, 2005, p. 19). 

É importante salientar que um AVA não precisa ser associado apenas a cursos na modalida-
de a distância, pois um AVA pode, também, ser utilizado como um espaço de apoio às aulas 
presenciais. As possibilidades pedagógicas de um AVA vão além de serem repositórios de con-
teúdos, podendo proporcionar novas aprendizagens a partir da interação entre os sujeitos. 

IMPORTANTE

Nesse momento, é importante ressaltarmos que estamos falando de dois conceitos 
diferentes, tecnologias e aprendizagem, e que precisamos pensar que o uso de tecnolo-
gias na Educação requer uma proposta pedagógica baseada em uma teoria de aprendi-
zagem. Então, nos perguntamos: 

Como inserimos as tecnologias na Educação para que consigamos potencializar o de-
senvolvimento, a aprendizagem e a construção de conhecimento?

Dessa forma, precisamos pensar qual será a teoria de aprendizagem que vamos ado-
tar para a inserção de AVAs nas nossas práticas pedagógicas. 

Para responder tais questionamentos, neste texto, vamos abordar o uso de AVAs na Educa-
ção à luz da teoria do psicólogo e biólogo suíço Jean Piaget17 (1998, 1987, 1973a, 1973b), que 
nos propõe a compreensão de que o aprender é entendido como construção e reconstrução 
do conhecimento e como ampliação da consciência do estudante. O ser humano vive e apren-
de, e a sua vida só é possível porque interage e aprende. O aprender aqui é compreendido 
como a expressão da inteligência, que, segundo Jean Piaget (1987), compõe-se de duas con-
dições: organização e adaptação. 

Ao adotarmos como fundamentação teórica e epistemológica os pressupostos de Jean Pia-
get, observamos uma linha de pensamento e algumas implicações educacionais na adoção 
de AVAs como recurso tecnológico educacional. Podemos dizer que a origem do desenvolvi-
mento, segundo a Epistemologia Genética de Jean Piaget, está no desequilíbrio e na busca 
constante, pelo sujeito, de novas reequilibrações. E assim, é papel do professor promover si-
tuações que possam desequilibrar ou colocar em xeque as certezas provisórias dos estudantes 
e inserir a dúvida e a curiosidade.  

Cabe ao professor propor interações que viabilizem a problematização, desencadeando 
conflitos e propondo situações de cooperação entre os estudantes, pois, segundo Piaget, não 

17 Jean Piaget. Biólogo e psicólogo suíço, fundador da Epistemologia Genética, teoria do conhecimento com base no estudo 
da gênese psicológica do pensamento humano. Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget>. Acesso em: 24 
jan. 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_Piage
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há operação sem cooperação. 

E, nesse sentido, o conceito de cooperação, na teoria Piagetiana, difere de ajuda. Ajuda signi-
fica fazer pelo outro, enquanto esse outro aprende a ser dependente. A cooperação é resolver 
os problemas junto com os outros. E, nesse sentido, a interação social é fundamental para que 
haja a troca com o outro. A Educação, visando à cooperação e à autonomia, deve basear-se 
em relações de solidariedade interna e, para isso, não pode ser reduzida à simples repetição e 
reprodução, mas implica uma nova relação pedagógica, em que prevaleça o respeito mútuo, e 
que professores e estudantes sejam parceiros no processo de ensino e aprendizagem. 

A cooperação, para Piaget, é operar em comum, ou seja, “ajustar por meio de novas opera-
ções (qualitativas ou métricas) e correspondência, reciprocidade ou complementariedade, as 
operações executadas por cada um dos parceiros”  (PIAGET, 1973, p. 105). 

A concepção atual da Educação demanda uma reflexão crítica sobre as nossas práticas pe-
dagógicas, com o objetivo de concebermos o processo de aprendizagem e o papel do pro-
fessor sob um novo paradigma, baseado em um paradigma educacional emergente. Piaget 
(1998, 1987, 1973a, 1973b) já destacava que a aprendizagem ocorre por movimentos de dese-
quilibração, reflexão, assimilação, reequilibração e construções cognitivas. Edgar Morin (2000) 
enfatiza a importância da contextualização do conhecimento, orientando-nos a superar o pen-
samento que isola e separa por um que sistematiza e unifica os saberes entre si. Perrenoud 
(2000) nos alerta para superarmos a ênfase em conteúdos programáticos e o cumprimento de 
rituais acadêmicos para criarmos estratégias pedagógicas que desenvolvam competências, 
habilidades e condutas que formem o cidadão integral. Coll (2010) nos chama atenção para a 
aprendizagem com foco naquilo que o estudante já sabe, percebe e incorpora, olhando para 
os obstáculos como dados para pensarmos em estratégias pedagógicas capazes de desenvol-
ver a aprendizagem. 

Nesse sentido, atividades e recursos pedagógicos precisam ser interligados em programas 
de aprendizagem e fundamentados em projetos e estudos de caso, cujo desenvolvimento en-
volve professores e estudantes. Sob esse enfoque, um AVA é um sistema vivo, em movimento 
e em processo, de tal forma que a aprendizagem se constitui a partir das interações, transfor-
mações e numa construção coletiva.

As propostas de cursos pensadas em uma cultura da aprendizagem e que são disponibiliza-
das em um AVA precisam levar em consideração qual linha teórica e qual concepção de apren-
dizagem é desejada e esperada dos estudantes. E, sendo assim, o AVA terá de proporcionar 
os recursos tecnológicos que propiciem a cooperação, a interação mútua e a autonomia dos 
estudantes. 

Um AVA concebido sob o paradigma educacional emergente, na cultura da aprendizagem, 
é cooperativo e interativo, tem objetivos comuns e proporciona a aprendizagem a partir da 
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interação mútua e da cooperação entre professores e estudantes. 

FÓRUM DE DISCUSSÃO 

ORIENTAÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM: 

Lembre-se que o fórum de discussão é avaliativo. Portanto, é necessário que Você apresente 
compreensão sobre os conceitos apresentados na Unidade 01, de forma que consiga fazer 
relações com os conceitos entre si e com situações práticas de sala de aula. É importante, tam-
bém, comentar ao menos 01 postagem de um(a) colega. 

Olá, Turma. Tudo bem? 

A disciplina de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) está organizada em duas 
partes: uma parte teórica, que fundamenta os conceitos necessários para a inserção das 
tecnologias na educação, e uma parte prática, que apresenta os ambientes virtuais de 
aprendizagem como uma possibilidade de interação e comunicação entre professores e 
estudantes, mediada pelas tecnologias digitais. 

 Na Unidade 01, trabalhamos a parte conceitual que envolve os AVAs.  Por isso, o objeti-
vo deste fórum de discussão é discutir os conceitos estudados e relacioná-los entre si, fa-
zendo um paralelo (analogia, comparação) entre o paradigma tradicional e o paradigma 
emergente de educação e as suas implicações no processo de ensino e aprendizagem, 
considerando o contexto da sociedade em rede e como os AVAs podem potencializar a 
aprendizagem.   

Para auxiliar a discussão, é importante fazer as leituras dos textos indicados nos Saiba 
Mais e também nas referências bibliográficas da disciplina.  

TEORIAS DE APRENDIZAGEM

OSTERMAN, F.; CAVALCANTI, C. J. H. Teorias de Aprendizagem. Porto 
Alegre: Evangraf - UFRGS, 2011. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/

sead/servicos-ead/publicacoes-1/pdf/Teorias_de_Aprendizagem.pdf>. Acesso em: 23 
jan 2020.    

http://www.ufrgs.br/sead/servicos-ead/publicacoes-1/pdf/Teorias_de_Aprendizagem.pdf
http://www.ufrgs.br/sead/servicos-ead/publicacoes-1/pdf/Teorias_de_Aprendizagem.pdf
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UNIDADE 2
Recursos Tecnológicos dos Ambientes Virtuais 
de Aprendizagem em Situações Educativas 

Após a leitura deste capítulo, você será capaz de:

• Compreender como se constitui o processo de ensino e aprendizagem em um Ambiente 
Virtual de Aprendizagem; 

• Compreender a importância dos objetivos didático-pedagógicos de uma disciplina e/ou 
curso para a escolha de um Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

• Compreender o que são concepções epistemológicas e como influenciam no desenho 
didático de uma disciplina e/ou curso em um Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

• Conhecer quais são os Ambientes Virtuais de Aprendizagem disponíveis no cenário bra-
sileiro; 

• Conhecer quais são os recursos tecnológicos disponíveis em um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem para potencializar o processo de ensino e aprendizagem no espaço vir-
tual. 

1.  Introdução e contextualização

Com a chegada da internet, das tecnologias da informação e comunicação (TICs) e da Web 
(WWW), que juntas possibilitaram a disponibilidade de sites na rede mundial de computado-
res, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) foram, das tecnologias digitais, os que mais 
receberam esforços para a sua melhoria.

Muitos desses ambientes reproduzem a sala de aula presencial física na internet, seguindo 
o paradigma tradicional de Educação, enquanto outros ambientes buscam usar a tecnolo-
gia para oferecer espaços de interação e comunicação entre os estudantes. Alguns ambientes 
mais inovadores oferecem recursos tecnológicos que atendem aos diversos tipos de estilos de 
aprendizagem dos estudantes, incentivando a interação, a colaboração, a cooperação, além 
de promover o compartilhamento e a reutilização de recursos. 
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Atualmente, há uma variedade de AVAs disponíveis. No entanto, a decisão pelo uso de um 
determinado AVA em detrimento de outro deve ser analisada de acordo com os objetivos di-
dático-pedagógicos e com a concepção epistemológica da disciplina e/ou curso em questão. 

A partir desse momento, é importante analisar quais são os recursos tecnológicos que os 
AVAs disponibilizam, e se esses recursos atendem, ou não, aos objetivos didático-pedagógicos 
e à concepção epistemológica adotada. 

É importante lembrarmos que todo e qualquer uso de um recurso educacional é permeado 
por uma concepção epistemológica, ou seja, por uma crença de como se constitui a aquisição 
do conhecimento e de como o sujeito aprende. Essa concepção é a base do planejamento de 
toda e qualquer atividade pedagógica que use, ou não, as tecnologias na Educação. Após de-
finidos os objetivos didático-pedagógicos e qual a concepção epistemológica a ser adotada, o 
próximo passo é a escolha do AVA que mais atende às necessidades em questão. 

Segundo Schlemmer (2002), “a concepção epistemológica é a base do desenvolvimento do 
processo educacional que é expresso em ações educativas”. Isto quer dizer que a concepção 
de como o sujeito aprende é fundamental para o planejamento das atividades pedagógicas 
que compõem o processo de ensino e aprendizagem. 

Em um AVA, os usuários são denominados de acordo com os privilégios de acesso ao am-
biente, como, por exemplo, usuário do tipo “professor”, “estudante”, “tutor”, “coordenador”. 
Os estudantes têm acesso apenas aos recursos e funcionalidades do AVA que dizem respei-
to à sua função de estudante no ambiente, como, por exemplo, visualizar e fazer download 
de materiais e responder às atividades propostas. Os professores e coordenadores possuem 
acesso às funcionalidades de gestão da disciplina e/ou do curso, como, por exemplo, gestão 
da planilha de notas, configuração dos módulos, inclusão de recursos e atividades. E os tuto-

ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

BARROS, D. M. V.; SANTOS, V. M. Estilos de Aprendizagem em Fóruns Online: 
Perspectivas Pedagógicas Inovadoras. Revista Docência e Cibercultura. 
Rio de Janeiro-RJ. Vol. 02, Nr. 01, p. 14. Jan/Abr 2018. Disponível em: 

<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/re-doc/article/view/30819>. Acesso 
em: 22 jan. 2020. 
 
BARROS, D. M. V. A Teoria dos Estilos de Aprendizagem: convergência com as 
tecnologias digitais. Revista SER: Saber,  Educação e Reflexão.  Agudo-SP. . Vol. 01, 
Nr. 02, p. 14-28. Jul/Dez 2008. Disponível em: <https://repositorioaberto.uab.pt/
bitstream/10400.2/2999/3/70-228-1-PB%202.pdf>. Acesso em: 24 jan. 2020. 
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res conseguem realizar todas as funcionalidades relacionadas ao acompanhamento e tutoria 
dos estudantes, como, por exemplo, responder às dúvidas nos fóruns de dúvidas, visualizar as 
tarefas enviadas para avaliação. 

A escolha do AVA ideal para cada situação deverá prever a disponibilização de funcionali-
dades e dos recursos tecnológicos necessários para o desenvolvimento da disciplina e/ou do 
curso a ser implantado.

2. Ambientes virtuais de aprendizagem e suas principais 
características 

Atualmente, há diversos tipos de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) que se propõem 
a gerenciar processos de ensino e aprendizagem baseados na Web. Há AVAs desenvolvidos por 
empresas estrangeiras, com fins lucrativos, que oferecem inúmeros recursos tecnológicos de 
comunicação e interação a um alto custo financeiro. Esses AVAs atendem a organizações inte-
ressadas em implantar a Educação Corporativa1. Por outro lado, há AVAs desenvolvidos para o 
meio acadêmico, instituições de ensino que oferecem a Educação a Distância2 e o e-Learning3 
com fins educacionais. Nestes casos, muitos AVAs não oferecem custo financeiro algum para 
escolas, faculdades e universidades. Cada um desses ambientes é desenvolvido de acordo 
com as concepções epistemológicas dos seus criadores sobre como ocorre o processo de en-
sinar e aprender. 

A seguir, selecionamos alguns desses ambientes disponíveis no cenário brasileiro, ambien-
tes que não possuem custos financeiros e outros que são pagos, para comentarmos e discutir-
mos as suas potencialidades para uma aprendizagem na era da sociedade em rede. 

Tabela 1. Ambientes Virtuais de Aprendizagem sem custos financeiros e disponíveis no 
cenário brasileiro

AVA Instituição Site
Moodle Austrália https://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle 

 AulaNet PUC-RJ http://www.dca.fee.unicamp.br/projects/sapiens/Reports/rf2000/node25.html

Teleduc UNICAMP https://pt.wikipedia.org/wiki/TelEduc

Rooda UFRGS http://www.nuted.ufrgs.br/?page_id=298

Cada uma dessas iniciativas apresenta um conjunto de características que a definem como 
um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), disponibilizando recursos que podem potencia-

1 https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_corporativa

2 https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_a_dist%C3%A2ncia

3 https://pt.wikipedia.org/wiki/E-learning

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle 
http://www.dca.fee.unicamp.br/projects/sapiens/Reports/rf2000/node25.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/TelEduc
http://www.nuted.ufrgs.br/?page_id=298
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_corporativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_a_dist%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/E-learning
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lizar processos de interação, de colaboração e de cooperação. No entanto, muitos se restrin-
gem a apresentação de conteúdos, tornando-se apenas um repositório de materiais, tarefas, 
exercícios e provas. Em muitos deles a cooperação serve somente como técnica para motivar 
o aluno a executar o que já foi previamente definido, preparado e apresentado pelo professor 
e/ou tutor. É importante lembrarmos que um AVA que oferece funcionalidades de interação, 
comunicação, colaboração e cooperação entre todos, estudantes, professores e tutores, é o 
modelo de ambiente que privilegia a aprendizagem e a construção do conhecimento em uma 
sociedade em rede, na cultura da aprendizagem. 

Sobre os AVAs escolhidos para apresentação e discussão, a seguir, relacionamos quatro am-
bientes, sendo que três são brasileiros, desenvolvidos em universidades públicas brasileiras, e 
um estrangeiro, desenvolvido por programadores e designers autônomos na Austrália. 

O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um ambiente desen-
volvido com a ideia de software livre4, executado em um ambiente virtual disponível na Web, e 
tem como objetivo principal fazer a gestão de cursos e oferecer apoio à aprendizagem online. 
O Moodle está disponível em uma plataforma acessível a qualquer pessoa sem nenhum custo 
financeiro; diferente do WebCT ou Backboard, que é um software, atualmente, mantido por 
uma empresa privada com fins lucrativos. 

O Moodle é utilizado, principalmente, em contextos de educação a distância, para disponibi-
lização de cursos a partir da criação de páginas de disciplinas e/ou cursos e comunidades de 
aprendizagem. Como software livre, está disponível na internet para qualquer usuário fazer o 
download, e é mantido pela comunidade de desenvolvedores de software livre. É desenvolvi-
do em colaboração por uma comunidade virtual que reúne programadores e desenvolvedores 
de software livre, administradores de sistemas, professores, designers e usuários de todo o 
mundo. É um dos AVAs mais populares no mundo todo e o mais utilizado em instituições de 
ensino, por não exigir investimentos financeiros. 

O Moodle possibilita a criação de três papéis importantes: o administrador, o professor/tutor 
e o estudante. É um ambiente que possibilita a customização total da interface com a iden-
tificação visual da instituição. Oferece diversos recursos tecnológicos variados para o desen-
volvimento das atividades, divididos em duas categorias: Recursos e Atividades. Na categoria 
“Recursos”, são disponibilizadas as possibilidades de inserção de recursos diferentes, mate-
riais com conteúdos em diversos formatos, como: páginas de texto, páginas Web, arquivos em 
diversos formatos (PDF, DOC, XLS), livro, conteúdos de pastas e rótulos. Na categoria “Ativi-
dades”, são disponibilizados os diversos tipos de atividades que os estudantes podem reali-
zar no ambiente, como: chat, diário, fórum de discussão, glossário, questionário, tarefa, wiki 
(escrita coletiva) e acesso a tutoriais interativos. A categoria Recursos apresenta os conteúdos 
e materiais da disciplina e/ou curso, e a categoria Atividades disponibiliza diversos tipos de 

4 https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
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atividades que os estudantes podem realizar para a entrega dos seus materiais ao professor.  

O AulaNet  é um AVA que foi desenvolvido pelo Laboratório de Engenharia de Software do 
Departamento de Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (LES/PU-
CRJ), para administração, criação e manutenção de cursos online. O AulaNet apresenta diver-
sas funcionalidades importantes em um curso online, tais como: recursos de comunicação 
(conferências, fórum de discussão, chat e mensagens individuais aos participantes); recursos 
de coordenação (quadro de avisos, plano de aulas, tarefas, avaliação, acompanhamento da 
participação); recursos de cooperação (wiki, glossário). Este AVA foi concebido por módulos, o 
que facilita a sua atualização e a integração de novos recursos e funcionalidades. No entanto, 
reproduz a sala de aula presencial tradicional, porque restringe a autoria dos estudantes. Um 
curso AulaNet é construído a partir de um conjunto de aulas destinadas a apresentar o conte-
údo aos alunos, sendo esse previamente preparado pelos professores ou tutores. 

