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RESUMO 

 

 

ALBUQUERQUE, Aline Vieira de. Educação na cibercultura: uma proposta de formação 

humana por meio da colaboração. 2015. 124 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e 

Formação Humana) – Faculdade de Educação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Paralelamente às mudanças ocasionadas pelas tecnologias da informação e 

comunicação (TIC), no contexto da sociedade e organizações o treinamento como processo 

para preparar o trabalhador para atividades imediatas cedeu lugar à educação continuada, que 

visa a formação do indivíduo numa perspectiva mais abrangente, preparando-o para lidar com 

as constantes alterações sociais e com o mundo a sua volta. Na sociedade em rede introduz-se 

um novo conceito de espaço: o ciberespaço. Nesse contexto, não há barreiras físicas à 

propagação de acontecimentos, notícias, costumes e hábitos. Com o propósito de 

interconectar pessoas, ideias e experiências, o Sesc implementou o sistema de 

videoconferência para difundir saberes a seus funcionários, geograficamente dispersos por 

todo o Brasil. Porém a prática mostrou-nos que a procura por inovações no processo de ensino 

e aprendizagem deve ser constante. Nessa busca da formação humana mais completa, refletiu-

se acerca da potencialidade das TIC para pensar-se em um processo de formação continuada 

que promova: o fazer junto, a troca de conhecimentos e ideias, reconhecer a riqueza 

proveniente da diversidade de saberes e práticas, ações que fomentem o diálogo, o 

pensamento crítico e a vontade em aprender mais. Em suma: valorizar a inteligência coletiva 

por meio da colaboração. Para chegar-se às respostas percorreu-se um caminho que envolveu 

estudo de referenciais bibliográficos, a realização de um curso por videoconferência e 

proposição da experiência no ambiente virtual que serviu como objeto de estudo, definição e 

aplicação das técnicas de coleta de dados quantitativas e qualitativas cuja averiguação dos 

resultados permitiu-nos elucidações capazes de responder a hipótese formulada na pesquisa, 

pois resultados apontaram que criar situações nas quais possam ser compartilhadas as práticas 

profissionais e experiências de vida são determinantes para a aprendizagem em processos de 

formação continuada e, no contexto pesquisado, a videoconferência, facilitada por docentes 

de destaque em suas áreas de atuação, por acontecer de forma síncrona e ser a mídia de EaD 

que mais se aproxima do ensino presencial, mostrou-se com potencial para compartilhar com 

os participantes, principalmente, conteúdos oficiais, provenientes de pesquisas e referenciais 

bibliográficos e o ambiente virtual de aprendizagem, em complementação às sessões de 

videoconferência, como espaço para viabilizar encontros, compartilhar saberes, experiências e 

ideias, promovendo um debate acerca da prática cotidiana, tendo como ponto de partida 

questões norteadoras com os conteúdos apresentados nas aulas proferidas por 

videoconferência, ou seja, um espaço propício para compartilhar e refletir a práxis a partir da 

teoria e da prática. 

 

 

Palavras-chave:  Aprendizagem em Rede. Aprendizagem Colaborativa. Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. Construção Coletiva do Conhecimento. Colaboração. 

Educação Permanente. Inteligência Coletiva. Interação. Interatividade. 

Tecnologias de Informação e Comunicação. Videoconferência. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

ALBUQUERQUE, Aline Vieira de. Education in cyberculture: a proposal for a human 

formation through collaboration. 2015. 124 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e 

Formação Humana) – Faculdade de Educação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 

In parallel with the changes brought about by information and communication technologies 

(ICT) in the context of society and organizations like the training process to prepare the 

workers for immediate activities gave way to continuing education, aimed at training the 

individual in a broader perspective, preparing to deal with the constant social changes and the 

world around them. In the network society introduces a new concept of space: cyberspace. In 

this context, there are no physical barriers to the spread of events, news, customs and habits. 

For the purpose of interconnecting people, ideas and experiences, the Sesc has implemented a 

videoconferencing system to spread knowledge to its employees, geographically dispersed 

throughout Brazil. But experience has shown us that the demand for innovations in teaching 

and learning must be constant. In this quest as fully human, reflected on the potential of ICT 

to think on a process of continuing education that promotes: do together, the exchange of 

knowledge and ideas, to recognize the richness from the diversity of knowledge and practices, 

actions that foster dialogue, critical thinking and the will to learn more. In short, value the 

collective intelligence through collaboration. To get to the answers come to a path that 

involved study of bibliographic references, conducting a course by videoconference and 

proposition of experience in the virtual environment that served as an object of study, 

definition and implementation of quantitative data collection techniques and qualitative whose 

investigation results allowed us elucidations able to answer the hypothesis formulated in the 

research, as results showed that create situations in which the professional and life 

experiences practices can be shared are crucial for learning in continuing education processes 

and in the context researched, videoconferencing, facilitated by leading professors in their 

fields, to happen synchronously and be the media distance learning, which is closest to the 

classroom teaching, proved the potential to share with participants mainly official content, 

from research and bibliographic references and the virtual learning environment, 

complementing the videoconferencing sessions as space to enable meetings, share knowledge, 

experiences and ideas, promoting debate about the everyday practice, taking as a starting 

point guiding questions to the contents presented in class given by videoconference, in other 

words, a favorable space to share and reflect the practice from the theory and practice. 

 

 

Keywords:  Learning Network.   Collaborative Learning.   Virtual Learning Environments. 

Knowledge Collective Construction. Collaboration. Continuing Education.    

Collective Intelligence. Interaction. Interactivity. Information and 

Communication Technologies. Videoconference. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As mudanças advindas com as Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC, 

segundo Lévy (1999) permeiam também o campo educacional e nesse sentido é fundamental 

compreender as novas formas de relação com o saber no ciberespaço
1
. 

A afirmação do autor, que permanece atual, foi a inspiração inicial para este estudo, 

realizado com Educadores de Jovens e Adultos que atuam no Sesc – Serviço Social do 

Comércio. 

O Sesc é uma entidade privada de bem estar social presente em todas as capitais dos 

Estados Brasileiros, no Distrito Federal e em mais de 400 unidades operacionais localizadas 

em cidades do interior. Sua estrutura compõe-se de centros de atividades, bibliotecas, 

restaurantes, espaços culturais, hotéis, colônias de férias, espaços esportivos, consultórios de 

apoio médico, consultórios odontológicos e salas de aula espaços nos quais são realizados 

projetos específicos em cada uma de suas áreas finalísticas, a saber: Saúde, Lazer, Educação, 

Cultura e Assistência denominadas pela Instituição por programas. 

Baseando-nos no primeiro Regimento Interno da entidade oficializado em 1954, 

percebe-se que a promoção de ações de educação continuada aos funcionários do Sesc àquela 

época já significava um desafio e necessidade da Instituição, conforme retratado na página 02 

do referido documento, na qual menciona-se que: “cabia à Divisão de Estudo e Planejamento 

incentivar, orientar e coordenar a formação de pessoal especializado, necessário à realização 

das finalidades do Sesc”. 

Pela semelhança dos conceitos encontrados na literatura, em alguns momentos deste 

estudo emprega-se o termo formação continuada e, em outros, educação continuada e, para 

ambos os casos, com o sentido de: processo permanente, que se inicia após a formação básica, 

estruturado em forma de programa composto por diferentes ações como: cursos, congressos, 

seminários, orientações técnicas ou estudos individuais num sentido mais ampliado que o 

treinamento, que visa atualização de conhecimentos, o desenvolvimento de competências, a 

autonomia do indivíduo e análise crítica das mudanças que ocorrem na prática cotidiana, 

influenciadas pelo avanço tecnológico e alterações sociais. (MARIN, 2000). 

                                                      
1
 Termo idealizado por William Gibson, em 1984, no livro Neuromancer.  Espaço virtual baseado em sistemas 

computacionais e de serviços que integram a rede mundial de internet e permitem interatividade entre pessoas 

e dispositivos digitais. 
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A Rede de Desenvolvimento Técnico
2
, - RDT, foi idealizada em 2002, pelo 

Departamento Nacional do Sesc - DN com o propósito de manter o alinhamento das ações de 

educação continuada dos colaboradores considerando-se, entre outros aspectos, a extensão 

territorial do país e a consequente diversidade de culturas e necessidades. As ações de 

capacitação realizadas nos primeiros anos da RDT, da mesma forma que ocorrera nos anos 

anteriores a sua constituição, foram predominantemente presenciais. 

A implantação de um sistema Nacional de videoconferência aparece como uma 

possível solução para a realidade do Sesc e, por essa razão, durante o ano de 2005 foi 

adquirida a tecnologia, dado o início da implementação do projeto, realização dos testes de 

acesso e ambientação dos usuários para integrá-la às ações da RDT. 

Inicialmente, o objetivo da Instituição ao adquirir essa tecnologia era possibilitar que 

os gestores (Diretores Regionais e seus substitutos) participassem do curso de especialização 

Lato Sensu em Gestão de Organizações Sociais. A aquisição da ferramenta de 

videoconferência fora recomendada pela Instituição de Ensino Superior promotora do referido 

curso no intuito de viabilizar sua realização, uma vez que os participantes, geograficamente 

dispersos, no modelo tradicional de Educação teriam que deslocar-se semanalmente dos seus 

estados de origem para participarem das aulas no Rio de Janeiro, o que acarretaria um 

significativo impacto financeiro decorrente dos custos de viagem com tais viagens. 

O uso da videoconferência possibilitou a interação síncrona, esclarecimento de 

dúvidas com os professores e compartilhamento de experiências com os demais participantes. 

Ao perceber o potencial da ferramenta, o corpo gestor do Departamento Nacional do Sesc 

decidiu-se por realizar a experiência de promover além do referido curso de pós-graduação, 

ações de capacitação direcionadas à equipe técnica por meio dessa ferramenta.  

De acordo com Cruz (2009) a videoconferência nasceu como uma ferramenta para 

comunicação empresarial e foi desenvolvida com foco em reuniões de negócios, porém, nas 

últimas décadas, passou a ser utilizada também para fins educativos. Isso, provavelmente, se 

deve ao fato de que, dentre as mídias aplicadas à Educação a Distância (EaD), a 

videoconferência seja a que mais se aproxima do ensino presencial, ao permitir que 

participantes situados em dois ou mais lugares geograficamente dispersos possam realizar 

uma sessão síncrona com imagem e som e, com os recursos disponíveis na videoconferência, 

e interagir, por meio de chat ou por vídeo (imagem e som). 

                                                      
2
 Rede de Desenvolvimento Técnico – Projeto do Sesc Nacional para promover ações de formação e 

desenvolvimento aos colaboradores em todo o Brasil. 
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Ainda no entender de Cruz (2009) apesar de já estar bastante difundida na Educação a 

Distância brasileira, é preciso tomar alguns cuidados para preparar uma aula interativa e, o 

desconhecimento de como fazê-lo pode levar a equívocos que dizem respeito às 

potencialidades da ferramenta e com isso gerar tanto entre os participantes quanto na equipe 

pedagógica, resistência de continuar investindo nessa mídia. 

Com esses desafios, em 2006, foi planejado o desenho curricular dos primeiros cursos 

de curta duração que ocorreram por videoconferência no mesmo ano cuja estrutura 

tecnológica, na ocasião, compunha 27 pontos de recepção localizados em cada capital 

brasileira e na unidade executiva do DN, a Estância Ecológica Sesc Pantanal situada em 

Poconé, no Estado do Mato Grosso. Nesse contexto, os participantes das cidades do interior 

precisavam deslocar-se até as respectivas capitais para poderem participar das ações de 

educação continuada, que ocorriam em sessões síncronas. 

Em 2008 iniciou-se a interiorização dos pontos de recepção, ou seja, a programação 

anual das ações de capacitação por videoconferência a partir daquele ano não chegaria 

somente às sedes, mas também a outras 180 unidades do interior de todos os estados da 

federação, visando facilitar o acesso e participação do público alvo aos respectivos cursos. 

 

 

Justificativa 

 

 

Com base em relatórios internos da instituição, os resultados mostraram que essa 

tecnologia possibilitou oferecer ações de educação continuada a um grande número de 

funcionários do Sesc em todo o país, difundindo conhecimentos relevantes às suas áreas de 

atuação, facilitados por docentes de destaque nos seus campos de especialização. Porém, 

mesmo com resultados satisfatórios, considerando a sincronicidade das sessões de 

videoconferência, sabíamos que era preciso avançar no uso de ferramentas assíncronas e 

metodologias que estimulassem o debate, troca de experiências, compartilhamento de 

materiais e reflexão crítica em relação aos conteúdos das aulas, contribuindo dessa forma, 

para o processo de ensino e de aprendizagem. 

Nesse sentido e a partir de uma avaliação da prática pela observação, refletimos em 

relação à cibercultura, que Silva (2003) conceitua como a atualidade sociotécnica 

informacional e comunicacional definida pela codificação digital, isto é, pela digitalização 
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que garante o caráter plástico, hipertextual
3
, interativo e tratável em tempo real da mensagem. 

A codificação digital permite manipulação de documentos, criação e estruturação de 

elementos de informação, simulações, formações evolutivas nos ambientes ou estações de 

trabalho concebidos para criar, gerir, organizar e movimentar uma documentação.  

 

Assim, a cibercultura põe em questão o esquema clássico da informação. Há uma 

liberação do polo da emissão criando espaço para a interatividade, ou seja, o emissor 

e receptor mudam respectivamente de papel e de status, quando a mensagem se 

apresenta como conteúdos manipuláveis e não mais apenas como emissão. (SILVA, 

2003, p. 53). 

 

 

Problema Central 

 

 

O Sesc não possuía, no início deste estudo, um ambiente virtual de aprendizagem -  

AVA - que desse suporte às ações de capacitação realizadas e permitisse a gestão de todas as 

informações geradas nos cursos, das boas praticas locais, que acontecem em cada estado e 

ainda, que o processo de construção coletiva do conhecimento fosse fomentado 

assincronamente, ou seja, após a realização das sessões de videoconferência. 

 Entre o segundo semestre de 2012 e o ano de 2013, deu-se a implantação da 

plataforma Moodle na instituição. Desde então, o ambiente foi utilizado basicamente para 

disponibilizar material dos cursos aos participantes, sem que houvesse contato entre eles e 

atividades que provocassem conexões, a reflexão crítica e a troca de experiências. 

Cabe ressaltar que não se advoga a educação a distância em detrimento do ensino 

presencial, essa pesquisa pretende demonstrar que podem existir alternativas que considerem 

o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC que podem ser aplicadas, caso 

seja a alternativa mais favorável, à metodologia de aprendizagem dos sujeitos envolvidos no 

processo, cuja análise deve implicar em identificar que educação se pretende realizar, a quem 

se dirige, com quem será desenvolvida e com o uso de quais tecnologias. 

Dessa forma, a compreensão da complexidade da educação a distância implica 

estabelecer inter-relações entre as abordagens que fundamentam tanto o ensino presencial 

como o virtual e, sobretudo, implica reconhecer que pouco adianta mudar o meio pelo qual se 

desenvolve a educação se não adaptar a metodologia. 

                                                      
3
 Com ligações dinâmicas a outros textos, documentos ou páginas da internet por meio de links, oferecendo ao 

aluno maior interatividade no estudo. 
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No entender de Santos (2003), [...] o ambiente virtual de aprendizagem é um espaço 

onde pessoas e objetos técnicos interagem, potencializando desta forma, a construção de 

conhecimentos, logo a aprendizagem. Porém o modelo do currículo
4
, tradicional ainda é 

muito presente, inclusive no ciberespaço, é preciso, portanto, desafiar os educadores e demais 

profissionais envolvidos a criar e gerenciar novas formas e atividades para que tenhamos no 

ciberespaço, mais que repositórios de material e conteúdo, mas um ambiente onde a 

aprendizagem de fato aconteça.  

 

 

Hipótese 

 

 

A hipótese da pesquisa vai ao encontro da visão de Santos, pois, parte-se do princípio 

que a proposição de estratégias pedagógicas interativas e dinâmicas que considerem não 

somente os conteúdos diretamente relacionados à área de atuação dos profissionais, mas 

também os conhecimentos “não oficiais”, decorrentes das experiências profissionais e 

pessoais dos sujeitos envolvidos é um importante aspecto para a eficácia da aprendizagem 

colaborativa apoiada com o uso de tecnologias da informação e comunicação. 

 

 

Tema 

 

 

A temática principal deste estudo é a aprendizagem colaborativa com o uso das TIC, 

nesse sentido, após embasamento teórico de assuntos correlatos ao tema, investigou-se junto 

aos participantes da ação de capacitação “As Interfaces da Cultura no Currículo da EJA”, 

promovida pelo Departamento Nacional do Sesc em 2014, se uso das atividades pedagógicas 

no ambiente virtual de aprendizagem  influenciaram no aprendizado e também, considerando-

se o ponto de vista desses educadores, quais são os aspectos metodológicos que devem ser 

                                                      
4
 Não há unanimidade à definição do termo currículo, estudiosos do assunto encontraram cerca de 30 definições 

diferentes, cada qual comprometida ou não com sua época, corrente pedagógica ou teoria de aprendizagem.  O 

conceito de currículo ao qual nos referimos no contexto dessa pesquisa define-se por um conjunto de 

experiências, vivências e atividades convergentes para objetivos educacionais que devem ser desenvolvidos de 

forma interdisciplinar e transdisciplinar de forma a facilitar o processo de ensino e de aprendizagem. 
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considerados em um ambiente virtual para estimular a participação, o compartilhamento de 

informações e a aprendizagem colaborativa. 

 

 

Objetivo Geral 

 

 

Avaliar a experiência com o uso do AVA realizada no curso “As Interfaces da Cultura 

no Currículo da EJA” e, verificar, quais aspectos metodológicos são fundamentais para que a 

aprendizagem em ambientes virtuais aconteça colaborativamente, favorecendo desta forma, o 

compartilhamento de informações e a construção coletiva do conhecimento. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

- Analisar se as atividades propostas no ambiente virtual influenciaram no aprendizado 

durante o curso; 

- Identificar as estratégias pedagógicas que despertam maior interesse dos 

participantes; 

- A partir dos dados levantados, sugerir atividades que considerem e valorizem a 

diversidade de conhecimentos e culturas, favorecendo a troca de saberes e experiências por 

meio da colaboração com uso das TIC.  

Espera-se que os resultados do estudo contribuam para o aperfeiçoamento das 

estratégias pedagógicas colaborativas utilizadas no ambiente virtual de aprendizagem que 

apoiam as ações de capacitação promovidas pela Rede de Desenvolvimento Técnico do Sesc, 

a fim de favorecer os funcionários da Instituição e à clientela atendida por esses profissionais. 

Da mesma forma que ocorre com outras instituições, devido às suas especificidades, 

no Sesc há um conjunto de saberes que se articulados de maneira sistematizada pode 

promover contribuições para os processos de educação continuada de profissionais de 

diferentes áreas. Nesse sentido, pretende-se que os resultados deste estudo possam contribuir 

não somente para a área de Educação e as Entidades do denominado “Sistema S”, mas 

também para a formação continuada direcionada aos profissionais de qualquer segmento e 

campo de atuação.  
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Procedimentos Metodológicos 

 

 

Os procedimentos metodológicos envolveram o estudo de documentos internos do 

Sesc e levantamento bibliográfico sobre o assunto desenvolvido, a fim de embasar 

teoricamente nossa hipótese e situar a pesquisa no debate em torno do tema. 

A metodologia utilizada foi estudo de caso, cuja coleta de dados se deu em duas 

etapas: i) Durante a realização do curso, observando o comportamento dos participantes 

mediante as atividades propostas, com registro dos relatos espontâneos e ii) Pesquisa de 

campo realizada por meio de questionário eletrônico estruturado, averiguando, mediante a 

experiência na participação no curso, quais as influências que as atividades realizadas no 

AVA tiveram para aprendizado e, identificando, segundo esses educadores, quais aspectos 

devem ser considerados em um ambiente virtual para promover a aprendizagem colaborativa. 

Os procedimentos de investigação previstos para a averiguação da hipótese 

implicaram no uso de recursos de pesquisa quantitativa e qualitativa, pois, ao mesmo tempo 

em que se apresentam dados numéricos com o emprego de técnicas estatísticas, obtidos por 

meio de perguntas fechadas, nas questões abertas consideram-se a experiência vivida, as 

percepções e observações dos participantes. 

Embasaram a pesquisa os seguintes referenciais teóricos: a construção do 

conhecimento sob a perspectiva de Jean Piaget, a teoria sociointeracionista de Lev Vygotsky, 

a aprendizagem de adultos, segundo Paulo Freire, a sociedade em redes na visão de Manuel 

Castells e os hábitos contemporâneos de uma sociedade que passa boa parte do tempo 

conectada e os reflexos desse cenário na educação, segundo Piérre Lévy. Entretanto, serão 

considerados outros autores com pensamentos correlatos aos já citados que contribuíram para 

o aprofundamento dos assuntos retratados neste estudo. Assim, obedece-se à seguinte 

sequência de capítulos: 

No primeiro capítulo apresenta-se o Serviço Social do Comércio, numa perspectiva 

histórica, desde o período anterior à sua constituição, passando pela definição de suas áreas de 

atuação com vistas ao contexto social e político do país na ocasião. A ação articuladora e 

atuais campos de atuação também são abordados no capítulo. As políticas de educação 

continuada e em rede no Sesc resgatando-se o conceito de rede, complementam esse capítulo. 

 No segundo capítulo expõem-se conceitos de educação continuada e a interlocução 

dessa estratégia com as competências. A relação homem, sociedade, educação e trabalho são 

abordadas, buscando-se compreensão da educação continuada no, pelo e para o trabalho. 
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Fechando o capítulo, tendo em vista que a educação continuada faz uso de TIC e direciona-se 

para o adulto, sob o ponto de vista de Paulo Freire e outras visões, como andragógicas e 

heutagógicas. 

Os espaços virtuais de aprendizagem são assunto do terceiro capítulo no qual se 

expõem o cenário da EaD no Brasil e conceitos de ambiente virtual de aprendizagem. 

Complementa o referido capítulo a exposição teórica sobre construção de conhecimento pela 

interação e colaboração no ciberespaço. 

 No quarto capítulo trata-se da pesquisa desenvolvida: aspectos que devem ser 

considerados no AVA que favoreçam a colaboração. Apresenta-se a caracterização do 

processo de pesquisa, o método de abordagem, o campo empírico e o universo pesquisado, os 

instrumentos de coleta de dados, as etapas da pesquisa e os resultados observados na análise 

dos dados coletados. 

 A conclusão do estudo dá-se pelas considerações finais, com reporte aos objetivos, 

apontam-se indícios, aspectos que mereceram destaque e os possíveis desdobramentos deste 

estudo.  
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1 O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC – CENÁRIO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

Para compreensão do papel que o Sesc exerce na sociedade e de que maneira a 

formação continuada é estratégica para o alcance dos resultados esperados, é fundamental 

iniciar-se o estudo apresentando nosso campo de investigação. Neste sentido, descreve-se 

contexto de origem e criação do Sesc, resultante da conjuntura política a partir da década de 

1920 que afetou a estrutura social, econômica e demográfica brasileira e teve como uma das 

decorrências a política de prestação de assistência social aos trabalhadores urbanos, uma 

conquista a partir da pressão desses empregados por melhores condições sociais e de trabalho. 

Apresenta-se também sua ação articuladora e os atuais campos de atuação, áreas em 

que são desenvolvidas a programação para atendimento à clientela do Sesc: os trabalhadores 

do comércio e seus dependentes. Em seguida, expõe-se como se desenvolvem as políticas de 

formação continuada no Sesc e, de que forma o uso da videoconferência viabiliza a realização 

da programação anual de ações de capacitação. 

 

 

1.1 Aspectos Históricos 

 

 

O período anterior à criação do Sesc, segundo Stepansky e Giani (1978), foi marcado 

pelo rápido crescimento dos centros urbanos e pelo início do processo de industrialização. A 

partir da década de 1920, começaram a surgir no cenário nacional alguns fatores sociais e 

políticos que contribuíram decisivamente para o declínio e derrocada da República Velha
5
. A 

partir de 1930, continuam os autores, rápidas e profundas alterações ocorreram na estrutura 

social e política brasileira devido ao agravamento da crise econômica, o surgimento de 

revoltas, levantes militares e a aceleração do fluxo das correntes migratórias em direção às 

maiores regiões urbanas forma o conjunto de fatores que provocaram a Revolução de 1930 

que expressou, em parte, a ruptura do poder oligárquico dominante exercido pela burguesia 

agrário-comercial, em especial os cafeicultores e produtores de leite. 

Fausto (1997) pondera, entretanto, que a urbanização iniciada no Brasil nesse período 

tem intensa relação com a industrialização e também foram importantes para o crescimento 

                                                      
5
 República Velha – Período ocorrido pós-regime Imperial no Brasil e ocorreu entre 1889 e 1930. 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/republica-velha-1889-1930-1-deodoro-da-fonseca-e-governos-civis.htm
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das cidades que buscaram integração política sob um governo centralizado, ação em prol da 

formação de um mercado nacional, melhoria do sistema de transporte e de comunicações. 

Stepansky e Giani (1978) apontam que a população que migrou para as cidades já 

superava, em muito, a capacidade de absorção de mão de obra pelas indústrias, aumentando o 

contingente de desempregados e população marginalizada, que constituía um importante 

problema social e político. 

Corrêa (2010) destaca que as precárias condições de trabalho e de vida dos 

trabalhadores configuravam um obstáculo à paz social e ao desenvolvimento e exigira uma 

importante tomada de decisão dos empregadores. Em meio à transformação do país em um 

Estado mais urbano e mais industrial, representantes das classes produtoras de 183 delegações 

procedentes de quase todo o Brasil, reuniram-se na Primeira Conferência das Classes 

Produtoras (I CONCLAP) e conduziram, entre 1 e 6 de maio de 1945, em Teresópolis - RJ, 

discussões sobre problemas relacionados com a qualidade de vida dos trabalhadores urbanos, 

salário real, inflação, participação sindical e sistema político. 

O combate à miséria, o aumento de renda nacional, o desenvolvimento de forças 

econômicas e a justiça social, segundo a mesma autora, foram os objetivos que nortearam a 

formulação dos princípios da Carta Econômica de Teresópolis, documento máximo da I 

CONCLAP, proclamada seis meses antes da queda do Estado Novo
6
, que marcou o início de 

uma efetiva participação política das classes produtoras e o início da formação de uma 

consciência empresarial, expressando o desejo de estabelecer relações mais harmoniosas entre 

capital e trabalho. 

Nesse contexto, acelerou-se a criação da Confederação Nacional do Comércio (CNC) 

reconhecida por meio do Decreto nº 20.068 de 30 de novembro de 1945 como a entidade 

máxima do empresariado comercial brasileiro, em conformidade com o regime instituído pela 

Consolidação das Leis do Trabalho
7
.
 

No ano seguinte, um grupo de empresários inspirados pela iniciativa histórica e nos 

princípios Sociais da Carta Econômica de Teresópolis, lançou a Carta da Paz Social, 

documento decisivo para a criação do Sesi e do Sesc. O documento manifesta a importância 

de equilibrar as relações entre empregados e empregadores e cooperação entre as classes, para 

                                                      
6
 Estado Novo – Regime político brasileiro estabelecido por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, que 

durou até 29 de outubro de 1945. 