O TelEduc é um ambiente para a criação, participação e administração de cursos na Web. 
Foi concebido para a formação de professores em informática educativa e desenvolvido por 
pesquisadores do Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Universidade Estadual de 
Campinas (NIED/UNICAMP). A aprendizagem é concebida a partir da resolução de problemas 
com apoio de diversos materiais didáticos digitais, como textos e links na internet. A comuni-
cação entre os participantes do curso é possível a partir de um conjunto de recursos de comu-
nicação, como o correio eletrônico, grupos de discussão, mural, diário de bordo e chat, além 
dos recursos de busca, como a consulta de acessos. 

De um modo geral, a maior parte dos AVAs apresenta um conjunto de funcionalidades que 
são utilizadas durante o planejamento e desenvolvimento do processo educacional baseado 
na Web. A seção seguinte apresenta os principais recursos encontrados em alguns ambientes 
e sua descrição.

O Rooda é um ambiente que foi desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia Digital Aplicada à 
Educação (NUTED) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É um ambiente de 
Educação a Distância (EAD) desenvolvido com o intuito de atender as demandas do corpo do-
cente e discente da UFRGS. Cada professor pode selecionar as ferramentas que mais se adap-
tam a sua metodologia de trabalho. Além disso, os usuários podem escolher entre três temas 
disponíveis para a interface gráfica. Este ambiente tem funcionalidades síncronas e assíncro-
nas que visam facilitar a interação e a comunicação entre os participantes e o uso integrado 
de diferentes recursos. É um AVA que tem como pressuposto a interação entre os participan-
tes, focando princípios educacionais e interdisciplinares através de sua interface centrada no 
usuário. Esta abordagem tem como objetivo possibilitar que estudantes, professores e tuto-
res tenham acesso às atividades das quais participam por meio da área de trabalho, na qual 
encontrará acesso às disciplinas e suas funcionalidades. Os principais diferenciais do Rooda 
são a usabilidade na interface gráfica e programação; a possibilidade de configurar e vincular 
diversas funcionalidades; a personalização dos conteúdos; a nova estrutura que privilegia a 



36

interação entre os participantes e a integração das ferramentas; e o acompanhamento do pro-
cesso de construção de conhecimentos pelos alunos e professores.

Tabela 2. Ambientes Virtuais de Aprendizagem com custos financeiros e disponíveis no 
cenário brasileiro 

AVA Instituição Site
WebCT ou Backboard Universidade da Colúmbia Britânica https://en.wikipedia.org/wiki/WebCT 

Google Classroom Google https://classroom.google.com/u/0/h

eDools eDools https://www.edools.com/

O WebCT ou Blackboard5 é um AVA desenvolvido pela Universidade da Colúmbia Britâni-
ca6. Atualmente, é um dos AVAs mais utilizados por empresas e universidades da rede privada 
no Brasil. Possui uma interface flexível para criação e manutenção de cursos online. Todo o 
acesso ao WebCT ou Blackboard, tanto para criação quanto para a realização do curso, é feita 
via navegador Web. Um curso consiste numa série de páginas HTML linkadas, que definem o 
mapa do material do curso, sendo o tutor o responsável pela criação do conteúdo do curso. 
O conteúdo é construído através de ferramentas disponibilizadas no AVA. O WebCT ou Bla-
ckboard apresenta três aspectos principais: a) um recurso de apresentação que permite ao 
designer visualizar e customizar as páginas da disciplina e/ou curso; b) um conjunto de funcio-
nalidades para o estudante que pode ser opcionalmente integradas na disciplina e/ou curso; 
e c) um conjunto de ferramentas para auxiliar o tutor a gerenciar o curso enquanto está em 
desenvolvimento. 

Um curso WebCT ou Blackboard é composto por páginas simples que aparecem para o es-
tudante quando ele executa o login no curso. Essa página contém links para várias páginas e 
recursos do curso. O WebCT ou Blackboard disponibiliza ferramentas para comunicação assín-
crona (e-mail e fórum de discussão), síncrona (chat), avaliação do estudante e autoavaliação 
(quizzes e múltipla escolha), um repositório de imagens, uma base de dados para glossário, 
áreas de apresentação e colaboração, anotações, geração de páginas pessoais, navegador de 
curso e ferramenta de busca. Os tutores podem acompanhar o progresso do estudante por 
meio do acesso ao número de vezes e onde ele acessou o curso.

O Google Classroom7 é um ambiente virtual que tem como objetivo principal fazer a gestão 
de materiais e conteúdos dos professores. Foi desenvolvido para apoiar a gestão de disciplinas 
da Educação Básica, e é utilizado por redes de escolas privadas pelo Brasil todo. É um recurso 
do Google Apps para a área de educação, e foi lançado o para o público em agosto de 2014. 
Possui um painel com acesso às funcionalidades de Mural, Atividades, Pessoas e Notas. O Mu-

5 https://www.blackboard.com/

6 https://www.ubc.ca/

7 https://classroom.google.com/u/0/h

https://www.blackboard.com/
https://www.ubc.ca/
https://classroom.google.com/u/0/h
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ral mostra uma linha do tempo, como em uma rede social, com as postagens feitas pelo(a) pro-
fessor(a) direcionadas à turma. Em Atividades, é possível criar uma lista de atividades a serem 
realizadas pelos estudantes e vinculá-las às suas Agendas Google, e também a uma pasta da 
turma no Google Drive. A seção Pessoas possibilita a inserção de estudantes à turma, e a seção 
Notas apresenta o espaço para digitação das notas das avaliações e atividades. A vantagem de 
utilizar o Google Classroom é que todas as atividades estão interligadas com Apps Google, que 
facilitam a execução das atividades, como a Agenda Google que já vincula as atividades e seus 
prazos, assim o estudante tem todas as tarefas organizadas em um único lugar. 

O eDools8 é um ambiente para educação a distância totalmente pago. A página principal site 
direciona os visitantes para um “consultor”, o que nos leva a confirmar que a solução oferecida 
é totalmente com custos financeiros para o usuário. 

3. Recursos tecnológicos dos ambientes virtuais de 
aprendizagem em situações educativas 

A escolha de um AVA parte do pressuposto de que sabemos qual a concepção epistemoló-
gica adotada e quais são os recursos tecnológicos que precisamos para implementarmos o 
desenho didático da disciplina e/ou curso online a ser oferecido. 

Segundo Schlemmer e Fagundes (2001) e Schlemmer (2002, p. 171) e tomando como refe-
rência os modelos descritos por Britain e Liber (2001) e o paradigma da cultura da aprendiza-
gem, apresentamos os recursos tecnológicos que são essenciais a um AVA, que se pressupõe 
estar fundamentado em uma concepção epistemológica interacionista, construtivista e sis-
têmica.  

Mas do que se trata o modelo epistemológico interacionista, construtivista e sistêmico ? A 
Professora Doutora Eliane Schlemmer (2002), em sua tese de doutorado, apresenta esse mo-
delo que tem como estratégia avaliar a qualidade acadêmica de um AVA a partir de quatro 
perspectivas, levando em consideração a importância do fomento da qualidade da aprendi-
zagem, do suporte aos processos comunicacionais e da redução da sobrecarga administrativa 
dos professores. Dessa forma, as quatro perspectivas consideradas para avaliar se um AVA 
atende ao modelo epistemológico interacionista, construtivista e sistêmico, são: 

• a perspectiva técnica;

• a perspectiva didático-pedagógica;

• a perspectiva comunicacional/social; e

8 https://www.edools.com/

https://www.edools.com/
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• a perspectiva administrativa.

Segundo Schlemmer (2002), 

a perspectiva técnica tem como foco o suporte tecnológico. O ambiente é integrado por 
espaços que permitem a construção, a livre exploração, a descoberta, a invenção, serve como 
ponto de encontro para o diálogo entre diversos interagentes que se reúnem em trabalho co-
operativo. A interface construída se ocupa do “devir-outro”. Há espaços e condições para que 
qualquer questão possa ser colocada e as respostas possam ser construídas. O suporte pode 
ser visto como ferramenta de desenvolvimento cognitivo que possibilita novas formas de pen-
samento e convivência (SCHLEMMER, 2002, p. 169-174). 

A autora ainda ressalta que, na perspectiva técnica, é necessário a disponibilização de: ferra-
mentas de gestão e gerenciamento do ambiente; ferramentas de gestão de comunidades, de 
autoria do professor e do estudante; ferramentas para a área individual do estudante, como 
webfólios e portfólios individuais; além de ferramentas da área coletiva, onde todos podem in-
teragir com todos, como os webfólios e portfólios coletivos; ferramentas de serviços de apoio, 
como calendário e agenda; ferramentas de interação síncrona, como o chat, e assíncrona, 
como o fórum de discussão; e, por fim, ferramentas de avaliação, como Autoria cooperativa de 
formas, instrumentos e critérios de avaliação, Autoavaliação, avaliação do grupo e do profes-
sor, e históricos quantitativos e qualitativos.  

Para Schlemmer (2002), na perspectiva didático-pedagógica de um AVA, defende que o pa-
radigma é o interacionista e construtivista, em que o foco do sistema é na aprendizagem, na 
construção do conhecimento, na colaboração, na cooperação, na autonomia, no desenvolvi-
mento de competências e habilidades, no respeito ao ritmo de desenvolvimento. O ambien-
te de aprendizagem é Heterárquico, flexível, participativo, centrado na interação, na relação. 
Ponto de encontro para trocas, construção do conhecimento, trabalho cooperativo (as regras, 
direção e atividades são elaboradas pelo grupo, consenso entre os participantes). Gera respei-
to mútuo e solidariedade interna. Favorece a autonomia onde prevalece a autoridade. Propi-
cia o trabalho interdisciplinar. O ambiente de ensino é baseado na interação, no trabalho co-
operativo, no desenvolvimento de projetos, desafios/casos/problemas, na problematização, 
na construção a partir de um processo dialogado. Parte do que aluno já conhece. O currículo 
é construído no processo, não há uma sequência única e geral, construção de redes de signi-
ficação. Os pré-requisitos são definidos pelo aluno, juntamente com o professor, em função 
do que deseja conhecer e o que já sabe. Interdisciplinar - em rede - do todo para as partes. 
Parte de questões dos alunos, necessidades, vontades, desejo. A metodologia é interativa e 
problematizadora, centrada na pesquisa e manipulação, aprender a pensar - identificação e 
resolução de problemas, aprender a fazer perguntas, trabalho cooperativo. A avaliação tem o 
foco no processo, na observação, no desenvolvimento. Valoriza a interação e a relação entre 
pontos de vistas para a compreensão, aprofundamento e ampliação de conceitos, verificados 
através do uso dos conhecimentos para desenvolver projetos, solucionar desafios/problemas 
casos, evidenciados nos espaços de interação e nas produções disponibilizadas nos webfó-
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lios9. Formativa, continuada e metacognitiva, usada como correção de rumos. A capacitação 
dos professores é continuada e formativa em serviço, centrada no processo de aprendizagem, 
interação, desenvolvimento. A aquisição do conhecimento é em qualquer lugar, a qualquer 
hora - sociedade interligada. Não é linear, nem previsível, incompatível com a ideia de cami-
nhar do mais fácil para o mais difícil. A aprendizagem autônoma possibilita aos aprendentes 
encontrarem suas próprias fontes para ampliar sua aprendizagem independentemente de 
outras pessoas e contribuírem com o grupo com suas descobertas. A reflexão possibilita ao 
professor auxiliar os estudantes no processo de estabelecer relações entre o feedback de suas 
ações com os objetivos definidos.

Na perspectiva comunicacional/social, Schlemmer (2002) defende que o espaço informa-
cional permita informações gerais do ambiente e das comunidades. Disponibiliza tutoriais, 
para que as fontes de negociação possibilitem a realização de um planejamento participativo 
e flexível. Os estudantes continuamente negociam seus “contratos de aprendizagem” com os 
professores. Definem acordos mútuos e responsabilidades. Que as ferramentas discursivas 
possibilitem a comunicação integrada, como, por exemplo, dentro do mesmo ambiente abrir 
um material disponibilizado e realizar um processo de conversação sobre o assunto. Que o 
email possa anexar documentos à mensagem, permitindo extrair o arquivo anexado dentro 
da estrutura de trabalho do ambiente virtual. Que a ferramenta permita que os objetivos de 
aprendizagem sejam especificados e gravados na base da conversação. Que o ambiente per-
mita a interação mútua onde o sistema tenha um fluxo dinâmico, ressaltando a importância 
do contexto. Que a interatividade possibilite a ação do estudante para atingir os objetivos. 
Permita o fornecimento de feedback significativo para as ações de acordo com os objetivos. 
Possibilite que os estudantes reestruturem o material, usando seus próprios recursos, ano-
tações, significações. Nessa perspectiva, o estudante é visto como produtor ativo, agente do 
processo de aprendizagem, sujeito com conhecimentos prévios, pensador que elabora teo-
rias sobre o mundo, pesquisador, autônomo, participativo, cooperativo, comprometido com 
a reflexão crítica, localiza e reflete sobre as informações, decidindo junto o rumo do processo. 
E o professor é compreendido como mediador, co-participante, explorador, investigador, fa-
cilitador, instigador, problematizador, orientador, articulador do processo de aprendizagem. 
Apresenta comportamento interativo. É um educador, 

E, na perspectiva administrativa, Schlemmer (2002) orienta que os usuários, também cha-
mados de atores, tenham suas funções bem definidas e as funcionalidades do AVA disponibi-
lizadas de acordo com as funções de um. Os tipos de usuários definidos foram: administrador, 
design de conteúdos, professor/tutor, estudante e secretário. O administrador do ambiente 
cria e projeta comunidades, juntamente com o professor/tutor, define perfis para usuários, 
possibilita a combinação e comunicação entre comunidades, desenvolve discussão técnica, 
pedagógica e comunicacional-social sobre o uso do ambiente, avalia o ambiente na sua rela-
ção com os administradores e orientadores/articuladores. O professor/tutor apresenta, cria 

9 https://pt.wikipedia.org/wiki/Portf%C3%B3lio

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portf%C3%B3lio


40

e desenvolve um projeto de comunidade, gerencia o andamento da comunidade, inclui, al-
tera ou exclui material, analisa o desempenho da comunidade, tendo como base a avaliação 
qualitativa e quantitativa. Avalia o uso do ambiente com alunos e conceptores. Os estudantes 
utilizam o ambiente num processo de interação como co-construtor da comunidade, avalia 
o ambiente com os colegas e orientadores/articuladores. O secretário gerencia as inscrições, 
matrícula, certificação, senhas, possibilita análise estatística, disponibiliza informações sobre 
as comunidades, realiza backup dos dados. O ambiente precisa permitir adaptabilidade às 
necessidades educacionais, onde o professor possa gerenciar os recursos de gestão, acompa-
nhamento dos estudantes e avaliação.  

O modelo epistemologicamente interacionista, construtivista e sistêmico (SCHLEMMER, 
2002) pressupõe que o conhecimento é como uma relação de interdependência entre o sujei-
to e o meio em que vive. É construído a partir da ação do sujeito sobre o objeto de conheci-
mento, interagindo com ele, sendo as trocas sociais condições necessárias para o desenvolvi-
mento do pensamento. 

O meio ou o objeto existem, independentes do sujeito, contudo, não podem ser concebidos, 
senão por aproximações, por meio da atividade física ou simbólica. Estas aproximações po-
dem gerar alterações na estrutura cognitiva do sujeito, tanto em nível de pensamento quanto 
em nível de ação (CHIAROTTINO, 1988). 

Portanto, segundo Schlemmer (2002), a aprendizagem não ocorre simplesmente pela trans-
missão de algo que está fora, mas depende do processo de interação, da ação do sujeito sobre 
o objeto do conhecimento, dos esquemas de significação que permitem estabelecer relações 
com o novo. Contudo, pode-se dizer que o processo de ensino e aprendizagem em um AVA, 
na cultura da aprendizagem, precisa estar centrado na interação social capaz de fomentar a 
aprendizagem e a construção do conhecimento, que ocorre num processo de ação/interação 
entre sujeito e objeto. 

Schlemmer (2002) enfatiza que é importante que os AVAs possam permitir uma maior flexi-
bilidade ao ensino, e que sejam desenvolvidos de uma forma que permitam a implementação 
de recursos que contemplem os diversos estilos de aprendizagem dos estudantes. 

Sabemos que as tecnologias digitais, em especial os AVAs, têm atraído a atenção das insti-
tuições de ensino superior, e até de instituições da educação básica. Por isso a importância 
de conseguirmos avaliar qual(os) o(s) AVAs mais adequado às necessidades educacionais em 
uma sociedade em rede. 

Dessa forma, os recursos tecnológicos de um AVA para se trabalhar na cultura da aprendi-
zagem, de acordo com Schlemmer (2002), estão divididos conforme as quatro perspectivas 
propostas no modelo epistemológico interacionista, construtivista e sistêmico e estão apre-
sentados de forma concisa na Tabela a seguir. 
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Tabela 2. Perspectivas para os recursos tecnológicos de um AVA

Perspectiva Técnica
Perspectiva Didático-

Pedagógica
Perspectiva 

Comunicacional-Social
Perspectiva Adminis-

trativa 

• Suporte tecnológico

• Recursos de geren-
ciamento e gestão do 

ambiente 

• Recursos de gestão de 
comunidades

• Recursos de autoria (do 
professor e do estudante)

• Recursos da área indivi-
dual (webfólio individual)

• Recursos da área da 
comunidade (webfólio 

coletivo) 

• Recursos de apoio (bus-
cas, agenda, FAQ)

• Recursos de interação 
síncrona 

• Recursos de interação 
assíncrona 

• Recursos de avaliação 

• Paradigma

• Foco do sistema 

• Ambiente de aprendi-
zagem 

• Ensino 

• Currículo 

• Metodologia 

• Avaliação 

• Capacitação de pro-
fessores 

• Aquisição de conheci-
mento 

• Aprendizagem autô-
noma 

• Reflexão 

• Espaço informacional 

• Fontes de negociação 

• Recursos discursivos 

• Interação

• Interatividade 

• Estudante

• Professor 

Atores e funções 

Fonte: Schlemmer (2002, p. 169-174)

Segundo Morin (1999) apud Martins e Silva (1999)

... durante muito tempo, a ciência ocidental foi reducionista, (...) tal conhecimento ignora o 
fenômeno mais importante que é o sistêmico, da palavra sistema, conjunto organizado de par-
tes diferentes produtor de qualidades que não existiriam se as partes estivessem isoladas (MO-
RIN, 1999 apud MARTINS; SILVA, 1999, p.21).

Ao escolher um AVA para ser utilizado no meio acadêmico, com objetivos de aprendizagem e 
com uma concepção epistemológica bem definidos, é necessário termos um olhar abrangente 
no que diz respeito às funcionalidade, à usabilidade e à própria avaliação do ambiente. Isto 
significa que não basta saber quais são as características técnicas do ambiente, mas é neces-
sário saber como elas são integradas para facilitar a aprendizagem e gestão das disciplinas e/
ou cursos.   
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De certa forma, os AVAs apresentam uma diversidade de recursos e funcionalidades que 
podem ser utilizados, ou não, no planejamento e desenvolvimento do processo educacional 
baseado na Web. A Tabela a seguir apresenta as principais funcionalidades encontradas em 
alguns ambientes e a sua descrição. 

Tabela 3. Características dos recursos tecnológicos de um AVA

Recursos tecnológicos Descrição

Quadro de notícias e avisos
Recurso que possibilita fornecer informações importantes ao estudante no momento em 
que ele entra no sistema

Plano do curso 

Recurso que proporciona uma visão geral da estrutura do curso, possibilitando a inclusão 
de datas para tarefas, testes, leituras, videoconferências, etc. O sistema fornece a estrutura 
para que o tutor possa criar o plano do curso. Esse poderá conter links para páginas do 
próprio curso, ou simplesmente páginas html contendo algum material relevante do curso

E-mail Recurso para comunicação interna entre o tutor e os estudantes do curso

Recursos de conferência 
Recurso que propicia a realização de conferências assíncronas ou grupos de discussão 
que possibilitam aos estudantes se engajarem em uma troca colaborativa sobre tópicos 
do curso.

Páginas pessoais dos estudantes 

Recurso que oferece uma lista dos estudantes de um curso com endereço de email. Alguns 
sistemas possibilitam a inclusão de uma página pessoal para cada estudante. Outros, ain-
da disponibilizam um editor de fácil uso para edição de páginas. A possibilidade de ter 
algumas informações sobre os estudantes de um curso é fundamental em ambientes de 
aprendizagem, pois o tutor poderá conhecer um pouco mais sobre as idéias, interesses e 
objetivos dos estudantes.

Metadado

Recurso que fornece informações sobre um objeto. É fundamental para categorização e 
procura de objetos de acordo com as intenções de uso em um contexto particular. Um 
metadado sofisticado pode fornecer uma grande e variada informação sobre um objeto, o 
que pode facilitar a localização e o re-uso de uma determinada informação

Tarefas 
Recurso que possibilita ao tutor criar tarefas para os estudantes realizarem utilizando o 
material do curso. A ferramenta poderá incluir um meio para o estudante retornar as tare-
fas completas para o tutor classificar, nivelar e dar um retorno.

Avaliação 
Recurso que possibilita automatizar testes online para avaliar a performance do estudan-
te. Alguns sistemas oferecem ao estudante um recurso para realizar auto-teste

Recursos de colaboração síncrona Recurso que possibilita a conversa em tempo real, como o chat. 

Recursos de multimídia 

Recurso que possibilita o uso de materiais sofisticados como simulações interativas, as 
quais também podem ser publicadas online. Uma das vantagens dos ambientes virtuais 
de aprendizagem é a facilidade com que recursos de multimídia podem ser acessados 
e armazenados dentro de ambientes de aprendizagem como parte integral de um curso

Área para upload de arquivos

Recurso que possibilita aos estudantes disponibilizarem seus materiais dentro do sistema 
para que o tutor e os outros estudantes possam acessar. Alguns ambientes de aprendiza-
gem incluem facilidades que possibilitam aos estudantes construírem seus próprios ma-
teriais.

Calendário Recurso para construir calendário
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Recursos tecnológicos Descrição

Recursos de busca Recurso para facilitar a procura de um determinado conteúdo dentro do ambiente.

Marcadores
Recurso que possibilita ao participante construir sua própria base de recursos usando 
marcadores. Essa facilidade economiza o tempo gasto na navegação, pois o participante 
pode ir diretamente para o item em questão no ambiente.

Modelos de navegação 

A navegação é parte da experiência do uso de um ambiente virtual de aprendizagem. A 
facilidade de navegação possibilita ao usuário se mover no ambiente, sendo que o modelo 
de navegação ou metáfora na conjunção com o olhar e o sentir de um sistema é extrema-
mente importante, pois ele define as várias formas como o sistema é usado. Diferentes 
ambientes virtuais de aprendizagem irão apresentar ferramentas e estruturas de cursos 
de diferentes modos. Dois modelos são mais populares: usar uma 156 página pessoal, no 
qual o curso é apresentado através de links que agem como estações de pulo para várias 
ferramentas que estão disponibilizadas, ou alternativamente, usar uma estrutura hierár-
quica de árvore. Essas duas são freqüentemente usadas em conjunto com a estrutura de 
árvore provida num plano de curso com links para o conteúdo do curso dentro do ramo 
da árvore.

Fonte: Schlemmer (2002, p 155-156) adaptado de Laurillard (1993), apud Britain e Liber (2001).

3.1  Recursos tecnológicos do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Moodle 

Nesta disciplina, vamos apresentar e utilizar os recursos tecnológicos disponíveis no AVA 
Moodle10, por ser um ambiente que não tem custo algum para a sua utilização e implementa-
ção, e também porque, dos AVAs disponíveis no cenário brasileiro, é o AVA amplamente ado-
tado pelas instituições de ensino. 

O AVA Moodle é um ambiente que pode ser utilizado tanto para a oferta de disciplinas/aulas/
cursos totalmente a distância como apoio para disciplinas/aulas/cursos que são oferecidos 
na modalidade presencial.  Em ambas as situações, o AVA Moodle permite a disponibilização 
de materiais didáticos e de atividades para os estudantes terem acesso, a qualquer hora, de 
qualquer lugar. 

Tecnicamente, o AVA Moodle destaca-se por apresentar código aberto, o que permite a cus-
tomização de toda a sua interface e de suas funcionalidades de acordo com o que a instituição 
de ensino necessita. É instalado em um servidor web com a linguagem de programação PHP 
e banco de dados MySQL. O AVA Moodle também permite que novos recursos (desenvolvidos 
pela comunidade técnica) possam ser incorporados a um AVA instalado. 

A seguir, alguns dos principais recursos tecnológicos do AVA Moodle. 

10 Site oficial do AVA Moodle:  https://moodle.org/

https://moodle.org/
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3.1.1 Perfil 

Todo usuário do AVA Moodle tem um perfil no ambiente. Nesse perfil, há campos que podem 
ser editados e configurados pelo usuário de acordo com as suas preferências e com suas in-
formações pessoais, como nome completo, cidade, endereço de e-mail, foto. É possível inserir 
uma foto pessoal e uma descrição com a apresentação do usuário. Para modificar o perfil de 
um usuário, é necessário acessar o Menu Navegação e acessar a seção Participantes. Em segui-
da, acessar a opção Modificar Perfil, como mostrado na Figura 1.  

Figura 1. Configuração para modificar o perfil de usuário no AVA Moodle 

Fonte: AVA Moodle (UFMT) - http://ava.ufmt.br 

 A edição no perfil é importante porque possibilita que todos os participantes do curso se co-
nheçam um pouco mais, mesmo que virtualmente, o que na educação a distância é essencial.

 

3.1.2 Configuração de uma disciplina/aula/curso 

Para a configuração de uma disciplina/aula/curso no AVA Moodle, é importante nos familiari-
zarmos com os termos utilizados. Podemos oferecer uma disciplina com toda a sua carga-ho-
rária, bem como, apenas uma aula, conforme necessário. 

O(a) professor(a) poderá formatar a sua disciplina/aula/curso de diversas maneiras, dentre 
as quais: 

• Formato de atividade única - para mostrar apenas uma atividade ou recurso na página 
do curso;

• Formato social - um fórum é mostrado na página do curso;

• Formato tópicos - a página do curso é organizada em seções de tópicos;

http://ava.ufmt.br 
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• Formato semanal - a página do curso é organizada em seções semanais, com a primeira 
semana começando na data de início do curso.

O formato mais utilizado é o formato de tópicos que, por padrão, é criado com 10 tópicos, 
sendo um tópico por semana e um Fórum de Notícias. O Fórum de Notícias serve como um 
“Mural do(a) professor(a)”, onde é possível inserir recados que serão enviados para o e-mail 
dos estudantes, além de manter uma cópia publicada no AVA Moodle. Neste fórum, apenas 
os(as) professores(as) poderão publicar mensagens, não sendo possível a publicação pelos 
estudantes. 

Para alterar a estrutura de uma disciplina/aula/curso no AVA Moodle, é necessário acessar o 
Menu Administração e a opção Editar Configurações. Nesta opção, o AVA Moodle permite esco-
lher o Formato de Curso, como mostrado na Figura 2. 

Figura 2. Configuração para alterar o formato de um curso no AVA Moodle 

Fonte: AVA Moodle (UFMT) - http://ava.ufmt.br 

A escolha quanto a melhor estrutura a utilizar para a organização das aulas cabe ao(à) pro-
fessor(a). Geralmente, os(as) professores(as) optam pelo formato de tópicos, que dá mais li-
berdade de estruturação do curso por aula, por conteúdo, por trimestre ou por semestre. A 
decisão deste critério é exclusivamente do(a) professor(a). 

3.1.3 Personalização da tela inicial: tópicos e rótulos 

Ao criar um curso no AVA Moodle, na estrutura por Tópicos, podemos formatá-lo por sema-
nas ou por seção única, conforme a necessidade da disciplina/aula/curso. No caso da estru-
tura por Tópicos, cada Tópico pode corresponder a uma aula, unidade, trimestre, semestre. 
O AVA Moodle abre a estrutura em seções denominadas de “Tópico 1”, “Tópico 2”, e assim por 
diante. É interessante alterar esta nomenclatura, identificando exatamente o que será traba-
lhado naquela seção, conforme mostrado na Figura 3. 

http://ava.ufmt.br  
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Figura 3. Apresentação da estrutura de Tópicos em um curso no AVA Moodle

Fonte: AVA Moodle (UFMT) - http://ava.ufmt.br 

Para realizar esta alteração, é necessário um conjunto de passos. Primeiramente, precisa-
mos “ativar a edição”  da disciplina/aula/curso, conforme mostrado na Figura 4. 

Figura 4. Botão “ativar edição”  em um curso no AVA Moodle

Fonte: AVA Moodle (UFMT) - http://ava.ufmt.br 

Com a opção de “ativar edição”, o usuário consegue inserir recursos e atividades em cada 
Tópico da sua disciplina/aula/curso. 

3.1.4 Inserção de recursos e atividades na estrutura de Tópicos 

A inserção de recursos e atividades na estrutura de Tópicos no AVA Moodle permite que o 
usuário tenha acesso a opções pré-definidas no ambiente para a inserção de arquivos em for-
matos variados (.PDF, .DOC), links de sites na internet, imagens, entre outros. Bem como a 
inserção de atividades como fórum de discussão, chat, wiki, envio de tarefa. A Figura 5 mostra 
a opção +Adicionar uma atividade ou recurso que permite a inserção desses recursos. Cada 
Tópico apresenta a opção +Adicionar uma atividade ou recurso porque as atividades e recur-
sos são adicionadas por Tópicos. 

 http://ava.ufmt.br 
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Figura 5. Recurso “adicionar uma atividade ou recurso”  em um curso no AVA Moodle

Fonte: AVA Moodle (UFMT) - http://ava.ufmt.br 

A inserção de atividades na estrutura de Tópicos no AVA Moodle disponibiliza ao usuário 
acesso às atividades tais como mostrado na Figura 6: 

• Base de Dados; 

• Chat; 

• Escolha;

• Ferramenta externa;

• Fórum;

• Glossário;

• Laboratório de avaliação;

• Lição;

• Pesquisa;

• Pesquisa de avaliação;
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• Questionário; 

• SCORM;

• Tarefa; 

• Wiki. 

Cada uma dessas opções de atividades oferecem possibilidades de utilização de recursos 
para propor atividades avaliativas, ou não, aos estudantes. São nesses recursos que os es-
tudantes vão ter acesso ao que exatamente eles precisam realizar  durante a disciplina/aula/
curso. 

Figura 6. Menu “adicionar uma atividade”  em um curso no AVA Moodle

Fonte: AVA Moodle (UFMT) - http://ava.ufmt.br 

A inserção de recursos na estrutura de Tópicos no AVA Moodle disponibiliza ao usuário aces-
so aos recursos tais como mostrado na Figura 7: 

• Arquivo;

• Conteúdo do pacote IMS;

• Livro;

• Página; 

• Pasta; 

• Rótulo;

• URL. 
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Figura 7. Menu “adicionar um recurso”  em um curso no AVA Moodle

Fonte: AVA Moodle (UFMT) - http://ava.ufmt.br 

Cada uma dessas opções de recursos oferecem possibilidades de utilização de materiais 
externos para que os estudantes tenham acesso ao conteúdo da disciplina/aula/curso. São 
nesses recursos que os estudantes vão ter acesso ao que exatamente eles precisam estudar 
durante a disciplina/aula/curso. 

FÓRUM DE DISCUSSÃO 

ORIENTAÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM: 

Lembre-se que o fórum de discussão é avaliativo, portanto, é necessário que Você apresente 
compreensão sobre o que foi apresentado na Unidade 02, de forma que consiga fazer relações 
com situações práticas de sala de aula. É importante, também, comentar ao menos 01 posta-
gem de um(a) colega. 

Olá, Turma. Tudo bem? 

A disciplina de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) está organizada em duas 
partes: uma parte teórica, que fundamenta os conceitos necessários para a inserção das 
tecnologias na educação, e uma parte prática, que apresenta os ambientes virtuais de 
aprendizagem como uma possibilidade de interação e comunicação entre professores e 
estudantes, mediada pelas tecnologias digitais. 
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 Na Unidade 02, trabalhamos a parte conceitual que envolve as definições sobre os 
recursos tecnológicos de um AVA. Por isso, o objetivo deste fórum de discussão é refle-
tirmos, com base no que estudamos, sobre a seguinte questão problematizadora: 

Qual(is) recurso(s) tecnológico(s) disponível(is)  em um AVA (interacionsita,  constru-
t iv ista e sistêmico) oferece(m) funcionalidades para a efetivação da cooperação,  da 
colaboração e da interação entre os estudantes?  

Para auxiliar a discussão, é importante fazer as leituras dos textos indicados nos Saiba 
Mais e também nas referências bibliográficas da disciplina.  
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UNIDADE 3
Estratégias Eletrônicas de Ensino e 
Aprendizagem  
Introdução e Contextualização

Ensinar e Aprender com apoio das Tecnologias Educacionais

Estratégias Didático-Pedagógicas de Ensino e Aprendizagem com apoio das Tecnologias 
Educacionais

Após a leitura deste capítulo, você será capaz de:

• Compreender o contexto brasileiro da inserção das tecnologias digitais na Educação; 

• Compreender como se constitui os processos de ensinar e aprender com apoio das tec-
nologias digitais na Educação; 

• Compreender os conceitos de desenvolvimento e aprendizagem segundo a teoria de 
Jean Piaget; 

• Compreender os requisitos necessários para os profissionais do Século XXI; 

• Compreender o que são estratégias pedagógicas com apoio das tecnologias digitais na 
Educação; 

• Compreender os conceitos de ensino híbrido e educação em rede em uma cultura da 
aprendizagem; 

• Compreender o que é um mapa conceitual; 

• Elaborar um mapa conceitual com os conceitos discutidos.

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Em 29 de outubro de 1969, há cinquenta anos, houve a primeira troca de mensagens entre 
computadores dentro do projeto Arpanet, origem da futura Internet. Passados vinte anos, em 
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1989, era oficialmente lançada a Rede Nacional de Pesquisa (RNP)1. Logo, em 2019, celebra-
mos acontecimentos marcantes para a internet no mundo e no Brasil (CGI.br, 2018). 

Enquanto isso, aqui no Brasil, há mais de trinta anos, discutimos a inserção e utilização das 
tecnologias da informação e comunicação (TICs) na Educação. Essa discussão perdura até os 
dias atuais, pois acreditamos que as tecnologias podem colaborar com o ensinar e aprender 
na sociedade do conhecimento, na sociedade que, cada vez mais, vive e convive conectada. 

Quando falamos em TICs na educação, estamos nos referindo ao uso de dispositivos infor-
máticos e digitais para apoio aos processos de ensino e aprendizagem, tais como, computado-
res, notebooks, acesso à internet, recursos multimídia e hipermídia, lousas digitais, celulares, 
smartphones, tablets, entre outros recursos digitais condizentes com os contextos sociocultu-
rais dos estudantes (MORAN; MASSETO; BEHRENS, 2000).

Segundo uma consulta ao site do MEC (Ministério da Educação)2, podemos observar que 
durante essas três décadas diversos programas governamentais foram criados - com o apoio 
de professores e pesquisadores das universidades públicas federais - para fomentar o uso das 
tecnologias na educação em escolas públicas no Brasil, tais como o PROINFO3, que é o Progra-
ma Nacional de Tecnologia Educacional, e o PROUCA4, que é o Programa Um Computador por 
Aluno. Esses dois programas têm como objetivo a promoção do uso pedagógico da informáti-
ca na rede pública de educação básica no Brasil. 

O PROINFO oferece às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais, 
e em contrapartida, os estados, distrito federal e municípios devem garantir a estrutura ade-
quada para receber os equipamentos e capacitar os professores para o uso das tecnologias 
na sala de aula. É importante lembrar que esse é o principal programa do governo na área de 
tecnologia da educação e em atividade até hoje. No entanto, o PROINFO prioriza a adoção da 
infraestrutura tecnológica, mas não investe na formação continuada dos professores (FNDE, 
2012). 

Por outro lado, o PROUCA promove a inclusão digital e pedagógica e o desenvolvimento dos 
processos de ensino e aprendizagem de estudantes e professores das escolas públicas bra-
sileiras, mediante a utilização de computadores portáteis (netbooks), denominados laptops 
educacionais. O equipamento adquirido contém sistema operacional específico e caracterís-
ticas físicas que facilitam o uso e garantem a segurança dos estudantes, e foi desenvolvido 
especialmente para uso no ambiente escolar.

1 https://www.rnp.br/

2 https://www.mec.gov.br/

3 http://portal.mec.gov.br/proinfo

4 https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proinfo/eixos-de-atuacao/projeto-um-computadro-por-aluno-uca

https://www.rnp.br/
https://www.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/proinfo
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proinfo/eixos-de-atuacao/projeto-um-computadro-por-aluno-uca
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De acordo com a pesquisa “Sobre O Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas 
Escolas Brasileiras”  - TICEDU (CGI.br, 2018), nos dias atuais  96% das escolas públicas brasilei-
ras estão conectadas à internet, e 73% dos professores, em algum momento, já fizeram uso da 
internet em sala de aula. Essa pesquisa é realizada pelo Núcleo de Informação e Coordenação 
do Ponto BR (NIC.br)5, ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)6, que tem a atri-
buição de estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da inter-
net no Brasil. Na mesma pesquisa, ficou evidenciada a alta conectividade entre estudantes e 
professores, tanto das redes públicas quanto da rede privada. 