 
7
 Informações obtidas na página da CNC na Internet - www.cnc.org.br - Nota: O atual nome da CNC é 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1937
http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
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isso, teriam de ser criados, dentre outras ações, serviços de cunho social nos setores da 

indústria e do comércio (DELGADO, 2001, p.126). 

De acordo com as palavras de Abi-Abib (1988), em 13 de dezembro de 1946, a 

Confederação Nacional do Comércio - CNC, pelo Decreto- Lei nº 9853 do Presidente da 

República Eurico Gaspar Dutra, cria o Serviço Social do Comércio - Sesc, entidade de direito 

privado sem fins lucrativos e de natureza assistencial, com a finalidade de estudar, planejar e 

executar medidas que contribuam para o bem estar social e a melhoria da qualidade de vida 

dos comerciários, suas famílias, e para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade, por 

meio de uma ação educativa que, partindo da  realidade social do país, exercite os indivíduos  

e os grupos para adequada e solidária integração numa sociedade democrática. 

Dessa forma, a diretriz magna da entidade ficou sendo a Educação, que pressupõe todo 

um esforço em dar soluções para os problemas sociais da categoria uma vez que: 

 

A ação educativa permeia, direta e indiretamente, todas as atividades e serviços 

desenvolvidos, fazendo com que os mesmos ultrapassem seus objetivos mais 

imediatos, tornando-se mais eficazes ao contribuírem para a informação, capacitação 

e desenvolvimento de valores. É justamente essa função educativa que caracteriza e 

diferencia a ação institucional do Sesc, frente ao trabalho desenvolvido por outras 

entidades assemelhadas. Tal trabalho educativo está voltado para o desenvolvimento 

integral dos indivíduos, mediante a melhoria da compreensão do meio em que 

vivem, maior percepção de si mesmos, elevação sociocultural das suas condições de 

vida e desenvolvimento de valores próprios de uma sociedade em mudança, que os 

façam partícipes ativos desse processo. (SESC, 2014, p. 13-14) 

 

 

1.2  Ação Articuladora e Campos de Atuação  

 

 

O Sesc foi estruturado para atuar sob regime de unidade normativa e de forma 

descentralizada, ligado às organizações sindicais patronais do comércio. Esse modelo, 

conforme se apresenta na sequência, pretendia que um planejamento de caráter nacional 

pudesse, ao mesmo tempo, manter uma identidade institucional e adaptar-se "às 

particularidades das regiões brasileiras" (BRASIL, 1946). 

A estrutura do Sesc compreende (SESC, 1992): 

I - Administração Nacional (AN), com jurisdição em todo o país e que se compõe de:  

a) Conselho Nacional (CN) - órgão deliberativo, instância máxima da entidade com a 

atribuição de fixar as Diretrizes Gerais da Ação do Sesc, coordenar e controlar as 

atividades da Instituição. 
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b) Departamento Nacional (DN) - órgão executivo com a finalidade de subsidiar as 

decisões do Conselho Nacional, executar ou verificar a efetiva execução destas 

decisões e prestar assistência técnica às Administrações Regionais. 

c) Conselho Fiscal (CF) - órgão de fiscalização financeira, com a atribuição de 

acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária e as contas da Administração 

Nacional e das Administrações Regionais. 

II - Administrações Regionais (AA.RR.), com jurisdição nas bases territoriais 

correspondentes e que se compõem de:  

a) Conselho Regional (CR) - órgão deliberativo, encarregado de deliberar e decidir 

sobre a atuação do Sesc no âmbito de seu Estado. 

b) Departamento Regional (DR) - órgão executivo, encarregado de subsidiar as 

decisões do CR; elaborar e propor programa de trabalho, para apreciação do CR, 

em conformidade com as Diretrizes Gerais aprovadas pelo CN e executar as ações 

concernentes à realização do programa de trabalho.  

 

Portanto, no campo da ação, é necessária a estreita interlocução entre o DN, como 

órgão central do sistema e os DR, responsáveis pelo atendimento à clientela do Sesc, por meio 

da programação. 

Embora caiba ao Estado, por meio de Políticas Públicas, a maior parcela de 

responsabilidade em atender às necessidades da população, que devido às causas sociais e 

econômicas, fazem parte de um enorme contingente de trabalhadores cujo salário é 

insuficiente para suprir suas necessidades básicas e também de suas famílias, é missão das 

entidades de serviço social, enquanto soluções estruturais não são implementadas, atender aos 

mais necessitados e em maior número possível, não no intuito de buscar soluções definitivas e 

universais (missão esta do Estado), mas atuando no espaço da ausência dessas soluções. 

(SESC, 2014, p. 07-08).  

Tal missão confere à Instituição responsabilidade ampla na linha do bem-estar social, 

com foco em sua população-alvo: comerciários e seus dependentes, e a coletividade em geral, 

a começar pelos mais necessitados, abrangendo valores, informação, capacitação e prestação 

de serviços e todas as condições para uma eficaz gestão em suas áreas essenciais (finalísticas): 

educação, saúde, lazer, cultura e assistência. (SESC, 2013, p. 9). 

À Gerência de Educação (área para a qual se reporta à EJA, onde se realizou a 

experiência com o uso do AVA apresentada neste estudo) compete, entre outras coisas, 

prestar cooperação aos Departamentos Regionais, por meio de assistência técnica, 
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capacitação [...]. Elaborar, acompanhar e coordenar os projetos nacionais e os projetos 

especiais de suas áreas. (SESC, 2013, p.24, grifo nosso). 

No que concerne à formação continuada dos funcionários, a Gerência de 

Desenvolvimento Técnico (setor no qual a autora está lotada), em articulação com todas as 

áreas do Sesc,  coordena as Políticas de educação continuada em Rede, as quais reportamo-

nos na sequência, apoiando às áreas em uma de suas funções regimentais, a capacitação das 

equipes.  

 

 

1.3 A Formação Continuada em Rede no Sesc 

 

 

Para Sànchez in Zayas et al. (2012) educação continuada, conceito que aprofundar-se à 

no capítulo seguinte,  é reconhecida como formação necessária para a adaptação aos novos 

desafios sociais, tecnológicos e educacionais mediante a aquisição das competências 

necessárias para conseguir a inserção social e profissional das pessoas.  

Nesse sentido, os âmbitos de educação continuada são gerados em novos ambientes de 

formação não formais e informais. Os sistemas de educação devem garantir o alcance das 

necessidades de aprendizagem contínua em uma sociedade digital baseada no conhecimento 

de forma que sejam criadas estratégias educacionais que contribuam para que os 

conhecimentos dos profissionais estejam em consonância com as inovações da sociedade no 

presente e no futuro.  

Considerando-se as características do Sesc, a ideia de rede é a estratégia de formação 

continuada que melhor se adequa à Instituição, por preservar o caráter federativo, sem 

coordenação hierárquica rígida e por fomentar a intensa comunicação entre os Departamentos 

Regionais, conforme  expõe-se na sequência:  

 

[...] Queremos fortalecer ainda mais o Sesc perante a sociedade, continuar a ter 

serviços de excelência [...]. Essa busca remete ao nosso terceiro tema, que é a chave 

da excelência. Desenvolvimento Técnico, proporemos a formação de uma rede, que 

permita ganhos de escala e de tempo, na formação de pessoas e na disseminação dos 

melhores modelos técnicos. Uma rede que através de uma integração de esforços, 

vai se emergir do intercâmbio e apresente um salto de qualidade no aperfeiçoamento 

do corpo de funcionários do Sesc e, consequentemente, no aperfeiçoamento dos 

serviços, [...] pela via da troca de experiências (SESC, 2002, p. 6). 
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Assim foi instituída a Rede de Desenvolvimento Técnico (RDT), que é a estratégia de 

formação continuada em Rede do Sesc-DN, coordenada pela Gerência de Desenvolvimento 

Técnico (GDT), para a formação de equipes de qualidade (SESC, 2006). Buscando-se 

inspiração na definição de rede feita por Castells (1999) “conjunto de nós interconectados”, 

para viabilizar o funcionamento da RDT, foram constituídos, nos Departamentos Regionais, 

os Núcleos de Desenvolvimento Técnico (NDT).  

A sexta Diretriz do DN para o Quinquênio 2011-2015, é um trecho de um significativo 

documento institucional que reforça a importância do trabalho desenvolvido pela RDT 

quando menciona a necessidade de pessoal qualificado para alcançar resultados pretendidos e 

reconhece a importância da educação continuada em rede nesse contexto, conforme se 

apresenta na sequência: 

 

“[...] Fundada na convicção da importância do desenvolvimento profissional, 

tornam-se necessárias a ampliação e o aperfeiçoamento do sistema de Educação 

Continuada já implementado pela da Rede de Desenvolvimento Técnico, 

centralizada no Departamento Nacional e com ramificações em todos os 

Departamentos Regionais, mediante os Núcleos de Desenvolvimento Técnico [...]”. 

(SESC, 2010, p. 16). 

 

Os NDT ou equivalentes cujas equipes são constituídas, predominantemente por 

profissionais da área de humanas, situam-se em cada uma das capitais brasileiras, e entre suas 

responsabilidades destacam-se: mobilizar os profissionais para participarem da programação 

anual de capacitação, idealizada, planejada e promovida pela RDT e veiculada por meio da 

videoconferência ou em encontros presenciais e, a proposição de ações de aperfeiçoamento e 

formação humana de acordo com as necessidades específicas. 

É papel também dos Núcleos de Desenvolvimento Técnico, articular-se com os 

mediadores das unidades do interior de cada Departamento Regional no sentido de dar-lhes 

orientações para que os profissionais lotados naquelas localidades participem das ações de 

educação continuada. 

Para o Quinquênio 2016-2020, o Sesc permanece na compreensão de que por meio da 

formação continuada é possível o aprimoramento da qualidade dos serviços recebidos pela 

clientela e, consequente efetividade social uma vez que, em sua nova quinta Diretriz 

menciona que: 

 

“[...] Torna-se imperativo assegurar recursos e estratégias que visam à 

institucionalização de uma cultura de aprendizagem contínua, articulando gestão, 

formação e prestação de serviços na concepção e sistematização de oportunidades 

[...] de desenvolvimento continuado dos funcionários do Sesc [...]. Nesse contexto, 
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se faz necessário fortalecer e aperfeiçoar a Rede de Desenvolvimento Técnico, 

estratégia de aprendizagem [...] colaborativa e integrada em âmbito Nacional. 

(SESC, 2015, p. 7). 

 

Segundo a definição de Castells (1999), a sociedade em rede caracteriza-se por uma 

sociabilidade aderente a uma dimensão virtual, possível e impulsionada pelas novas 

tecnologias, que transcende o tempo e o espaço e revela uma nova vivência social 

aproveitando as potencialidades da comunicação que a conectividade por meio da internet 

oferece para o compartilhamento de informações, conceitos e conhecimentos. 

Logo, complementa Castells, na sociedade em rede pode-se encontrar um conjunto de 

elementos conexos entre si, que adquirem uma dimensão além do espaço convencional/físico, 

levando assim à necessidade de se introduzir um novo conceito de espaço: o espaço 

virtual/ciberespaço. As barreiras/fronteiras físicas deixaram de ser um fator decisivo na 

propagação de acontecimentos, notícias, costumes e hábitos.  

O conceito de sociedade em rede norteou a implementação do sistema de 

videoconferência na educação continuada no Sesc, conforme explicita-se na sequência.  

 

 

1.3.1 Tecnologia como Rede: A Videoconferência na Formação Continuada do Sesc 

 

 

Rede, segundo Costa et al. (2003) significa união, vínculo, contato e intercâmbio. Sua 

estrutura não linear, flexível, dinâmica e auto organizável que estabelece-se por relações 

horizontais de cooperação, ou seja, pela maneira de inter-relacionar os elementos sem 

hierarquia, favorece o compartilhamento de informações, experiências e conhecimento.  

Cruz (2001) menciona que Callon propõe o conceito de “simetria generalizada”, que 

significa utilizar no estudo da tecnologia de um mesmo esquema conceitual, tanto para os 

elementos sociais, quanto para os técnicos. A rede continua a autora, com seu elenco de 

actantes
8
 conforme Latour confirmaria o caráter híbrido da sociedade que não é feita de 

elementos sociais, mas de um arranjo que mistura elementos sociais e não-sociais, ou seja, de 

humanos e não-humanos.  

Nesse sentido, imaginar humanidade e tecnologia como polos opostos implica em 

descartar a humanidade: somos animais sociotécnicos e toda interação humana é sociotécnica. 

                                                      
8
 Qualquer elemento, ativo ou passivo, que entra no ato de comunicação como participante (pessoa ou coisa). 
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Não estamos limitados a vínculos sociais e nem nos defrontamos unicamente com objetos, 

estamos diante de cadeias que são associações de humanos e não humanos. 

Segundo Benakouche (1999) se existe concordância em relação às principais 

características das sociedades contemporâneas, esta alude à presença cada vez maior das 

tecnologias da informação e comunicação na organização das práticas sociais, das mais 

complexas, às mais elementares. As TIC exercem impacto significativo nos modos e meios de 

relacionamento social. 

 

A Internet é o coração de um novo padrão sociotécnico, que constitui na realidade a 

base material de nossas vidas e de nossas formas de relação, de trabalho e de 

comunicação. O que a Internet faz é processar a virtualidade e transformá-la em 

nossa realidade, constituindo a sociedade em rede, que é a sociedade em que 

vivemos. (CASTELLS, 2003, p. 287). 

 

No entender de Lévy (1998) a rede é antes de tudo, um instrumento de comunicação 

entre pessoas, um laço virtual em que as comunidades auxiliam seus membros a aprender o 

que querem saber. Os dados não representam senão a matéria-prima de um processo 

intelectual e social vivo, altamente elaborado. Ou seja: toda inteligência coletiva do mundo 

jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário para 

aprender, pesquisar, avaliar e integrar-se a diversas comunidades, sejam elas virtuais ou não.  

Costa et al. (2003) afirmam que com base no dinamismo das redes, dentro do ambiente 

organizacional, estas funcionam  como espaços para o compartilhamento de informação e do 

conhecimento. Espaços que segundo Castells (2003), podem ser tanto presenciais quanto 

virtuais, em que pessoas com os mesmos interesses ou finalidades trocam experiências, 

criando bases e gerando informações relevantes para o contexto em que atuam. 

Para esses autores, um dos maiores desafios contemporâneos para as organizações é 

compartilhar o conhecimento. Nesse sentido, as redes têm papel importante, pois permitem 

que os seus arranjos tornem o compartilhamento de informações mais proveitoso. 

Considerando as características de uma instituição federativa como o Sesc, presente 

em  todos os estados brasileiros e no Distrito Federal e a necessidade de integração, pela 

articulação entre equipes, comunicação, pela troca contínua de informações e inovação, com 

abertura para o contemporâneo e conexão às forças criativas internas e externas (SESC, 

2013), o corpo gestor da entidade propôs a realização em nível nacional do curso de pós-

graduação Lato Sensu em Gestão de Organizações Sociais, cujo público-alvo constituiu-se 

por: diretores regionais e seus substitutos. Mas como compatibilizar os compromissos 

profissionais desses gestores com as viagens semanais para assistirem às aulas no Rio de 
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Janeiro? Nesse sentido e por ser a mídia de EaD que mais se assemelha à uma aula presencial, 

a Instituição de Ensino Superior promotora do referido curso propôs a aquisição do sistema de 

videoconferência. 

Segundo Cruz (2001) realizar uma videoconferência consiste em promover uma 

discussão em grupo ou pessoa a pessoa na qual os envolvidos estão em distintas localizações 

geográficas, mas por meio de periféricos como câmera e equipamentos de som podem ver, 

ouvir e se comunicarem uns com os outros como se estivessem reunidos no mesmo local, 

permitindo compartilhar informações e material de trabalho sem a necessidade de que todos 

estejam no mesmo espaço físico.  

Um sistema digital de videoconferência prossegue Cruz, requer a conexão de rede por 

IP (via cabeamento ou satélite) entre duas ou mais máquinas e também que os pontos estejam 

equipados com uma câmera de vídeo, um codificador/decodificador de sinais digitais, um 

computador, um monitor de TV ou projetor de imagem e uma unidade de áudio.  

Nesse sentido, para viabilizar o funcionamento da videoconferência no Sesc, tanto o 

principal ponto emissor (DN) quanto os pontos receptores, as Sedes dos Departamentos 

Regionais, em 2005 receberam a infraestrutura necessária para dar início à implementação e 

aos testes de funcionamento da ferramenta. 

Porém, como se viu, uma Rede não é feita somente de elementos técnicos, mas 

também por elementos humanos e, por esta razão, na estrutura de rede do Sesc os Núcleos de 

Desenvolvimento Técnico ou equivalentes (a área de educação continuada de cada 

Departamento Regional) têm importante papel nesse contexto, pois são responsáveis em 

mobilizar as equipes locais para que participem das ações de formação continuada 

promovidas pela Rede de Desenvolvimento Técnico. 

No mesmo ano em que se iniciou o curso de pós-graduação para os gestores, a direção 

da Entidade decidiu realizar a experiência de promover capacitações técnicas via 

videoconferência. Assim, em 2006 ocorreram duas ações de capacitação na modalidade a 

Distância com os recursos dessa ferramenta, envolvendo a participação de profissionais de 

todo o Brasil eu buscavam atualizar seus conhecimentos. 

Devido aos resultados positivos, em 2007 ocorreram 27 ações de capacitação pela 

videoconferência, totalizando-se uma densa carga horária (SESC, 2007, p. 7-20). Nos anos 

subsequentes a média foi em torno de 35 ações por ano, consolidando assim, a programação 

anual de ações de capacitação promovidas pela Rede de Desenvolvimento Técnico aos 

profissionais lotados nos Departamentos Regionais do Sesc. 
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Em 2008, visando facilitar a participação dos funcionários lotados nas unidades do 

interior nos cursos promovidos pela RDT, uma vez que estes precisavam deslocar-se para as 

sedes dos respectivos estados, foram instalados mais 178 pontos de recepção de sinal da 

videoconferência em cidades do interior. 

 

Nascida como uma ferramenta para comunicação empresarial, a videoconferência 

foi desenvolvida para possibilitar reuniões de negócios. Na última década, no 

entanto, a videoconferência começou a ser utilizada cada vez mais visando um 

objetivo educativo entre as empresas. [...] Como é possível imaginar, a adaptação da 

videoconferência para uso educativo tem representado um grande desafio tanto para 

técnicos quanto para os educadores. Até mesmo antes da questão didática, o 

ambiente da videoconferência precisa ser repensado para que atenda a uma função 

onde o diálogo entre os participantes ultrapasse a mera troca de informações. 

(CRUZ, 2001, p. 77). 

 

Corroborando com o pensamento de Cruz (2001), é preciso que o exercício de 

repensar estratégias pedagógicas para aprimorar o processo educativo esteja inserido na 

prática dos profissionais de educação continuada.  A integração de tecnologias seria um 

possível caminho para a proposição de estratégias interativas e colaborativas?  
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2 APRENDIZAGEM NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

Diante das constantes alterações econômicas, políticas e sociais que influenciam as 

organizações torna-se fundamental o desenvolvimento de projetos de formação e qualificação 

dos funcionários com objetivos mais amplos que os treinamentos que, até pouco tempo eram 

a estratégia mais adotada pelas empresas. Mas para isso, é preciso conhecer algumas bases 

teórico-conceituais sobre educação continuada para criar-se um ambiente de aprendizagem 

nas organizações, conforme afirmam Menezes, Zerbini e Abbad (2010). 

Nesse sentido, abordamos também no presente capítulo a relação homem, sociedade, 

educação e trabalho, pois conforme Morin (2010) conhecer o homem não é separá-lo do 

universo, mas situá-lo nele. Finalizamos o capítulo trazendo o conceito de aprendizagem de 

adultos e autodirecionada. 

 

 

2.1 Formação Continuada 

 

 

A empresa brasileira, de acordo com a classificação realizada por Fontes (1975), 

apresenta quatro fases que caracterizam as transformações sociais, políticas e estruturais pelas 

quais passou: Fase Histórica, Fase Pré-Desenvolvimentista, Fase Desenvolvimentista e Fase 

Cibernética. Optou-se por apresentar na visão do mesmo autor um breve conceito das três 

primeiras fases já consolidadas. Entende-se que o impacto do avanço das tecnologias da 

informação e comunicação, ainda em curso, pelo uso cada vez mais facilitado, trouxe, traz e 

ainda trará mudanças e impactos, os quais foram delineados ao longo deste estudo sob os 

aspectos que concernem o objeto de investigação. 

A Fase Histórica ocorre do século XIX e expande-se até fim da primeira Guerra 

Mundial, 1918. Essa fase é iniciada com a emergência urbano industrial e com a instalação 

das primeiras indústrias de tecidos e de manufaturas de fundições, de serraria e de cerâmicas. 

A estrutura das empresas era dividida basicamente em direção e execução. Na direção havia o 

próprio dono, que se não era o fundador, era o seu herdeiro não somente do patrimônio, mas 

também do estilo de gestão, geralmente muito duro, devido principalmente, à herança do 

período escravocrata. A execução era ocupada por empregados hierarquizados pelo grau de 

responsabilidade de suas funções, mas não pelo poder de decisão e de autoridade direta na 
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gestão dos negócios da organização, cabendo estas aos donos do negócio. Assuntos 

relacionados à formação e educação dos funcionários não recebem atenção nessa fase.  

A Fase Pré-Desenvolvimentista tem início por volta dos anos 1930. Caracteriza-se por 

uma série de mudanças nas estruturas políticas, sociais e econômicas (já apresentadas no 

capítulo I, que inclusive designaram a conjuntura para criação do Sesc). As restrições à 

importação de produtos estimula a expansão da indústria nacional. Nessa fase podem ser 

apontados os seguintes avanços: criação do Ministério do Trabalho, em 1930, regulamentando 

a jornada de trabalho e férias; criação da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, em 1943, 

ênfase nos aspectos legais trabalhistas: cria-se na estrutura das empresas o serviço de pessoal 

(mesmo que ainda com enfoque do cumprimento das leis do trabalho); a arbitrariedade do 

dono do negócio é reduzida em função da legislação vigente e; em função do crescimento do 

negócio, a gestão absoluta (familiar) começa a ceder lugar à descentralização do controle. 

A Fase Desenvolvimentista inicia-se por volta de 1956. Esse período define-se por 

uma acelerada industrialização, quando são implementadas indústrias de bens de consumo 

duráveis, entre as quais se destacam: eletrodomésticos, automóveis, tratores, material elétrico, 

ferroviário, estruturas navais, caminhões e ônibus. 

A administração científica
9
 é grande marca no gerenciamento dos negócios nessa fase. 

A preocupação com padrões e métodos compatíveis com a dinâmica dos negócios e produção, 

a institucionalização do gerente profissional e a criação da gerência em vários setores, 

definem bem as características de gestão dessa fase. 

Por adequar-se à fase em que se encontravam as empresas brasileiras, há pouco tempo 

as organizações, em sua maioria, ainda limitavam-se em promover treinamentos aos 

funcionários, ações estas com caráter instrumental e que visavam a aplicação imediata no 

trabalho dos conhecimentos adquiridos: “ações direcionadas para atividades atualmente 

desempenhadas” Menezes, Zerbini e Abbad (2010). 

Segundo o dicionário da Língua Portuguesa Michaelis, treinamento é o ato de treinar. 

Conforme a mesma fonte, treinar significa acostumar, adestrar ou submeter a treino. De 

acordo com Bomfin (1995) na visão tradicional, o treinamento foca o processo senso motor, 

onde a destreza no manuseio de ferramentas e dos materiais é apoiada por um conhecimento 

básico das máquinas e operações. Pressupõe o conhecimento prévio de determinado assunto 

                                                      
9
 Modelo de administração criado pelo americano Frederick Winslow Taylor, no fim do século XIX e que se 

baseia na aplicação do método científico na administração com o intuito de garantir o melhor custo/ benefício 

aos sistemas produtivos. Após a definição de uma metodologia a ser seguida por todos os operários com a 

padronização do método e das ferramentas, estes deveriam ser treinados (adestrados) para que executem da 

melhor forma possível em menos tempo. 

http://www.infoescola.com/administracao_/administracao-cientifica/
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ou tema, mesmo que superficialmente. Nessa visão tradicional de treinamento, o homem é 

apenas adestrado para a produção e não são levadas em consideração as habilidades 

intelectuais, sociais e nem as condições humanas. 

Entretanto, conforme afirma Marin (2000), a dinâmica socioeconômica mostra que os 

trabalhadores precisam de um conhecimento mais ampliado e humano, que ultrapasse o limite 

do treinamento formal. Essa exigência encontra fundamentos na educação continuada 

envolvendo aprendizado interdisciplinar e uma formação mais abrangente. 

Um número crescente de organizações percebeu a necessidade de transferir foco de 

seus esforços de treinamento de eventos únicos em uma sala de aula, cujo objetivo é 

desenvolver qualificações isoladas para a criação de uma cultura da aprendizagem contínua, 

na qual os funcionários aprendem uns com os outros e compartilham inovações e melhores 

práticas com o objetivo de levar à reflexão crítica e solucionar problemas empresariais 

(MEISTER, 1999, p. 21). 

No entender de Marin (1995) educação continuada é uma abordagem ampla, pois 

possui um sentido que agrupa os seguintes aspectos: pessoal, institucional e social.  Para ela, 

“[...] o uso do termo educação continuada tem a significação fundamental do conceito de que 

a educação consiste em auxiliar profissionais a participarem ativamente do mundo que os 

cerca, incorporando tal vivência no conjunto dos saberes de sua profissão”. 

Tomando por base a autora, a formação continuada não pode ser compreendida como 

um processo de acumulação de participações em cursos, palestras, seminários, congressos e 

eventos, mas sim como um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal e profissional, em interação mútua, ou 

seja: a participação em ações de formação não deve ser um fato isolado e sim precisa estar 

imbricada de objetivos que envolvam os três aspectos citados. 

Para Dibella e Nevis (1999) deve haver o compromisso interno de manter um clima 

que possibilite a continuidade de educação em todos os níveis da organização. O 

desenvolvimento constante da capacidade de aprendizagem organizacional exige o 

engajamento em um processo contínuo e interminável. Não se pode aceitar a ideia de que o 

conhecimento é estratégico, sem admitir que a aprendizagem deva ser constante. 

Para Sànchez in Zayas et al. (2012), a educação continuada é a aprendizagem 

necessária para o desenvolvimento das competências de pessoas ou de grupos. 

Considerando que o processo de aprendizagem com mediação tecnológica é dinâmico, 

esse exige que as pessoas submetam-se a tal aprendizagem a fim de, frente às frequentes 
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mudanças, mantenham-se incluídas na sociedade atual, baseada no conhecimento e na 

informação. 