Contudo, um elemento importante apontado é que há uma carência na formação docente, 
tanto nos aspectos tecnológicos, quanto pedagógicos dos professores que estão atuando em 
sala de aula, o que já é percebido na execução dos projetos do PROINFO. A pesquisa aponta, 
também, que um dos desafios é exatamente a “preparação pedagógica dos docentes para re-
alizarem atividades complexas com o uso das tecnologias junto aos estudantes”. 

É inegável que as novas tecnologias da informação e comunicação estão presentes no co-
tidiano das pessoas no mundo inteiro. Crianças e adolescentes estão cada vez mais inseridos 
na cultura digital, e essa é uma realidade que não tem volta. A Professora Doutora Léa da Cruz 
Fagundes7, do Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC), da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), enfatiza que não é apenas colocar computadores e tablets nas escolas. É 
necessário que os professores tenham formação pedagógica para o uso das tecnologias em 
sala de aula, e que a cultura digital entra na escola justamente “quando mudam-se os tempos, 
os espaços e o funcionamento das salas de aula”.

As tecnologias não substituirão o papel do professor em sala de aula, nem tampouco o livro 
didático impresso. O que é necessário é o professor saber como usar esses materiais em uma 
sala de aula com práticas pedagógicas diferentes das práticas de trinta anos atrás. O que está 
acontecendo no dia a dia das escolas é uma mudança na forma de buscar e disponibilizar a 
informação com a inserção das tecnologias na sala de aula. E por isso o professor precisa es-
tar preparado para integrar a sua sala de aula na cultura digital, lugar este onde as crianças e 
os adolescentes já estão inseridos. Na sociedade do conhecimento, o professor precisa estar 
atento às necessidades individuais dos estudantes e propor trabalhos cooperativos com o uso 
das tecnologias. Com acesso à internet e o uso das tecnologias de informação e comunicação 
e as tecnologias digitais de rede, é possível interagir e trocar informações com os colegas e 
professores, a qualquer hora e lugar, possibilitando novos tempos e novos espaços para cons-
truir conhecimento.

5 https://www.nic.br/

6 https://cgi.br/

7 Cultura Digital nas Escolas. Entrevista Profa Dra Léa da Cruz Fagundes. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?-
v=TPM0jpmMadA>. Acesso em: 29 jan. 2020.

https://www.nic.br/
https://cgi.br/
https://www.youtube.com/watch?v=TPM0jpmMadA
https://www.youtube.com/watch?v=TPM0jpmMadA
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A importância de estudarmos e pesquisarmos novas estratégias pedagógicas para ensinar 
e aprender com o apoio das tecnologias digitais vem ao encontro das exigências do que se 
espera dos profissionais do Século XXI. 

Daniel Susskind, economista, escritor e professor das Universidades de Oxford e Harvard, 
antecipa em seu livro “The Future of the Professions”, escrito em parceria com seu pai, Richard 
Susskind, quais são as revoluções que ocorrerão no mundo das profissões em um futuro bem 
próximo. Segundo os autores, empregos desaparecem, e isso ocorre não somente porque a 
economia está em crise, mas porque, desde a revolução industrial, máquinas tomam os es-
paços das pessoas. Supercomputadores, robôs e inteligência artificial tomaram 670 mil em-
pregos de manufatura nos Estados Unidos (EUA) entre 1990 e 2007. Profissões de alta quali-
ficação, da engenharia à medicina, vão mudar exponencialmente nos próximos 25 anos, se 
comparado com o que fizeram em 3 séculos.

No livro “The Future of the Professions”, Daniel e o pai, Richard Susskind, mostram como a 
tecnologia vai transformar o trabalho de especialistas humanos e deixar sem emprego muitos 
dos profissionais altamente qualificados, talvez até nós mesmos. Os autores afirmam que os 
profissionais da era digital precisarão “resolver problemas complexos, ter criatividade, ter ha-
bilidades interpessoais e trabalhar com as incertezas”  (SUSSKIND; SUSSKIND, 2015).  

Os Susskind falam em “reemprego”  em vez de “desemprego”, e ponderam que as tecnolo-
gias não vão terminar com as profissões inteiras de uma vez. O que a tecnologia fará é “mudar 
as atividades e tarefas que as pessoas realizam”. Em médio prazo, não haverá desemprego em 
massa, mas sim uma “redistribuição”  dessas atividades e tarefas que antes somente um mé-
dico, contador ou advogado realizariam. 

Mas onde estarão as profissões do futuro? 

Onde o ser humano possa realizar uma tarefa difícil de automatizar, isto é, algo que os com-
putadores não fazem muito bem. Isto é o que os autores sustentam: que os humanos preci-
sarão aprender a fazer algo que os computadores não fazem melhor que eles mesmos, e que 
somente humanos o farão melhor. Os autores ainda alertam que em um futuro bem próximo 
pode ser que as pessoas não tenham tempo de “aprender”  uma nova ocupação, um novo 
ofício, e não terão as competências para trocar de profissão. As profissões antigas, como as 
conhecemos, desaparecerão, mas novas profissões surgirão e as pessoas poderão não estar 
preparadas para assumi-las como tal. 

Por isso, para a área da Educação, os autores alertam que estamos ensinando crianças e jo-
vens para o mundo que existe hoje, mas não para o mundo que existirá num futuro bem próxi-
mo, e que o problema não está tanto no que ensinamos e aprendemos, mas como ensinamos 
e aprendemos. 



57

O uso das tecnologias na educação, numa cultura da aprendizagem, em um paradigma 
educacional emergente, proporciona o desenvolvimento de competências e habilidades para 
o desenvolvimento da autonomia, da cooperação, da colaboração e do pensamento crítico. 
Acreditamos que, dessa forma, consigamos planejar uma Educação pautada nos desafios do 
Século XXI.  

2. Ensinar e aprender com apoio das tecnologias 
educacionais

A era digital compreende a internet como um dos principais fatores que marcam as mudan-
ças na sociedade. Entende-se a presença da internet como uma mudança com implicações 
diretas na comunicação, principalmente no que se refere à (re)configuração das interações 
sociais entre os indivíduos. Diante da abundância de informações e compartilhamentos e das 
mudanças tecnológicas que foram acontecendo ao longo dos anos, é necessário prestarmos 
atenção nos processos de ensinar e aprender, como um convite para a sua (re)significação em 
tempos de sociedade conectada. 

Contudo, para (re)significar a compreensão sobre ensino, é necessário considerar a comple-
xidade e as concepções epistemológicas do termo aprendizagem e as formas de aprender na 
era digital. 

Sabemos que há na literatura diferentes linhas de pensamento teórico e, consequentemen-
te, diferentes teorias de aprendizagens, que perpassam desde paradigmas tradicionais, con-
servadores em relação à compreensão do conceito de aprendizagem, até a metodologias to-
talmente inovadoras. No entanto, ao abordarmos o conceito de aprendizagem, estamos nos 
referindo à aprendizagem como construção de conhecimento, à luz da teoria epistemológica 
de Jean Piaget (PIAGET, 1973), com ênfase, principalmente, na teoria da aprendizagem social8, 
do psicólogo canadense Albert Bandura, e que Etienne Wenger (WENGER, 2013) utiliza para 
explicar o conceito de comunidades de prática9 tão utilizadas na era digital. 

Nos dias atuais, tem-se discutido o conceito de hibridismo (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 
2015). Segundo os estudos da Professpra Doutora Lúcia Santaella, da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), “o universo virtual da rede alastrou-se exponencialmente por 
todo o planeta, fazendo emergir um universo paralelo ao universo físico no qual nosso corpo 
se move”  (SANTAELLA, 2007, p. 39). 

A comunicação entre os sujeitos faz parte dos processos de ensino e aprendizagem. A intera-
ção social, tanto no espaço virtual quanto no espaço presencial físico, faz parte dos processos 

8 https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem_social

9 https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_de_pr%C3%A1tica

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_de_pr%C3%A1tica
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CURADORIA DE CONTEÚDOS

Segundo o Dicionário Mini Aurélio de Língua Portuguesa, curador  é um 
substantivo masculino (s.m.) que significa 

1. Aquele que exerce a curadoria, que tem a função de zelar pelos bens e interesses dos que, 
por si, não o possam fazer. [...] 3. O responsável pela organização e manutenção de dado acer-
vo de obras de arte (FERREIRA, 2010, p. 213).

A curadoria de conteúdo é uma atividade que envolve um profissional especialista no 
assunto, que pesquisa sobre esse determinado assunto, e apresenta uma reinterpreta-
ção do que foi encontrado sobre o assunto, com comentários e opiniões do curador, para 
posteriormente ser compartilhado. A curadoria não é repetir uma informação. Curadoria 
é pesquisar, analisar, melhorar e reinterpretar um assunto, isto é, filtrar o que é mais im-
portante sobre um determinado assunto e compartilhá-lo. 

O filósofo e um dos maiores pensadores sobre a cibercultura, o francês Pierre Lévy, 
afirma que 

há muita informação à disposição, mas é necessário distinguir o que é mais importante ou 
relevante. Para isso, Lévy cita como como exemplo a figura do curador no mercado de artes. 
Esse profissional é responsável pela concepção, montagem e supervisão de uma exposição de 
arte, além de também criar e revisar o catálogo da exposição. 

Enfim, o curador é responsável por avaliar a arte e selecionar o que há de melhor. Os 
professores podem ser curadores das suas áreas de atuação.

de ensinar e aprender. Toda mudança que ocorre nas formas de comunicação entre os sujeitos 
interferem em como se ensina e como se aprende. As mudanças na comunicação que estamos 
nos referindo dizem respeito ao uso de dispositivos tecnológicos por grande parte da popu-
lação, pois esses dispositivos mudam como as pessoas se relacionam e interagem entre si. Os 
sujeitos e os recursos tecnológicos envolvidos na comunicação sofreram alterações, principal-
mente com a chegada da internet. 

A era digital possibilita a autoria, a curadoria de conteúdos, a autonomia dos sujeitos que se 
autorizam a criar conteúdos, publicá-los e compartilhá-los, bem como curtir e divulgar infor-
mações, expressar suas opiniões e críticas na rede. As facilidades que os recursos tecnológicos 
oferecem, com todas as suas possibilidades de interação e comunicação, também chegam 
até às instituições de ensino. Professores e estudantes, em sua grande maioria, têm acesso a 
dispositivos móveis e a computadores nas escolas com acesso à internet, de forma que a co-
municação entre esses sujeitos também tem sido impactadas.
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Esse cenário, com diversas possibilidades de interação e comunicação, reflete-se nos espa-
ços educacionais, onde as dinâmicas do espaço formal da sala de aula é reconfigurado com 
a influência das tecnologias trazidas pelos próprios estudantes. O conteúdo a ser trabalhado 
pelo professor pode ser discutido em construção com os estudantes, considerando as suas 
experiências e os seus exemplos, com apoio de consultas rápidas à internet. 

Segundo Henry Jenkins (2009, 2014), a convergência das mídias mostra a tendência que 
os meios de comunicação adotaram para adaptarem-se à internet. E por meio dos recursos 
digitais, essa convergência entre o temporal e o atemporal, a informação ganha dimensão, e a 
comunicação fica mais instantânea.

As relações que se estabelecem entre temporal e atemporal, virtual e presencial, síncrona e 
assíncrona dão indícios de possibilidades metodológicas que podem afetar a forma de ensi-
nar e aprender. É mais complexo do que a simples utilização de recursos digitais em espaços 
presenciais. Trata-se de conceber e estabelecer uma outra forma de discussão de conteúdo, de 
mediação pedagógica e de produção de conhecimento, ou seja, de práticas pedagógicas com 
base em metodologias ativas. É importante destacar que a tecnologia, por si só, não causa 
mudança, mas pode servir de canal para as mudanças necessárias. 

Pellegrino (2008) fala que a sociedade caminha para uma convergência total com base na sa-
turação, hibridação, mobilidade e ubiquidade. Trata-se da incorporação das mídias diversas, 
tais como: textos, áudio, vídeo, animação, em qualquer tempo e de qualquer lugar. 

LOPES, D. Q.; SOMMER, L. H.; SCHMIDT, S. Professor-propositor: a curadoria 
como estratégia para a docência on-line. Revista Educação & Linguagem.  Vol. 17. 
Nr. 02. Jul/Dez. 2014. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/hand-
le/10183/142559/000993876.pdf?sequence=1>. Acesso em: 30 jan. 2020. 

Mais informações disponíveis em: 

Curadoria de Conteúdo ou Produção de Conteúdo.  Martha Gabriel. Vídeo. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=L1m_lJROQtM>. Acesso em: 20 jan. 2020. 

A curadoria na educação e os desafios no papel do professor.  Paula Furtado. Geekie. 
Disponível em: <https://www.geekie.com.br/blog/curadoria-na-educacao/>. Acesso 
em: 20 jan. 2020. 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/142559/000993876.pdf?sequence=1
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/142559/000993876.pdf?sequence=1
https://www.youtube.com/watch?v=L1m_lJROQtM
https://www.geekie.com.br/blog/curadoria-na-educacao/
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O termo de Hibridismo apresentado pelos autores americanos Michael Horn e Heather 
Staker, no livro “Blended - usando a inovação disruptiva para aprimorar a Educação”  (HORN, 
M. B.; STAKER, H., 2015) e pelos professores brasileiros Lílian Bacich, Adolfo Tanzi Neto e Fer-
nando de Mello Trevisani, no livro “Ensino Híbrido - personalização e tecnologia na educação”  
(BACICH, L.; TANZI NETO, A.;  TREVISANI, F. M., 2015), tem relação direta com a convergência 
de tecnologias digitais, pois tem a ideia de “mistura”  e desdobra-se na utilização de diversas 
tecnologias em vários dispositivos tecnológicos diferentes.

3. Estratégias Didático-Pedagógicas de Ensino e Aprendiza-
gem com Apoio das Tecnologias Educacionais

3.1 Desenvolvimento e Aprendizagem

Ao pensarmos em estratégias didático-pedagógicas de ensino e aprendizagem com o apoio 
das tecnologias educacionais, precisamos retomar o conceito de aprendizagem tratado nes-
te texto, porque todo processo educacional perpassa por uma concepção epistemológica de 
como as pessoas aprendem. 

Segundo a teoria da epistemologia genética de Jean Piaget, em texto traduzido pelo Profes-
sor Doutor Paulo Slomp10, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o desenvol-

10 Este texto foi traduzido por Paulo Francisco Slomp do original incluído no livro de: LAVATTELLY, C. S. e STENDLER, F. Re-
ading in child behavior and development. New York: Hartcourt Brace Janovich, 1972.Que, por sua vez, é a reimpressão das 
páginas 7-19 de: RIPPLE R. e ROCKCASTLE, V. Piaget rediscovered. Cornell University, 1964. Disponível em: <https://www.

HIBRIDISMO, MOBILIDADE E UBIQUIDADE 

SACCOL, A.; SCHLEMMER, E.; BARBOSA, J. M-learning e U-learning. No-
vas perspectivas da aprendizagem móvel e ubíqua.  São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2011. 

LUCENA, S.; SCHLEMMER, E.; ARRUDA, E. P. A Cidade como Espaço de Aprendizagem: 
Educação e Mobilidade na Formação Docente. Revistas Tempos e Espaços em Educa-
ção. Vol. 11. Nr. 01. 2018. Edição Especial. Disponível em: <https://seer.ufs.br/index.php/
revtee/article/view/10214>. Acesso em: 20 jan. 2020. 

BARBOSA, D. N. F.; BARBOSA, J. L. V. Aprendizagem com Mobilidade e Aprendizagem 
Ubíqua. Disponível em: <https://ieducacao.ceie-br.org/aprendizagemmobilidadeubi-
qua/>. Acesso em: 20 jan. 2020. 

https://www.ufrgs.br/psicoeduc/piaget/desenvolvimento-e-aprendizagem/
https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/10214
https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/10214
https://ieducacao.ceie-br.org/aprendizagemmobilidadeubiqua/
https://ieducacao.ceie-br.org/aprendizagemmobilidadeubiqua/
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vimento do conhecimento é:

um processo espontâneo, ligado ao processo global da embriogênese. A embriogênese diz 
respeito ao desenvolvimento do corpo, mas também ao desenvolvimento do sistema nervo-
so e ao desenvolvimento das funções mentais. No caso do desenvolvimento do conhecimento 
nas crianças, a embriogênese só termina na vida adulta. É um processo de desenvolvimento 
total que devemos re-situar no contexto geral biológico e psicológico. Em outras palavras, o 
desenvolvimento é um processo que se relaciona com a totalidade de estruturas do conheci-
mento.

E a aprendizagem é; 

provocada por situações — provocada por um experimentador psicológico; ou por um pro-
fessor, com referência a algum ponto didático; ou por uma situação externa. Ela é provocada, 
em geral, como oposta ao que é espontâneo. Além disso, é um processo limitado a um proble-
ma simples ou uma estrutura simples.

Nesse sentido, Slomp considera “que o desenvolvimento explica a aprendizagem”, e esta 
opinião é contrária à opinião amplamente sustentada de que “o desenvolvimento é uma soma 
de unidades de experiências de aprendizagem”. O autor explica que “para alguns psicólogos o 
desenvolvimento é reduzido a uma série de itens específicos aprendidos, e então o desenvol-
vimento seria a soma, a acumulação dessa série de itens específicos”. Na realidade, o desen-
volvimento é o processo essencial, e cada elemento da aprendizagem ocorre como uma fun-
ção do desenvolvimento total, em lugar de ser um elemento que explica o desenvolvimento.

Dessa forma, compreende-se por aprendizagem “uma ação assumida pelo sujeito referente 
ao conhecimento desenvolvido”. Compreende-se que a aprendizagem não se limita ao espaço 
presencial físico e formal da sala de aula, mas é um processo contínuo, que faz parte da con-

ufrgs.br/psicoeduc/piaget/desenvolvimento-e-aprendizagem/> e o texto traduzido completo em: http://maratavarespsictics.
pbworks.com/w/file/fetch/74464622/desenvolvimento_aprendizagem.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2020. 

DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM

SOUZA FILHO, M. L. Relações entre Aprendizagem e Desenvolvimento 
em Piaget e em Vygotsky: Dicotomia ou Compatibilidade? Revista Diálogo 
Educacional. Vol. 08. Nr. 03. Curitiba-PR. 2008. Disponível em: <https://pe-

riodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/4039>. Acesso em: 29 jan. 
2020.  

SOUZA, M. T. C. C. Construção de Conhecimento e Psicologia do Desenvolvimento: 
Contribuições da Teoria de Piaget. Revista Eletrônica de Psicologia e Epistemologias 
Genéticas. Vol. 06. Edição Especial. Marília-SP. 2014. Disponível em: <http://revistas.ma-
rilia.unesp.br/index.php/scheme/article/view/4277>. Acesso em: 29 jan. 2020. 

https://www.ufrgs.br/psicoeduc/piaget/desenvolvimento-e-aprendizagem/
http://maratavarespsictics.pbworks.com/w/file/fetch/74464622/desenvolvimento_aprendizagem.pdf
http://maratavarespsictics.pbworks.com/w/file/fetch/74464622/desenvolvimento_aprendizagem.pdf
https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/4039
https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/4039
http://revistas.marilia.unesp.br/index.php/scheme/article/view/4277
http://revistas.marilia.unesp.br/index.php/scheme/article/view/4277
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dição humana em diferentes contextos em que a vida acontece. Trata-se da ação do homem 
no meio em que está inserido. 

Por isso, para tratarmos da inserção das tecnologias na educação, do ensino híbrido, da 
educação em rede e das metodologias ativas, é necessário compreender os conceitos de en-
sinar e aprender dentro dos diferentes contextos de formação, que vão além da educação for-
mal. 

3.2 Estratégias Pedagógicas 

Estratégias pedagógicas são instrumentos que possibilitam que o planejamento docente e 
suas ações sejam colocadas em prática. Estratégias pedagógicas são todas as ações realizadas 
pelo professor a fim de facilitar a aprendizagem dos estudantes (MORA; SANDOVAL; ACOSTA, 
2013). 

As estratégias pedagógicas consolidam a proposta curricular de uma disciplina e/ou cur-
so centrada no desenvolvimento das competências necessárias para atingir os objetivos de 
aprendizagem dos estudantes. Dessa forma, são exemplos de estratégias pedagógicas que 
podem ser adotadas pelos professores que pretendem inserir as tecnologias na educação: 

• criar espaços virtuais para a interação e o compartilhamento de recursos de interesse 
em comum; 

• incentivar o sentimento de pertencimento dos estudantes nesse espaço virtual; 

• incentivar o trabalho cooperativo entre os estudantes com o uso de recursos digitais na 
nuvem;  

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

MORA, M. C. G.; SANDOVAL, Y. G.; ACOSTA, M. B. Estrategias pedagógicas 
y didácticas para el desarrollo de las inteligencias múltiples y el aprendi-
zaje autónomo. Revista de Investigaciones UNAD - Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia.  Bogotá, Colômbia. Vol. Nr. 2013. Disponível em: <http://hemerote-
ca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/1162>. Acesso 
em: 29 jan. 2020. 

STROHER, J.N; HENCKES, S. B. R.; GEWEHR, D.; STROHSCHOEN, A. A. G. Estratégias 
Pedagógicas Inovadoras Compreendidas como Metodologias Ativas. Revista Thema.  
Vol. 15. Nr. 02. p. 734 - 747. 2018. Disponível em: <http://revistathema.ifsul.edu.br/index.
php/thema/article/view/891/1286>. Acesso em: 29 jan. 2020. 

http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/1162
http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/1162
http://revistathema.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/891/1286
http://revistathema.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/891/1286
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• incentivar a colaboração ao compartilhar um espaço virtual comum a todos da turma;  

• incentivar a interação social no espaço virtual a partir de problematizações, onde todos 
podem responder, publicar, compartilhar conteúdos.  

Dessa forma, neste texto, adotamos duas estratégias pedagógicas compreendidas como 
métodos ou técnicas para desenvolver o ensino e a aprendizagem com apoio das tecnologias 
educacionais,  são elas: o Ensino Híbrido e a Educação em Rede. 

3.2.1 Ensino Híbrido 

O Ensino Híbrido pode ser uma estratégia pedagógica utilizada para a inserção das tecno-
logias na educação. O hibridismo não se limita a uma modalidade de ensino, tampouco se 
configura na simplicidade de combinações de recursos, mas trata da ampliação do conceito 
de aula, vinculado com a personalização do ensino.  O estudante, com a orientação do pro-
fessor, pode personalizar seu processo de aprendizagem a partir de momentos síncronos e as-
síncronos, virtuais e presenciais, individuais e coletivos, digitais e analógicos. A possibilidade 
de “misturar”  diversas possibilidades de aprendizagem é o que caracteriza o ensino híbrido 
(blended). 

Horn e Staker (2015) apresentam três definições:

Qualquer programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos em par-
te, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o 
lugar, o caminho e/ou ritmo (HORN;STAKER, 2015, p. 34). 

O estudante aprende pelo menos em parte, em um local físico supervisionado longe de casa 
(HORN;STAKER, 2015, p. 35). 

As modalidades, ao longo do caminho de aprendizagem de cada estudante em um curso 
ou uma matéria, estão conectadas para fornecer uma experiência de aprendizagem integrada 
(HORN; STAKER, 2015, p. 35). 

Mais do que uma metodologia, a proposta do ensino híbrido trata da postura do sujeito 
frente ao objeto de conhecimento. Trata da mediação do professor para incentivar autono-

De acordo com Horn e Staker (2015), o ensino híbrido tem raiz no ensino online, que 
trata de cursos autônomos ou independentes, disponíveis pela internet para alunos inte-
ressados em experiências de aprendizagens digitais. A concepção é ir além do “simples”  
uso das tecnologias digitais, intercaladas em momentos presenciais e virtuais. Trata da 
expansão do espaço da sala de aula a partir de metodologias que articulam recursos 
digitais em momentos síncronos e assíncronos.
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mia, organização e disciplina no estudante com o objetivo de personalizar o seu processo de 
ensino e aprendizagem. Trata de o estudante assumir uma postura de sujeito ativo nos dife-
rentes espaços da sociedade. Trata de implicação do contexto de cultura digital presente na 
sociedade em rede, que interfere em nosso comportamento, nossa forma de comunicação e, 
principalmente, em nossa forma de interagir com a informação. A avaliação do conhecimento 
é um processo, mas com o foco no diagnóstico e em ações pontuais.

O ensino e a aprendizagem são conceitos independentes, mas que perpassam o processo 
de construção do conhecimento. Quando falamos em ensino híbrido, estamos nos referindo 
às possibilidades de combinação de diferentes recursos para a construção do conhecimento, 
pois no ensino híbrido, o estudante tem a possibilidade ter momentos presenciais e momen-
tos online, assim como atividades para serem desenvolvidas de modo individual ou colabora-
tivas em grupos. O ensino híbrido proporciona o incentivo ao desenvolvimento da autonomia 
dos estudantes e o fortalecimento das suas relações sociais.

Como o ensino híbrido é um processo, a avaliação é concebida a partir de diagnóstico e re-
gistro. Deve contemplar também o processo de autoavaliação, a fim de auxiliar o estudante a 
perceber o seu crescimento cognitivo.

Os modelos metodológicos do ensino híbrido são algumas possibilidades para práticas pe-
dagógicas articuladas com as transformações e mudanças na sociedade no que tange a aspec-
tos tecnológicos. A relação entre presencial e online já está posta na sociedade. A vida transita 
pelos espaços digitais e online, a comunicação ganhou dimensão e a informação pode estar 
na palma das mãos.

Sobre a relação do ensino híbrido e metodologias ativas, o ensino híbrido é a representação 
da virtualização do conhecimento. A virtualização do conhecimento trata de explorar as po-
tencialidades dos recursos tecnológicos disponíveis. A virtualização do conhecimento é com-
preendida como a prática pedagógica que considera que a sociedade mudou e a forma de 
aprender também mudou, consequentemente, a forma de ensinar muda. Os professores pre-
cisam renovar suas práticas e romper com o paradigma tradicional da educação para dialogar 
com questões da complexidade na cultura digital.

As práticas pedagógicas precisam transitar pela relação do ensino híbrido com metodolo-

ENSINO HÍBRIDO (blended-Learning)

MORAN, J. M. Ensino Híbrido.  Entrevista com o Prof Dr José Manuel Mo-
ran, da Universidade de São Paulo, concedida ao Prof Dr João Mattar, da 
Universidade Anhembi Morumbi. Disponível em: <https://www.youtube.

com/watch?v=9LK9axXqwDw>. Acesso em: 29 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=9LK9axXqwDw
https://www.youtube.com/watch?v=9LK9axXqwDw
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gias ativas, expressar intencionalidade na articulação de elementos e/ou recursos. As práticas 
docentes, que emergem de intencionalidades pedagógicas e não de “modismo tecnológico”, 
tem na sua essência a articulação de ações que expressam competências, habilidades e atitu-
des da era digital.

É importante compreender que o ensino híbrido é a expressão da intenção pedagógica para 
o uso metodológico de diferentes recursos que ganham diferentes formas de interação. A in-
ternet proporciona mais elementos à prática docente que podem enriquecer e qualificar os 
processos de ensino e aprendizagem ao considerar que a aula não fica limitada às paredes da 
sala formal. Porém, essa alternativa exige do estudante um perfil ainda em construção, pois 
ainda há uma cultura de ensino pautada no paradigma tradicional, que dá ênfase à trans-
missão de conhecimentos. Sendo o desafio do ensino híbrido envolver os estudantes como 
sujeitos ativos e autônomos sobre seus processos de aprendizagem. Trata-se de conceber 
que o “dar aula”  é substituído pelo “fazer aula”, em que professor e estudantes são autores 
do processo, sendo o professor um orientador, problematizador e mediador do processo, e 
o estudante, um ser ativo do seu processo de aprendizagem que tem curiosidade, investiga, 
questiona, pergunta. 

Quanto ao estudante, destacam-se algumas características fundamentais:

• autônomo, para buscar informações para além do que foi apresentado pelo professor; 

• organizado, para não se deixar desfocar pelos links recheados de informação;

• crítico, para saber selecionar informações confiáveis e limitadas; 

• disciplinado, para ser comprometido com seu processo de construção do conhecimen-
to; e

• curioso, para mover-se em busca de informação confiável.

No ensino híbrido, a relação estabelecida entre professores e estudantes dá ênfase ao que o 
educador brasileiro Paulo Freire (1996) trouxe em seu livro “Pedagogia da Autonomia” : 

É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro 
que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado 
forma-se e forma-se ao ser formado (FREIRE, 1996, p. 25).

O ensino híbrido, a partir da possibilidade de personalização da aprendizagem, revela res-
peito ao ritmo e ao estilo de aprendizagem de cada estudante, e por isso os modelos metodo-
lógicos contemplam propostas individuais e em grupos, em interação todos com todos. 

Aprendizagem no contexto do ensino híbrido emerge do diálogo, reflexão e colaboração. O 
processo de ensino e aprendizagem no ensino híbrido explora diferentes recursos digitais que, 
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por sua vez, podem explorar diferentes linguagens digitais. As combinações de recursos não 
estão limitadas à modalidade e/ou forma de ensino, mas à prática pedagógica assumida pelo 
professor. Para usar, não precisa ter domínio, mas intencionalidade, e a exploração coletiva 
contribuirá para descobertas compartilhadas.

A Professora Doutora Lúcia Santaella (2010) aponta que:

Estamos em uma cultura híbrida que caracteriza uma sociedade contemporânea desde a dé-
cada de 1980, depois da presença das redes globais. A cultura híbrida trata da interconexão 
entre físico e digital e é a mistura entre elementos diversos para a formação de novo elemento 
composto. A autora apresenta a convergência de formas de comunicação humana: documen-
tos escritos ( jornais, revistas, livros), audiovisual (televisão, cinema, vídeo), telecomunicação 
(telefone, satélite, cabo) e informática (computadores e programas informáticos). Somos uma 
sociedade em rede, vivendo uma cultura híbrida, em que possibilidades de aprendizagem 
emergem do espaço digital e presencial (SANTAELLA, 2010, p. 81).

Para Horn e Staker (2015), a implementação do ensino híbrido em uma instituição educacio-
nal exige que seja criada a cultura do ensino híbrido. Criar a cultura certa é fundamental para 
um modelo de ensino híbrido ser bem-sucedido. Existe uma infinidade de atividades ou pro-
blemas recorrentes nas situações de ensino híbrido. Ser intencional sobre que os processos 
são usados para resolver esses problemas e as prioridades da organização é fundamental para 
criar uma cultura que leve a bons resultados dos estudantes. 

3.2.2 Educação em Rede 

Vivemos em uma época em que a necessidade de “aprender a aprender”  e “aprender ao lon-
go da vida”  tornou-se uma busca constante por novos conhecimentos, de forma que estudar 
continuamente é algo imprescindível para os profissionais do século XXI. Nesse sentido, os 
processos de ensino e de aprendizagem precisam redefinir-se para atender a uma sociedade 
que, diferentemente da sociedade industrial, vive e convive em rede. A educação pode e deve 
ocorrer em diversos espaços e tempos, que não necessariamente se constituem nas salas de 
aula tradicionais.

Estamos falando nas interações sociais em rede, que se constituem em sites de redes so-
ciais, como mais uma possibilidade para “aprender a aprender”  e “aprender ao longo da vida”.

Os sites de redes sociais oferecem recursos para pensarmos em novos tempos e espaços, 
distanciando-se dos modelos mecanicistas de educação e aproximando-se de modelos que 
privilegiam a educação em rede. Menos conteúdos fragmentados e mais comunidades, inte-
rações, engajamentos, compartilhamentos, portfólios, participações e criatividade. São essas 
as peças-chave para a aprendizagem do futuro que a metáfora da rede fortemente nos inspira.

O conceito de rede foi utilizado pela primeira vez com uma abordagem científica pelo mate-
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mático Leonard Euler (HARARY, 1972; BARABÁSI, 2002; BUCHANAN, 2009, 2010; WATTS, 1999, 
2003). Euler apresentou a rede como sendo “um conjunto de nós interligados entre si”, que 
conseguiu resolver o problema das pontes de Königsberg e, com isso, desbravou um novo 
ramo da Matemática chamado de Teoria dos Grafos.

O conceito de rede social há muito tempo vem sendo estudado pelas Ciências Sociais e, es-
pecialmente, pela pessoa do médico, psicólogo e filósofo Jacob Levy Moreno (HARARY, 1972). 
Nicholas Christakis e James Fowler (CHRISTAKIS; FOWLER, 2010) afirmam que as redes sociais 
começaram a ser estudadas na sua forma mais simples na década de 1890 por George Simmel 
(SIMMEL, 2006), que propôs o conceito de tríades. Segundo o autor, uma tríade é a unidade 
fundamental da vida social, que não são as relações entre duas pessoas e sim as relações de, 
no mínimo, três pessoas. Para Stanley Wasserman e Katherine Faust, “uma rede social consiste 
de um conjunto de atores e as relações definidas entre eles”  (WASSERMAN; FAUST, 1994).

O estudo das redes sociais não é algo novo. O estudo da sociedade a partir do conceito de 
rede representa um dos focos de mudança que permeia a ciência durante todo o século XX. 
Sabemos que, durante séculos, os cientistas preocupavam-se em estudar os fenômenos de 
forma isolada, cada uma das partes, detalhe por detalhe, na tentativa de compreender o todo 
- paradigma frequentemente referenciado como analítico cartesiano. Podemos perceber esse 
paradigma em várias áreas do conhecimento, como na Medicina, em que há especialidades 
médicas que veem o corpo humano como infinitas partes isoladas do todo, e na educação 
ainda persiste o estudo de conteúdos isolados. Essas influências são frutos do paradigma ana-
lítico cartesiano, que prioriza o estudo das partes em detrimento do todo.

A partir do início do século passado, no entanto, começam a surgir estudos que consideram 
as interações entre as partes como o fator mais importante para a solução de problemas reais. 
Sabemos que vivemos em uma sociedade em rede e que as redes estão em todos os lugares. 
Compreender a sociedade em que vivemos a partir do conceito de rede ganhou importância 
com a disseminação das redes sociais na internet (CASTELLS, 1999, 2013a, 2013b).

As redes sociais na internet são websites que disponibilizam ao usuário a criação de um 
perfil individual e a inserção de suas relações com outras pessoas, que podem ser familiares, 
conhecidos, colegas de trabalho, amigos etc. São mídias sociais que conectam bilhões de pes-
soas diariamente. Sabemos que vivemos e nos organizamos em redes sociais desde sempre, e 
que redes sociais existem desde o tempo das cavernas. No entanto, o que presenciamos neste 
momento é compreender que, com a disponibilização dos websites de redes sociais, houve 
uma potencialização das redes sociais disponíveis no espaço virtual.

Para a Professora Doutora Lúcia Santaella e Renata Lemos, “as redes sociais na internet são 
plataformas-rebentos da Web 2.0, que inauguraram a era das redes colaborativas”  (SANTA-
ELLA; LEMOS, 2010). As redes estão representadas na forma de estruturas relacionais nas mí-
dias sociais, que permitem às pessoas estabelecerem relações sociais e, a partir das interações 
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sociais, podem criar laços sociais, ou não. Vivemos e convivemos, atualmente, com uma abun-
dância de tweets, posts, blogs, wikis e atualizações, vindos de pessoas que estão conectadas 
nesses sites de mídias sociais.

Marc Smith afirma que “as nossas relações pessoais e profissionais estão baseadas tanto 
em textos, e-mails, chamadas de celular, fotos, vídeos, documentos, slides e jogos quanto em 
interações face a face”  e que “os modelos de redes são perfeitos para estudar muitos dos pro-
cessos sociais”, além de que “a necessidade de se ter uma consciência de rede não pode ser 
resolvida pela tecnologia apenas, mas que a educação deve abarcar os conceitos centrais de 
uma visão de rede do mundo”  (SMITH, 1999).

Christakis e Fowler ainda afirmam que algumas questões importantes precisam ser estu-
dadas e discutidas para que possamos compreender o mundo ao nosso redor, como: “A qual 
objetivo as redes sociais servem? Por que estamos integrados a ela? Como se formam? Como 
funcionam? Como nos afetam? Como sou influenciado por redes das quais nem sei que faço 
parte?”.

Uma rede social é composta por atores e conexões. Um ator também pode ser chamado de 
nó ou nodo; é o primeiro elemento a ser identificado pelo pesquisador. Atores sociais podem 
ser pessoas, objetos ou instituições. Os atores moldam as estruturas sociais a partir das cone-
xões estabelecidas com outros atores e da presença de interações sociais e, posteriormente, 
da constituição de laços sociais (RECUERO, 2009).