O processo de educação continuada nas organizações é, portanto, é o conjunto de 

práticas educacionais planejadas para promover oportunidades de desenvolvimento do 

funcionário com a finalidade de desenvolver continuamente seus conhecimentos técnicos e 

suas habilidades comportamentais. Segundo Mundim (2002, p. 63) “a educação continuada 

consiste em um processo de aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos, visando 

melhorar a capacitação técnica, social e cultural do profissional”. 

Em resumo, educação continuada amplia o conceito de treinamento, pois se refere a 

um processo, (no qual o treinamento está inserido) que visa ir além das necessidades 

imediatas de atualização profissional e autonomia do indivíduo, numa sociedade em constante 

transformação, conceito complementado no entendimento de Marin: 

 

O termo formação contínua, trás consigo o significado fundamental da atividade 

proposta, ou seja, direcionada para a mudança. Enquanto a concepção de educação 

continuada compõe, [...] visão mais completa, cada vez mais aceita e valorizada, 

sobretudo com a proposição e a implementação desses processos no lócus do próprio 

trabalho cotidiano, de maneira contínua, sem lapsos, sem interrupções, uma 

verdadeira prática social de educação mobilizadora de todas as possibilidades e de 

todos os saberes dos profissionais. (1995, p. 18). 

 

Complementando essa ideia, Nadler (1984) apud Menezes, Zerbini e Abbad (2010), 

entendem que o conceito de educação por ter, nas últimas décadas assumido novos 

significados, incorporando em seu escopo tanto ações direcionadas para o crescimento pessoal 

quanto pessoal, é mais abrangente que o conceito de desenvolvimento. 

Não podemos nos referir educação continuada sem fazermos uma relação com as 

competências a serem desenvolvidas. Segundo Zarifian (1999) a competência é a inteligência 

prática para situações que se apoiam sobre os conhecimentos adquiridos, transformando-os na 

medida em que aumenta a complexidade das situações. A competência, portanto, não se 

encontra encapsulada na tarefa tão pouco se limita a um estoque de conhecimentos teóricos 

adquiridos por meio de participação em cursos e eventos. A definição proposta pelo autor está 

centrada, essencialmente na mudança de atitude social do homem em relação ao trabalho e a 

organização. A competência, para ele, é a tomada de iniciativa e de responsabilidade do 

sujeito diante de situações complexas, aliada ao exercício sistemático de uma reflexibilidade 

no trabalho que permita ao profissional lidar com eventos inéditos, surpreendentes e de 

natureza singular. 



34 

 

Entretanto, Behar et al. (2013) salientam que historicamente a palavra competência 

teve seu primeiro uso na área jurídica, com o sentido de “ter competência para julgar algo”, “a 

faculdade atribuída a alguém ou a uma instituição para apreciar ou julgar certas questões” 

aplicação ainda vigente nesse âmbito. Porém, no século XX, o termo começou a ser usado na 

educação profissionalizante, chegando posteriormente nas diversas etapas e modalidades 

educacionais. Paralelamente nas empresas, a competência passou a ter grande destaque em 

processos de seleção e gestão de pessoas. Esse viés não é muito aceito pelas ciências 

humanas, considerando que nessa forma de aplicação, muitas vezes surgem distorções que 

excluem os indivíduos que não se encaixam nos modelos estabelecidos pelas instituições. 

Prosseguindo-se com a definição do termo, a competência do indivíduo não é um 

estado, não se reduz a um conhecimento ou saber fazer específico. Le Boterf (2003) situa a 

competência num cruzamento, com três eixos formados pela pessoa: sua história de vida e 

relações sociais, sua formação educacional e sua experiência profissional. A competência 

consiste em aprendizagens sociais e comunicacionais sustentadas principalmente pela 

aprendizagem e formação. Ainda no entender desse autor: competência é um saber agir 

responsável e que é reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar e 

transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, numa conjuntura profissional. 

Com base em Delors (2005), as competências passam a ser o atributo essencial do 

conhecimento, que deve ocorrer “do começo ao fim da vida”. A educação deve, portanto, 

transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber fazer evolutivos, 

adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do futuro. 

Segundo Lévy (1999) qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e de 

formação humana na cibercultura deve fundar-se em uma análise prévia da mutação 

contemporânea da relação com o saber, levando-se em consideração a rapidez com que 

surgem e renovam-se os saberes. Isso faz com que, a maioria das competências adquiridas por 

uma pessoa no início de sua formação profissional, já estejam obsoletas no primeiro ano após 

a conclusão, ou seja, após a formação inicial. 

No relatório da comissão internacional sobre a Educação para o século XXI, da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Delors 

(1996) afirma que para dar conta de sua missão, a educação deve alicerçar-se em quatro 

pilares, ou organizar-se em torno das “quatro aprendizagens fundamentais” quais sejam: 

aprender a conhecer (conhecimentos), isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; 

aprender a fazer (habilidades), para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 
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juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; 

finalmente aprender a ser (atitudes), via essencial que integra os três pilares precedentes. 

Considerando Behar et al. (2013) as competências são um conjunto de elementos 

compostos pelos conhecimentos, habilidades e atitudes. Tal conjunto é estruturado em um 

contexto determinado com o intuito de solucionar um problema, lidar com uma situação nova. 

Por isso, a competência compreende a reflexão, diferente da habilidade, que é um recurso de 

esquemas já construídos pelo sujeito e aplicados a situações conhecidas e rotineiras. A atitude 

traz a perspectiva da aplicação das habilidades e dos conhecimentos por meio das ações, dos 

comportamentos e das posturas. Entende-se que as competências são mobilizadas pela 

criatividade, pela motivação e pela possibilidade de aplicação dos conhecimentos. 

Perrenoud (1999) em seus estudos deu uma conotação diferente da que se empregava 

na perspectiva da pedagogia de objetivos ligada a uma prática pedagógica da instrução. 

Segundo o autor, confere-se um olhar construtivista no qual as competências são abordadas 

como possibilidade de inclusão, de formação integral do indivíduo e de desenvolvimento. 

Coll e Monero (2010) defendem que nos dias atuais, começa-se a compreender a 

importância das competências a partir de uma perspectiva coletiva, ao invés de individual. 

Essa abordagem envolve o uso de tarefas de cooperação, nas quais a competência de grupo 

sobrepõe a competência individual. A incorporação das tecnologias de informação e 

comunicação vem contribuindo significativamente para reforçar essa tendência de incorporar 

metodologias de ensino cooperativas no âmbito da educação continuada. 

Nas palavras de Goméz in Zayas et al. (2012), a sociedade atual, exige uma série de 

competências  que visam o desenvolvimento amplo do ser humano. Essa ideia de 

desenvolvimento implica na inclusão, por um lado, de aspectos tão importantes quanto à 

formação necessária para um desenvolvimento profissional que permita a pessoa ocupar um 

lugar na sociedade em que vive e por outro, na adoção de outros valores que não sejam apenas 

econômicos ou diretamente relacionados ao aspecto profissional. Trata-se reconhecer como 

importantes para o desenvolvimento humano as necessidades não materiais ou intangíveis e 

de caráter social, cultural, mental e psicológico dentro de uma coletividade. 
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2.2 Relação Homem, Sociedade, Educação e Trabalho 

 

 

O ser humano é amplo por ser ao mesmo tempo racional e irracional, capaz de medida 

e desmedida, sujeito de afetividade intensa e instável: sorri, ri, chora, mas consegue também 

conhecer com objetividade, é sério e calculista, mas também ansioso, angustiado, gozador, 

ébrio e extático, é um ser de violência e ternura, de amor e de ódio, é um ser invadido pelo 

imaginário e pode reconhecer o real, que é consciente da morte, mas que não gosta de crer 

nela, que secreta o mito e magia, mas também a ciência e a filosofia, que é possuído pelos 

deuses e pelas ideias, mas que duvida dos deuses e critica as ideias, nutre-se dos 

conhecimentos comprovados, mas também de ilusões e de quimeras (MORIN, 2000, p. 59). 

O homem diferenciou-se dos demais animais, na visão de Duarte (1993) apud Teixeira 

(2005) quando percebeu que para sua atividade vital era necessário produzir os meios de sua 

subsistência e passou então apropriar-se da natureza, objetivando apropriar-se de seus 

produtos. É no decorrer da história que o homem vai se reinventando, se humanizando, 

construindo as características que o definem como humano. Ao longo do tempo e da história o 

homem vai se constituindo enquanto gênero, enquanto ser genérico.  

Com base em Meksenas (1990) o trabalho é uma atividade que exige do gênero 

humano o uso constante das capacidades mentais e físicas na construção de ferramentas e 

objetos que possibilitem sua existência. Assim, continua o autor, essa função passou a ser 

exercida pelo homem a partir do momento em que ele sofreu uma grande 

transformação/readaptação física, quando começou a andar sobre as duas pernas, tem suas 

mãos livres para manuseio de objetos que o auxiliam enquanto ferramentas de sobrevivência 

na sua luta permanente com o meio em que está presente.  

Esse processo, longo e demorado, foi fundamental para o desenvolvimento social 

humano, pois a partir desses acontecimentos surgem, dois mais importantes bens já 

produzidos pelo homem: a cultura e a linguagem. É o que Meksenas (1990) denomina por 

processo educativo coletivo, em que os homens juntos, aprendem a sobreviver. Essa relação 

homem-mundo estabelecida por meio do trabalho gera uma transformação em ambos, uma 

vez que à medida que transforma o mundo para sobreviver, o homem também se transforma. 

É a consequência da ação que exerce em relação ao mundo e vice-versa. Neste resultado de 

semelhança e interdependência do homem com a natureza, esta passa a trazer as marcas das 

atividades humanas por aquilo que Meksenas chamou de “processo de humanização da 

natureza”, ou seja, atribuir a ela o que é criação do homem. 
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Campos (2008) afirma que as forças produtivas são o resultado da atividade prática 

dos seres humanos. A forma de organização da sociedade depende das relações estabelecidas, 

que têm influência decisiva na maneira de lutar pela sua existência e também sobre os 

próprios resultados dessa relação. Analisando a forma de organização da sociedade, Campos, 

tomando por base Marx, explica que: 

 

Na produção social da própria existência, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias, independentes de sua vontade. Essas relações de 

produção correspondem a um grau determinado de suas forças produtivas. O 

conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, 

a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual 

correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da 

vida material condiciona o processo da vida social, política e intelectual (CAMPOS, 

2008 p. 47). 

 

Para Freire (1979), o ser humano se compreende inacabado e por isso se educa. Não 

haveria educação se o ser humano fosse um ser acabado, definido. O homem pergunta-se: 

Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? O homem pode refletir sobre si mesmo e 

colocar-se num determinado momento, numa certa realidade: é um ser na busca constante de 

ser mais e como pode fazer esta autorreflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado, que 

está em constante busca, fruto do ambiente em que vive.  

Prosseguindo no pensamento de Freire, a “chave” da educação está nesta busca 

permanente da constituição do ser humano. Em outras palavras: a educação é uma resposta da 

finitude da infinitude desse sujeito. Assim, a educação é possível para o ser humano, porque 

este é inacabado e sabe-se inacabado. 

Freire (1979) complementa que na medida em que o homem está no mundo e com o 

mundo isto o torna um ser capaz de relacionar-se, sair de si, projetar-se nas outras pessoas e 

de transcender. O ser humano tende a apreender uma realidade, fazendo dela objeto de seus 

conhecimentos, assumindo deste modo, a postura de um sujeito cognoscente, ou seja: que tem 

autonomia no seu processo de construção do conhecimento e não apenas de um objeto 

cognoscível, passível de ser conhecido. Quando o homem compreende sua realidade, pode 

levantar suposições sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções, desta forma, pode 

transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e suas circunstâncias. 

O ser humano prossegue Freire, preenche de cultura os espaços geográficos e históricos. 

Cultura por ele compreendida como tudo o que é criado pelo ser humano e que consiste em 

criar, recriar e não apenas em repetir. Neste sentido, o homem não é um sujeito para a 

adaptação e a educação não é um processo de adaptação do indivíduo à sociedade.  
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O ser humano não nasce sabendo, na perspectiva de Campos (2008) o que fazemos, 

como agimos, o que criamos e o que pensamos são resultados do que aprendemos. Para que 

haja essa perpetuação de processos socioculturais é necessário haver na sociedade, processos 

educacionais, pois por meio deles que se dá a produção e reprodução das criações humanas. E 

é a aprendizagem dessa construção social que servirá como preservação cultural ou 

transformação social e cultural. 

Já no ponto de vista de Habermas (1989) entende-se o homem como uma totalidade 

dentro de múltiplas totalidades. A busca permanente por se educar deve ser feita com outros 

seres que também procuram ser mais em comunhão com outras consciências. A educação 

sempre se apresenta como uma ação entre sujeitos, isto é, como uma prática social. Toda ação 

social é uma interação e pode ser definida como solução de um problema de coordenação 

entre os planos de ação de dois ou mais atores, de forma que as ações de um possam ser 

engatadas nas ações de outro. 

Segundo Marx (1980) apud Schaff (1982) o homem por pertencer a uma sociedade é 

um ser social. Isso não quer dizer que ele não possua sua autonomia, mas sim que age e é 

influenciado pela ação da sociedade, construindo-se e construindo seu meio social (família, 

amigos e trabalho). Ou seja: o homem é um produto histórico e social. A essência do homem 

não é uma abstração que reside em cada indivíduo. Na sua realidade, ela é o conjunto das 

relações sociais. O homem isoladamente não é homem, torna-se homem por pertencer a uma 

sociedade. 

Freire (1979) acredita que o homem não é uma ilha, é comunicação. Assim sendo, 

existe uma grande relação entre comunhão e busca. Nessa direção, a educação tem caráter 

permanente, ou seja, continuada. Desta forma, não há seres educados e não educados. 

Estamos todos nos educando. 

Freire explica ainda que a educação deve afirmar o homem como homem. Adaptar 

nesse contexto é acomodar, não transformar. Existe, contudo, uma adaptação ativa, quando o 

ser humano integra-se e não se acomoda. Este entendimento remete a uma crítica ao modelo 

operacional, no qual o trabalhador é visto como um ser passivo que deve ser programado por 

especialistas para atuar dentro da organização.  

A educação refere-se à utilização de meios que permitem assegurar a formação do ser 

humano, enquanto que o ensino é a arte ou ação de transmitir os conhecimentos, de modo que 

sejam compreendidos e assimilados, tem um sentido mais restrito, porque apenas cognitivo. 

Assim sendo, o ensino educativo tem a missão de transmitir não o mero saber, mas uma 

cultura que permita compreender a condição humana e ajude a viver, e que favoreça, ao 
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mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre. É neste contexto que Morin (2001) aponta a 

diferença entre “uma cabeça bem cheia” e “uma cabeça bem-feita”. A primeira é uma cabeça 

onde o saber é acumulado, empilhado, e não dispõe de um princípio de seleção que lhe dê 

sentido, enquanto na segunda, em vez de acumular o saber, é mais importante dispor ao 

mesmo tempo de: uma aptidão para colocar e tratar os problemas e princípios organizadores 

que permitam ligar os saberes e lhes dar sentido. O desenvolvimento das aptidões gerais da 

mente permite o melhor desenvolvimento das competências particulares ou especializadas. 

Quanto mais desenvolvida a inteligência geral, maior é a sua capacidade de tratar problemas 

especiais. A educação deve favorecer a aptidão natural da mente para colocar e resolver os 

problemas e, correlativamente, estimular o pleno emprego da inteligência geral.  

Na opinião de Morin (2001, p. 55), “a maior contribuição de conhecimento do século 

XX foi o conhecimento dos limites do conhecimento. A maior certeza que nos foi dada é a da 

indestrutibilidade das incertezas, não somente na ação, mas também no conhecimento”. O 

maior desafio atualmente é, portanto, a condição de enfrentar as incertezas e, mais, 

globalmente, o destino incerto de cada indivíduo e de toda a humanidade. A condição 

humana, de tal modo, está marcada por duas grandes incertezas: a incerteza cognitiva e a 

incerteza histórica. O único a pensar em conhecimento e ter a certeza das incertezas é o ser 

humano.  

Morin (2001 p. 59) destaca três princípios de incerteza no conhecimento: i) Cerebral - 

o conhecimento nunca é um reflexo do real, mas sempre uma tradução e construção, isto é, 

comporta risco de erro; ii) Físico - o conhecimento dos fatos é sempre tributário da 

interpretação e iii) Epistemológico - decorre da crise dos fundamentos da certeza em 

Filosofia, depois na ciência. Conhecer e pensar não significa chegar a uma verdade 

absolutamente certa, mas sim dialogar com a incerteza. A incerteza histórica, por sua vez, está 

ligada ao caráter intrinsecamente caótico da história humana. Sem dúvida, a história humana 

sofre determinações sociais e econômicas muito fortes. A consciência da história deve servir 

não só para reconhecermos os caracteres, ao mesmo tempo determinados e aleatórios do 

destino humano, mas também para nos abrirmos à incerteza do futuro. Os indivíduos devem, 

portanto, se preparar para as incertezas do mundo, bem como aguardar o imprevisto.  

Coadunando com esse pensamento, Marin (2000) afirma que a educação continuada 

deve ser vista como uma condição para o trabalho, ou seja: como um processo de formação 

humana num contexto de constantes mudanças e decorrentes exigências que se estabelecem 

ao ser humano ante as transformações epistemológicas, sociais e tecnológicas que se 

produzem. 
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2.2.1 Aprendizagem de Adultos 

 

 

A expressão aprendizagem tem origem do latim apprehendere e designa a ação de 

aprender, tomar conhecimento de algo (CUNHA, 1982, p.60). Esse entendimento traz 

implícita a ação de alguém, podendo ser reconhecido como sujeito da construção do 

conhecimento. Em sua etimologia, o “aprender” teria manifestado a ideia de aprender como 

ação. 

O aluno adulto precisa fazer correlações e perceber a aplicabilidade do aprendizado, 

pois tem maior senso de urgência, por isso, é mais crítico. Este perfil complexo e diverso do 

adulto estudante representa para os educadores um maior desafio no exercício da prática 

docente. 

Paulo Freire em seus escritos já apontava a importância da mudança do jeito de 

ensinar. Conclamava os professores a abandonarem a educação bancária, modalidade na qual 

o aluno era considerado objeto/paciente da relação professor/aluno e o professor o conhecedor 

do saber. Freire (1980, p. 65) foi enfático ao afirmar que quando analisadas as relações 

educador-educandos, em quaisquer de seus níveis, é possível ao docente se convencer de que 

estas relações apresentam um caráter especial e marcante, pois são fundamentalmente 

narradoras e dissertadoras. A introdução do educador humanista previa tornar o professor um 

companheiro dos educandos, estabelecendo formas autênticas de pensar e atuar. 

Segundo Freire (1980, p. 71-82) a educação humanista vê na humanização a libertação 

pela consciência e pelo conhecimento. Vê também os educandos como homens criadores e 

não como espectadores. Estas seriam as razões pelas quais a missão dos educadores está 

inspirada na crença nos homens, estimulando-os a pensarem autenticamente, refletindo sobre 

o mundo para transformá-lo. Esta visão é aplicável à aprendizagem de adultos, os quais 

possuem uma tendência de autodireção e autonomia no processo de aprendizagem. 

 McGlone (2011, p. 02) lembra que o educador de adultos tem que desenvolver os 

melhores produtos e programas que permitam aos alunos um melhor aproveitamento de suas 

oportunidades de aprendizagem. Essa forma de pensar dos alunos adultos como seres com 

pensamento crítico, compreendidos num processo intelectual com várias operações mentais 

complexas, que lhes permite interpretar e formar conceitos próprios sobre o que o ser humano 

pode capturar com suas percepções, sendo dotado da faculdade de tomar decisões sobre algo, 

com liberdade para chegar às próprias conclusões, mediante uma avaliação crítica do 

contexto, baseada em critérios por eles estabelecidos.  
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 O fato de se reconhecer que os adultos aprendem a partir de uma teorização 

constante mostra-nos a importância de valorizarem-se os aspectos que representam a 

experiência, o conhecimento prático e a motivação para o aprendizado do aluno adulto.  A 

reflexão crítica da prática, para Freire (2011) é uma exigência da relação teoria/ prática, sem a 

qual a teoria acabará virando apenas palavras, e a prática, ativismo. Há um processo a ser 

considerado na experiência permanente do educador, no dia-a-dia deve acompanhar os 

conhecimentos adquiridos pelo sujeito, o aluno e aprender com eles. 

Neste sentido, complementa Freire, ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, 

nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, alma a um corpo indeciso e 

acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das 

diferenças, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

O processo de aprender pode gerar no aprendiz uma curiosidade crescente que pode 

torná-lo mais e mais criador: quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender 

tanto mais se constrói e desenvolve a “curiosidade epistemológica”. 

 

 

Figura 1: Aspectos necessários para ensinar adultos 

 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes 

necessários à prática educativa, 2011. 

 

 

Na figura 1 apresentam-se os aspectos necessários para ensinar, sob o viés da primeira 

parte de Pedagogia da Autonomia, Freire (2011) “não há docência sem discência”. Para 

melhor compreensão, detalham-se cada um dos itens no quadro 1.  
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Quadro 1 – Descrição dos Aspectos Necessários para Ensinar Adultos 

Aspecto Descrição 

 

Metodologia 

O educador em sua prática docente deve estimular a capacidade crítica do 

educando, sua curiosidade e insubmissão. Trabalhar metodologicamente 

de forma que os alunos “aproximem-se” dos objetos cognoscíveis é uma 

de suas tarefas primordiais. Para isso, é preciso que seja um educador 

criador, instigador, inquieto, curioso, humilde e persistente.  
 

Pesquisa Não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Enquanto ensina-

se, continua-se buscando e (re) procurando. O educador ensina porque 

busca, indagou e se indaga. Pesquisa para conhecer o que ainda não 

conhece e para comunicar o novo. 
 

Respeito aos 

saberes do 

educando 

Devem-se respeitar os saberes socialmente construídos pelos alunos na 

prática comunitária e nos problemas por eles vividos e discutir com eles a 

razão de alguns saberes em relação ao ensino dos conteúdos.  
 

 

Criticidade  

Entre o saber feito de pura experiência e o resultante dos procedimentos 

metodicamente rigorosos, não há uma ruptura, mas uma superação que se 

dá na medida em que a curiosidade ingênua, associada ao saber do senso 

comum, vai sendo substituída pela curiosidade crítica. 
 

 

 

Estética e ética 

Somos seres histórico-sociais, capazes de comparar, valorizar, intervir, 

escolher, decidir, romper e por isso, nos fizemos seres éticos. 

Transformar a experiência educativa em treinamento técnico é minimizar 

o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu 

caráter formador. Em respeito à natureza do ser humano, o ensino dos 

conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando.  
 

Corporeificação 

da palavra pelo 

exemplo 

O professor que ensina certo não aceita o “faça o que eu mando e não o 

que eu faço”. É preciso uma prática testemunhal que confirme o que se 

diz em lugar de desdizê-lo. 
 

Risco, aceitação 

do novo e rejeição 

a qualquer forma 

de discriminação 

O novo não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, nem o velho 

recusado, apenas por ser velho. O velho que preserva sua validade 

continua novo. 

A prática preconceituosa de raça, classe, gênero ofende a substantividade 

do ser humano e nega radicalmente a democracia. 
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Aspecto Descrição 

Reflexão crítica 

sobre a prática 

Envolve o movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o 

fazer. É fundamental que o aprendiz da prática docente saiba que deve 

superar o pensar ingênuo, assumindo o pensar certo produzido por ele 

próprio, juntamente com o professor formador. Por outro lado, ele deve 

reconhecer o valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade e da 

intuição. Por meio da reflexão crítica sobre a prática de hoje ou de ontem 

é que se pode melhorar a próxima prática. E, ainda, quanto mais o sujeito 

se assume como está sendo e percebe a razão de ser como está sendo, 

mais se torna capaz de mudar, de promover-se do estado da curiosidade 

ingênua para o de curiosidade epistemológica. 
 

Reconhecimento 

e a valorização da 

identidade 

cultural 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar 

condições para que os educandos em suas relações sejam levados à 

experiências de assumir-se. Como ser social e histórico, ser pensante, 

transformador e criador.   

A questão da identidade cultural não pode ser desprezada, ela está 

relacionada com a elevação do indivíduo por ele mesmo e se dá, por meio 

do conflito entre forças que obstaculizam essa busca de si e as que 

favorecem essa elevação. 

Isto é incompatível com o treinamento pragmático, com verdades 

construídas e preocupação quase exclusiva com os conteúdos. 

Experiências vividas nas ruas, praças, trabalho, salas de aula, pátios e 

com os amigos são cheias de significação. 
 

 

Nas palavras de Freire (2011) mais uma vez enfatiza-se que o ato de ensinar não deve 

ser confundido com a transferência de conhecimentos, e sim deve envolver o 

desenvolvimento de um trabalho em conjunto com o aprendiz e estar sempre pronto para 

ouvir o que o mesmo tem a dizer. O docente deve ser o estimulador da construção do 

conhecimento junto com seus alunos.  

O sinal mais indicativo da responsabilidade do professor é o seu empenho na instrução 

e educação dos seus alunos, de modo que estes dominem os conhecimentos e habilidades 

básicas, e que desenvolvam suas potencialidades e capacidades. O docente precisa tornar o 
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outro, sujeito da relação do conhecimento, interrompendo as relações intersubjetivas, tecidas 

pelo diálogo nas atividades escolares, e transformando-as. 

Freire (2011) ressalta que o educador deve criar possibilidades ao aluno para a 

construção do conhecimento. Este é o primeiro saber necessário  

à formação do docente, numa perspectiva progressista. É uma postura difícil a assumir diante 

dos outros e com os outros, face ao mundo e aos fatos, ante nós mesmos.  Destacam-se na 

sequência o que é necessário para ensinar, com base no viés do segundo capítulo de 

Pedagogia da Autonomia, Freire (2011) “Ensinar não é transferir conhecimento”: 

- consciência do inacabamento - pré-disposição à mudança e aceitação do diferente. A 

existência humana envolve linguagem, cultura, comunicação em níveis profundos e 

complexos e fazem do homem seres capazes de intervir no mundo, de comparar, ajuizar, 

decidir, romper e escolher. 

- reconhecimento do ser condicionado – reconhecimento que o homem é um ser 

inacabado. A consciência do mundo e de si inacabados, põem o ser num permanente 

movimento de busca. E nisto se fundamenta a educação como processo continuado. 

- respeito à autonomia do ser educando – respeito à curiosidade e ao gosto estético do 

educando, à sua inquietude, linguagem e diferenças. O educador não deve propor limites à 

liberdade do aluno. 

- bom senso - tem papel importante na tomada de posição do educador em face do que 

se deve ou não fazer, sem faltar com a ética. 

- humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores - Na competência 

de profissionais idôneos que se organiza a força dos educadores. É preciso, portanto, priorizar 

o empenho profissional e a formação continuada. 

- apreensão da realidade – conhecer as diferentes dimensões da prática educativa, para 

tornar mais seguro o ato de ensinar. A memorização mecânica não é aprendizado verdadeiro 

de conteúdo. Deve estar atento à difícil passagem da heteronomia para a autonomia sem que a 

busca e investigações dos educandos fique prejudicada. 

- alegria e esperança – alunos e professores podem aprender, ensinar, inquietar-se, 

produzir e resistir aos obstáculos com alegria. A esperança crítica é indispensável à 

experiência histórica que só acontece onde há problematização do futuro. 

- convicção de que a mudança é possível - é o saber da história como possibilidade e 

não como determinação. O mundo não é, está sendo. Constato não para me adaptar, mas para 

mudar a realidade. A partir desse saber é que programa-se a ação político-pedagógica, seja 

qual for o contexto. 
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- curiosidade – é fundamental que alunos e educador se assumam 

epistemologicamente curiosos quanto à importância da postura dialógica, aberta, curiosa, 

indagadora e não apassivada, enquanto fala ou ouve. 

Segundo Freire (2011), ensinar é uma especificidade humana porque coube ao homem 

a missão de rever-se, refletir sobre a sua prática educativa, portanto, ensinar exige um preparo 

que traga segurança ao educador, para que possa levar o educando a superar suas dificuldades.  

Nesse sentido, aborda-se na sequência o que é exigido para ensinar sob o ponto de vista do 

capítulo três da Pedagogia da Autonomia: 

- segurança, competência profissional e generosidade - a segurança é fundamentada na 

competência profissional. A autoridade deve fazer-se generosa e não arrogante. O educando 

que exercita sua liberdade vai se tornando tão mais livre quanto mais eticamente vai 

assumindo as responsabilidades de suas ações.  

 - comprometimento – o educador não deve revelar sua maneira de ser e de pensar 

politicamente, diante de seus alunos. Ele deve preocupar-se em se aproximar cada vez mais o 

que diz do que faz e o que parece ser do que realmente está sendo. 

- compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo - implica tanto o 

esforço de reprodução da ideologia dominante quanto seu desmascaramento. Não se pode 

reduzir a prática docente ao puro ensino dos conteúdos.  

- liberdade e autoridade - a autonomia vai se constituindo na experiência de várias e 

inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Vamos amadurecendo todo dia, ou não. A 

autonomia, enquanto amadurecimento do ser por si é processo, é vir a ser. O aluno não pode 

aprender a ser ele mesmo se há sempre alguém decidindo por ele. Quanto mais criticamente 

assumir a liberdade, tanto mais autoridade ela tem para continuar lutando em seu nome. 

- tomada consciente de decisões - a educação, especificidade humana é um ato de 

intervenção no mundo. Diante da impossibilidade da neutralidade da educação, é importante 

que o educador saiba que se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental ela pode.  

- saber escutar - aprendemos a escutar escutando. Somente quem escuta paciente e 

criticamente o outro, fala com ele sem precisar se impor. No processo da fala e escuta a 

disciplina do silêncio a ser assumido no seu tempo pelos sujeitos que falam e escutam é uma 

condição da comunicação dialógica. É preciso que quem tem o que dizer saiba, que sem 

escutar o que quem escuta tem igualmente a dizer, esgota sua capacidade de dizer. 

- reconhecer que a educação é ideológica - ideologia tem que ver diretamente com a 

ocultação da verdade dos fatos, com o uso da linguagem para tornar opaca a realidade, ao 
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mesmo tempo em que nos torna “míopes”. Outra possibilidade que temos é a de docilmente 

aceitar que o que vemos e ouvimos é o que na verdade é, e não a verdade distorcida. 

- disponibilidade para o diálogo - o educador deve demonstrar aos alunos a segurança 

com que se comporta ao discutir um tema ou analisar um fato, numa relação dialógica em que 

se confirma a inconclusão no permanente movimento na história.  

 - querer bem aos educandos - essa abertura significa que a afetividade não assusta ao 

educador, que expressá-la. Seriedade docente e afetividade não são incompatíveis. 

Embora Paulo Freire, nosso representante brasileiro, tenha dedicado com louvor seus 

estudos para compreender a questão da aprendizagem de adultos, buscou-se na literatura, com 

o objetivo de trazer mais de uma visão para esta pesquisa, uma das tentativas de agrupamento 

dos estudos sobre o aprendizado adulto com a sugestão de Malcolm Knowles.  

 A aprendizagem de adultos ganhou uma conceituação denominada andragogia, 

conhecida como conjunto de métodos para ensinar adultos que vem ganhando tanto adeptos 

quanto opostos
10

 ao conceito.  Em 1980, Knowles o precursor do emprego do termo, agrupou 

o conceito da aprendizagem de adulto, visando compreender aspectos como a aprendizagem 

autodirigida, o educador enquanto mediador ou facilitador, os quais remetem para 

determinadas concepções de educação que valorizam a autonomia do educando. Segundo 

Knowles, a andragogia pode ser aplicada a adolescentes e adultos, quando se trata do papel de 

adquirir responsabilidade pelo seu aprendizado. Além da responsabilidade e das necessidades 

básicas do educando, a concepção andragógica preocupa-se com outros interesses, como o 

meio profissional, familiar e social em que o educando está inserido. A aprendizagem é um 

processo interativo entre quem aprende e o mundo exterior, auxiliado pelo facilitador. O 

facilitador deve adequar, direcionar e contribuir para a autodireção das aprendizagens, dando 

respostas, conselhos, críticas e dedicar-se com tempo para ouvir e debater com os educandos. 

Definindo os conceitos, Knowles (1998, p. 10) propõe que teoria é “um sistema 

compreensível, coerente e internamente consistente de ideias acerca de um conjunto de 

fenômenos”. Para o autor, a educação é diferente da aprendizagem porque é uma atividade 

empreendida ou iniciada por um ou mais agentes que são projetados para efetuar mudanças no 

conhecimento, habilidade e atitudes de indivíduos, grupos ou comunidades. O termo enfatiza 

o pedagogo como o agente de mudança que apresenta os incentivos e reforços para a 

aprendizagem e, elabora atividades para induzir mudanças. 

                                                      
10

 Os educadores opostos ao conceito de andragogia compreendem que Paulo Freire, em Pedagogia da 

Autonomia, aborda a educação de adultos de forma mais ampliada, mantendo a Pedagogia como ciência da 

Educação. 
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O aluno e o educador devem estabelecer uma relação de empatia e aceitar o indivíduo 

com suas características. O aluno deve perceber os objetivos – que ajuda a definir - como seus 

e buscar alcançá-los (KNOWLES, 1980). McGlone (2011, p. 03) lembra que a teoria 

andragógica reconhece que os adultos têm e desenvolvem a independência em seu método de 

aprendizagem. O pressuposto é o de que os alunos sabem o motivo do aprendizado. Além 

disso, podem abordar a aprendizagem a partir de uma perspectiva da experiência de vida e 

busca do conhecimento para ajuda-los a lidar com os desafios da vida, uma situação vivencial 

que estimula e transforma o conteúdo, auxiliando dessa forma na assimilação. Knowles 

(1980) aponta algumas condições de aprendizagem de adultos: os alunos sentem a 

necessidade de aprender, ambiente físico confortável, respeito e ajuda mútuos e espontâneos, 

liberdade de expressão, aceitação das diferenças, alunos percebem os objetivos e a 

experiência do aprendizado como seus objetivos gerais, alunos aceitam a divisão de 

responsabilidades e assumem o compromisso de cumpri-las, alunos participam ativamente do 

processo de aprendizagem, o processo de aprendizagem usa a experiência de vida dos alunos 

e os alunos têm senso de progresso com o avanço da aprendizagem e auto avaliação. 

Para Knowles (1980), o modelo pedagógico tradicional nomeia o professor como o 

responsável por todas as decisões sobre o que, como, quando e algo a ser aprendido, dirigindo 

a educação, enquanto ao aluno resta o papel submisso de seguir suas instruções. Para o autor, 

o modelo de educação que enfoca o aluno adulto é baseado nos seguintes princípios: 

- a necessidade de saber: antes de empenhar-se na aprendizagem de algo, os adultos 

precisam saber o porquê desse aprendizado. Se convencidos, investirão considerável energia 

avaliando os benefícios que ganharão em aprender algo e as consequências negativas de não 

aprender. Com isso, a primeira tarefa do facilitador de aprendizagem é a de conscientizar os 

estudantes a respeito da “necessidade de saber”. 

- autoconceito do estudante: os adultos se veem como responsáveis pelas suas próprias 

decisões e pelas suas próprias vidas. Se desenvolverem esse autoconceito, terão uma profunda 

necessidade psicológica de serem vistos e tratados como capazes de se autodirigirem e se 

ressentem e resistem a situações nas quais sentem que lhes estão impondo suas vontades. 

- prontidão para aprender: os adultos se tornam prontos para aprender a partir daquilo 

que precisam saber e serem capazes de fazer para enfrentar situações na vida real.  

- motivação: embora os adultos respondam a alguns motivadores externos - melhores 

empregos, promoções, salários melhores e estímulos correlatos - os motivadores mais 

impulsionadores são as pressões internas, desejo de aumentar a satisfação no trabalho, 

autoestima, qualidade de vida, inserção social etc. 



48 

 

- orientação para a aprendizagem: em contraste com as crianças e jovens que têm uma 

orientação para aprender baseada no conteúdo, os adultos são motivados para aprender na 

extensão em que percebam que o aprendizado irá ajudá-los a desenvolver tarefas ou tratar 

com problemas que eles encontram em situações de sua própria vida. Por essa razão, eles 

adquirem compreensão, aprendem novos conhecimentos, habilidades, valores e atitudes mais 

efetivamente quando estes lhes são apresentados no contexto de aplicação de situações reais. 

- papel da experiência anterior: os adultos ingressam em uma atividade educacional 

trazendo a experiência acumulada com os anos vividos e que representa em volume maior e 

qualidade diferenciada em relação aos jovens. Essa diferença tem várias consequências para a 

educação do adulto. A primeira é que a ênfase na educação deverá ser colocada na 

individualização das estratégias de ensino e aprendizagem, com ênfase em técnicas que 

trabalhem a experiência dos alunos mais do que na transmissão de conhecimento. Do mesmo 

modo, deve-se valorizar a cooperação dos colegas.  

O fator experiência também tem seu lado negativo, porque o adulto tende a 

desenvolver hábitos mentais, preconceitos e pressuposições que podem dificultar novas 

percepções e modos alternativos de pensar, que precisam ser quebrados. Knowles chama 

atenção para a auto identidade, formada pelas experiências dos alunos adultos, que se definem 

pelo que viveram, ou seja, eles “são” suas experiências e vivências. Desconsiderar ou 

desvalorizar seu passado significa não só a rejeição das experiências, mas deles mesmos como 

pessoas. 

Knowles (1980) criou o ciclo andragógico como o principal recurso no planejamento e 

desenvolvimento de ações educacionais voltadas para o aluno adulto. Este ciclo propõe sete 

etapas, quais sejam: i) estabelecer um clima propício à aprendizagem, ii) criar mecanismos 

para planejamento mútuo, iii) diagnosticar as necessidades de aprendizagem, iv) formular 

objetivos programáticos que satisfaçam as necessidades identificadas, v) elaborar um plano de 

experiências de aprendizagem, vi) conduzir as experiências de aprendizagem com técnicas e 

materiais adequados, vii) avaliar os resultados da aprendizagem e rediagnosticar as 

necessidades de aprendizagem. Nogueira (2004) analisou estas etapas, a seguir sintetizadas.  

 

O clima de aprendizagem permite caracterizar e identificar um ambiente propício à 

aprendizagem por meio da verificação de certos aspectos inerentes, consonantes e 

existentes por características dentro do modelo até então analisado. Tais 

características estão alicerçadas exatamente em determinadas peculiaridades como a 

não formalidade, o bem estar, o apreço e a confiança. Os mecanismos de 

planificação mútua devem envolver todas as partes. As pessoas se sentem 

envolvidas quando lhes é permitida a participação direta na tomada de decisão. No 

diagnóstico das necessidades de aprendizagem é preciso definir com clareza os 
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pontos de partida e de chegada, entre os quais é preciso analisar o modelo de 

aprendizagem empregado atualmente por meio das competências circunstanciadas 

do modelo atual, junto às expectativas e competências intrínsecas do estudante. Esta 

análise deve partir do próprio estudante, agente ativo da situação. Assim, cabe ao 

discente à identificação do status quo de suas competências, bem como do estágio 

final representado pelo alcance do resultado que se pretende obter ou atingir 

(NOGUEIRA, 2004, p. 08). 

 

Ao formular os objetivos de aprendizagem, o facilitador (professor) deverá verificar se 

a execução destes e a sua relevância são possíveis, debatendo com o discente as diversas 

possibilidades de alteração desses propósitos, considerada sua exequibilidade. É com a 

elaboração do plano de experiências de aprendizagem que o discente decide que 

aprendizagem gostaria de realizar. Para isso, é necessário elaborar um plano que indique as 

atividades que deseja realizar, quais as metodologias e tempo para realizá-las. O estudante 

deve formular este plano por meio de uma união de problemas e preocupações existentes dos 

adultos (NOGUEIRA, 2004, p. 09).  

Ao pactuar um contrato de aprendizagem com o docente, o aluno é envolvido na 

tomada de decisão acerca do que irá aprender, como aprenderá e como se dará a avaliação da 

aprendizagem. Esta forma de condução das experiências de aprendizagem resulta das 

considerações tecidas nos pontos precedentes do ciclo de aprendizagem de adultos. Ao final, é 

necessária a avaliação dos resultados e o rediagnostico das necessidades de aprendizagem, em 

um processo no qual as características de aprendizagem são mais centradas no aluno, por 

meio de uma independência. O facilitador passa a ser coadjuvante das ações, cabendo ao 

educando, a obtenção e a percepção de meios capazes de mensurar os resultados obtidos de 

forma progressiva. Oliveira (1998) estabeleceu 14 princípios para nortear o relacionamento 

com o estudante adulto, conforme se descreve no quadro 1. 

 

Quadro 2 – Princípios do Relacionamento com o Aluno Adulto 

Princípios Significado e forma de implementação 

1 O adulto é dotado de consciência crítica e ingênua. Sua postura proativa ou 

reativa tem direta relação com seu tipo de consciência predominante. 
 

        2 Compartilhar experiências é fundamental para o adulto, para reforçar suas 

crenças e influenciar as atitudes dos outros. 
 

3 A relação educacional do adulto é baseada na interação entre facilitador e 

aprendiz, na qual ambos aprendem entre si, num clima de liberdade e 

proatividade. 
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Princípios Significado e forma de implementação 

4 A negociação com o adulto sobre seu interesse em participar de uma atividade 

de aprendizagem é a chave para sua motivação. 

5 O centro das atividades educacionais do adulto é na aprendizagem e não no 

ensino. 

6 O adulto é agente de sua aprendizagem e por isso ele deve decidir sobre o que 

aprender. 

7 Aprender significa adquirir: conhecimentos, habilidades e atitudes, o processo 

de aprendizagem implica na aquisição incondicional desses três elementos. 

8 O processo de aprendizagem do adulto se desenvolve na seguinte ordem: 

sensibilização (motivação), pesquisa (estudo), discussão (esclarecimento), 

experimentação (prática), conclusão (convergência) e compartilhamento 

(sedimentação). 

9 A experiência é o melhor elemento motivador do adulto. Portanto, o ambiente 

de aprendizagem com pessoas adultas é permeado de liberdade e incentivo 

para cada indivíduo falar de sua história, ideias, opinião, compreensão e 

conclusão. 

10 O diálogo é a essência do relacionamento educacional entre adultos, por isso, 

a comunicação só se efetiva por esse intermédio. 

11 O Adulto é responsável pelo processo de comunicação, seja ele o emissor ou o 

receptor da mensagem. Por isso, numa conversa, quando um não entende 

algum aspecto exposto, este deve tomar a iniciativa para o esclarecimento. 

12 A práxis educacional do adulto é baseada na reflexão e ação, 

consequentemente os assuntos devem ser discutidos e vivenciados, para que 

não se caia no erro de se tornar verbalista, que sabe refletir, mas não é capaz 

de colocar em prática, ou ativista, que se apressa a executar, sem antes refletir 

nos prós e contras. 

13 O adulto possui experiências e aprendizados, portanto, sem conhecer suas 

necessidades e limitações, não se tem a capacidade de ensiná-los.  

14 O professor tradicional prejudica o desenvolvimento do adulto, pois o coloca 

num plano inferir de dependência, reforçando com isso, seu indesejável 

comportamento reativo próprio da fase infantil. 

Fonte: OLIVEIRA, A. B. Andragogia - a educação de adultos, 1998.  
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 Estes princípios expressam a essência da andragogia e oferecem um referencial 

objetivo para a relação de cunho educacional (OLIVEIRA, 1998). A premissa de Knowles 

sobre andragogia cunha-se na autodireção, para Freire (1980), a centralidade está na reflexão 

e ação como prática educacional. O entender de Freire considera a aprendizagem mútua entre 

docente e discente, enquanto Knowles considera o professor como o agente de aprendizagem 

(OLIVEIRA, 1998).  Na visão de Freire (1980), a autonomia vai se constituindo na 

experiência das decisões que vão sendo tomadas em conjunto e, a autonomia enquanto 

amadurecimento do ser por si só é um processo, é um vir a ser. O sujeito não pode aprender a 

ser ele mesmo se nunca toma decisões pelo fato de haver sempre quem decida por ele. Quanto 

mais criticamente o sujeito assume a liberdade, tanto mais autoridade tem de continuar 

buscando por ela. 

Na EaD é imprescindível considerar as diferenças dos estudantes adultos. Assim, ao 

planejar ações educacionais direcionadas ao adulto, deve-se buscar fundamentação que 

considere a aprendizagem desses alunos com experiência de vida. Segundo Ferreira (2009, p. 

60), especialistas e educadores têm utilizado os princípios da Educação de Adultos para 

desenvolver e efetivar o processo de ensino e de aprendizagem em ambientes de 

aprendizagem virtual e semipresencial.  

A EaD tem como princípio a aprendizagem por conta própria, o exercício do aprender 

a aprender. De acordo com McGlone (2001) os alunos normalmente não sabem como se 

comportar ou mesmo o que esperar de um ambiente on-line, por isso o professor deve orientá-

los sobre o que fazer, como interagir e o que almejar. Infere-se que os docentes devem 

antecipadamente entender o que objetivar da EaD. McGlone (2011, p. 4) acrescenta que o 

professor deve estar envolvido, monitorando a interação dos alunos on-line e deve ser o 

executor de normas com relação a uma atmosfera adequada em linha acadêmica.  

O professor deve atuar como um facilitador no ensino do adulto, deixando que os 

discentes trabalhem os problemas por conta própria, entretanto cria oportunidades para que 

aprendam juntos. McGlone (2011, p. 03) afirma que este relacionamento fortalece a teoria 

construtivista, em que os alunos estariam construindo conceitos, uns sobre os outros.   

A partir das ideias do EaD e das influências das TIC do mundo do trabalho, Stewart 

Hase passou a compreender Educação de Adultos de maneira direcionada a essa realidade, 

sugerindo que esse método de aprendizagem aplicado a esse contexto deveria ser denominado 

como heutagogia.  Blaschke (2012) afirma que os pressupostos da heutagogia têm grande 

correlação com a EaD, pois compartilha alguns atributos chave, como a autonomia e o auto 

direcionamento do aluno, além de ter raízes pedagógicas no ensino e aprendizagem de 
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adultos. A principal característica da EaD é a aprendizagem autodeterminada. Assim, tanto a 

EaD quanto a heutagogia têm o mesmo público em comum, os alunos adultos maduros. Para 

Blaschke (2012, p. 59), a heutagogia tem potencial de se tornar uma teoria da EaD, porque 

amplia a abordagem da aprendizagem de adultos ao deixar de lado o caminho da 

aprendizagem, tornando-se um processo para o aluno, que negocia a aprendizagem e 

determina o que e como será aprendido.  

Em outras palavras, a heutagogia, conhecida como a aprendizagem autodeterminada, é 

o processo no qual o aluno aprende em seu tempo e não no do professor. É um processo ativo 

e proativo, sendo o aluno o agente de sua própria aprendizagem (BLASCHKE, 2012). 

Blaschke (2012, p. 61) aponta características especificas da EaD que são alinhadas 

com a heutagogia, quais sejam: i) tecnologia - reconhece a necessidade premente e 

conveniente da associação de recursos tecnológicos no processo de EaD, alinhando as para 

que façam parte da prática do sistema de aprendizagem não presencial. A heutagogia seria um 

conceito capaz de absorver as tecnologias emergentes principalmente em ambientes virtuais, 

embora se aponte ainda a necessária continuidade nas discussões a respeito para firmá-la 

como um princípio do EaD, ii) perfil do aluno - na prática, a EaD está voltada à 

aprendizagem, tendo como público-alvo o adulto, sendo idealizado de forma gradativa 

focando angariar adeptos cujo perfil se enquadre em um nível educacional e cultural mais 

elevado. A heutagogia pode ser considerada, neste contexto, como aplicável aos adultos, em 

ambientes de aprendizagens não presenciais, iii) autonomia do Aluno - a prática heutagógica 

requer certo grau de autonomia no processo de aprendizagem por parte do aluno, premissa 

que se encontra arraigada no próprio sentido da heutagogia. Ao incorporar os pressupostos da 

heutagogia, os professores têm a oportunidade de conduzir os alunos a uma melhor 

preparação para as questões relacionadas com o mundo do trabalho, ajudando-os a se 

tornarem alunos ao longo da vida, bem como a promover a motivação dos alunos, por estarem 

engajados nos tópicos que estão estudando, porque fazem escolhas que lhes são mais 

relevantes ou interessantes. 
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3 ESPAÇOS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 A Educação a Distância, desde os seus primórdios, utilizou-se de tecnologias como 

correio postal, rádio e televisão e essas mídias continuam a ser utilizadas nessa modalidade, 

quando necessário.  Entretanto, as TIC mediadas pelo computador passaram e ser utilizadas 

no âmbito da educação apoiando as práticas docentes, principalmente para a disponibilização 

dos conteúdos dos cursos e disciplinas. Há fortes indicações apontadas em estudos recentes, 

que as tecnologias digitais têm potencialidades para irem além da exposição de conteúdos e 

disponibilização de materiais na educação a distância. Essas conferem um papel mais ativo, 

no qual, por meio da interação e interatividade a colaboração e cooperação são favorecidas 

(BEHAR ET AL., 2013, p. 56). 

 Com esse contexto, o presente capítulo expõe um resumo do cenário da EAD no 

Brasil, conceitua ambientes virtuais de aprendizagem e apresenta um aporte teórico de como 

se dá a construção do conhecimento pela interação e colaboração dos sujeitos com mediação e 

o apoio de tecnologias digitais.   

 

 

3.1 O Cenário da Educação a Distância no Brasil 

  

 

Existem várias definições para EAD, mas Keegan (1996) utiliza o termo educação a 

distância para unir dois elementos desse campo da educação: o ensino a distância e a 

aprendizagem a distância. Entretanto, como muitos autores, ressalta que essa modalidade 

promove a separação entre professor e aluno, em contraposição com o ensino presencial.   

Vianney et al. (2003) destacam além dessas características, o papel das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) no conceito de EaD, uma vez que a partir do uso dos 

sistemas em rede, em particular dos ambientes virtuais de aprendizagem, que passou-se a 

integrar, nessa modalidade, professores e alunos em tempo real. A noção de distância entre 

professor e alunos modifica-se em referência à interatividade e a “aproximação virtual”. 

O conceito de Educação a Distância no Brasil é definido oficialmente por meio do 

Decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005, em regulamentação ao art. 80 da Lei 9.394 de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional: 
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Art. 1º - Para os fins deste decreto caracteriza-se a Educação a Distância como 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a mediação de meios e tecnologias da 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005). 

 

O crescimento da Educação a Distância nas últimas décadas faz muitos associarem 

que essa modalidade restrinja-se ao uso de tecnologias. Entretanto Moore; Anderson (2003) 

advertem-nos que embora muitas vezes o conhecimento acerca da EaD limita-se a associá-la 

às TIC, a adoção dessas mídias foi fundamental para implementar novas estratégias 

pedagógicas nesses processos educacionais. Contudo, mais importante que a adoção da 

tecnologia, a mudança na prática de ensino como consequência do uso das tecnologias nesse 

contexto se faz emergente. 

No Brasil a EaD tem sido uma prática bastante utilizada desde a metade do Século 

XX, principalmente no ensino profissionalizante e na educação popular em caráter supletivo, 

por meio do uso de mídias de comunicação de massa, como o rádio e a televisão, com o 

objetivo de formar indivíduos e incluí-los na sociedade. Nessa época havia pouca ou nenhuma 

interatividade entre os sujeitos envolvidos. (VIANNEY et al. 2003). 

Nesse sentido, podemos dizer que a década de 1990 foi bastante representativa para a 

EaD no Brasil, pois é nesse período, conforme afirmam Vianey et al. (2003) a partir da 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que a modalidade é 

oficializada com validade equivalente para todos os níveis de ensino formais. Concomitante a 

essa época houve o crescimento da internet e o destaque conferido na Política Educacional 

Brasileira ao ensino superior o que estimulou a adoção da EaD como modalidade em muitas 

Instituições de Ensino. 

Para compreensão geral quanto aos atuais caminhos e práticas da modalidade de 

educação a distância no Brasil, destacam-se alguns pontos apresentados no Censo 2013 

EaD.BR da Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED (2014) que relacionam-se 

com este estudo, cuja amostra contou com respostas de 309 instituições, o que corresponde 

em torno de 40% do contingente de universidades federais, estaduais, privadas, institutos 

federais e centros federais de educação tecnológica. Também fazem parte da amostra: 

entidades pertencentes ao denominado “Sistema S”, empresas privadas, órgãos públicos e 

Organizações não Governamentais (ONG):  
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Tabela 1 – Cursos e matrículas nos cursos EaD 

Tipos de cursos de EaD Cursos % Matrículas % 

Autorizados/credenciados totalmente a distância 1.772 11,3% 692.279 17,1% 

Autorizados/ credenciados semipresenciais 447 2,8% 190.564 4,7% 

Disciplinas 3.982 25,3% 262.236 6,5% 

Livres não corporativos 5.754 36,6% 1.628.220 40,3% 

Livres Corporativos 3.778 24% 1.271.016 31,4% 

Total 15.733 100% 4.044.315 100% 

Legenda: Cursos e matrículas nos cursos EaD  nas instituições participantes do Censo EAD.BR 2013 

Fonte: Censo EAD.BR 2013 – ABED (2014) - com adaptações da autora  

 

 

Segundo a ABED (2014, p. 28), por não serem regulados e por isso permitirem grande 

autonomia e exuberância metodológica em relação aos cursos credenciados pelo MEC, 

evidencia-se, na pesquisa do Censo EAD 2013, que as instituições que ministram cursos 

livres matricularam mais que o dobro dos alunos, 2.899.236, o que corresponde a 71,7% do 

total pesquisado. Apesar de essas empresas representarem 25,6% da amostra, esses números 

indicam um aumento de 40,5% comparados aos dados de 2012 (ABED, 2014, p. 40), 

conforme evidenciado na tabela 1. 