Em uma rede social na internet, um ator pode ser considerado como um perfil nos sites de 
redes sociais: Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Tumblr, entre outros. Nes-
se sentido, um ator social é a construção de uma identidade na rede. Como nessas redes os 
usuários devem fazer o login com seu nome e senha pessoal, o perfil de uma pessoa nessas 
redes pode ser considerado uma identificação pessoal, em que toda e qualquer interação é 
creditada àquela pessoa. É a identidade digital daquela pessoa na rede que está localizada no 
ciberespaço.

Lúcia Santaella afirma que “as redes operam a partir de perfis que representam os usuários”, 
ou seja, as redes sociais na internet operam a partir de perfis dos usuários, e esses perfis repre-
sentam os atores das redes sociais na internet (SANTAELLA, 2013).
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Figura 1. Do que é composta uma rede social

Fonte: Koehler (2016, p. 71). 

Uma conexão é percebida pelo pesquisador de diversas maneiras. Geralmente, uma cone-
xão é uma comunicação que envolve um ou mais atores, e essa comunicação poderá ser recí-
proca, ou não, e mesmo assim será uma conexão. Uma conexão pode ser de três tipos: relação 
social,  interação social ou laço social. Percebemos que as conexões em uma rede social são 
constituídas, inicialmente, a partir de uma relação social. Uma relação social é instituída pelo 
meio em que vivemos. Por exemplo, as relações sociais podem ser familiares, acadêmicas, de 
trabalho, de amizade, de pertencimento a um grupo que pratica esportes etc. As relações so-
ciais formam a base da estrutura social. Nesse sentido, as relações sociais são o objeto básico 
da análise das Ciências Sociais. Para Bary Wellman et al., as relações sociais atuam na cons-
trução dos laços sociais, e o laço social é a efetiva conexão entre os atores que estão envolvi-
dos na interação. O laço social é a sedimentação das relações estabelecidas entre as pessoas. 
As relações sociais precisam ser estabelecidas para que os atores possam interagir (GARTON; 
HAYTHORNTHWAITE; WELLMAN, 1997).

A interação social é praticada a partir da constituição de uma relação social. E as interações 
sociais são a comunicação que se estabelece entre os atores. Em outras palavras, a partir de 
uma relação social é possível iniciar uma interação social, ou não, com os atores que também 
fazem parte da mesma relação social. O laço social é o que será constituído a partir da presen-
ça, ou não, da interação social. Os laços podem ser fracos ou fortes, conforme defende Mark 
Granovetter (GRANOVETTER, 1973, 1983). Em outras palavras, é a partir de uma relação social 
instituída que pode haver interações sociais entre os atores, e dessas interações podem ser 
gerados os laços sociais. De um certo modo, são as conexões o principal foco do estudo das re-
des sociais, porque é a sua variação que altera as estruturas dos grupos sociais. Nesse sentido, 
a interação social em rede e nas redes sociais na internet é a comunicação, síncrona e/ou as-
síncrona, entre no mínimo três atores, mediada pelo computador em um site e/ou aplicativo 
(app) de rede social na internet.
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Figura 2. Grafo que representa uma tríade

Fonte: Koehler (2016, p. 83). 

Dois atores em comunicação não significa uma interação social em rede, porque somente 
teremos uma rede, no sentido literal da palavra rede, quando temos a presença de, no míni-
mo, três atores; caso contrário, não temos uma rede. Para a comunicação ser considerada uma 
interação social em rede, é necessário que se possa calcular as medidas de análise de redes 
sociais, e entre dois atores não é possível calcular tais medidas.

Os Grupos de Estudos nas Redes Sociais na Internet

As pessoas estão cada vez mais se organizando em grupos nas redes sociais na internet. São 
muitas as possibilidades de interação e comunicação a partir dos recursos de sites/aplicativos 
como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Tumblr, entre outros. A interação 
social mediada pelas redes sociais na internet possibilita uma comunicação ágil e em tempo 
real. Quando falamos nas possibilidades do uso dos sites de redes sociais em contextos edu-
cativos, é porque os espaços digitais que são proporcionados por esses sites nos remetem a 
outros espaços, que não são os da sala de aula tradicional, e a outros tempos, que não são os 
horários cronometrados dos períodos de cada disciplina curricular.

Desde o início da humanidade, as pessoas vivem e convivem juntas e interagindo em gru-
pos. As pessoas não vivem isoladas. Elas vivem e se organizam em pequenos amontoados de 
pessoas. David Zimerman afirma que “um conjunto de pessoas constitui um grupo. Que um 
conjunto de grupos e sua relação com os respectivos subgrupos constitui uma comunidade 
e que um conjunto interativo de comunidades constitui uma sociedade”  (ZIMERMAN, 1993).

Vivemos em sociedade, atualmente em uma sociedade em rede, em que as pessoas têm 
acesso às tecnologias digitais de rede e organizam nas redes sociais na internet diversos gru-
pos de pessoas com interesses em comum.
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Etienne Wenger traz o conceito de “comunidade de prática”  e afirma que “um grupo de pes-
soas que se reúnem periodicamente por possuir interesses em comum formam comunidades 
de prática sobre aquele determinado assunto”. Essas pessoas trabalham juntas para melhorar 
o que fazem, seja para solucionar um problema na comunidade, no aprendizado diário e/ou 
na aplicação do que foi aprendido a partir de interações sociais regulares. Uma comunidade 
de prática nasce de um interesse pessoal que as pessoas têm em realmente querer aprender 
algo, não por obrigação, mas por satisfação pessoal. Nesses encontros, as pessoas partilham 
conhecimento, trocam experiências, levam seus problemas e encontram soluções. Pode-se 
afirmar que as comunidades de prática são formadas por indivíduos que se envolvem em um 
processo de aprendizado coletivo, portanto em atividades partilhadas com o grupo e entre os 
atores do grupo (WENGER, 2012, SKALICKY; MELODY, 2012).

Na sociedade em rede, aprender de forma coletiva é muito importante, porque o conhe-
cimento está mudando a todo instante, e o profissional do século XXI precisa estar atento a 
essas mudanças. A construção coletiva do conhecimento e seu compartilhamento contribuem 
para o surgimento da inovação e a criação de novas ideias.

Koehler (2016) afirma que as interações sociais em rede e nas redes contribuem para uma 
Educação em Rede porque: proporcionam acesso aos recursos tecnológicos de comunicação 
que possibilitam o engajamento dos estudantes; mudam os tempos e espaços da sala de aula 
tradicional; fortalecem as relações sociais na turma; promovem o esclarecimento de dúvidas, 
a proposta de leituras e a abertura de fóruns de discussão; promovem a participação, o enga-
jamento e o sentimento de pertencimento.

E é nesse contexto que os sites/aplicativos como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, 
Snapchat e Tumblr surgem como apoio à organização e manutenção de grupos com interes-
ses em comum na internet. Os grupos que são organizados na internet podem ter diversos 
interesses, como, por exemplo, grupos que tratam de alimentação saudável, de esportes, de 
moda, de estudos científicos, de maternidade, de uma disciplina na universidade, de apoio à 
elaboração de trabalhos acadêmicos, entre outros.

Os Sites de Redes Sociais e a Sala de Aula Invertida

Há muito tempo, fala-se que outra educação é possível. Uma educação em que o aluno seja 
o protagonista das ações educativas, de forma autônoma e crítica. No entanto, na maioria das 
instituições de ensino brasileiras, perdura o modelo tradicional de ensino, em que o professor 
expõe conteúdos e os alunos escutam e escrevem.

Na era do conhecimento, em que os alunos não precisam mais saber as informações deco-
radas porque as informações estão na internet, é necessário desenvolver outras habilidades, 
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como a reflexão, a análise e o pensamento crítico. Nesse sentido, a ideia da sala de aula inver-
tida (flipped classroom), proposta pelos professores americanos Jonathan Bergmann e Aron 
Sams (BERGMANN; SAMS, 2016), tem o apoio dos sites de redes sociais que possibilitam ao 
aluno o compartilhamento e a discussão antes mesmo da aula começar.

A sala de aula invertida (flipped classroom) é uma metodologia ativa que ressignifica o papel 
do aluno, do professor e da aprendizagem.

O aluno passa a ser o protagonista e promove o desenvolvimento de uma aprendizagem au-
tônoma, investigativa e colaborativa. Dessa forma, o aluno tem acesso aos conteúdos, exem-
plos, textos, imagens, vídeos, games, áudios antes da aula, e no dia do encontro com o profes-
sor, o objetivo é um aprofundamento do aprendizado com reflexões e discussões em grupo, 
com estudos de casos e conteúdos complementares. O aluno deixa de ser alguém que somen-
te recebe conteúdos prontos e passa a ser alguém que produz algo com o que foi discutido.

O surgimento da Web 2.0 proporciona-nos uma infinidade de possibilidades comunicativas 
das quais até então não tínhamos conhecimento. Lemos (2010) já dizia que a Web 2.0 pro-
porciona que os sujeitos deixem de ser apenas passivos diante de uma notícia e passem a ser 
ativos, comentando, compartilhando, interagindo e publicando as suas ideias. Essa possibi-
lidade de comunicação, advinda dos recursos da Web 2.0, altera significativamente as intera-
ções sociais entre as pessoas simplesmente pelo fato de que deixamos de apenas consumir 
informações; passamos a produzi-las e a compartilhá-las.

Os sites de rede social, também chamados de redes sociais na internet (RECUERO, 2009), 
são sites disponíveis na internet que possibilitam ao usuário criar um perfil, com login e senha 
pessoal, encontrar amigos, conhecidos e adicioná-los às suas relações de amizade nesse site. 
Os sites disponibilizam a visualização do que as pessoas compartilham, bem como a relação 
de todas as pessoas com as quais o usuário tem uma relação, também chamado de link ou 
ligação. Os usuários podem compartilhar mensagens, e todas as pessoas com as quais se man-
tém uma relação no site visualizarão essas mensagens.

Recuero (2009) explica que “os sites de redes sociais são os espaços utilizados para a expres-
são das redes sociais na internet”, simplesmente porque é a partir desses sites que consegui-
mos visualizar a representação de nossa própria rede social.

Boyd e Ellison (2007) afirmam que os sites de redes sociais “são serviços baseados na web, 
que permitem aos indivíduos construírem um perfil ou página pessoal e públicos, articula-
rem uma lista de outros usuários com quem partilham uma mesma conexão e visualizarem a 
rede social de outros usuários e a sua própria rede social”. Isto é, a partir do momento em que 
criamos um perfil em um site de rede social, disponibilizamos a nossa própria rede social a 
qualquer outro usuário do site, bem como podemos visualizar a rede social dos usuários com 
os quais mantemos alguma relação social.
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Qualquer usuário do site pode visualizar o nosso perfil, quem são nossos amigos, os amigos 
que temos em comum e os amigos dos nossos amigos. Alguns sites oferecem opções de con-
figurações de privacidade em que podemos limitar essa visualização. No entanto, o padrão é 
que essas informações estejam disponíveis para todos os usuários do site.

“Sites de redes sociais”, “websites de redes sociais”  ou “redes sociais na internet”  são de-
nominações adotadas na literatura que se referem a um mesmo objeto, que são os sites na 
internet para a organização de redes sociais. Nesta pesquisa, adotamos a nomenclatura “sites 
de redes sociais”  para referir-nos aos sites que organizam redes sociais na internet.

Os sites de redes sociais permitem que os usuários articulem as suas redes sociais e as tor-
nem visíveis a todos os outros usuários. Isso pode resultar em conexões entre indivíduos que, 
de outra forma, não seriam feitas. Muitas vezes, os usuários de um site de rede social não têm 
necessariamente o objetivo de fazer novas conexões, mas de manter a comunicação com pes-
soas que já fazem parte de sua rede social.

O perfil de um usuário em um site de rede social é uma página exclusiva daquele usuário, 
em que, depois de criar o seu perfil, o usuário é convidado a informar alguns dados pessoais, 
como nome, idade, localização, interesses e uma descrição pessoal. A maioria dos sites tam-
bém incentiva os usuários a fazer o upload de uma foto de perfil. Como padrão, os perfis de um 
usuário são rastreados pelos motores de busca do Google, por exemplo, tornando-os visíveis 
para qualquer pessoa. Independentemente de quem quer ter, ou não, um perfil no site, o perfil 
do usuário pesquisado aparece nas buscas do Google.

Depois de aderir a um site de rede social, os usuários são solicitados a identificar parentes, 
amigos e conhecidos que também tenham perfil no site e são incentivados a convidá-los a 
criar uma relação social no site. Essa relação social é identificada de diversas formas nos sites, 
como, por exemplo, “amigos”, “contatos”, “fãs”, “seguidores”.

A maioria dos sites exige a confirmação do outro usuário referente ao convite para estabe-
lecer a relação social. Nesse caso, a relação social é bidirecional, isso quer dizer que, se um 
usuário aceitou o convite de outro usuário, os dois usuários passam a manter uma relação 
social nas duas direções, tanto de um como do outro. Em outros sites, a confirmação não é 
solicitada, e essa relação, mesmo que estabelecida, é uma relação social unidirecional, isto é, 
apenas um usuário tem relação social com o outro. A exibição pública das relações sociais en-
tre os usuários e os recursos que permitem o envio de mensagens privadas são características 
importantes desse tipo de site (BOYD; ELLISON, 2007).

Sabemos que há uma variedade de sites de redes sociais com diferentes recursos tecno-
lógicos que atendem a objetivos diferentes, como, por exemplo, os Blogs, YouTube, Orkut, 
MySpace, Facebook, Twitter, GooglePlus, Linkedin, Pinterest, Instagram Tumblr, Snapchat, 
Periscope. Esses sites possuem finalidades comuns, mas há sites com finalidades bem dife-
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rentes, como, por exemplo, o Linkedin, que trata de ser uma rede exclusiva para manter con-
tatos profissionais por meio da divulgação de vagas de trabalho, e o Twitter, que é uma rede 
social para a comunicação de mensagens curtas e que direciona a leitura para outros sites. A 
cada instante, um novo site é disponibilizado na internet como mais um espaço virtual para a 
expressão de opiniões, ideias, compartilhamento de notícias e disseminação de informações.

Boyd e Ellison (2007) ainda afirmam que a maioria desses sites é utilizada para manter as 
relações sociais existentes, mas alguns sites ajudam pessoas que não se conhecem a conec-
tar-se com base em interesses comuns. Os sites também diferem entre si à medida que dispo-
nibilizam recursos de informação e comunicação diferenciados, tais como a possibilidade de 
conectividade a partir de dispositivos móveis e o compartilhamento de fotos, vídeos e áudios 
de tamanhos variados.

Os sites de rede social apresentam características e possibilidades de interações sociais que 
são comuns entre eles. No entanto, também há características que os diferem uns dos ou-
tros. Por exemplo, há sites em que a informação a ser compartilhada é exclusivamente uma 
imagem (uma foto), como no Instagram, que prioriza o compartilhamento de fotos, mas que 
possibilita o compartilhamento de vídeos com poucos segundos. Outros sites possibilitam o 
compartilhamento de informações a partir de diversos suportes tecnológicos, como imagens 
(fotos), vídeos, textos, parágrafos e até arquivos, como o Facebook. Consideramos um suporte 
tecnológico11 todo recurso midiático que possibilita a visualização de uma informação, seja 
ela uma imagem, um texto, um vídeo ou um áudio. E cada site possui especificidades quanto 
às possibilidades de compartilhamento e de tipos de interações possíveis.

Musso (1994) já afirmava que “a noção de rede é onipresente e onipotente em todas as dis-
ciplinas”  (SANTAELLA;LEMOS, 2010, p. 7), isto é, o conceito de rede está presente nas mais va-
riadas áreas do conhecimento, e é imprescindível compreender o conceito de rede para saber 
o que se passa nos sites de redes sociais, as suas dinâmicas, como as informações se dissemi-
nam na internet e como as ideias e atitudes dos amigos, dos amigos dos nossos amigos nos 
influenciam (CHRISTAKIS; FOWLER, 2010).

Os Sites de Redes Sociais e Aprendizagem Social

O Facebook e o WhatsApp permitem a criação de grupos em que o usuário convida e/ou 
adiciona as pessoas que desejam fazer parte desse espaço para interagir. A comunicação no 
Facebook e no WhatsApp pode ser de forma coletiva, em que todos os membros do grupo vi-
sualizam as mensagens, ou restrita a dois ou mais membros.

11 Entende-se por suporte tecnológico o recurso utilizado para compartilhar uma postagem, como, por exemplo: link para um 
site; link para um vídeo do YouTube; texto; arquivo; imagem; áudio (podcast), entre outros.
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O Instagram permite o compartilhamento de fotos e pequenos vídeos, que possibilita a co-
municação apenas entre dois membros, mas não existe a possibilidade de grupos no Insta-
gram. O Snapchat compartilha vários vídeos reduzidos, que são utilizados para contar uma 
história ou mostrar um determinado lugar, e também permite o envio de mensagens restritas 
entre dois membros. E o Tumblr é um blog com recursos de site de rede social, que também 
possui o recurso de envio de mensagens restritas, não permitindo a criação de grupos.

Todos esses sites de redes sociais colaboram para o que se tem chamado de aprendizagem 
social. Etienne Wenger defende a ideia de que “o conhecimento humano é fundamentalmente 
um ato social12”5 e que “é possível melhorar a educação e a aprendizagem ao longo da vida”  
(WENGER, 2014).

Segundo Wenger, “aprendizagem se constitui na relação entre a pessoa e o mundo, que sig-
nifica dizer que os seres humanos são seres sociais em um mundo social”  (ibidem). O enga-
jamento dos envolvidos é observado a partir da participação no grupo, e é algo importante 
para que se constitua a aprendizagem social. A “ interação na comunidade cria uma história de 
aprendizagem social, que combina aspectos individuais e coletivos”  (ibidem). Wenger afirma 
que “com o tempo, uma história de aprendizagem torna-se uma estrutura social informal e 
dinâmica entre os participantes, e isso constitui uma comunidade de prática”.

Os sites de redes sociais mudaram a maneira como as pessoas se comunicam, compartilham 
ideias e informações. Os grupos nos sites de rede sociais são, sob o olhar de Wenger, comu-
nidades de prática em que a aprendizagem social constitui-se a partir das interações sociais 
entre os membros do grupo de estudos. Segundo Wenger, a aprendizagem social integra com-
ponentes necessários que caracterizam a participação social como um processo de aprender 
e de conhecer. Esses componentes são o significado, a prática, a comunidade e a identidade 
(WENGER, 2013, p. 248-249).