 

 

Tabela 2 – Características dos AVAs  

Características do AVA Total % 

Próprio 58 20,6% 

Plataforma comercial locada e customizada pela instituição 18 6,4% 

Plataforma comercial locada e customizada por terceiros 32 11,4% 

Plataforma gratuita e livre customizada pela instituição 144 51,2% 

Plataforma gratuita e livre customizada por terceiros 26 9,3% 

Outro 3 1,1% 

Total 281 100% 

Legenda: Características dos AVAs utilizados pelas instituições formadoras e formadoras /fornecedoras  

  participantes do Censo EAD.BR 2013 

Fonte: Censo EAD.BR 2013 – ABED (2014)  - com adaptações da autora  
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A tabela 2 aponta que a maioria das instituições formadoras e formadoras/ 

fornecedoras (93,2%) utiliza o AVA. Dessas empresas, 67,3% usa AVA gratuito. Aos dados 

apresentados acrescenta-se, segundo (ABED 2014, p. 132) que das instituições que indicaram 

o tipo de AVA utilizado, a maioria adotou o Moodle há mais de cinco anos e as que 

informaram terem realizado substituição de AVA anterior, indicaram com maior frequência a 

substituição das seguintes plataformas: Teleduc, AVA próprio, Web Ensino, WebCT e E-

Proinfo. 

 

 

Tabela 3 – Mídias utilizadas para acesso às obras escritas  

Acesso às obras escritas Total % 

Apostilas, livros, guias em forma impressa com distribuição por 

correspondência 

58 10,8% 

Apostilas, livros, guias em forma impressa com distribuição 

diretamente para o aluno (sem uso de serviço de correspondência) 

115 21,3% 

CD-Rom 47 8,7% 

DVD 55 10,2% 

Tablets 27 5,0% 

Download ou impressão do curso online 214 39,7% 

Outro 23 4,3% 

Total 539 100% 

Legenda: Mídias utilizadas para acesso dos alunos às obras escritas disponibilizadas nos cursos das instituições 

  participantes do Censo EAD.BR 2013 

Nota: Os respondentes poderiam indicar mais de uma alternativa 

Fonte: Censo EAD.BR 2013 – ABED (2014)  - com adaptações da autora  

 

 

 

A tabela 3 apresenta que a maioria das instituições participantes (91,6%) utiliza obras 

escritas nos cursos na modalidade a distância. Entretanto chamou-nos a atenção que a maioria 

dos alunos dessas instituições - 39,7% faz download ou imprime o conteúdo dos cursos 

online, 32,1% recebe o material impresso e para 18,9% o acesso aos conteúdos é feito por 

meio de CD-ROM ou DVD. (ABED, 2014, p. 139). Pode-se inferir que, embora a maioria das 

instituições pesquisas utilize o AVA, para 90,7% dos alunos dessas instituições, a leitura do 

conteúdo dos cursos está desassociada do Ambiente Virtual de Aprendizagem.  
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Tabela 4 – Recursos e Ferramentas do AVA  

Recursos e Ferramentas Total % 

Ferramenta de fórum 250 20,9% 

Atividades interativas corrigidas online 232 19,4% 

Ferramenta de chat 209 17,5% 

Ferramenta de WIKI 128 10,7% 

E-mail (correio eletrônico) 247 20,7% 

Materiais complementares em DVD 79 6,6% 

Outro 49 4,2% 

Total 1.194 100% 

Legenda: Recursos e ferramentas do AVA utilizados pelas instituições participantes do Censo EAD.BR 2013 

Nota: os respondentes poderiam indicar mais de uma alternativa 

Fonte: Censo EAD.BR 2013 – ABED (2014)  - com adaptações da autora  

 

A tabela 4 evidencia que os recursos e ferramentas mais utilizados nos AVA são: 

fórum (20,9%), correio eletrônico (20,7%), atividades interativas corrigidas online (19,4%) e 

chat (17,5%). O número de respostas indica que as instituições usam mais de um recurso ou 

ferramenta (ABED, 2014, p. 133). Quanto ao uso de outros recursos tecnológicos, pode-se 

acrescentar à tabela apresentada, que cerca de 80% das instituições pesquisadas sentem 

dificuldades em utilizá-los. O recurso que apresentou maior dificuldade foi a TV interativa 

(92%), seguido do vídeo interativo (88%) e videoconferência (87%). Acrescenta-se também 

que a maioria das instituições também não utiliza realidade aumentada (95,5%), animações 

(79%) ou jogos (51,1%). As maiores dificuldades na utilização desses recursos concentram-se 

nos custos de manutenção da produção, na falta de domínio técnico e a produção dos 

materiais.  Apesar disso, a maioria dos respondentes acredita que há benefícios no uso dos 

recursos tecnológicos, principalmente em relação à motivação do aluno, ao aumento da 

interação educador/educando/ educando e ao aumento das habilidades sociais e cognitivas. 

(ABED, 2014, p. 167-168). 

No entender de Guarezi; Matos (2009), os conceitos de EaD mantêm em comum a 

separação física entre o professor e o aluno e o uso de tecnologias para mediar a comunicação 

e o processo de ensino aprendizagem. A evolução do conceito dá-se no que se referem aos 

processos de comunicação, pois a EaD cada vez mais,  concomitante ao avanço tecnológico, 

passa a possuir maiores possibilidades tecnológicas para efetivar a interação entre os pares 

para aprendizagem.  É cada vez mais consensual a intensificação tecnológica na educação, 



58 

 

com o uso das tecnologias digitais, que tem entre suas premissas “integradas”, viabilizar a 

emergência de novos avanços na Educação a Distância. 

Em continuidade ao pensamento dos autores, os avanços que dizem respeito à 

legislação são importantes para reconhecer que a EaD não é uma modalidade de ensino de 

qualidade inferior às tradicionais. Porém, o aspecto legal é um ponto fundamental para 

quebrar preconceitos com relação à modalidade, deixando claro que é possível aprender tanto 

quanto no modelo tradicional de ensino.  

 

 

3.2 Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

 

 

De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa Michaelis, o ambiente aplica-se ao 

meio no qual vive cada um, que envolve pessoas, natureza e coisas. Virtual é uma coisa que 

existe apenas em potência, não como realidade ou com efeito real. Coisa ou ação que poderia 

vir a ser, existir ou acontecer. Constitui ainda a uma simulação de algo criado por meios 

eletrônicos. E Aprendizagem é um fenômeno relacionado com o ato ou efeito de aprender. 

Para Piaget a aprendizagem é em geral provocada por situações externas ao sujeito e 

só acontece quando há assimilação ativa por parte dessa pessoa. “Toda a ênfase é colocada na 

atividade do próprio sujeito e, sem essa atividade, não é possível didática ou Pedagogia que 

transforme esse sujeito” (PIAGET, 1972, p. 11). 

Já para Vygotsky (1998) a criança nasce inserida num meio social, que é a família, e é 

nela, por meio da interação cotidiana com os outros, que estabelece as primeiras relações com 

a linguagem. Essa teoria apoia-se na concepção de um sujeito interativo que elabora seus 

conhecimentos (aprende) em um processo mediado pelo outro.  

Lévy (1996) esclarece que o virtual não se opõe ao real e sim ao atual. Virtual é o que 

existe em potência e não em ato. Em seu livro “O que é o virtual?” Lévy menciona o exemplo 

da árvore e da semente e explica que toda semente é potencialmente uma árvore, ou seja, não 

existe em ato, mas existe em potência. O virtual faz parte do real, não se opondo a ele. Por 

isso nem tudo que é virtual necessariamente se tornará real. Caso um pássaro coma uma 

semente, nunca será uma árvore. 

Trazendo o conceito para o âmbito educacional, segundo Lévy (1996) pode-se estimar 

que quando interagimos com outros sujeitos e objetos técnicos, constrói-se uma prática de 

significação na qual podemos tanto virtualizar quanto atualizar esse processo. Ressalta-se que 
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atualização é um processo que parte, quase sempre, de uma problematização para uma 

solução, enquanto que virtualização passa de uma solução dada a outro problema, nesse 

sentido, virtualizar é problematizar e questionar o processo de criação. 

Assim, de acordo com ponto de vista de Santos (2003) compreende-se que ambiente 

virtual é um espaço com múltiplos significados no qual pessoas e objetos técnicos interagem 

potencializando assim, a construção de conhecimentos, logo a aprendizagem.  

Behar et al. (2013) conceituam ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) como 

espaços na internet relacionados à organização de cursos e disciplinas, à administração de 

conteúdos de estudo e ao monitoramento de alunos nas modalidades presencial, 

semipresencial e a distância. Conduzem a transformações no ensino e na aprendizagem que, 

por sua vez, inspiram diversas pesquisas direcionadas ao desenvolvimento de novos modelos 

pedagógicos, em especial aplicáveis à modalidade a distância. Em função da potencialidade 

das tecnologias da informação e comunicação (TIC), reúnem potencialidades para irem além 

de simples repositórios de conteúdos, de organização de disciplinas/ cursos ou de estabelecer 

contato com os participantes. 

Okada; Santos (2008) acreditam que um ambiente virtual de aprendizagem não é 

apenas um conjunto de interfaces e ferramentas tecnológicas e sim um organismo vivo que se 

auto organiza a partir das relações estabelecidas pelos sujeitos que interagem construindo 

conhecimentos, a partir das mediações tecnológicas e simbólicas das tecnologias digitais. 

Rossini (2007) defende que a EaD pauta-se no processo de reconstrução do 

conhecimento pois é produto de práticas coletivas, envolvendo ações transformadoras que 

resultam em novos conhecimentos, assim, é importante que os cursos a distância sejam 

planejados não apenas como espaços de veiculação do saber, mas também como espaços de 

compartilhamento de informações e propício à produção coletiva. Nesse sentido, Behar et al. 

explicam que: 

 

As TIC integradas aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem suportam um universo 

virtual composto não apenas pelo aparato e gerenciamento das informações, mas 

também pelos sujeitos participantes e suas interações. Disso, deriva uma nova 

abordagem para os AVA, cujas funcionalidades tecnológicas representam fontes 

importantes para a busca dos aspectos cognitivos, sociais, afetivos, simbólicos e 

comportamentais de seus participantes. (BEHAR et al.., 2013, p. 58). 

 

Para Santos (2003), a aprendizagem mediada por AVA pode permitir a criação e 

socialização de várias fontes de informações e conhecimentos por meio de conteúdos 

apresentados em diversas formas. Além do acesso e possibilidades variadas de leitura e 
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visualização, o sujeito que interage com o conteúdo digital poderá também se comunicar com 

outros sujeitos de forma síncrona ou assíncrona em modalidades variadas de interatividade. 

Entretanto, para Schlemmer quando da escolha de uma plataforma virtual de apoio ao 

ensino e a aprendizagem, o primeiro e mais importante item a ser analisado é o critério 

didático/pedagógico do software, pois todo e qualquer desenvolvimento de um produto para a 

educação é permeado por uma concepção epistemológica, ou seja, por uma crença de como se 

dá a aquisição do conhecimento, ou seja: de como o sujeito aprende. Essa concepção é a base 

do desenvolvimento do processo educacional expresso nas ações educativas. Em alguns 

ambientes, é possível identificar a aplicação de uma concepção epistemológica em particular 

ao processo escolhido (SCHLEMMER, 2005 p. 35-36). 

Existem vários exemplos de AVA que são utilizados por diversas Instituições 

nacionais e internacionais de Ensino bem como no processo de educação continuada das 

organizações. Segundo Behar et al. (2013), o Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Enviroment), é uma plataforma livre, idealizada por Martin Dougiamas da 

Universidade de Tecnologia em Perth, na Austrália e o principal pressuposto teórico que 

suporta é o social-construtivismo. 

Okada; Santos (2008) argumentam que o Moodle é um ambiente online de 

aprendizagem que agrega a estrutura de uma comunidade mundial de produtores de conteúdos 

abertos e é formada por redes de sujeitos e grupos/sujeitos do mundo inteiro que desenvolvem 

e compartilham soluções para diversas modalidades educacionais e de aprendizagem, seja no 

âmbito educacional escolar, acadêmico, das empresas privadas, nas organizações 

governamentais. O estudo de caso desenvolvido nesta pesquisa apresenta atividade 

desenvolvida nessa plataforma, em complemento às aulas realizadas por videoconferência e 

busca respostas para o uso de estratégias pedagógicas ou outras ferramentas que associadas a 

essa, potencializem a aprendizagem colaborativa.  

 

 

3.3 A Construção do Conhecimento pela Interação e Colaboração no Ciberespaço  

 

 

Em uma sociedade conectada em rede, é cada vez mais raro agirmos isoladamente. 

Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode colaborar em projetos, ideias ou 

observações. Nas palavras de Lévy (1999), os pesquisadores e estudantes do mundo inteiro 

trocam ideias, artigos, imagens, experiências e observações em conferências eletrônicas 
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organizadas de acordo com interesses específicos. O mundo está cada vez mais colaborativo e 

interconectado. As pessoas trabalham em conjunto sem necessariamente estarem fisicamente 

juntas. 

Nessa perspectiva, compreende-se a importância das competências a partir de um 

ponto de vista coletivo, ao invés de vez de individual “estamos referindo-nos às atividades 

cooperativas, nas quais a competência de grupo prima sobre a competência individual de seus 

membros”. A incorporação das TIC aos diferentes âmbitos da atividade humana e 

especialmente às atividades laborais e formativas, vem contribuindo de maneira importante 

para reforçar essa tendência de projetar metodologias de trabalho e de ensino baseadas na 

cooperação (COLL; MONEREO, 2010, p. 29). 

No entender de Lévy (1999), o crescimento do ciberespaço resulta de um movimento 

mundial de jovens moradores de metrópoles que criaram comunidades virtuais com desejo de 

se interconectarem e experimentarem, coletivamente, formas de comunicação e interação das 

mídias até então propostas.  Isso configura a abertura de um espaço de comunicação, e aos 

usuários cabe, apenas, explorar as potencialidades mais positivas desse lugar nos planos 

econômico, político, cultural e humano. 

Ainda segundo Lévy, a interconexão de computadores ao redor do mundo, não 

abrange apenas a infraestrutura material, mas também um universo informacional que abriga 

os seres humanos que a mantêm e a utilizam. Ela é realizada considerando as afinidades de 

interesses, de conhecimentos, de projetos em comum e permite uma comunicação universal, 

independente de proximidade geográfica, uma vez que os computadores possuem um 

endereço na internet e, desta forma, poderão receber informações dos outros e responder a 

eles. Assim, a interconexão provoca uma mutação na física da comunicação, passando da 

noção de canal para espaço interativo sem fronteiras. 

 

As páginas da web exprimem ideias, desejos, saberes, ofertas de transação de 

pessoas e grupos humanos. Por trás do grande hipertexto fervilham a multiplicidade 

e suas relações. No ciberespaço, o saber não pode mais ser concebido como algo 

abstrato ou transcendente. Ele se torna ainda mais visível, e mesmo tangível em 

tempo real, por exprimir uma população. [...] Assim, contrariamente ao que nos leva 

a crer a vulgata
11

 midiática sobre a pretensa “frieza” do ciberespaço, as redes digitais 

interativas são fatores potentes de personalização ou encarnação do conhecimento. 

(LÉVY, 1999, p. 164). 

 

                                                      
11

 Tradução da Bíblia para o latim. Popularmente é a versão da edição, tradução ou leitura mais difundida ou 

mais aceita como autêntica de um texto. 
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O ponto central para Santos; Santos (2012) é que o ciberespaço é ao mesmo tempo, 

coletivo e interativo, uma relação conjunta entre o social e a técnica. Esse aspecto nos leva a 

pensar o ciberespaço, então, como um local propício para infinitas ações interativas, um novo 

espaço de contatos, comunicação, de sociabilidade, de reconfiguração e de autorias. 

Com Base em Lévy (1999) o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que 

possibilitam muitas formas de acesso às informações. Como essas tecnologias intelectuais, 

com destaque para as memórias dinâmicas, são objetivadas em documentos digitais ou 

programas disponíveis na rede, facilmente reproduzíveis ou transferíveis e que podem ser 

compartilhados e manipulados entre inúmeras pessoas, aumentam o potencial de inteligência 

coletiva dos grupos e pessoas. 

Ao discorrer sobre os tipos de sujeitos presentes no ciberespaço, Santaella (2004) 

aponta o perfil do leitor virtual, imersivo que está em estado de prontidão, percorrendo os nós 

e nexos da internet, traçando um caminho multilinear que ele mesmo constrói na interação 

com pessoas, textos, imagens, vídeos etc. Esse perfil surgiu da constante inserção da internet e 

os computadores pessoais no cotidiano social.  Se antes, esse modelo de comunicação era 

restrito a alguns, atualmente é adotado em larga escala pela sociedade civil. 

A interconexão dinamiza fluxos, aproxima as pessoas e amplia suas perspectivas. O 

desenvolvimento da percepção, da memória, da comunicação e da conexão em geral como 

movimento único e orgânico que, no plano pessoal, fomenta o desenvolvimento da 

inteligência coletiva. “As metamorfoses do espaço e do tempo são metamorfoses da 

consciência” (LÉVY, 2001, p.41). 

A partir do entendimento de Santos; Santos (2012) compreende-se que as diversas 

plataformas sociais digitais, disponíveis tanto em computadores quanto dispositivos móveis, 

viabilizam a função da conexão permitindo o compartilhamento de fotos, vídeos, mensagens 

e, com isso criam vínculos sociais por meio do contato com outras pessoas que sem o apoio 

dessas tecnologias digitais não seria possível. Logo, emissão e conexão se complementam, 

pois, sempre que o polo de emissão é liberado e há conexão, existirão mudanças, movimentos, 

criação e colaboração, ou seja, inteligência coletiva. 

Entre os modos de conhecimento trazidos pela cibercultura na visão de Lévy (1999), a 

simulação por meio de muitas possíveis atividades ocupa lugar de destaque. Trata-se de uma 

tecnologia intelectual que amplia a imaginação individual, possibilitando o aumento de 

inteligência e permite que grupos compartilhem, negociem e ajustem modelos mentais 

comuns, qualquer que seja a complexidade deles. A informática, por meio de suportes 

digitais, possibilita a exteriorização parcial das capacidades cognitivas humanas e, uma vez 
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que esses processos cognitivos tenham sido exteriorizados, tornam-se compartilháveis e assim 

reforçam os processos de inteligência coletiva, claro, com o devido uso das técnicas. 

 
[...] A simulação é uma ajuda à memória de curto prazo que diz respeito não às 

imagens fixas, textos ou tabelas numéricas, mas às dinâmicas complexas. A 

capacidade de variar com facilidade os parâmetros de um modelo e observar 

imediata e visualmente as consequências dessa variação constitui uma verdadeira 

ampliação da imaginação. (Idem, p. 167).  

 

Lévy (2003, p. 110-111) destaca duas vertentes de utilização dos PCs que já nos anos 

1990 apresentavam-se: a primeira voltada para a interação, o acesso a bancos de dados, jogos, 

exploração e pesquisa entre outros; a segunda relativa à seleção, aproveitar a quantidade de 

informações, ao invés de afogar-se nelas. Ambas apontam para o crescente uso da rede global 

de computadores, a Internet, que se amplia exponencialmente interligando cada vez mais 

usuários. Ao aumentar a comunicação global, transformam-se os paradigmas de tempo e de 

espaço. Configuram-se novas ecologias cognitivas, condicionadas pelas novas tecnologias 

intelectuais em que: 

 

A inteligência ou a cognição são o resultado de redes complexas onde interagem um 

grande número de atores humanos, biológicos e técnicos. Não sou "eu" que sou 

inteligente, mas "eu" com o grupo humano do qual sou membro, com minha língua, 

com toda uma herança de métodos e tecnologias intelectuais. (LÉVY, 2003, p. 135). 

 

Segundo Lévy (2003, p. 28), a inteligência coletiva é “[...] uma inteligência distribuída 

por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma 

mobilização efetiva das competências”. Ela visa ao reconhecimento das habilidades que se 

distribuem nos indivíduos, a fim de coordená-las para serem usadas em prol da coletividade. 

A coordenação dos inteligentes coletivos ocorre apoiada no uso das tecnologias da 

informação e comunicação.  

Essa prática, segundo Coll; Monereo (2010), exige que os sujeitos negociem, 

argumentem, reflitam, coloquem-se no lugar do outro, contextualizem, simulem situações 

problema, relacionem-se e cheguem a um denominador comum enquanto lidam com os 

conteúdos e desafios, desenvolvendo suas competências. A formação humana se torna 

interacional, em rede, colaborativa e integral, na medida em que há essa troca entre os 

envolvidos. 

Para compreensão de como são estabelecidas as relações do sujeito na educação a 

distância, busca-se subsídios teóricos em Piaget, cuja perspectiva construtivista descreve a 

relação entre o meio, objeto e sujeito psicológico e em Vygotsky, na abordagem 
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sociointeracionista que à luz de tal concepção acredita que a relação entre homem e mundo é 

mediada e o sujeito se produz na interação com outros sujeitos. 

Embora esta parte do estudo dedique-se às teorias apresentadas por Jean Piaget e Lev 

Vygotsky, destaca-se que entre os autores brasileiros, Paulo Freire é o representante mais 

significativo da abordagem Sociocultural. Nessa perspectiva, segundo Freire (1980), o ser 

humano não pode ser compreendido fora de seu contexto, ele é o sujeito de sua própria 

formação e se desenvolve por meio da contínua reflexão sobre seu lugar no mundo e sobre 

sua realidade. Essa conscientização é pré-requisito para o processo de construção individual 

de conhecimento ao longo de toda a vida, na relação pensamento-prática, a qual visa à 

consciência crítica, que é a transcendência do nível de assimilação dos dados do mundo 

concreto e imediato, para o nível de percepção subjetiva da realidade, como um processo de 

relações complexas e flexíveis ao longo da história. 

Prosseguindo com os referenciais teóricos supracitados, no entender de Vygotsky 

(1998), o homem  se produz na e pela linguagem, ou seja, a interação com outros sujeitos e 

suas formas de pensar são construídas por meio da apropriação do saber da comunidade onde 

esse sujeito está inserido. A relação entre homem e mundo é uma relação mediada, na qual, 

entre o homem e o mundo existem elementos que auxiliam a atividade humana.  

A linguagem e o pensamento são fenômenos de desenvolvimento independentes nos 

primeiros meses de vida e manifestam-se com autonomia. É importante perceber que a 

linguagem surge e continua em desenvolvimento com uso da fala, o que é fundamental para 

manter-se uma comunicação com grupo social do qual se faz parte. E assim, o aprimoramento 

da linguagem ocorre gradativamente desde a infância, perdurando por toda a existência do 

indivíduo numa aquisição constante de conhecimento. Para Vygotsky (1998), a linguagem 

humana é o principal instrumento de mediação verbal, constituindo-se como o sistema 

simbólico fundamental na mediação sujeito / objeto.  

De acordo com a teoria sócio-histórico-cultural de Vygotsky, a origem das mudanças 

que ocorrem no homem, ao longo do seu desenvolvimento, está vinculada às interações que 

ocorrem entre sujeito e sociedade, cultura e história de vida, além das oportunidades e 

situações de aprendizagem que promovem este desenvolvimento durante toda a existência do 

indivíduo, considerando a influência das várias representações de signo, uso de diferentes 

instrumentos, e influência da cultura e história, propiciando o desenvolvimento das funções 

mentais superiores. 
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Para o desenvolvimento do indivíduo, as interações com o outro social são, além de 

necessárias, fundamentais, pois delas emergem signos e sistemas de símbolos que são 

portadores de mensagens da própria cultura, os quais, do ponto de vista genético, têm 

primeiro uma função de comunicação e logo uma função individual, à medida que são 

utilizados como instrumentos de organização e controle da conduta do indivíduo. 

Os símbolos também auxiliam nas ações concretas e nos processos psicológicos, assim 

como os instrumentos. A capacidade humana para a linguagem faz com que as crianças 

providenciem instrumentos que auxiliem na solução de tarefas difíceis, planejem uma solução 

para um problema. Signos e palavras são para as crianças um meio de contato social com 

outras pessoas. Para Vygotsky (1998), signos são meios que auxiliam/facilitam uma função 

psicológica superior (atenção voluntária, memória lógica, formação de conceitos etc.), sendo 

capazes de transformar o funcionamento mental. Dessa maneira, as formas de mediação 

permitem ao sujeito realizar operações cada vez mais complexas sobre os objetos. 

Segundo Vygotsky (1998), ocorrem duas mudanças qualitativas no uso dos signos: o 

processo de internalização e a utilização de sistemas simbólicos. A internalização é 

relacionada ao recurso da repetição onde a criança apropria-se da fala do outro, tornando-a 

sua. Os sistemas simbólicos organizam os signos em estruturas, estas são complexas e 

articuladas. Essas duas mudanças são essenciais e evidenciam o a importância das relações 

sociais entre os sujeitos na construção de processos psicológicos e no desenvolvimento dos 

processos mentais superiores. Os signos internalizados são compartilhados pelo grupo social, 

permitindo o aprimoramento da interação social e a comunicação entre os sujeitos. As funções 

psicológicas superiores aparecem, no desenvolvimento da criança, duas vezes: primeiro, no 

nível social e, depois, no nível individual. Sendo assim, o desenvolvimento caminha do nível 

social para o individual. 

A atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação de conceitos de acordo 

de Vygotsky (1989) é originada das relações reais entre indivíduos humanos. 

O conceito fundamental para a compreensão do progresso cognitivo humano em 

Vygotsky (1989) é a área de desenvolvimento potencial. Essa se refere ao percurso que faz 

um indivíduo para desenvolver funções que se encontram em processo de amadurecimento e 

que mais adiante se tornarão funções consolidadas, estabelecendo assim o nível de 

desenvolvimento real do indivíduo. 

Em outras palavras, para ele existem dois níveis de conhecimento: o real e o potencial. 

No primeiro o indivíduo é capaz de realizar tarefas com independência, e caracteriza-se pelo 

desenvolvimento já consolidado. No segundo, o indivíduo só é capaz de realizar tarefas com a 
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ajuda do outro, o que significa desenvolvimento, porque não é em todas as etapas da vida que 

um indivíduo pode resolver problemas com a ajuda de outras pessoas. 

 

Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. Todas as 

funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível 

social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas (inter-psicológica), e, 

depois, no interior da criança (intra-psicológica). Isso se aplica igualmente para 

atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação de conceitos. Todas as 

funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos 

(VYGOTSKY, 1998, p. 75). 

 

Partindo desses dois níveis, Vygotsky (1989) define a zona de desenvolvimento 

proximal como a distância entre o conhecimento real e o potencial. Nela estão as funções 

psicológicas ainda não consolidadas. Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, 

que se costuma determinar por meio da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado pela da solução de problemas sob a orientação de 

outra pessoa ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

A zona de desenvolvimento proximal na visão de Vygotsky (1989) possibilita a 

interação entre sujeitos, permeada pela linguagem humana e pela linguagem da máquina, 

força o desempenho intelectual porque faz os sujeitos reconhecerem e coordenarem os 

conflitos gerados por uma situação-problema, construindo um conhecimento novo a partir de 

seu nível de competência que se desenvolve sob a influência de um determinado contexto 

sócio-histórico-cultural.  

Segundo Goe (2000), a linguagem tem alguns destaques importantes para Vygotsky, é 

atribuído um papel fundamental à palavra e à interação verbal. A palavra tem o poder de 

regular e de conferir um caráter mediador à relação entre as pessoas. As interações verbais 

internalizam-se, isto é, são reconstruídas no plano individual, transformando-se em funções 

psicológicas e criando a base para a estrutura social da personalidade. As funções psicológicas 

emergem no plano das relações sociais e o indivíduo se constrói a partir delas.  

Em suma, continua Goe (2000), Vygotsky mostra que a construção social do indivíduo 

é uma história de relações com outros, por meio da linguagem, e de transformações do 

funcionamento psicológico constituídas pelas interações face-a-face e por relações sociais 

mais amplas.  

Na concepção de Vygotsky (1998), a aprendizagem e o desenvolvimento não são 

processos únicos e nem independentes, sua teoria atribui valor à aprendizagem somente 

quando ela mesma é uma fonte de desenvolvimento. Ao invés disso, a unidade, aprendizagem 

e o desenvolvimento têm complexas inter-relações que são objetos de sua investigação. De 
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que modo a aprendizagem traz à tona o desenvolvimento? A resposta reside na zona de 

desenvolvimento proximal. A aprendizagem é útil quando se move à frente do 

desenvolvimento. Ao fazê-lo ela impele ou desperta toda uma série de funções que estão em 

fase de maturação, repousando na zona de desenvolvimento proximal. Além disso, a 

aprendizagem seria completamente desnecessária se simplesmente utilizasse o que já 

amadureceu no processo de desenvolvimento, se não fosse ela mesma uma fonte de 

desenvolvimento. 

Para Vygotsky, o processo de desenvolvimento cognitivo estaria centrado justamente 

na possibilidade de o sujeito ser, constantemente, colocado em situações problema que 

provoquem a construção de conhecimentos e conceitos, a partir da zona de desenvolvimento 

proximal. Ou seja, o sujeito necessita usar os conhecimentos já consolidados, desestabilizados 

por novas informações, que serão processadas, colocadas em relação com outros 

conhecimentos de outros sujeitos num processo de interação para só então serem consolidadas 

como um conhecimento novo. 

Quando se relaciona a aprendizagem do adulto e da criança é ainda mais perceptível o 

papel da aprendizagem como fonte de desenvolvimento ou como zona de desenvolvimento 

potencial. Nesse ponto Vygotsky (2010), contesta afirmações que diziam não haver diferença 

substancial entre as duas e que um mecanismo caracterizaria a formação de hábitos tanto em 

crianças quanto nos adultos, com a diferença de que nas crianças ela é mais rápida e 

facilitada. Para ele reside aí um problema e para explicá-lo o autor apresenta a seguinte 

questão: o que tem de diferente entre aprender a escrever a máquina na idade adulta, do 

processo que se dá na idade escolar quando se aprende a língua escrita? Para Vygotsky (2010) 

“a diferença essencial consiste nas diversas relações destas aprendizagens com o processo de 

desenvolvimento”. 

O exercício de aprender a usar a máquina estabelece conexão com certo número de 

hábitos, que por si só, não podem alterar a as características psicointelectuais do homem. Para 

Vygotsky (2010) uma aprendizagem como essa aproveita um desenvolvimento já elaborado e 

completo o que contribui muito pouco para a formação geral. No entanto, no aprendizado da 

língua escrita ocorre a ativação de uma fase de desenvolvimento de processos 

psicointelectuais novos e complexos. 

No contexto da educação a distância, de acordo com Mello; Teixeira (2012) o 

processo de construção do conhecimento é claramente percebido na medida em que os alunos, 

mediados pelo professor, elaboram reflexões críticas, divergem opiniões, levam suas 
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experiências pessoais para construção da aprendizagem, interagindo com novas culturas e 

grupos sociais. 

 

A proposta de trabalho online reforça ideias como: todos são importantes no 

processo de construção de conhecimento; as atividades se tornam mais interessantes 

quando todos podem emitir opiniões; trocar informações é uma maneira de 

comparar ideias, entender o outro e combinar ações a serem realizadas; em suma, 

participar é um meio de aprender (MELLO; TEIXEIRA, 2012, p.09). 

 

As plataformas virtuais de aprendizagem apresentam interfaces de comunicação e 

gerenciamento de informações que poderão mediar as atividades, tanto na modalidade 

presencial quanto a distância. Estas interfaces ampliam o espaço para discussão dos conceitos 

que são trabalhados nas ações de formação continuada, permitindo que sejam estabelecidas 

práticas colaborativas de aprendizagem. O termo colaboração compreende auxílio, 

cooperação, coautoria, assim para construir-se o conhecimento nesses ambientes, são 

necessários modelos que congreguem à participação dos alunos entre si e com os professores 

(ALVES, 2009). 

Já na perspectiva construtivista de Piaget (1972), o começo do conhecimento é a ação 

do sujeito sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na interação homem-

meio, sujeito-objeto.  

Piaget (1995) caracteriza o sujeito psicológico pelo o que é individualmente, isto é, 

pelo o que lhe é pessoal e exclusivo, como por exemplo: emoções, formas expressar o 

pensamento, reações e ações. Nele (sujeito psicológico) estão estabelecidas as quatro 

instâncias do sujeito, quais sejam: sujeito social, sujeito cognitivo, sujeito afetivo e sujeito 

biofisiológico.  

Desde o nascimento, no entender de Piaget (1995), o sujeito psicológico estabelece 

interações no ambiente. Trata-se de um sujeito complexo em interação complexa com o meio. 

O termo meio nas interações sociais pode relacionar-se a um grupo estabelecido pela família, 

amigos, relações profissionais, escola, cultura, localização geográfica, classe econômica entre 

outros. Em cada meio há algo de particular e original e devido das pessoas e objetos que dele 

fazem parte, da mesma forma algo de comum no sentido em que sempre será possível 

encontrar esses diferentes componentes em interação.  

Piaget (1995) acredita que conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-lo a 

fim de compreendê-lo, é algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto de 

conhecimento. As formas de conhecer são construídas nas trocas com os objetos, tendo uma 

melhor organização em momentos sucessivos de adaptação ao objeto. A adaptação ocorre 
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pela organização, sendo que o organismo discrimina entre estímulos e sensações, 

selecionando aqueles que irá organizar em alguma forma de estrutura. A adaptação possui 

dois mecanismos opostos, mas complementares, que garantem o processo de 

desenvolvimento: a assimilação e a acomodação. Segundo Piaget (1972), o conhecimento é a 

equilibração / reequilibração entre assimilação e acomodação, ou seja, entre os indivíduos e os 

objetos do mundo. 

A assimilação é a incorporação dos dados da realidade nos esquemas disponíveis no 

sujeito, é o processo pelo qual as ideias, pessoas, costumes são incorporadas à atividade do 

sujeito. A criança aprende a língua e assimila tudo o que ouve, transformando  isso em 

conhecimento seu. A acomodação é a modificação dos esquemas para assimilar os elementos 

novos, ou seja, a criança que ouve e começa a balbuciar em resposta à conversa ao seu redor 

gradualmente acomoda os sons que emite, passando, depois de um determinado momento, a 

falar de forma compreensível. 

No entendimento de Faria (1998), os esquemas em Piaget são uma necessidade interna 

do indivíduo. Os esquemas afetivos levam à construção do caráter, são modos de sentir que se 

adquirem juntamente às ações exercidas pelo sujeito sobre pessoas ou objetos. Os esquemas 

cognitivos conduzem à formação da inteligência, tendo a necessidade de serem repetidos. 

Outra propriedade do esquema é a ampliação do campo de aplicação, também chamada de 

assimilação generalizadora. Pela discriminação progressiva dos objetos, da capacidade 

chamada de assimilação recognitiva ou reconhecedora, a criança identifica os objetos que 

pode ou não pegar, que podem ou não dar algum prazer a ela. 

 Faria (1998) destaca que os fatores responsáveis pelo desenvolvimento, segundo 

Piaget, são: maturação; experiência física e lógico-matemática; transmissão ou experiência 

social; equilibração; motivação; interesses e valores e; valores e sentimentos. A aprendizagem 

é sempre provocada por situações externas ao sujeito, supondo a atuação do sujeito sobre o 

meio, mediante experiências. A aprendizagem será a aquisição que ocorre em função da 

experiência e que terá caráter imediato. 

Na interação segundo Behar et al. (2013) incluem-se os conceitos de reciprocidade e 

de contato, encontro que provoca mudanças nos elementos participantes. A interação pode 

constituir-se em nível intrapessoal ou interpessoal. No primeiro nível a interação acontece 

quando se busca o conhecimento anterior para reformulá-lo ou compreender o novo. No 

segundo, é considerada a relação sujeito-objeto. O sujeito está interagindo com o objeto de 

conhecimento e vice-versa. O contato requer a intermediação do meio físico, de forma que a 
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subjetividade de cada participante seja exteriorizada. Assim, compreende-se interação em 

espaços tecnológicos como: 

 

A possibilidade de os indivíduos realizarem trocas entre seus pares, entre alunos, 

professores e tutores, bem como entre a equipe pedagógica de maneira criativa em 

uma situação tal que a comunicação possa ter lugar sem que o sujeito se sinta preso 

à ação e reação. Supõe-se que a interação seja baseada em um diálogo que modifica 

o sujeito, o outro, suas mensagens e suas inter-relações. Na EaD, a interação é 

entendida como uma “ação entre” os participantes de uma tecnologia digital, 

geralmente uma ferramenta, recurso e/ ou AVA, em que o diálogo entre eles é 

realizado por meio de sistemas de comunicação (fórum, chat, e-mail entre outros), o 

que pode envolver colaboração e cooperação, sendo esta especialmente importante 

para a construção de conhecimento na troca possibilitada pelo ambiente virtual. 

(BEHAR et AL. 2013, p. 47-48). 

 

Nesse sentido, complementam Behar et al. (2013), os AVA são espaços  na internet 

quase sempre associados exclusivamente à organização de cursos e disciplinas, à 

disponibilização de materiais didáticos e ao monitoramento de alunos na educação a distância. 

Entretanto, as TIC integradas a esses ambientes suportam um universo virtual composto não 

somente pelo aparato tecnológico e gerenciamento das informações, mas também pelos 

sujeitos e suas interações. Desse modo, as funcionalidades presentes no AVA representam 

fontes importantes para a busca das competências cognitivas, sociais, afetivas, simbólicas e 

comportamentais. 

Conforme se apresentou, para Vygotsky (1989), a interação social é a origem que 

mobiliza a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual. O sujeito toma consciência e 

aprende não somente nas relações consigo próprio (intrapessoal), mas também em nível 

social, o sujeito não é resultado apenas de seu aparato biológico, mas também de suas 

interações, sua história e da forma como o mundo é representado em sua cultura, ou seja, sem 

interação a cooperação não existe. 

Já em Piaget (1972), por meio da teoria da interação social, compreende-se que a 

interação é um processo complexo de trocas e de significações que desencadeia uma 

sequência de estados de construção de conhecimento. É caracterizada pela existência de 

regras sociais, pelos valores coletivos e pelas formas de comunicação para transmitir tais 

regras e valores. A cooperação é entendida como operações efetuadas em comum ou em 

correspondência recíproca (idem p. 22), ou seja, é a coordenação das atividades em grupo em 

prol de um objetivo em comum. 

Dessa forma, segundo a compreensão de Bassani (2006), as concepções de 

aprendizagem, de interação social e de cooperação são suportadas por ferramentas que 

possibilitam encontros virtuais e espaços de convivência, de forma a permitir aos usuários o 
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debate de ideias e a coordenação de pontos de vista. As ferramentas do AVA possibilitam o 

diálogo e a autonomia para a tomada de decisão sobre o percurso de construção de 

conhecimento de cada participante. 

Entre os aspectos que envolvem a interação dos sujeitos com os cursos EaD e suas 

respectivas estratégias pedagógicas, com base em Behar et al. (2013) destacam-se três: 

Organização do espaço e tempo – estabelecer prioridade em relação às atividades a serem 

realizadas. Autonomia e tomada de decisões – independência dos alunos em relação aos 

formadores, associando liberdade de escolha dos caminhos e propósitos da aprendizagem com 

administração do tempo. Comunicação – estabelecer interações por meio de oralidade, textos, 

gestos e expressões, que levem em consideração um processo de percepção afetiva, tanto do 

interlocutor, quanto do receptor. 

A colaboração em ambiente virtual, no entender de Richter (2000), torna-se visível e 

constante, por ser um ambiente com potencial ao diálogo, à troca de ideias e experiências, no 

qual a forma como os sujeitos se expressam tem papel fundamental.  A interação sujeito, o 

computador, as informações, os professores que seguem o percurso da construção do 

conhecimento, origina um conjunto que busca a inteligência coletiva.  

O uso da Internet, ou seja, navegar pelo hiperespaço para Richter (2000) é 

caracterizado como uma forma de comunicação que propicia a formação de um contexto 

coletivizado, resultado da interação entre os sujeitos participantes. Conectar-se é sinônimo de 

interagir e compartilhar no coletivo. A navegação em sites transforma-se num jogo discursivo 

no qual significados, comportamentos e conhecimentos são criticados, negociados, 

redefinidos e compreendidos.  

Nesse sentido Richter (2000) complementa que a implantação de novas tecnologias 

tanto na educação formal quanto na formação continuada deve ser pautada por atitudes 

pedagógicas que permitam formar o cidadão que ocupará seu lugar neste novo espaço. As 

tecnologias, dentro de um projeto pedagógico inovador, facilitam e estimulam o processo de 

ensino e de aprendizagem.  

Finalizando, Bassani (2006) ao referir-se à interação, observa a necessidade de se dar 

ênfase à interação conversacional entre os sujeitos, para terem, com isso, significação e 

compreensão, com vistas a chegarem à negociação de sentidos, por meio da expressão e 

esclarecimento de intenções, pensamentos e opiniões. Por meio dessa negociação de sentidos, 

o sujeito poderá produzir uma nova mensagem sobre o que realmente entendeu. 
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4 ASPECTOS A CONSIDERAR-SE NO AVA QUE FAVOREÇAM A 

COLABORAÇÃO  

 

 

No presente capítulo apresentam-se as características da pesquisa que foram 

determinantes para a escolha dos métodos aplicados, o campo empírico, qual o universo 

pesquisado, os instrumentos e procedimentos adotados para a coleta de dados e as etapas 

percorridas até chegar-se aos resultados, que são expostos com foco nas três dimensões de 

análise organizadas para este estudo, fazendo-se um paralelo com o referencial teórico.  A 

análise permitiu elucidar as questões tecnológicas e metodológicas que podem favorecer a 

aprendizagem colaborativa em ambientes virtuais, levando-se em conta a experiência docente 

do universo pesquisado. 

 

 

4.1 Caracterização da Pesquisa  

 

 

Considerando-se as características do Serviço Social do Comércio – Sesc, como uma 

Instituição de abrangência nacional e consequente diversidades de saberes, advindos de 

práticas e culturas locais, o processo de educação continuada em rede da instituição desde 

2006 apoia-se no uso de tecnologias da informação e comunicação, em especial a 

videoconferência, para que a realização da programação das ações de formação continuada 

tenha o alcance correspondente à geografia da entidade. 

Recentemente iniciou-se o processo de implementação do ambiente virtual de 

aprendizagem no Sesc, com foco em disponibilizar e arquivar os materiais das ações de 

formação, ou seja, a utilização dessa ferramenta como repositório de materiais. Entretanto, a 

literatura demonstra que o potencial das TIC torna possível ir além. - Mas, o que é ir além? 

No âmbito deste estudo é definir estratégias pedagógicas que promovam a interação e a 

construção coletiva de conhecimentos por meio da colaboração em ambientes virtuais. 

Tomando-se como referência os objetivos para esta análise, realizou-se o estudo de caso no 

curso “As interfaces da Cultura no Currículo da EJA”, com o propósito de observar a reação 

espontânea dos educadores frente às ações oferecidas e, após a realização do curso aplicou-se 

aos seus participantes a pesquisa de campo do tipo ex-post-facto objetivando-se além da 

apuração e da percepção das influências que as estratégias pedagógicas tiveram para o 
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aprendizado, a obtenção por meio dos saberes docentes, de sugestões para a proposição de 

atividades que favoreçam a interlocução da inteligência coletiva por meio da colaboração.  

No que se refere à metodologia de estudo de caso, de acordo com Yin (2001) é o 

caminho no qual o pesquisador compromete-se a analisar, investigar e levantar dados em 

relação a um panorama predefinido e delimitado para a proposição de explanações em eventos 

particulares. As considerações e constatações decorrentes dessa apuração devem permitir a 

aplicação extensiva a outros casos semelhantes com a finalidade de atribuir integridade e 

validade científica ao critério metodológico. 

A metodologia adotada mostra-se coerente com o contexto apresentado, por tratar-se 

de um cenário singular, com suas idiossincrasias. A pesquisa realizou-se com as abordagens 

quantitativa e qualitativa, com base nas orientações de Boente; Braga (2004). Os dados foram 

levantados por meio das manifestações espontâneas em relação às estratégias pedagógicas 

utilizadas no ambiente virtual e por meio de pesquisa eletrônica elaborada com o uso das duas 

abordagens: na parte quantitativa identificou-se o perfil da amostra e mensuraram-se as 

influências que as estratégias pedagógicas tiveram para o aprendizado e na parte qualitativa 

buscaram-se por meio da investigação empírica, respostas às indagações de como promover a 

colaboração nos ambientes virtuais.  

O tratamento dos dados deu-se pela análise das unidades incorporadas, ou seja, as que 

não respondem diretamente à hipótese, mas são importantes para a compreensão do contexto 

e pela estratégia analítica descritiva, com base nas evidências relevantes e significativas 

apuradas na pesquisa qualitativa, lançando-se mão das interpretações da autora, com o 

cuidado de não deixar nenhuma indefinição (YIN, 2001, p. 154). 

Richardson (1989, p. 225) assevera que o campo da análise de conteúdo está limitado 

apenas à interpretação do pesquisador em relação aos dados que possui. 

Por tratar-se de um estudo no qual se objetivam respostas para o aprimoramento das 

estratégias utilizadas no ambiente virtual de aprendizagem e consequentemente no processo 

de educação continuada do Sesc e, num propósito mais global, fazendo-se alusão aos 

objetivos institucionais que visam contribuir para a sociedade numa perspectiva coletiva, que 

no contexto deste estudo refere-se cooperar para o formação continuada de demais 

organizações, o nome da instituição foi revelado, com a anuência e estímulo de seu corpo 

diretivo e gestor. Entretanto, adota-se a postura ética de suprimir a identidade dos educadores 

que responderam a pesquisa de campo, sendo esses identificados por códigos quando da 

apresentação de suas observações, adotando-se os iniciados com a letra C para comentários 
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advindos no período de realização do curso e, com inicial P para comentários extraídos da 

pesquisa eletrônica. 

 

 

4.2 Método de Abordagem 

 

 

Na visão do filósofo inglês Francis Bacon (1561-1626), somente por meio da 

observação é que se torna possível conhecer algo novo. O método indutivo é assim 

fundamentado, no qual se privilegia a observação como processo para atingir-se o 

conhecimento (ARAÚJO, 2000). 

Indução nas palavras de Teixeira (2005a) é um processo mental por intermédio do 

qual, partindo-se de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade 

geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos 

indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é mais amplo do que o das premissas nas quais 

se basearam. 

Conforme Gil (2008), não há como deixar de reconhecer e destacar a importância do 

método indutivo na constituição das ciências sociais, que surgiu como alternativa à postura 

especulativa pelos estudiosos da sociedade e que se anuíssem a adotar a observação como 

procedimento indispensável para atingir o conhecimento científico. Devido à influência do 

método especulativo, foram definidas técnicas de coleta de dados e elaborados instrumentos 

capazes de mensurar os fenômenos sociais no método indutivo. 

A partir da delimitação da visão subjetiva da realidade preconizada pela perspectiva 

interpretativa adotou-se o método de abordagem indutivo para realização do estudo de caso, 

que parte de premissas particulares para inferir-se uma verdade geral. A indução, segundo 

Araújo (2000) percorre o caminho no qual a cadeia de raciocínios estabelece a conexão 

ascendente, ou seja, do particular para o geral. Neste caso, as constatações particulares é que 

conduzem às leis gerais no raciocínio indutivo. 

Para Teixeira (2005a), a indução não é um raciocínio único, e sim compreende um 

conjunto de procedimentos, uns empíricos, outros lógicos e outros intuitivos que levam à 

conclusões gerais a partir de premissas individuais, e realiza-se em quatro etapas: i) 

observação dos fenômenos a fim de se descobrir as causas de sua manifestação; ii) descoberta 

da relação entre eles: aproximação dos fatos ou fenômenos; iii) análise e classificação dos 
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fatos e; iv) constatação dos fatos observados por meio da generalização da relação entre 

fenômenos apontados e fatos semelhantes não observados.  

 

 

4.3 Campo Empírico e Universo Pesquisado 

 

 

 O conhecimento empírico é conceituado por Fachin (2003) como a resposta para 

ocorrências com base na vivência, experiência com erros e acertos, que não possuem 

fundamentação metodológica. Já em Ramos; Ramos; Busnello (2005) acrescenta-se o 

conceito anterior à concepção do autor em que o conhecimento empírico é estabelecido pela 

experiência do outro e da interação humana e social, na qual são explicitados conhecimentos 

implícitos individuais e que ocorrera antes em grupo. 

 Nesse sentido, possibilitar a identificação de indícios e pistas sobre possíveis elementos 

que potencializem a mediação e a troca de saberes e experiências com base na prática docente 

dos sujeitos participantes do estudo foram os aspectos considerados e que certamente definem 

aspectos da pesquisa, pois a predominância de pedagogos, considerando-se os objetivos e 

contexto de estudo, trouxe ricas contribuições que talvez não estivessem evidenciadas se o 

universo pesquisado fosse composto por profissionais de demais áreas. 

 O universo pesquisado compreende-se na atividade Educação realizada em âmbito 

nacional nas escolas do Sesc localizadas nos Departamentos Regionais (DR).  Para fins 

metodológicos do estudo de caso, adotou-se o recorte desse universo, considerando-se como 

amostra os educadores que participaram da ação de capacitação “As interfaces da cultura no 

currículo da EJA”, veiculada por videoconferência semanalmente nos meses de julho e agosto 

de 2014, na qual se utilizou, pela primeira vez com esse público, atividades interativas no 

ambiente virtual de aprendizagem em complementação à videoconferência. 

 O referido curso teve 93 participantes e destinou-se aos profissionais que atuam com 

Educação de Jovens e Adultos nos seguintes DR: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, MA, MT, 

MS, PB, PR, PE, PI, RN, RO, RR, SC, SE e TO.  O critério de seleção da amostra foi o não 

probalístico intencional, ou seja, todos os participantes do curso foram convidados a 

responderem, entretanto, a pesquisa eletrônica foi respondida por 53 educadores, amostra 

correspondente a 57% do universo pesquisado. O perfil da amostra pode ser verificado no 

campo 4.6.1 desta pesquisa. 
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4.4 Instrumentos de Coletas de Dados 

 

 

A coleta de dados deu-se de duas formas: pela da observação e por meio de aplicação 

de questionário eletrônico Google Forms, disponível no Google Drive (APÊNDICE A), do 

qual o universo preestabelecido, ou seja, os participantes da ação de capacitação “As 

Interfaces da Cultura no Currículo da EJA” foram convidados por meio de mensagem 

eletrônica (e-mail) a responder a pesquisa de campo. 

O estudo está dividido em três categorias de análise, quais sejam: i) perfil da amostra, 

ii) influências das participações no AVA para o aprendizado e, iii) aspectos metodológicos a 

serem considerados nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem que favoreçam a colaboração. 

Na categoria um apresentam-se o gênero, faixa etária, vinculo com o Sesc,  Estado e 

cidade de  domicílio, formação e cargo dos participantes da pesquisa. Na categoria dois 

verifica-se a relevância que atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem em 

complementação às aulas veiculadas por videoconferência bem como o contato com outros 

profissionais tiveram para o aprendizado. Na categoria três buscou-se identificar entre as 

formas e atividades listadas, quais melhor favorecem a aprendizagem. Para as três categorias 

foram feitas perguntas fechadas e os resultados apurados apresentam-se em números 

absolutos e percentuais, porém com complementação descritiva. 

Tomando-se por base o conceito apresentado por Diehl (2004), pelo uso da 

quantificação dos dados, tanto na coleta quanto no tratamento das informações, nas categorias 

um, dois e três utiliza-se a abordagem quantitativa, com emprego de técnicas estatísticas com 

medidas de tendência central média, objetivando elucidar ao leitor os resultados apurados. 

Richardson (1989) complementa que este método possui como diferencial a intenção de 

garantir a precisão dos dados, conduzindo a um resultado com poucas chances de distorções. 

A pesquisa classificada, desde que, se tenha controle sobre as variáveis, segundo 

Dalfovo; Lana; Silveira (2009) apud Hyman (1967) pode assumir papel importante em 

estudos quantitativo-descritivos por ser um método de colher informações diretamente das 

pessoas a respeito de seus pontos de vista sobre um determinado assunto. A técnica mais 

conhecida para se trabalhar neste sentido é o método de survey de pesquisa, que poder ser 

descrito como a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, por meio 

de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário. 
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A coleta de dados complementam os autores, geralmente é realizada nesses estudos 

por questionários e entrevistas na qual se apresentam variáveis distintas e relevantes para 

pesquisa, que em analise é geralmente representada por tabelas e gráficos. 

No que diz respeito à pesquisa qualitativa, no entender de Richardson (1989) parte-se 

do princípio de que nela trabalham-se predominantemente com dados qualitativos, isto é, a 

informação coletada pelo pesquisador não expressada em números, ou então os números e as 

conclusões neles baseadas representam um papel menor na análise.  

Nesse sentido, nas categorias dois (por meio de relatos espontâneos dos participantes) 

e três (por meio de apontamentos para as perguntas abertas) buscou-se identificar, sob o ponto 

de vista dos participantes da pesquisa, quais são os aspectos fundamentais devem conter os 

Ambientes Virtuais de forma que favoreçam a colaboração e a construção coletiva de 

conhecimento.  

Os estudos qualitativos segundo Richardson (1989), não têm um significado preciso 

em quaisquer das áreas onde sejam utilizados. Para algumas pessoas, todos os estudos de 

campo são necessariamente qualitativos, pois se identificam com a observação participante. 

Dentro de tal conceito amplo, com base em Bodgan e Biklen (1994), o enfoque na 

abordagem qualitativa foi baseado no recolhimento de dados em forma de observações, 

palavras, opiniões e relatos. 

Diehl (2004) ressalta que mais do que tais métodos, interessam-nos as características 

básicas da pesquisa qualitativa. Sem pretender esgotá-las, pode-se dizer que incluem um foco 

na interpretação ao invés de na quantificação: geralmente, o pesquisador qualitativo está 

interessado na interpretação que os próprios participantes têm da situação em estudo, com 

ênfase na subjetividade e olhar para o contexto. A investigação qualitativa é a que melhor se 

coaduna ao reconhecimento de situações particulares, grupos específicos e universos 

simbólicos. 