De acordo com números divulgados em julho de 2016, mais de 1,7 bilhão de pessoas usam 
o site Facebook regularmente. Um relatório recente da Business Insider13 informou que 2,7 bi-
lhões de pessoas – quase 40% da população mundial – usam regularmente algum site de rede 
social. Os principais sites de redes sociais contabilizam mais de 6,3 bilhões de perfis de usuá-
rios cadastrados. Pesquisadores, professores, estudantes e profissionais em geral utilizam os 
sites de redes sociais para compartilhar notícias e informações.

Essas mudanças de comportamento alteram o modo de viver e conviver numa sociedade 
em que a fluidez, a convergência das mídias e a ubiquidade são características essenciais. As 
pessoas passaram a produzir conteúdo e não apenas a consumi-lo.

12 Etienne Wenger.  Disponível em: <http://wenger-trayner.com/>. Acesso em: 30 jan. 2020

13 Site de notícias Business Insider, fundado em Nova York em 2009. Disponível em: <http://www.businessinsider.com>. Aces-
so em: 30 jan. 2020.

http://wenger-trayner.com/
http://www.businessinsider.com
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Produzem, comentam e disseminam informações. Identificar, interpretar e analisar esses 
movimentos nos sites de redes sociais tornou-se tão importante quanto ler, assistir e ouvir. 
Os sites como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tumblr, Snapchat, Periscope e tantos 
outros proporcionam o compartilhamento de informações em tempo real, a qualquer hora e 
de qualquer lugar. Sabemos que as relações entre as pessoas são a “alma”  das redes sociais; 
contudo, as experiências compartilhadas nesses sites de redes sociais podem fortalecer e/ou 
estremecer as relações sociais.

Essas são algumas reflexões publicadas por pesquisadores e especialistas em tecnologia 
educacional do mundo inteiro, que são convidados a contribuir, anualmente, com pesquisas e 
tendências na Educação Superior para o relatório Horizon Report, do New Media Consortium 
(NMC). As edições de 2014 e 201514 reforçam a tendência crescente das vantagens da comuni-
cação e da ubiquidade dos sites de redes sociais para a educação. Os pesquisadores enfatizam 
que os sites de redes sociais proporcionam a “aprendizagem social”  e que essa é uma das ha-
bilidades fundamentais para os profissionais do século XXI. Nesse contexto, o uso pedagógico 
das tecnologias digitais de rede pode ser inserido em programas de formação de professores 
para que seja mais uma possibilidade pedagógica de inserção docente na cultura digital.

A proposta dos grupos no site de rede social Facebook é pertinente para uma Educação em 
Rede se contar com a mediação pedagógica do professor responsável pelo grupo. Pensando 
em uma Educação em Rede, na qual os processos de ensinar e aprender precisam ser repensa-
dos, em que os espaços educativos em sites de redes sociais também podem ser considerados 
como mais um espaço de convivência e de construção de saberes entre professores e estudan-
tes, é necessário refletir sobre a importância do professor. 

O ator mais curtido e mais comentado nas redes sociais apresentadas é justamente o pro-
fessor. Isso mostra que, mesmo com toda a tecnologia disponível, o professor é fundamental 
em um processo de ensino e aprendizagem. O professor é a pessoa que os estudantes leem. 
As redes sociais, representando as interações sociais nos grupos analisados, mostram exata-
mente esse resgate da importância da figura do professor.

ATIVIDADE  AVALIATIVA - WIKI - ESCRITA DE TEXTO 
COLETIVO 

A partir do que foi estudado até o momento, Você precisa: 

1- Elaborar um Mapa Conceitual com a sua compreensão sobre o que foi aprendido e discu-
tido até o momento (Unidades 01, 02 e 03) e que compõem o aporte teórico da disciplina de 

14 NMC Report. Disponível em: <http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-higher-educationedition/>. 
Acesso em: 30 jan. 2020.

http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-higher-educationedition/
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Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

2- Postar o Mapa Conceitual e um Texto com a explicação do seu Mapa Conceitual na WIKI - 
ESCRITA DE TEXTO COLETIVO, com a identificação do seu nome. 

3- Comentar o Mapa Conceitual de ao menos um(a) colega. 

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO MAPA CONCEITUAL: 

Para elaborar o Mapa Conceitual você precisará consultar os seguintes sites:

Recurso Site

Mapas Conceituais : <https://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceitual>

Cmap Cloud.  Software para elaboração de Mapas Conceituais. <https://cmapcloud.ihmc.us/ >

É importante compreender o que é um Mapa Conceitual e como elaborá-lo. Esses conheci-
mentos, Você encontra nos sites indicados acima. 

Em seguida, é necessário que Você identifique todos os conceitos discutidos nas três unida-
des da disciplina de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (Unidade 01, Unidade 02 e Unidade 
03). 

Após a identificação de todos os conceitos discutidos, é hora de iniciar a elaboração do seu 
Mapa Conceitual. Comece com os conceitos que Você julga como mais importantes e centrais 
dentro de todo o conteúdo que discutimos até agora. 

Para auxiliar a elaboração do Mapa Conceitual, é importante fazer as leituras dos textos indi-
cados nos Saiba Mais e também nas referências bibliográficas da disciplina. 
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UNIDADE 4 

Proposta de Solução Educativa sob o Enfoque do 
Design Instrucional
Design Instrucional em uma Proposta de Solução Educativa 

Proposta de Solução Educativa

Após a leitura deste capítulo, você será capaz de:

• Utilizar os conceitos de Design Instrucional na elaboração de uma unidade didática; 

• Conhecer as concepções de aprendizagem autodirigida (instrucional), colaborativa e 
conectivista; 

• Planejar uma unidade didática para ser implementada em um AVA;

• Elaborar uma proposta de ação educativa, sob os conceitos do Design Instrucional em 
um AVA;

• Implementar uma unidade didática no AVA Moodle.

1. INTRODUÇÃO 

Nesta Unidade, abordamos aspectos relacionados com a implementação de uma solução 
educativa em um Ambiente Virtual de Aprendizagem, sob o enfoque do Design Instrucional. 
Também retomamos a questão da importância de se pensar qual a concepção epistemológica 
de aprendizagem adotada, porque é justamente essa concepção de aprendizagem que orien-
ta a forma de organizar uma ação educativa, bem como os materiais educacionais utilizados e 
como se constitui a mediação pedagógica com os estudantes. 

Dessa forma, apresentamos o planejamento de uma unidade didática sob o enfoque do De-
sign Instrucional na ótica do tradicional modelo ADDIE, descrevendo as etapas e indicando 
as questões orientadas para a produção, seus respectivos produtos, e propõe ao estudante o 
planejamento e implementação de uma solução educativa ao final da disciplina. 
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2. Design Instrucional em uma Proposta de Solução Educativa 

O Design Instrucional (DI) é o planejamento de diversas ações de ensino para a aprendi-
zagem dos estudantes à luz de uma concepção epistemológica de aprendizagem. Também 
conhecido como design educacional, pedagógico ou design didático, surgiu na época da II 
Guerra Mundial, a partir da necessidade de “treinar”  rapidamente milhares de militares para 
utilizarem as armas de guerra. Psicólogos e educadores norte-americanos foram convocados 
a utilizar métodos padronizados de planejamento, desenvolvimento e entrega de materiais 
para “treinamento”  do serviço militar (FILATRO; CAIRO, 2015). Com a vitória norte-americana 
na guerra, o Design Instrucional firmou-se como um campo teórico e prático voltado à implan-
tação de ações educacionais, principalmente as ações mediadas por recursos didáticos. 

Para elaborarmos uma ação educativa em um ambiente virtual, utilizaremos dos recursos 
do Design Instrucional para a elaboração e produção de uma aula/disciplina/curso em am-
biente digital. 

Sobre o termo em inglês design, Filatro e Cairo (2015) afirmam que a palavra vai além da 
ideia de projetar ou desenhar, porque o termo também traz consigo um significado associado 
à engenharia e à tecnologia. Nesse sentido, refere-se tanto a um processo de concepção e 
desenvolvimento de uma solução definida e visível quanto ao produto resultante desse pro-
cesso, e o termo instrucional nos remete às palavras “ensinar”, “ instruir”, “orientar”. 

Para a Professora Doutora Andrea Filatro (2004), da Faculdade de Educação, da Universida-
de de São Paulo (USP), o Design Instrucional é

a ação intencional e sistemática de ensino, que envolve o planejamento, o desenvolvimento 
e a utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em 
situações didáticas específicas, a fim de facilitar a aprendizagem humana a partir dos princí-
pios de aprendizagem e instrução conhecidos  (FILATRO, 2004, p. 64). 

Filatro (2008) também afirma que o Design Instrucional é um conjunto de atividades para 
identificar uma necessidade de aprendizagem e projetar, desenvolver e avaliar a solução para 
tal necessidade. Pode ser definido como um processo sistemático para elaboração de planeja-
mento educacional e deve responder a três perguntas:

1- Quais são os objetivos da aprendizagem? 

2- Como podemos atingir esses objetivos? 

3- Como avaliar se atingimos os objetivos?

Isto é, ao planejarmos uma ação educativa, precisamos saber quais são os objetivos a serem 
alcançados com essa aprendizagem? O que é realmente necessário que os estudantes tenham 
conhecimento? Tendo esses objetivos definidos, é necessário pensarmos o que precisamos 
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fazer, em termos de propostas de ações didáticas, para que os estudantes consigam compre-
ender o que estamos propondo e, por fim, precisamos definir os instrumentos de avaliação 
para verificarmos se os objetivos dessa ação educativa foram atingidos, ou não. 

Segundo Filatro (2008), para o desenvolvimento de soluções educacionais são necessários 
diversos profissionais de diversas áreas do conhecimento, tais como ciências humanas (edu-
cação e psicologia), ciência da informação, tecnologias, gestão e administração, e com perfis 
diferentes de formação. Na educação, são fundamentais os conhecimentos de didática, teo-
rias de ensino e práticas educacionais. Na psicologia, conhecimentos de teorias de aprendiza-
gem, além de noções de comportamento humano, aspectos cognitivo e afetivo. Na comuni-
cação e a ciência da informação são necessários os conhecimentos sobre as diversas mídias. 
A gestão da informação e a computação exigem conhecimentos técnicos para recuperação e 
armazenamento de dados. Os conhecimentos de gestão são necessários para que o profissio-
nal possa gerenciar projetos, equipes e organizar ações de ensino. Todas essas áreas formam 
a base de conhecimentos que o profissional da área de Design Instrucional precisa adquirir. 

A Professora Doutora Vani Moreira Kenski, da Universidade de São Paulo (USP), afirma que 
o Design Instrucional teve um crescimento nas últimas décadas devido ao crescimento da 
oferta de cursos na modalidade a distância e das demandas que a inserção das tecnologias na 
educação proporcionaram.  

Segundo a autora, 

a palavra design é compreendida como um processo de idealização, criação, desenvolvi-
mento, configuração, concepção, elaboração e especificação de algo direcionado para o uso. 
Essa é uma atividade estratégica, técnica e criativa, normalmente orientada por uma intenção 
ou um objetivo, ou para a solução de um problema (KENSKI, 2015, p. 16). 

E, 

o termo instrucional como ´ensino´, em português. Portanto, o Design Instrucional é o pro-
cesso de desenvolvimento de um ´projeto de ensino´, e o designer instrucional é o profissio-
nal responsável e principal executor do projeto  (KENSKI, 2015, p. 17). 

 Observamos que desenvolver um projeto de ensino para um curso com a mediação das 
tecnologias digitais exige um trabalho cooperativo e conjunto com diversas áreas do conheci-
mento, e não somente as áreas pedagógica e tecnológica. 

O Design Instrucional faz parte de um amplo leque que envolve a área do conhecimento inti-
tulada Tecnologia Educacional.  Durante muitos anos, diversos autores da área consideravam 
o Design Instrucional orientado apenas para “treinamentos”  profissionais.  Para os autores 
(FILATRO, 2008), (FILATRO; CAIRO, 2015), (KENSKI, 2015), (COLL; MONTEIRO, 2010), o Design 
Instrucional está ligado à produção de soluções educacionais, de acordo com as necessidades 
de aprendizagem de determinado grupo de pessoas, o que é uma concepção do Design Instru-
cional mais de acordo com as necessidades e desafios da sociedade do conhecimento.
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Segundo Filatro e Cairo (2015), toda prática educacional tem um Design Instrucional subja-
cente, considerando que sempre há uma intencionalidade de responder, de alguma forma, a 
uma necessidade de aprendizagem. Esse também deveria ser o objetivo de qualquer conte-
údo educacional produzido. Ensinar envolve elementos de design nas ações de preparação e 
planejamento. Com a inserção das tecnologias na educação, as ações de Design Instrucional 
ganharam espaço no meio acadêmico. As autoras explicam o conceito de Design Instrucional 
em três grandes aspectos relacionados: design instrucional como teoria (disciplina), como 
produto e como processo. 

Figura 1. Diferentes aspectos do Design Instrucional

Fonte: Filatro e Cairo (2015, p. 144)

TECNOLOGIA EDUCACIONAL

PORVIR. Tecnologia na Educação. Recomendações e experiências para 
transformar a maneira como se ensina e aprende a partir do uso de ferra-

mentas digitais.  Disponível em: <https://porvir.org/especiais/tecnologia/>. Acesso em: 
20 jan. 2020. 

https://porvir.org/especiais/tecnologia/
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Design Instrucional como teoria

Filatro e Cairo (2015) caracterizam o Design Instrucional como uma área de conhecimento 
voltada à pesquisa e à teorização sobre estratégias de ensino e aprendizagem, com o objetivo 
de produzir conhecimentos sobre os princípios e os métodos de instrução mais adequados a 
diferentes tipos de aprendizagem, que também precisam considerar os diferentes estilos de 
aprendizagem dos estudantes (BARROS, 2008, 2018). A teoria do Design Instrucional ancora-se 
nas três grandes áreas fundamentais para pensarmos ensino e aprendizagem com o uso de 
tecnologias educacionais: as ciências humanas, as ciências da informação e comunicação e as 
ciências da administração, e tem essas três grandes áreas como embasamento teórico. 

Nesse contexto, é importante diferenciar que as teorias de aprendizagem fundamentam 
como as pessoas aprendem, e as teorias do Design Instrucional prescrevem como assegurar 
que as pessoas aprendam em situações específicas. 

Design Instrucional como produto

 Um produto do Design Instrucional é todo artefato digital, ou não, que é produzido de acor-
do com os objetivos e as concepções de aprendizagem determinados. Dentre esses artefatos, 
podemos citar os livros impressos e livros digitais, os podcasts, as animações, os objetos de 
aprendizagem, as videoaulas, os tutoriais, os jogos educacionais, os infográficos, dentre tan-
tos outros (FILATRO; CAIRO, 2015). 

Design Instrucional como processo

 O processo de um Design Instrucional abrange diversas etapas a ser consideradas, desde 
o estudo dos objetivos da aprendizagem, a análise do contexto da aprendizagem, o levanta-
mento do que é necessário para atingir os objetivos da aprendizagem, a identificação do pú-
blico-alvo, quem são os estudantes em aprendizagem e o levantamento do recursos necessá-
rios e dos recursos disponíveis para o desenvolvimento da proposta de ação educativa. Essas 
etapas ainda passam pelo design geral e pelo desenvolvimento de uma solução. Segundo Fi-
latro e Cairo (2015), em um nível macro, o design instrucional ocupa-se de definir as diretrizes 
comuns a todas as ações de aprendizagem de um sistema, por exemplo, em uma universidade 
pública ou em uma faculdade privada. Em um nível meso, dedica-se a estruturar os cursos e 
disciplinas. E, em um nível micro, trabalha no design fino de cada uma das disciplinas de cada 
curso que a instituição de ensino oferece. 

Em uma proposta de solução educativa, precisamos definir qual o tipo de aprendizagem 
desejada para aquela ação e sob qual concepção de aprendizagem (teoria) estaremos plane-
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jando o AVA, os materiais (produto) e as estratégias de mediação pedagógica (processo). 

Aprendizagem autodirigida

Segundo Kenski (2015), a aprendizagem autodirigida baseia-se na existência de um motivo 
para aprender orientado para um objetivo que deverá ser alcançado em um tempo determi-
nado. O próprio estudante planeja, desenvolve e regula sua aprendizagem usando os recursos 
que se encontram disponíveis. Nesse tipo de abordagem, o estudante não tem contato com 
um tutor ou professor online. O estudante entra no ambiente e segue uma sequência de pas-
sos, e no final completa um questionário ou um quizz para testar os seus conhecimentos e se-
guir para a próxima etapa. O design desses primeiros ambientes teve início no final da década 
de 1950, contava com um ensino baseado na transmissão de informações e na aprendizagem 
por reprodução de conteúdos, o que ficou conhecido como instrução programada. 

Os materiais na aprendizagem autodirigida priorizam os sistemas tutores inteligentes  ou 
sistemas inteligentes assistidos por computador que são tutoriais que orientam o estudante 
no estudo de um assunto, e é apresentado por hipermídias e a combinação de diversos for-
matos como texto, hipertexto, imagens estáticas e dinâmicas, sons, gráficos. Esses sistemas 
priorizam uma forma diretiva e estruturada de apresentar os conteúdos, e não levam em conta 
as particularidades de cada estudante. Os materiais autoinstrucionais são exemplos de pro-
gramas de aprendizagem autodirigida e não possuem o acompanhamento de uma tutoria a 
distância. A maioria dos cursos baseados na aprendizagem autodirigida não preveem a pre-
sença de acompanhamento pedagógico dos estudantes. 

Kenski (2015) resume que o Design Instrucional de uma solução educativa com aprendiza-
gem autodirigida deve ter atenção especial com o material produzido, porque será o material 
o principal contato do estudante com o conteúdo. A abordagem poderá ser behaviorista, com 
uso da instrução programada, ou construtivista, usando simuladores. 

É importante lembrar que na aprendizagem autodirigida não há a presença de tutores ou 
professores acompanhando os estudantes durante o processo de aprendizagem. O estudante 
acessa o material instrucional no ambiente virtual e segue as orientações/instruções progra-
madas para cada etapa. 

Aprendizagem colaborativa

 Segundo Kenski (2015), a aprendizagem colaborativa consiste de uma abordagem/orien-
tação pedagógica que valoriza a interação e o diálogo no processo de construção do conhe-
cimento. Nesse contexto, são oferecidas situações de aprendizagem em que todos aprendem 
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com todos, não há hierarquia entre professores e estudantes, o respeito mútuo e a exposição 
de ideias são valorizados. A aprendizagem colaborativa tem sido objeto de estudos e pesqui-
sas nas últimas décadas, porque é um tipo de aprendizagem que vai ao encontro dos desafios 
do século XXI. A aprendizagem colaborativa trata da construção do conhecimento a partir do 
diálogo entre as pessoas, em ambientes que proporcionam a interação, facilitando a partici-
pação ativa dos estudantes nas discussões propostas. 