 

A pesquisa qualitativa trabalha o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Este conjunto de fenômenos 

humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 

distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 

dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. O universo 

da produção humana que pode ser resumido no mundo das relações, das 

representações e da intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa dificilmente 

pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos (MINAYO, 2012, p.21). 

 

A integração dos dados quantitativos com os dados qualitativos, segundo Minayo 

(2012) não é negada, pelo contrário, é estimulada, uma vez que relações entre abordagens 
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qualitativas e quantitativas demonstram que as duas metodologias não são incompatíveis e 

podem ser integradas em um mesmo estudo. 

 

 

4.5 Etapas de Pesquisa 

 

 

Considerando-se que a finalidade desta pesquisa é apurar a percepção dos educadores 

quanto às estratégias pedagógicas que favoreçam o compartilhamento de informações e a 

construção coletiva de conhecimentos em ambientes virtuais de aprendizagem, a realização 

deste estudo percorreu-se as seguintes etapas: 

 

a) Estudo dos referenciais Institucionais do Sesc com a finalidade de compreender 

sua missão perante a sociedade e sua ação educativa; 

b) Levantamento bibliográfico; 

c) Escolha, dentre as ações de formação continuada da programação de 2014, qual 

realizar-se a o estudo de caso; 

d) Estudo do referencial teórico e assuntos relacionados à temática, por meio de 

leitura de livros, participação em congressos, eventos e grupos de pesquisa; 

e) Organização do projeto didático e objetivos da ação de capacitação “As Interfaces 

da Cultura no Currículo da EJA”; 

f) Definição das estratégias pedagógicas utilizadas no ambiente virtual de 

aprendizagem durante o curso e de que forma estas apoiariam / complementariam 

as aulas proferidas por videoconferência; 

g) Definição dos dados obtidos durante a realização do curso que serão considerados 

na pesquisa; 

h) Definição da técnica de coleta de dados após a realização do curso; 

i) Convite ao público-alvo a responder a pesquisa eletrônica; 

j) Aplicação da técnica de coleta de dados; 

k) Análise dos resultados, tanto da pesquisa eletrônica, quanto dos demais dados  ; 

l) Considerações acerca do estudo. 
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4.6 Resultados 

 

 

Para fins de exposição, dividiu-se a apresentação dos resultados em três categorias.  

Iniciaremos com a caracterização do grupo pesquisado, ou seja, o perfil dos respondentes. A 

segunda categoria relaciona-se diretamente com os objetivos delineados para a pesquisa e 

com esse propósito buscou-se verificar se as técnicas pedagógicas realizadas no ambiente 

virtual bem como a dinâmica do curso influenciaram no aprendizado dos participantes. Por 

fim, na terceira categoria buscou-se identificar os aspectos favoráveis para a colaboração em 

ambientes virtuais. 

Para analisar o conteúdo da pesquisa procurou-se, sempre que possível, estabelecer 

diálogo entre a base teórica apresentada nos capítulos precedentes, a percepção dos 

educadores e a inferência do pesquisador, norteando-se nos objetivos da pesquisa. 

 

A análise de dados é o processo de busca e de organização sistemático de 

transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que foram sendo 

acumulados, com o objetivo de aumentar a sua própria compreensão desses mesmos 

materiais e de lhe permitir apresentar a outras pessoas aquilo que encontrou 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 205). 

 

 

4.6.1 Perfil da amostra 

 

 

Na categoria de análise 1 objetivou-se conhecer o perfil da amostra quanto ao: gênero, 

faixa etária, cargos exercidos, relação empregatícia com o Sesc, Departamento Regional 

(Estado) e cidade, nível de escolaridade e formação na graduação, conforme apresenta-se na 

sequência: 

Participaram da pesquisa 53 educadores que atuam na Educação de Jovens e Adultos, 

dos quais, ao serem perguntados quanto ao gênero 05 se declaram do sexo masculino e 48 do 

sexo feminino, o que se evidencia no gráfico 1. Havia ainda a alternativa prefiro não informar, 

que não foi escolhida por nenhum dos respondentes. Os números constatam a predominância 

da atuação de mulheres no âmbito da Educação. 
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 Gráfico 1 – Gênero dos participantes da pesquisa eletrônica 

Masculino
9%

Feminino
91%

 
Nota: A amostra representa 57% do universo pesquisado.  

Fonte: a autora (2015) 

 

 

No Gráfico 2 apresentam-se as faixas etárias da amostra. Percebe-se, pelos números 

apurados, maior concentração na faixa etária situada entre 33 e 43 anos. Não houve respostas 

para pessoas com até 21 anos de idade e nem acima dos 66 anos. 

 

Gráfico 2 – Faixas etárias da amostra 

 

Fonte – A autora (2015) 

 

Na tabela 5 percebe-se que embora os cargos exercidos pela amostra sejam em sua 

maioria, professor, coordenador pedagógico e orientador educacional, a amostra também é 

representada por profissionais que ocupam outros cargos. 
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Tabela 5 – Cargos exercidos pela amostra  

Cargo Total % 

Professor 14 26,4% 

Coordenador Pedagógico 13 24,5% 

Orientador Educacional 12 22,6% 

Administrativo (Analista, Supervisor ou Encarregado) 5 9,4% 

Gestor Escolar 3 5,7% 

Supervisor Escolar 2 3,8% 

Técnico de Atividades 1 1,9% 

Analista Educacional 1 1,9% 

Gerente ou Diretor de Educação 1 1,9% 

Analista de Programas Sociais 1 1,9% 

Total 53 100% 

Nota: Os cargos apresentados referem-se aos exercidos no Sesc. 

Fonte: A autora (2015)  

 

Quando questionados em relação ao tipo de vínculo que possuem com o Sesc, 52 

respondentes disseram serem funcionários e 01 apontou como resposta estagiário/ 

terceirizado. Os dados demonstram que a amostra é representada predominantemente por 

funcionários com vínculo empregatício com o Sesc, o que pode ser verificado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Relação empregatícia com o Sesc 

 
Fonte: A autora (2015)  

 

Na pergunta correspondente ao Departamento Regional (Estado) no qual atua cada 

educador, obtiveram-se as seguintes respostas: Acre 1, Alagoas 3, Amazonas 5, Amapá 2, 

Ceará 8, Distrito Federal 1, Maranhão 2, Mato Grosso do Sul 2, Paraná 7, Piauí 5, Rio Grande 

do Norte 6, Rondônia 1, Roraima 3, Santa Catarina 4, Sergipe 1 e Tocantins 3.  As respostas 

são oriundas de 41 diferentes cidades desses estados, o que demonstra que não houve 
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concentração de respostas advindas de determinada região, conforme pode verificar-se no 

ANEXO A. 

Cabe registrar que entre os Departamentos Regionais convidados a participarem da 

pesquisa, não obtivemos respostas dos seguintes Estados: Bahia, Mato Grosso, Paraíba e 

Pernambuco. 

Quanto ao nível de escolaridade, no gráfico 4 evidencia-se que a grande maioria 

possui no mínimo pós-graduação incompleta, o que infere-se que a amostra investe em sua 

formação continuada. Não houve respostas para ensino superior completo e ensino médio. 

 

 

Gráfico 4 – Nível de escolaridade  

 
Fonte: A autora (2015)  

 

Em relação ao questionamento sobre qual é a formação de graduação que a amostra 

possui, Pedagogia foi a opção assinalada por 47 respondentes, que representam 88,7% da 

amostra e constata-se sobre essa resposta a predominância da atuação de pedagogos na 

Educação de Jovens e Adultos. Entretanto, ainda que com pouca representatividade, outras 

formações como Letras, Matemática, Física, Normal Superior e Administração também foram 

apontadas nas respostas, conforme se demonstra no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Curso de formação de graduação 

 
Fonte: A autora (2015)  

 

 

 

4.6.2 Influências no Aprendizado 

 

 

Semanalmente entre os meses de julho e agosto de 2014 ocorreu a ação de capacitação 

técnica intitulada “As interfaces da cultura no currículo da EJA”, veiculada por 

videoconferência (que é a mídia adotada como estratégica na formação continuada do Sesc, 

conforme exposto no capítulo 1 deste estudo). No entanto, considerando-se a diversidade de 

cultural do Brasil, representada no âmbito deste curso pelos Departamentos Regionais que 

possuem a atividade EJA, realizou-se a experiência do uso do ambiente virtual de 

aprendizagem para que os participantes, mediante pergunta norteadora denominada 

“encomenda”
12

, enviassem materiais para serem mostrados em aula e comentassem a respeito 

dos assuntos tratados. Embora a videoconferência seja uma mídia de EaD, suas sessões no 

Sesc acontecem em tempo real, tornando-a uma ferramenta síncrona. Diante disso, um dos 

                                                      
12

 As encomendas foram estratégias definidas em conjunto na etapa de planejamento do curso, da qual 

participaram os representantes do Sesc: esta pesquisadora, que atua  na área de Formação Continuada,  

Rosilene Almeida, Rosa Nascimento e Lenise Barroso que atuam na Gerência de Educação, todos no papel de 

coordenação  e organização da ação,  e as assessoras externas Mirian Celeste e Gisa Picosque que conduziram 

aulas e participaram também da etapa do planejamento. Tal estratégia objetivou a obtenção de dados da 

realidade dos participantes e com isso estimular, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem a 

colaboração e a troca de experiências e conhecimentos, ou seja, um espaço no qual poderiam falar e expor suas 

práticas e conhecer a dos demais educadores. 
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aspectos inovadores para esse grupo foi a possibilidade assíncrona de diálogo e troca de 

experiências e reflexão sobre a prática. 

Como atividades prévias às aulas, foram feitas as “encomendas” apresentadas na 

sequência, tendo o ambiente virtual como espaço para postagem de forma que todos 

pudessem visualizar, comentar e perguntar mais a respeito do que estavam observando. O 

material foi analisado pelos professores que conduziram a ação de capacitação e apresentado 

“nas aulas por videoconferência”, para ilustrar o conteúdo exposto com a realidade dos 

participantes, aproximando desta forma a teoria da prática. Ressalta-se, que boa parte das 

postagens trata-se de fotografias e vídeos produzidos pelos educadores, o que de certa forma 

os identifica, e por isso optamos em não expor esse material neste estudo, entretanto o 

material encontra-se disponível a consulta dos interessados. 

 

 Encomenda 1:  Criar um único slide em Power point a partir de coleta de paisagens 

sonoras ou visuais do entorno da escola.  

 Encomenda 2: Trazer um único slide em Power Point, algo visual ou sonoro da cultura 

local.  

 Encomenda 3: Inserir em um único slide, em Power Point, uma foto de sua casa. (pode 

ser do lado de fora, por dentro, de um cômodo, de uma parte da casa, de um objeto....). 

 Encomenda 4: Trazer em dois slides algum projeto que tenha sido realizado com seus 

alunos. O primeiro slide deve conter: tema, objetivo, com quais linguagens trabalhou e 

se foi interdisciplinar. O segundo slide apontar quais foram as atividades 

desenvolvidas. 

Diante do exposto, nesta categoria de análise, buscou-se identificar se as atividades 

propostas no ambiente virtual influenciaram no aprendizado. Nesse sentido apresentam-se 

nessa ordem: comentários espontâneos advindos dos participantes durante e ao final do curso, 

recebidos por e-mail, pelo chat da videoconferência, nos fóruns de discussão do Ambiente 

Virtual, ou seja, relatos espontâneos sem que os participantes soubessem que a proposta no 

AVA no referido curso estava sendo objeto de estudo, bem como os resultados das perguntas 

fechadas desta categoria de análise obtidos por meio da pesquisa eletrônica (Google Forms) 

da qual dos 93 educadores convidados a participar, 53 responderam. 

Para melhor compreensão, dividiram-se as respostas em subcategorias. Na sequência 

expõem-se os comentários relativos às influências que a capacitação trouxe para a prática 

pedagógica. Percebe-se nos comentários de C1, C4, C5 e C10 que solicitar as encomendas foi 
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fundamental para aproximar o conteúdo exposto de suas práticas e que consequentemente 

favoreceu a compreensão dos assuntos tratados e reflexão crítica. 

 

“A capacitação foi bastante proveitosa, pois mesmo distante os temas abordados nos 

esclareceu muitas dúvidas que surgiram como debates para enriquecer nosso trabalho. 

Está de parabéns toda a equipe!” (C1). 

 

“O Curso foi de grande relevância para a nossa formação continuada, muito contribuiu 

com a nossa prática em sala de aula” (C4). 

 

“Houve conexão com a realidade em sala de aula e na vida do aluno, dentro e fora da 

escola, valorizando a cultura local, as lembranças, a vivência, a coletividade, 

sonoridades, a afetividade em geral, a visualidade, cultura popular, erudita e de massa. 

Fazendo com que cada participante repense a sua pratica, não só para encontrar 

“erros”, mas também os acertos e a partir disso reorganizar o seu trabalho” (C5). 

 

“A estratégia de solicitar as atividades do cotidiano do Projeto Sesc Ler foi excelente, 

contribuindo para uma reflexão minuciosa das práticas desenvolvidas. Parabéns! 

(C10). 

 

O processo de reflexão crítica segundo Freire (1980) parte da premissa que uma 

formação crítica deve conduzir ao desenvolvimento de cidadãos que sejam capazes de 

analisar suas realidades social, histórica e cultural, criando possibilidades para transformá-la, 

dirigindo alunos e professores a uma maior autonomia e emancipação. Numa visão 

Vygotskiana (1998), seria o sujeito modificando o seu meio social, ao mesmo tempo em que é 

mudado por ele. 

 

Nota-se nos comentários apresentados na sequência, que a troca e compartilhamento 

de experiências no ambiente virtual foi um fator considerado bastante relevante para os 

participantes e que contribuiu para o aprendizado, conforme relatado por C2, C6, C9, C11, 

C12, C13 e C14. 

 

“A dinâmica do curso nos trouxe bastante conhecimento e a troca de experiências com 

os demais participantes foi de imensa importância para todos. Só achei a carga horária 
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pouco curta devido ao tema ser muito interessante e abrangente, então penso que com 

um tempo maior as trocas seriam ainda mais ricas” (C2). 

 

“Estão de parabéns pelo o compartilhamento de experiência, abrindo novas ideias para 

nos professores” (C6). 

 

“No geral o curso foi excelente, nos trouxe mais conhecimentos com relação a prática 

na Educação de Jovens e Adultos, as trocas de experiências foram bastante ricas” 

(C9). 

 

“A ideia do ambiente virtual foi o máximo, através das encomendas a gente se sentia 

integrante da mesma equipe, foram muito boas as trocas de experiências. 

Que este ambiente virtual de aprendizagem continue nas outras vídeos” (C11). 

 

“O diferencial foi possibilitar o ambiente virtual para interagir com outros regionais e 

outras experiências” (C12). 

 

“O ambiente virtual deu um suporte positivo para a troca de experiências” (C13). 

 

“Foi muito importante a participação de cada um através do ambiente virtual com sua 

encomenda, pois assim pudemos socializar experiências positivas dos nossos colegas e 

colaborar com a dinâmica do curso, portanto, sugiro que continue com essa dinâmica 

do ambiente virtual” (C14). 

 

“[...] A capacitação "As Interfaces da Cultura no 

currículo de EJA" está excelente. Melhor ainda é a possibilidade de 

debatermos de forma mais profunda, no Ambiente Virtual da Rede, as 

implicações da cultura no currículo escolar, sobretudo na Educação de 

Jovens e Adultos. Através do ambiente percebemos o quão o Brasil é o país 

da diversidade e da multiplicidade onde suas riquezas culturais são fatores 

indissociáveis da convivência humana entre os povos e regiões brasileiros” (C15). 

 

Com base em Vygotsky (1998) o desenvolvimento humano dá-se a partir de relação de 

trocas entre parceiros sociais, por meio de processos de interação e mediação. A educação 
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deve proporcionar um ambiente propício ao diálogo, desta forma evidencia-se a importância 

de os sujeitos trabalharem de forma coletiva e cooperativa, pois neste tipo de atividade 

expõem-se dialogicamente conhecimentos já apreendidos  e abrem-se possibilidades de 

construção de  novas aprendizagens. 

Já na perspectiva piagetiana (1995) a construção de conhecimentos envolve 

diferenciações ou variações extrínsecas, que são conduzidas do exterior por abstrações 

empíricas. 

 

No que diz respeito ao formato do curso, esse foi um fator apontado pelos 

participantes C3, C7 e C8 que influenciou positivamente para a dinâmica da ação. 

 

“O formato foi excelente, porém as datas foram muito próximas e não consegui 

acompanhar na totalidade. Acredito que por conta das encomendas as aulas não 

podiam ser muito distantes, mas gostei muito do formato” (C3). 

 

“Adorei o curso, as encomendas deixaram o curso dinâmico” (C7). 

 

“Parabéns pelo formato do curso. As encomendas foram fundamentais para aproximar 

participantes das assessorias externas (professores) e vice versa. Excelente!” (C8). 

 

Em termos pedagógicos [...], é importante organizar um planejamento de ensino 

coerente com a realidade do público-alvo, a fim de atrair o público, evitando-se os erros de 

transpor uma aula presencial no espaço virtual. Behar et al. (2003, p.45). 

 

A experiência no ambiente virtual fora realizada em caráter experimental e por essa 

razão, para fins de emissão de declaração de participação, considerou-se a frequência nas 

sessões de videoconferência. Nesse sentido, na pesquisa eletrônica perguntou-se quanto à 

participação nas atividades disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, conforme 

se demonstra no gráfico 6. Acrescentando-se a esses dados o fato de, 50 dos 53 respondentes 

já haviam participado de ações de formação continuada por videoconferência e puderam, 

mesmo que não perguntados diretamente a esse respeito, comparar quanto aos ganhos com a 

adoção do AVA. 
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Gráfico 6 – Acessos ao Ambiente Virtual 

 
Legenda: O gráfico 6 refere-se ao quantitativo de participantes da amostra que acessaram o 

ambiente virtual durante o curso  

Fonte: A autora (2015)  

 

 

Todos os 44 participantes, quando perguntados se as atividades no ambiente virtual 

influenciaram no aprendizado responderam que sim.  

A pergunta seguinte solicitava que os participantes indicassem a opção que melhor 

representava o interesse e aprendizado durante o curso em relação ao uso em aula 

(videoconferência) das postagens feitas previamente pelos participantes do curso no ambiente 

virtual de aprendizagem. Os resultados apresentam-se no gráfico 7 e apontam que, para a 

grande maioria da amostra (93%) o material produzido e disponibilizado previamente pelos 

alunos (encomendas) para uso na exposição do professor foram relevantes ou muito 

relevantes, ou seja, contribuíram para o aprendizado significativo e para despertar interesse 

em participar do curso. A opção medianamente relevante foi apontada por 3 respondentes, o 

que representa 7% da amostra. Ressalta-se, que havia também como opções de respostas 

irrelevante e pouco relevante, entretanto, não houve apontamento para essas alternativas. 
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Gráfico 7 – Grau de interesse e aprendizado 

 
Fonte: A autora (2015)  

 

Ao serem questionados quanto ao grau de importância do contato com os 

Departamentos Regionais para despertar interesse a busca de novos conhecimentos durante o 

curso, obteve-se as seguintes respostas, apresentadas no gráfico 8. As respostas reforçam o 

entendimento de Vygotsky (1989) que o desenvolvimento cognitivo se dá por meio da 

interação do sujeito com outros indivíduos e com o meio, ou seja: o sujeito é interativo e 

elabora seus conhecimentos sobre os objetos, em um processo mediado pelo outro. O 

conhecimento tem gênese nas relações sociais, sendo produzido na intersubjetividade e 

marcado por condições culturais, sociais e históricas. 

 

Gráfico 8 – Importância do contato com os Regionais 

 
Legenda: A importância que o contato com os profissionais de outros 

Departamentos Regionais (Estados) teve para a busca de novos 

conhecimentos durante o curso. 

Fonte: A autora (2015)  
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Perguntou-se aos nove participantes, as razões pelas quais não acessaram o ambiente 

virtual. As respostas apresentadas na tabela 6 apontam que a dificuldade de acesso à internet e 

a habilidade no uso de plataformas digitais ainda são realidade tratando-se de um país com as 

características múltiplas como o Brasil. 

 

Tabela 6 – Razões por não ter acessado o Ambiente Virtual 

Cargo Total % 

Não tenho Fácil acesso a internet 5 55,6% 

Não sei usar a plataforma de aprendizagem online 4 44,4% 

Falta de tempo 3 33,3% 

Estava em outra atividade na escola 5 22,2% 

Total 9* 100*% 

Nota: * Os participantes puderam atribuir mais de uma resposta  

Fonte: A autora (2015)  

 

 

4.6.3 Aspectos favoráveis à colaboração em AVAs 

 

 

Não podemos propor atividades pedagógicas sem nos dedicarmos em ouvir de que 

forma aprende-se melhor. Por isso, iniciamos a categoria 3 de análise com esse 

questionamento. Na primeira pergunta, apresentaram-se oito opções de respostas, entre as 

quais, os respondentes puderam escolher duas. 

Para melhor compreensão da representatividade de cada uma das opções, adotou-se 

calcular o percentual sobre o total da amostra. Nesse sentido, opção mais escolhida para o 

questionamento de que forma você aprende melhor, com 26 respostas foi “lendo 

informações”. Diante do exposto, que pode ser verificado no gráfico 9, infere-se que, mesmo 

muitos indícios apontarem para o aprendizado por meio de convívio social, assertiva com a 

qual esta pesquisa se coaduna, não se pode deixar de levar em consideração o que preconiza 

Piaget (1995) que o sujeito exerce um papel ativo na construção de seu conhecimento, que por 

vezes é necessária sua interação com meio (nesse caso a informação) para que ocorra o 

processo de cognição e com o que preconiza Vygotsky (1989) sobre a importância da 

linguagem no plano das relações sociais e o sujeito se constrói a partir delas. 

Ressalta-se que conforme fora apresentado no capítulo 3 na exposição dos resultados 

do Censo EaD BR 2013, 91,6% das empresas pesquisadas naquele estudo disponibilizam 
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material escrito aos alunos e destes 58,7% os recebe em forma impressa. Esse aspecto denota 

que é preciso um olhar mais direcionado quanto à formatação desses conteúdos escritos de 

forma que o AVA não seja apenas o local no qual os alunos baixem o material, sem navegar 

por suas ferramentas e interagir com pessoas, mediados pela tecnologia.  

Ainda referindo-nos ao gráfico 9,  45,3% dos respondentes apontaram que aprendem 

melhor sendo provocados a pesquisar, sendo esta a segunda opção mais assinalada.  Já 39,6% 

informaram que aprendem melhor fazendo com outras pessoas algo que lhes foi solicitado.   

 

 

Gráfico 9 – De que forma aprende melhor 

 
Nota: Cada participante atribuiu duas respostas  

Fonte: A autora (2015)  

 

As TIC oferecem uma gama de opções para planejar atividades pedagógicas 

colaborativas em grupo. Navegando no Ciberspaço é possível pesquisar e obter informações 

sobre qualquer assunto, instigando a curiosidade de encontrar novos conhecimentos a cada 

descoberta (Lévy, 1999). No sentido de estabelecer o contato entre os participantes, pode-se, 

por exemplo, solicitar trabalhos em grupo, usando ferramentas de colaboração como Wiki, 

Google Drive, que são as mais difundidas ou até mesmo, para grupos com pouca habilidade 

no uso das TIC, a colaboração entre os sujeitos pode ocorrer por e-mail. 

Quando perguntados sobre quais atividades mais favorecem a aprendizagem, foram 

apresentadas dez opções de resposta entre as quais poderiam ser escolhidas três alternativas. 

A maioria (69,8%) respondeu discussões e debates virtuais, de acordo com os dados que se 
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apresentam no gráfico 10. Conforme apontado no Censo EaD.BR 2013 (tabela 4 no capítulo 

3), o fórum de discussão é o recurso mais utilizado no AVA. Salienta-se, entretanto, que 

conforme se observou com a experiência realizada neste estudo, perguntas próximas à 

realidade dos estudantes online são favoráveis para despertar o interesse na participação nessa 

atividade. 

 

Gráfico 10 – Atividades que mais favorecem a aprendizagem 

 
Nota: Cada participante atribuiu três respostas  

Fonte: A autora (2015)  

 

A parte qualitativa deste estudo aplicada por meio da pesquisa eletrônica deu-se em 

torno de duas questões considerando a prática docente como significância que nos sirvam para 

a reflexão na proposição de técnicas pedagógicas nos AVA.  

Primeira questão: que aspectos você considera importantes em um ambiente virtual 

para promover a aprendizagem colaborativa?  

Para fins de melhor compreensão na exposição, ainda que outros aspectos sejam 

sinalizados no mesmo tópico, dividiram-se as respostas por “blocos” de assuntos centrais, 

dialogados com o referencial teórico que os fundamenta. Nesse sentido, “passa-se a palavra” 

para eles, os educadores! 
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Interatividade e troca de experiências 

 

“A interação entre os participantes a partir de um tema gerador e textos 

complementares para discussão e elaboração de trabalhos coletivos” (P1). 

 

“A interatividade é bastante relevante para a troca de experiências no âmbito 

educacional, favorecendo a ampliação dos conhecimentos” (P2). 

 

 “São interessantes os assuntos sistematizados através de discussões e debates que 

envolvem o público” (P10).  

 

“Integração, envolvimento e o desejo de firmar propostas semelhantes a todos” (P11). 

 

“Interação e as diversidades textuais bem como as experiências dos lugares 

apresentados e o diálogo” (P3). 

 

“Interação e troca de diferentes realidades” (P6). 

 

 “A troca de experiências entre os participantes” (P7). 

 

“A interação com outras realidades de vários estados, nos proporciona uma visão 

global de como entender determinados assuntos que contribuam para a aprendizagem 

colaborativa interativa e que favorecem a otimização do conhecimento” (P9). 

 

“O ambiente Moodle possibilita e oportuniza os colaboradores interagirem com outras 

pessoas conhecendo suas culturas, defendendo também a construção de ideias e 

conhecimentos em grupos sociais criando assim, um elo de compartilhamento, de 

construções, de significados” (P4). 

 

“A interação pela integração com outras tecnologias” (P14). 

 

“O uso das tecnologias da informação e comunicação permite participação em 

formação continuada com interações e trocas que ficam documentadas e podem ser 

retomadas, não se perdem como no discurso oral” (P17). 
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“A troca de informações com os outros participantes permite que haja o aprendizado 

de novos saberes. Permite que tenhamos novas ideias em vista a melhorar algo que já 

está sendo aplicado, por exemplo. A interação é muito importante para o aprendizado” 

(P18). 

 

“Considero importante num ambiente AVA a facilidade de acesso, a continuidade dos 

estudos presenciais (caso haja estudos presenciais) e atividades de interação entre 

professores e alunos. É ainda importante que o ambiente disponibilize material escrito 

e áudio visual para ser baixado e acompanhado pelo aluno, como também sugestões de 

bibliografias” (P19). 