O termo colaboração é usado com diferentes definições na área de Tecnologias Educacio-
nais e confundido, em alguns momentos, com o conceito de cooperação.  Para Piaget (1973), 
cooperar é operar em comum, e colaborar é anterior à cooperação, é uma reunião de ações 
quando há um objetivo em comum. Em outras palavras, cooperar é comunicação isolada de 
cada indivíduo em busca de resolver um problema, e colaborar é a comunicação entre os indi-
víduos entre si de forma cooperativa para solucionar um problema comum. 

Os materiais na aprendizagem colaborativa enfatizam a interação e o diálogo entre os es-
tudantes e entre os estudantes e os docentes. O diálogo caracteriza-se pela presença e pela 
comunicação entre os sujeitos no ambiente. O Design Instrucional de uma solução educativa 
com aprendizagem colaborativa deve prever espaços para interação e comunicação entre os 
sujeitos. A proposta de atividades precisa priorizar a análise de situações, a discussão entre 
pares, as trocas sociais entre todos. Em um curso com a aprendizagem colaborativa, a dinâmi-
ca das atividades é tão importante quando o conteúdo abordado. 

Os fóruns de discussão, chats, wikis e webconferências são exemplos de recursos tecnoló-
gicos do AVA que podem ser utilizados para incentivar a colaboração entre os estudantes, e o 
acompanhamento dos estudantes é feito pelo professor ou tutor, que faz a mediação pedagó-
gica das interações dos estudantes no AVA. 

Em uma solução educativa baseada na aprendizagem colaborativa, há a presença de tutores 
e/ou professores no ambiente, no entanto, eles desempenham um papel de mediadores do 
processo de ensino e aprendizagem, sendo os estudantes os protagonistas da sua aprendiza-
gem. 

Aprendizagem conectivista

Os pesquisadores canadenses George Siemens (2004, 2006) e Stephen Downes (2008, 2010), 
propuseram, em 2004, o conectivismo como um novo paradigma para o ensino e a aprendi-
zagem. Afirmam que estamos vivendo em “uma época onde o conhecimento está distribuído 
através de uma rede de conexões e que a aprendizagem consiste na capacidade de estabelecer 
ligações em rede e de circular nessas redes”. 
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Sabemos que as teorias de aprendizagem clássicas não contemplam as especificidades de 
uma sociedade conectada. Os autores afirmam que “ao longo dos últimos vinte anos, a tecno-
logia reorganizou o modo como vivemos, como nos comunicamos e como aprendemos”. Sie-
mens (2004, 2006) defende o conceito de conectivismo ao observar que nenhuma das teorias - 
behaviorismo, cognitivismo e construtivismo - satisfaz as novas condições de aprendizagem e 
a nova ecologia que envolve abundância de informação, pessoas, software e, sobretudo, redes 
e conectividade. Para os autores, a aprendizagem se constitui em rede e nas redes. Segundo 
Siemens, as três teorias da aprendizagem mais utilizadas na produção de Design Instrucional 
até os dias de hoje pertencem a um tempo em que o impacto das tecnologias não era tão 
presente na aprendizagem. Não contemplava a mobilidade profissional, os ambientes sociais 
virtuais como os sites de redes sociais, a importância da aprendizagem informal, e as diversas 
possibilidades de aprendizagem em comunidades de prática que são organizadas pelas pró-
prias pessoas com interesse em algum assunto em comum. 

Siemens foi pioneiro ao desenvolver um curso para 15 mil educadores e estudantes que 
aconteceu na rede. O autor afirma que a aprendizagem acontece ao longo da vida (ALV) e que 
não tem sentido estabelecer datas de início e término. A aprendizagem é fluida, presente na 
vida e no trabalho, e a tecnologia potencializa conectando áreas do conhecimento e comuni-
dades. 

Nesse contexto, Koehler (2016) afirma que as interações sociais em rede e nas redes são 
todas formas de comunicação, síncrona ou assíncrona, que ocorrem em espaços virtuais nos 
sites de redes sociais, em tríades, entre, no mínimo, três pessoas em interação. Espaços esses 
que são criados, organizados e mantidos por professores ou por estudantes, e que têm como 
objetivo a comunicação, interação, troca e partilha entre pessoas que também têm interesses 
em aprender algo em comum com o grupo. 

Especialmente, na sociedade atual, onde a maioria das pessoas tem acesso a diversos dis-
positivos móveis (tablets e smartphones) e, consequentemente, às facilidades de comunica-
ção e interação que as tecnologias digitais de rede proporcionam, a aprendizagem em rede é 
potencializada pela interação em rede, em grupos de estudos online.

Os materiais na aprendizagem conectivista enfatizam o uso de sites que proporcionem a 
interação em rede. Para Siemens, a ecologia da aprendizagem pressupõe um ambiente com-
patível com a forma  das pessoas aprenderem, e deve promover e incentivar a criação de redes 
e de comunidades. 

O ambiente de aprendizagem em rede deve ser aberto, dinâmico, sem hierarquias, com con-
teúdos dinâmicos, possibilitados pelos compartilhamentos de recursos. Kenski (2015), com 
base nas ideias de Siemens (2004, 2006), afirma que um ambiente conectivista precisa ser: 
informal e flexível; rico em recursos que proporcionem diálogo e interação; consistente e per-
durável; confiável, favorecendo o sentimento de pertencimento entre os sujeitos; e descentra-
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lizado e conectado. 

Para Siemens (2004, 2006), são aspectos fundamentais para a aprendizagem em rede: a 
adaptabilidade às mudanças; o reconhecimento de novos padrões; e a possibilidade de se 
reajustar, conectando-se a comunidades especializadas. A atualização do conhecimento é fei-
ta a partir das interações nas redes, que se tornam um elemento importante para a seleção e 
partilha de novas informações. 

Em uma solução educativa baseada na aprendizagem conectiva, o tutor e/ou professor 
é mais uma pessoa na rede na qual todos aprendem e todos ensinam. O tutor ou professor 
contribui com a mediação pedagógica no que diz respeito às orientações iniciais e eventuais 
dúvidas dos estudantes. Incentiva a participação e as trocas de experiências entre todos. No 
entanto, não conduz a aprendizagem. A aprendizagem é individual e conduzida por cada es-
tudante.  

3. Planejamento de uma Solução Educativa 

Para iniciarmos o planejamento de uma solução educativa, é importante termos em mente 
sob qual modelo de Design Instrucional estaremos trabalhando. Dentre os modelos existen-
tes, destacamos três: o modelo da Taxonomia de Bloom1, o modelo ADDIE2, e o modelo Ágil3.

Neste texto, vamos fazer o planejamento de uma solução educativa sob o enfoque do mo-
delo ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), que, segundo Kenski 
(2015), é um dos processos mais utilizados para a produção de um Design Instrucional. Esse 
modelo apresenta algumas questões norteadoras para cada etapa do processo de Design Ins-
trucional, conforme mostrado na Tabela 1. 

1 Taxonomia de Bloom. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxonomia_dos_objetivos_educacionais>. Acesso em: 
01 fev. 2020.

2 Modelo ADDIE. Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica/article/view/34488/29975 >. Acesso em: 01 
fev. 2020.

3 Modelo Ágil. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_%C3%A1gil_de_software>. Acesso em: 01 
fev. 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxonomia_dos_objetivos_educacionais
https://www.seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica/article/view/34488/29975
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_%C3%A1gil_de_software
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Tabela 1. Questões norteadoras para cada etapa do processo de Design Instrucional se-
gundo o modelo ADDIE

Etapa Questões norteadoras

Análise

O que se pretende em termos educacionais?

Quem serão os atores da ação educativa? 

Quais as informações ou conteúdos disponíveis?

Design

Quais são as competências/objetivos? 

Como organizar os conteúdos? 

Haverá uma metáfora para o curso? 

Como será a mediação educacional?

Desenvolvimento
Quem são as pessoas da equipe de produção? 

Há equipe de desenvolvimento de mídias?

Implementação

Haverá uma aplicação de teste? 

Quais são as condições gerais para a implementação? 

A correção e a manutenção contínua são possíveis?

Avaliação Qual o resultado dos tipos de avaliação de aprendizagem implementados? 

Qual a avaliação dos resultados do Design Instrucional implementado?

Fonte: Kenski (2015, p. 259-273)

Para elaborar uma proposta de ação educativa com os princípios do Design Instrucional é 
importante respondermos cada uma das perguntas apresentadas na Tabela 1, bem como con-
siderar outros aspectos que se fizerem necessários. Cada ação educativa é única, e cada uma 
apresenta seus desafios e potencialidades. É importante salientarmos que planejar uma ação 
educativa para ser desenvolvida no espaço virtual não é simplesmente a transposição das es-
tratégias e dos materiais didáticos utilizados na sala de aula presencial para o virtual. A apren-
dizagem em ambiente virtual exige o planejamento de atividades, a elaboração de recursos 
didáticos e a mediação pedagógica específica às necessidades dos espaços virtuais. 

Para iniciarmos, vamos construir dois recursos importantes para pensarmos uma ação edu-
cativa em ambientes virtuais: o Mapa de Atividades e a Matriz de Design Instrucional. O mapa 
de atividades é um recurso utilizado para o planejamento de uma ação educativa em um am-
biente virtual, para apresentar o planejamento do conteúdo por meio das atividades teóricas 
e práticas a serem desenvolvidas em uma aula/disciplina/curso (FIGUEIREDO; MATTA, 2012). 
Traz informações importantes sobre quais os recursos do ambiente virtual serão utilizados, 
assim como quais os suportes tecnológicos (mídias) utilizados, tempo de duração de cada 
atividade, na sua respectiva aula, os objetivos esperados e os atores envolvidos. A seguir, a 
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Tabela 2 apresenta a estrutura de um mapa de atividades.

Tabela 2. Estrutura de um mapa de atividades 

 Aula 
Tema princi-

pal 
Sub-temas

Objetivos edu-
cacionais 

Atividades teóricas/
recursos tecnológicos

Atividades práticas/
recursos tecnológicos

Fonte: Adaptada de Peixoto, Sondermann e Silva (2013).

A Aula é a identificação da aula ou da semana em que a mesma será ministrada. O tema 
principal é o assunto geral a ser explanado e os sub-temas são os assuntos decorrentes do 
assunto geral. Os objetivos educacionais expressam o que os estudantes irão aprender, co-
nhecer, explorar com essa aula, e, por fim, a definição de atividades teóricas e práticas, com os 
respectivos recursos tecnológicos do AVA que serão utilizados. 

3.1 Objetivos, Conteúdos e Estratégias Educacionais

Os objetivos, conteúdos e estratégias educacionais estão definidos no Plano de Aula ou no 
Plano de Ensino de uma disciplina. Esses documentos possuem tais informações e precisam 
ser consultados para o planejamento de uma ação educativa. Por exemplo, todo Plano de 
Ensino de uma disciplina é composto por uma seção chamada de “Objetivos”, normalmente 
divididos entre gerais e específicos4. O Plano de Ensino é um documento de cada discipli-
na que faz parte do Projeto Pedagógico de um Curso. No processo de Design Instrucional de 
uma aula/disciplina/curso em um ambiente virtual, o planejamento e a descrição detalhada 
dos objetivos são muito importantes e centrais em todo processo educativo, porque é a partir 
deles que se estabelecem as outras etapas do planejamento, a elaboração das estratégias de 
ensino e a escolha das mídias adequadas ao projeto. 

De acordo com o Modelo ADDIE, definimos em detalhes os objetivos educacionais a partir 
das ações desejadas em uma aula/disciplina/curso. É importante que os objetivos educacio-
nais mencionados na primeira etapa do modelo ADDIE sejam coerentes com os objetivos ge-
rais e específicos definidos no Plano de Ensino de uma disciplina, por exemplo. 

Segundo o Professor Doutor José Carlos Libâneo, professor titular aposentado da Universi-
dade Federal de Goiás e professor titular da Universidade Católica de Goiás: 

4 São consideradas partes de um Plano de Ensino: identificação, ementa, objetivos (gerais e específicos), conteúdo, recursos, 
metodologia (ou estratégias de ensino), avaliação, referências.
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Os objetivos educacionais são horizontes e alicerce, fundamento e guia de nossa prática. 
São expressos nos planos por meio de verbos no infinitivo que traduzem comportamentos, ha-
bilidades, atitudes e competências esperadas do aluno. Indicam propósitos amplos (geral ou 
formativo, que não são alcançáveis de imediato) e específicos (atingíveis e observáveis pelo 
professor) (LIBÂNEO, 1994). 

O Professor Doutor César Coll, professor de Psicologia Evolutiva e da Educação, da Faculda-
de de Psicologia, da Universidade de Barcelona, afirma que “os conteúdos de uma disciplina 
devem ser selecionados a partir da definição dos objetivos educacionais”  (COLL, 1998). O au-
tor agrupa os conteúdos educacionais em três tipos: 

Tabela 3. Tipos de conteúdos de aprendizagem

Conteúdos Conceituais Compõem-se de fatos, conceitos e princípios - o que se deve saber.

Conteúdos Procedimentais Compõe-se de procedimentos, técnicas e métodos - o que se deve saber fazer. 

Conteúdos Atitudinais Compõem-se de valores, atitudes e normas - como se deve ser.

Fonte: Adaptada de Coll (1998).

Segundo Feo (2010), estratégias de ensino são técnicas utilizadas pelos professores com 
o objetivo ajudar o estudante no seu processo de aprendizagem. As estratégias de ensino, 
também chamadas de estratégias pedagógicas ou didáticas, são definidas como os procedi-
mentos (métodos, técnicas, atividades) pelos quais o professor e os estudantes organizam as 
ações educativas de maneira a construir e alcançar os objetivos educacionais planejados no 
processo de ensino e aprendizagem. O autor apresenta os seguintes tipos de estratégias: 

Tabela 4. Tipos de estratégias pedagógicas 

Estratégias de Ensino 
São ações educativas onde professores e estudantes realizam um diálogo educacional. 

São ações com a intencionalidade de ensino. 

Estratégias Instrucionais 
São ações educativas baseadas em materiais impressos ou digitais, onde é estabeleci-

do um diálogo didático, a partir de um recurso tecnológico de instrução. 

Estratégias de Aprendizagem 
São os procedimentos que os estudantes realizam para o seu processo de aprendiza-

gem. 

Estratégias de Avaliação São os procedimentos definidos para a avaliação da aprendizagem dos estudantes. 

Fonte: Adaptada de Feo (2010).

A seguir, a Tabela 5 apresenta estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas em um pro-
jeto de Design Instrucional com os recursos do AVA Moodle.  
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Tabela 5. Estratégias de ensino versus Recursos do AVA Moodle  

Estratégia de Ensino Recurso Tecnológico no AVA Moodle 

Seminários e/ou atividades em 
grupo

Escolha: para organizar os grupos e a definição dos temas. 

Wiki:  para criar, colaborativamente, o texto do trabalho e inserir sugestões/comentários 
ao longo do documento. 

Chat: para que os grupos possam trocar informações sobre a organização de trabalho 
de maneira síncrona. 

Fórum:  para exposição dos trabalhos desenvolvidos e para receber contribuições dos 
demais participantes.

Aula expositiva

Apresentação de videoaula:  para uma aula expositiva assíncrona de temas que se be-
neficiem da linguagem oral na promoção do aprendizado.

Arquivo de áudio:  para exposição de explicações mais detalhadas sobre realização de 
tarefas.

Mídias em geral:  vídeos, animação, etc.

Atividades individuais
Tarefa com envio de arquivo único e/ou múltiplos: para entregas de exercícios cuja 
exposição aos demais participantes discentes não seja de interesse pedagógico.

Fonte: Adaptada de Peixouto, Sandermann e Silva (2013).

Um dos objetivos do Mapa de Atividades é para que o professor tenha ideia de como está 
o planejamento das atividades para que ele possa diversificar os tipos de materiais didáticos 
e de recursos utilizados. Por outro lado, a Matriz de Design Instrucional fornece mais infor-
mações sobre a atividade, principalmente, sobre os conteúdos, tecnologias, mídias e demais 
informações que possam garantir o desenvolvimento do curso sem atraso ou desorganização.

Tabela 6. Matriz de design instrucional

Fonte: Filatro (2008). 
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As Unidades são os módulos que compõem o curso, aula, disciplina. Os Objetivos são o que 
o estudante precisa saber ao concluir a unidade. Os Papéis são identificados pelos estudantes, 
professores, tutores, mediadores. As Atividades são as ações que os estudantes precisarão 
realizar. Duração e Período é a carga horária do módulo, tempo para sua conclusão. Ferra-
mentas são os recursos tecnológicos do AVA que serão utilizados naquele módulo. Conteúdos 
é o que de informação os estudantes terão acesso, podendo ser um documento em PDF, um 
vídeo, texto, imagem, mapa conceitual, etc. E, por fim, Avaliação, que é examinar se os es-
tudantes atingiram os objetivos definidos naquele módulo. Dessa forma, a Matriz de Design 
Instrucional é um instrumento de planejamento por meio do qual o profissional de designer 
instrucional faz o detalhamento dos objetivos, recursos e ferramentas das atividades dinâmi-
cas e complexas de aprendizado.

Finalmente, é importante salientar que a definição dos objetivos, conteúdos e estratégias 
pedagógicas, juntamente com a elaboração da Matriz de Design Instrucional e do Mapa de 
Atividades, são recursos fundamentais para o planejamento de uma unidade didática em um 
ambiente virtual.

ATIVIDADE AVALIATIVA - PROPOSTA DE SOLUÇÃO 
EDUCATIVA 

Elaborar, Planejar e Implementar um minicurso no AVA Moodle. 

Para isso, retome os conteúdos estudados na disciplina de Design Instrucional e os conteú-
dos trabalhados nesta disciplina.

Você precisa entregar: 

• o plano de ensino do minicurso; 

• o mapa de atividades;

AÇÕES EDUCATIVAS COM DESIGN INSTRUCIONAL 

FIGUEIREDO, A. P. S.; MATTA, C. E. Planejamento de Disciplinas Virtuais 
utilizando Recursos de Design Instrucional: uma aplicação na engenha-

ria. XL Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE). 2012. Belém-PA. 
Disponível em: <http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/7/artigos/103875.pdf>. 
Acesso em: 10 fev. 2020.  . 

http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/7/artigos/103875.pdf
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• a matriz de design instrucional; 

• o link do AVA Moodle com o seu minicurso. 
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