 

“Vejo como relevância a autonomia do aluno, pois este determina seu horário de 

estudo, bem como a interação entre os participantes do ambiente virtual, fazendo com 

que o aprendizado aconteça sem que se faça necessário determinar horários para tal. 

Outro ponto facilitador é o de estarmos interligados sem necessariamente ocuparmos o 

mesmo local, podemos interagir através de chats ou fóruns compartilhando nossos 

saberes em tempo real” (P22). 

 

“A possibilidade de interatividade (online) no decorrer do curso oferecido com 

postagens de exercícios e troca de ideias” (P36). 

 

“As trocas de informações e apresentações através de imagens de uma unidade para 

outra (cidade para outra) onde se pode promover uma excelente aprendizagem” (P37). 

 

As relações sociais que baseiam os processos individuais estão pautadas na interação e 

são caracterizadas pela alternância de tensões e equilíbrios. Elas podem produzir 

aproximação, cooperação, acomodação e assimilação. Dessa forma, segundo Vygotsky, 

(1998), “o homem constrói sua individualidade [...], nos tornamos nós mesmos através dos 

outros”. A personalidade se faz pela sociedade ou na vida social, em um trabalho que implica 

o trabalho interno do ser humano para se unificar aos outros e dele distinguir-se, assumindo 

papel mais ou menos diverso daqueles desempenhados pelos demais membros do grupo 

(GOE, 2000). 

Etimologicamente o termo interação (inter + ação) inclui os conceitos de 

reciprocidade, de contato e encontro que provoca mudanças nos elementos participantes. A 
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interação pode ser constituir em nível intrapessoal ou interpessoal. No primeiro nível, a 

interação acontece quando se busca o conhecimento anterior para reformulá-lo ou 

compreender o novo. No segundo, é considerada a relação sujeito que está interagindo com o 

objeto de conhecimento e vice-versa. (PIAGET, 1973). 

 

Considerar a realidade do sujeito 

 

“Um dos aspectos mais importantes em um ambiente virtual é conhecer e obter 

informações das experiências dos demais participantes. Acredito que um dos meios de 

aprendizagem, seja ele virtual ou física, em sala de aula etc, seja a partilha das 

experiências de vida de cada aluno, de cada professor e participante. Isso estimula 

todos, nos motiva para tornarmos boas pessoas e bons educadores” (P5). 

 

“A interação entre os participantes; socialização de práticas exitosas e atividades 

(questionários), que levem o participante a ler os textos disponibilizados para que 

possa executar a atividade” (P29). 

 

“A utilização de "encomendas" como forma de fixar o conteúdo e também como 

motivação para a participação e integração dos participantes” (P25). 

 

Paulo Freire considera que o docente não deve se limitar ao ensinamento dos 

conteúdos, mas, sobretudo, ensinar a pensar, pois “pensar é não estarmos demasiadamente 

certos de nossas certezas”. (FREIRE, 2011, P. 29). O respeito aos saberes dos alunos, 

advindos das experiências anteriores à sala de aula, bem como suas realidades e necessidades 

é fundamental ao processo de ensino e de aprendizagem. O pensar de maneira adequada 

permite aos discentes se colocarem como sujeitos históricos, de modo a se conhecerem bem 

como ao mundo em que se inserem intervindo sobre o mesmo, ou seja, aprende-se a partir dos 

conhecimentos existentes e daqueles que serão ressignificados mais adiante. 

 

Leituras e perguntas relevantes 

 

“Equipamentos audiovisuais em perfeitas condições. Temas relevantes; materiais para 

leituras prévias e silêncio no ambiente” (P13). 
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“Disponibilidade de tempo; bons textos; boas perguntas e momentos de interação com 

os demais” (P 20). 

 

“Eu acho que os fóruns de discussão nem sempre têm perguntas norteadoras 

interessantes, que fomentem o debate, então, no meu ponto de vista, se as perguntas 

fossem formuladas pelos participantes, a possibilidade de estarem mais próximas da 

nossa realidade seria maior e consequentemente, despertariam maior interesse na 

participação” (P 21). 

 

“Conteúdos disponibilizados como textos, vídeos, exercícios e tarefas; 

Trabalhos em grupo, discussões e debates com temas interessantes” (P38). 

 

 “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção” (FREIRE, 2011, P. 23). O docente deve buscar formas de 

transmitir o conhecimento buscando proporcionar ao discente a compreensão e relevância do 

que foi exposto e, a partir daí, permitir que o mesmo dê um novo sentido, quer dizer, a ideia é 

não dar respostas prontas, mas criar possibilidades, abrir oportunidades de indagações e 

sugestões, de raciocínio, de opiniões diversas etc. Jamais impedir as interações, as opiniões, 

os erros e os acertos, isto é, todos esses elementos permitirão que ao aluno aquisição de 

conhecimento e continue a buscá-lo de forma autônoma e prazerosa.  

 

Reflexão crítica e resolução de problemas 

 

“Ao mesmo tempo em que disponibilizar o conteúdo é importante, fazer com que a 

gente reflita em relação a ele também é, por isso, atividades que contemplem a 

pesquisa e a solução de problemas são, a meu ver, bastante propícias a uma 

aprendizagem colaborativa” (P15). 

 

“Espaço de diálogo entre os participantes, vídeo aulas dinâmicas com recursos 

audiovisuais, mediação de profissional habilidoso na leitura das opiniões e problemas 

e com boa habilidade para conectá-los ao nosso fazer” (P8). 
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“Que a sala de fórum seja rica em discussões acerca dos assuntos abordados no 

decorrer da semana. Que haja artigos que enriqueçam a referida abordagem e que 

estejam disponíveis links para acessá-los de forma mais rápida e eficaz” (P12). 

 

“Atividades que ao mesmo tempo em que exigem de nós conhecimentos teóricos, nos 

levem a refletir sobre a nossa prática. No contato com outros educadores temos a 

oportunidade de conhecermos outras realidades e ampliar nossa gama de 

conhecimentos. Participar dos cursos fica mais interessante” (P28). 

 

Para Vygotsky (1989), a formação de conceitos é o resultado de uma atividade 

complexa em que todas as funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o processo 

não pode ser reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à inferência ou às 

tendências determinantes. Todas são indispensáveis, porém insuficientes sem o uso do signo, 

ou a palavra, como meio pelo qual conduzimos as nossas operações mentais, controlamos o 

seu curso e as canalizamos em direção à solução de um problema.  

 

Flexibilidade de Tempo 

 

“A grande possibilidade de flexibilidade de tempo e espaço; 

Como a maior parte das ações nos AVAS são de escrita, postagens de vídeos ou 

imagens, acredita-se que se abre espaço para os participantes praticarem estas ações 

com maior afinco, já que o material cultural produzido estará postado para um grande 

público e, com isso se formando tecnologicamente” (P16). 

 

“Vejo como relevância a autonomia do aluno, pois este determina seu horário de 

estudo, bem como a interação entre os participantes do ambiente virtual, fazendo com 

que o aprendizado aconteça sem que se faça necessário determinar horários para tal. 

Outro ponto facilitador é o de estarmos interligados sem necessariamente ocuparmos o 

mesmo local, podemos interagir através de chats ou fóruns compartilhando nossos 

saberes em tempo real” (P40). 

 

Costuma-se atribuir à modalidade de Educação à Distância o status de educação 

flexível. No entanto, é importante chamar a atenção o fato que a EaD pode flexibilizar, sim, o 

tempo e o local da aprendizagem, mas é necessário, para seu sucesso, organização do tempo, 
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planejamento do que se faz ou será feito nos estudos. Silva (2003) salienta que a 

independência no tempo não significa atemporalidade, trata-se, segundo o autor, de 

“flexibilidade” de tempo.  

 

Redução de distâncias (fazendo os sujeitos sentirem-se fisicamente próximos) 

 

“Os recursos tecnológicos disponíveis, hoje, diminuem as dificuldades existentes pela 

distância física entre alunos e professores. A tecnologia da informática permite criar 

um ambiente virtual em que alunos e professores sintam-se próximos, contribuindo 

para o aprendizado colaborativo. Além disso, possibilitam o armazenamento, 

distribuição e acesso às informações independente do local” (P23). 

 

“Mesmo no ambiente virtual temos que nos sentir próximos, para isso, todos devem 

participar, compartilhando a sua vivencia, através de vídeos e mensagens” (P33). 

 

“Em primeiro lugar ter internet de qualidade, pois em nossa região (Amazônica) 

estamos ainda na Internet de escada
13

 enquanto outras regiões estão com a 4G; 

Tempo disponível; contar com pessoas que queiram socializar, pois muitos querem 

apenas receber e se esquecem de compartilhar” (P34). 

 

Ao analisar o conjunto de benefícios apresentados pela EAD, observa-se que não 

atingem as pessoas de forma isolada, mas num conjunto, estendendo-se ao nível de qualidade 

educacional do país, proporcionando aos interesses a possibilidade de crescimento e 

desenvolvimento pessoal-profissional e a melhoria da sociedade a qual está inserido. Essa 

forma acaba democratizando o ensino e estendendo a pessoas de diversas localidades a 

oportunidade de crescimento e valorização pessoal. (MORAN, J.M; MASETTO, M.; 

BEHRENS, 2006).  

 

Obedecendo ao critério atribuído à primeira questão qualitativa, apresentam-se na 

sequência os apontamentos conferidos à segunda questão, qual seja: com base na pergunta 

anterior, o que desperta em você o interesse em participar das atividades propostas em um 

curso com mediação tecnológica? 

                                                      
13

 Infere-se que o respondente quis referir-se à internet discada, porém, pelo desconhecimento da autora se é ou 

não uma expressão local, optou-se por mantê-la.  
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Material didático 

 

“O Cuidado no material didático, de forma que seja visualmente atrativo e de fácil 

compreensão” (P15). 

 

Para Behar et al. (2013), os materiais educacionais digitais precisam contemplar 

práticas pedagógicas que propiciem ao usuário a investigação do conteúdo estudado, a criação 

de hipóteses  e a aplicação de estratégias de ação. No entanto, a utilização de recursos digitais 

não é suficiente para ultrapassar o modelo da educação tradicional, nesse sentido, torna-se 

necessária uma reflexão a respeito da concepção pedagógica a ser realizada nesses materiais. 

Ainda segundo as autoras, apud Torrezan (2009), o design pedagógico é uma concepção 

teórica que objetiva orientar a aplicação de recursos digitais em materiais educacionais por 

meio de planejamento técnico, gráfico e pedagógico com o objetivo de possibilitar ao usuário 

uma aprendizagem autônoma, crítica e colaborativa. 

 

Compartilhar experiências / relacionamento interpessoal 

 

“Fico muito feliz em partilhar as experiências vividas em nossa Unidade com os 

participantes das demais unidades do Sesc. Descobrimos sempre um olhar diferente 

sobre o mesmo assunto abordado e assim crescemos cada vez mais. É um aprendizado 

constante. Além de aperfeiçoarmos essa ferramenta tecnológica que vem a cada dia 

contribuindo mais e mais de nós em nosso ambiente de trabalho” (P25). 

 

“Além de trabalharmos com as TIC's, possibilitando cada vez mais nos inteirarmos 

com a evolução da tecnologia, facilita nossa mediação em relação às pessoas, ao 

mundo, às diversas culturas conhecendo assim, novas formas de aprendizagem 

significativa no âmbito educacional, além de estreitarmos os laços independentemente 

da distância” (P4). 

 

“A possibilidade de trocar experiências com pessoas de outros lugares e culturas 

diferentes” (P28). 

 

“A oportunidade de conhecer diferentes experiências e pessoas” (P7). 
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 “Acesso e troca de experiências com profissionais de outras áreas e locais, a fim de 

enriquecer meu repertório e ampliar meu conhecimento sobre diferentes assuntos” 

(P8). 

 

“Acredito que a interação entre as unidades diversifica a aprendizagem. A troca de 

conhecimento de vários ângulos com realidades diferentes acrescenta certa 

acessibilidade à troca de conhecimento” (P9). 

 

“Atividades que possibilitem o fazer junto, trabalhar em conjunto com outras pessoas, 

em interação, sem composição hierarquizada de grupos ou pessoas, em contraposição 

a uma simples troca de informações instruções” (P14). 

 

“A troca de experiência e a possibilidade de adquirir novos saberes” (P18). 

 

“A possibilidade de contato com diferentes pessoas ao mesmo tempo. Cada um com 

sua realidade. Ninguém sabe mais que ninguém. Todos aprendem juntos” (P28). 

 

“A flexibilização do horário e a interação com pessoas de diferentes lugares. Pois já 

realizei alguns cursos nesse formato e foi muito proveitoso. Infelizmente em nosso 

Estado enfrentamos algumas dificuldades quanto ao acesso, os provedores de internet 

são muito ruins e, portanto arquivos com vídeo, filmes, fotos, muita vezes temos 

dificuldade em abrir tais arquivos” (P29). 

 

“Primeiramente, a oportunidade de ampliação de conhecimentos a partir do 

posicionamento dos demais participantes, depois, a possibilidade de expandir o ciclo 

de amizade” (P31). 

 

“Já se fez vários cursos em ambientes virtuais, inclusive uma graduação. O que é mais 

interessante é a possibilidade de estar em qualquer lugar com acesso a internet e 

estudar, produzir e discutir o conhecimento. Pois, com uma vida cada vez mais cheia 

de uma multiplicidade de ações para realizar, a formação, seja ela inicial ou 

continuada” (P16). 
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“A possibilidade de trocar experiências com outros regionais numa forma de 

intercâmbio cultural, pois conhecemos a realidade do Brasil, dos regionais, as 

diferentes formas de conduzir os projetos e divulgar experiências educacionais 

científicas e tecnológicas” (P36). 

 

“Em primeiro lugar, é um novo recurso que está disponível, em segundo nós enquanto 

educadores devemos aproveitar todos os meios que venham contribuir na formação 

para ter novos subsídios a oferecer para o público discente.  Terceiro estamos na era da 

informatização onde mais pessoas se relacionam através da tecnologia, por isso 

quando os formadores e os que acessam a mediação tecnológica para socializar as 

experiências e usam para contribuir, percebe-se que o aprendizado é mais prazeroso 

sem contar que a mediação tecnológica alcança mais pessoas” (P34). 

 

“Temos no Sesc um campo vasto de informações que vai nos ajudar socialmente e 

profissionalmente” (P33). 

 

Em Piaget (1973a) o conceito de aprendizagem colaborativa envolve o fato de o 

indivíduo ser capaz de se descentralizar para produzir alguma coisa em comum, na qual todos 

os envolvidos em um determinado processo possam contribuir.  

As relações humanas, segundo Vygotsky (1989), são as ações e atitudes desenvolvidas 

pelas pessoas e grupos. O comportamento das pessoas é altamente influenciado pelo meio 

ambiente e pelas atitudes e normas informais existentes nos grupos. 

 

Metodologia e estímulo ao debate 

 

“A metodologia do professor e a utilização dos recursos visuais de forma a promover a 

interação entre os participantes de forma criativa e dinâmica” (P1). 

 

“A variedade de informações, as experiências com as demais regiões do Brasil, pois 

cada participante propõe, em suas aulas uma maneira diferenciada para promover o 

aprendizado. O importante também, das mediações tecnológicas é essa integração: 

tanto com o contato físico, quanto o contato tecnológico. Tornam as atividades mais 

dinâmicas” (P5). 
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“Discussões. Proporcionam a aquisição de conhecimento de uma maneira diferente 

que as obtidas por meio de leituras de textos” (P6). 

 

“Gosto de ouvir debates, de filtrar o que poderá ser importante para nossa realidade, 

contextualizando a realidade ou região. Desperta também o tema a ser abordado e 

quem falara sobre ele. Gosto de ouvir a posição dos outros Departamentos Regionais e 

saber a opinião do DN” (P11). 

 

“Os textos propostos, o debate nos fóruns (troca de experiências e de diferentes visões 

do conteúdo) e a dinâmica das atividades (pesquisar, pensar e redigir)” (P12). 

 

“Um assunto que seja interessante e que tenha diversas controvérsias em relação a 

discussões em torno dele” (P26). 

 

“Essas atividades em AVA são tão interessantes quanto no presencial, pois o 

aprendizado é o mesmo basta ter o mesmo interesse e participação” (P27). 

 

No entender de Vygotsky (1989), as mudanças ocorrem pelas forças da natureza e 

pelas relações sociais humanas. Assim, o desenvolvimento intelectual das pessoas ocorre 

pelos estímulos criados pelo ambiente, pela sua participação ativa com o ambiente, pela 

maneira como ele se adapta a esse ambiente e pela forma como ele o apreende. Nesse sentido, 

a sala de aula (virtual ou não), deve ser vista como um local de sistematização do 

conhecimento e o professor, um articulador na construção do saber. A metodologia deve 

privilegiar o processo interativo, no qual todos terão oportunidade de falar, dar sugestões, 

trocar com os colegas, de forma que o aluno se sinta num processo dinâmico de construção, 

que da mesma forma que recebe, contribui para o todo. 

 

Aproximação da teoria com a prática profissional 

 

“Considerando que a internet facilitou o acesso às informações, acho importante que a 

teoria seja apresentada de forma mais próxima à realidade em que trabalhamos” (P30). 
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“Primeiramente um tema associado a minha formação, a construção do conhecimento 

através desse meio de aprendizagem, troca de informações com outros profissionais da 

mesma área e pesquisa sobre temas variados da área” (P32). 

 

Vygotsky (1989) afirma que a aprendizagem tem como suporte o desenvolvimento 

histórico-social do indivíduo, em zonas de desenvolvimento proximal e real, ou seja, na 

distância do que ele já sabe fazer de forma autônoma, e o que precisa da colaboração das 

pessoas do grupo social ao qual está inserido.  

Oliveira; Villard (2005) reforçam a ideia do autor quando afirmam que o processo de 

aprendizagem tem origem na ação do estudante em relação às estruturas antes construídas, seu 

nível de desenvolvimento e conteúdos específicos. Deste modo, a apropriação do 

conhecimento por parte do estudante, deve ser trabalhada de acordo com a abordagem 

pedagógica que reoriente os processos de aprendizagem e permita que o estudante seja capaz 

de estabelecer relações, de lidar com o novo e de promover a evolução das estruturas de 

conhecimento, o que é obtido pela interação com o meio. 

 

 

Novidades e estímulo ao pensamento crítico 

 

“A perspectiva de que acessarei o ambiente e encontrarei novidades ou algo que 

desafie o meu pensamento crítico” (P21). 

 

“Acredito que a mediação tecnológica leva o professor a ser um mediador, muito mais 

que um provocador dos debates e discussões, incentivando o aluno a refletir e pensar 

criticamente sobre os temas discutidos na disciplina. Ou seja, o professor deixa de ser 

um mero transmissor de conhecimento e se torna um mentor dos seus alunos. Assim 

sendo, sinto-me motivada a participar de cursos com mediação tecnológica por 

entender que não terei nenhum prejuízo no tocante à aprendizagem e sim 

conhecimento” (P23). 

 

“As novidades e conteúdos apresentados como também a influencia ao conhecimento 

principalmente por ser mediado e termos a oportunidade de participarmos de 

ambientes virtuais” (P24). 
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Saccol; Schlemmer; Barbosa (2011) apontam que projetos de aprendizagem baseados 

em metodologias problematizadoras se desenvolvem a partir da curiosidade e do interesse dos 

participantes de um curso e são construídos a partir de conflitos e perturbações desses 

participantes, onde identificam-se dúvidas temporárias e certezas provisórias sobre o 

problema a ser investigado. Os sujeitos identificam criticamente e elaboram critérios de 

julgamento sobre a relevância do assunto em relação a determinado contexto e com isso 

possibilitam constantes alterações que ocorrem a partir de processos de autonomia, de 

colaboração e de cooperação entre sujeitos que participam do processo. 

As intervenções do professor prosseguem os autores, devem ocorrer no sentido de 

propiciar a construção do conhecimento, apresentando novas situações de desafio para 

provocar as certezas dos participantes de modo que eles sintam a necessidade de descrever, 

argumentar e coordenar o ponto de vista individual com o das demais pessoas. 

Percebe-se, pelo resultado apresentado, que a questão mais apontada refere-se à 

interatividade, compartilhamento e troca de experiências. Diante do exposto, pode-se inferir 

que os sujeitos reconhecem que no contato com o outro, por meio da linguagem, ampliam-se 

as possibilidades de aprendizagem. A interação social é origem e motor da aprendizagem e do 

desenvolvimento intelectual (VYGOTSKY, 1998). 

Corroborando nesse sentido Comasseto (2006) reforça que a aprendizagem 

colaborativa assistida por computador é uma estratégia educativa em que dois ou mais sujeitos 

constroem seus conhecimentos por meio da discussão, da reflexão, das tomadas de decisão 

conjuntas. Com isso, os recursos das tecnologias atuam como mediadores do processo de 

ensino e de aprendizagem, ou seja: o uso da tecnologia é uma ferramenta para a aprendizagem 

colaborativa que possibilita suporte na comunicação entre indivíduos e grupos, o que só será 

possível com metodologias adequadas para tais propósitos. 

Outra questão que merece destaque é a preparação do material didático na EaD, pois, 

se queremos um ambiente propício ao debate, troca de conhecimentos, construção coletiva de 

conhecimentos, que apresente novidades aos sujeitos e com metodologia adequada aos 

objetivos, a confecção do material didático merece atenção especial e as seguintes perguntas 

devem ser feitas: i) está adequado à proposta metodológica do curso? , ii) considera a 

realidade dos sujeitos envolvidos?, iii) é relevante para a discussão que se quer trazer para o 

grupo?  e iv) possibilita ao aluno o papel de protagonista no processo de construção do 

conhecimento? (NEDER, 2003). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O uso das TIC é uma demanda e uma necessidade no processo de formação humana 

na sociedade em rede. O avanço dessas tecnologias vem repercutindo no modo do agir 

humano, desde a construção do saber até as relações entre o sujeito, educação, sociedade e 

trabalho.  

A busca de alternativas para oferecer educação colaborativa nesse contexto desafia a 

experimentação de possibilidades metodológicas e organizacionais nos processos de ensino e 

de aprendizagem que fortaleçam as iniciativas individuais e coletivas com enfoque nas 

soluções dos problemas do cotidiano. 

Reportando-nos ao objetivo geral no que diz respeito a avaliar a experiência do uso do 

AVA no curso “As Interfaces da Cultura no Currículo da EJA” e ao primeiro objetivo 

específico deste estudo, que é analisar se as atividades propostas no ambiente virtual 

influenciaram no aprendizado durante o curso, os instrumentos de coleta de dados e as 

respostas obtidas na categoria dois aponta-nos que esses objetivos do estudo foram atingidos. 

Destaca-se que levar ao ambiente virtual de aprendizagem atividades que estimularam tanto a 

criatividade e reflexão dos professores quanto as respectivas práticas docentes, considerando a 

realidade na qual estão inseridos, foi um fator determinante para o alcance desses resultados. 

Trazendo a segunda dimensão do objetivo geral “quais aspectos metodológicos são 

fundamentais para que a aprendizagem em ambientes virtuais aconteça colaborativamente, 

favorecendo desta forma, o compartilhamento de informações e a construção coletiva do 

conhecimento” e ao segundo objetivo específico “Identificar as estratégias pedagógicas que 

despertam maior interesse dos participantes”, por meio dos instrumentos de coleta de dados, 

os educadores expuseram em seus comentários aspectos que despertam neles, quando alunos, 

o interesse em participar das ações de formação continuada bem como apontaram que pelo 

contato com o outro é possível conhecer múltiplas realidades e com isso potencializar a 

aprendizagem. As TIC, nesse contexto, oferecem alternativas para que sejam realizadas 

atividades conjuntas, nas quais o resultado será a soma de esforços coletivos. 

Nessa direção, nos guiamos ao o terceiro objetivo específico: “A partir dos dados 

levantados, sugerir atividades que considerem e valorizem a diversidade de conhecimentos e 

culturas, favorecendo a troca de saberes e experiências por meio da colaboração com uso das 

TIC”. Já sabemos o que os alunos esperam de um ambiente colaborativo, com esse olhar, 
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fazem-se os seguintes apontamentos, em complementariedade aos comentários dos 

educadores. 

Fomento ao debate – partindo-se do pressuposto de que ninguém conversa sobre 

aquilo que não lhe desperta interesse, sugere-se que se pergunte aos envolvidos sobre qual 

assunto relacionado ao conteúdo sobre o qual gostariam de discorrer a conversa no fórum de 

discussão ou chat do AVA, inclusive a formulação da questão norteadora pode ser realizada 

em conjunto. Dessa forma, o aspecto de perguntas relevantes seria igualmente contemplado. 

Saccol; Schlemmer; Barbosa (2011) contextualizam que para haver o compartilhamento de 

conhecimentos, ideias e experiências nos fóruns e chats, deve-se exigir dos participantes um 

maior nível de interação. 

Reflexão crítica – propor atividades que considerem a resolução de problemas. Nesse 

caso, formar grupos compostos por sujeitos com características diferentes é salutar para o 

“embate” e consequentemente à reflexão, uma vez que cada um argumentará em “defesa” de 

seu posicionamento.  Com o mesmo propósito, apresentar atividades do tipo controvérsia 

estruturada, na qual ocorre um debate polêmico em que são atribuídas aos alunos posturas ou 

papeis pré-definidos. Essas atividades podem ser realizadas nos fóruns ou Wiki. No entender 

de Filatro (2008), essa habilidade de pensamento complexo ao pesquisar, formular hipóteses, 

encontrar alternativas, escolher soluções e construir aceitação. 

Aproximação da teoria com a prática – elaboração de cases nos quais sejam retratados 

aspectos inerentes ao cotidiano dos sujeitos, fazendo contraponto com os conteúdos 

apresentados é exemplo de atividade que tem esse propósito. O processo de aprendizagem, 

inserido neste contexto de educação, deve olhar o homem em sua condição de vida concreta, 

ou seja, compreendê-lo como um ser que possui espaço, história e tempo próprios. 

(OLIVEIRA; VILLARD 2005).  Elaboração de apresentações artigos – os alunos podem 

colaborar em documentos, independentemente de sua localização geográfica, no qual a prática 

dos envolvidos pode ser explicitada. Saccol; Schlemmer; Barbosa (2011) apontam que, 

ferramentas como Wiki ou Google Forms viabilizam essa atividade. 

Novidades – criação de mapas conceituais. Filatro (2008) menciona que o 

mapeamento conceitual consiste em uma estratégia de estudo que requer que os alunos 

elaborem mapas visuais e conceitos conectados, mapas esses que representam a estrutura de 

significados e relações em domínio do conhecimento. No sentido das inovações, uma 

alternativa é solicitar que os alunos elaborem um telejornal, no qual cada grupo ficará 

responsável por um tópico da notícia (conteúdo). O resultado do trabalho pode ser postado e 

compartilhado no AVA e considerado um material didático do curso. 
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Resolução de problemas – desenvolver projetos conjuntamente, criação de 

comunidades virtuais de aprendizagem e de prática, elaboração de produtos ou ideias e 

exercícios com tomadas de decisão. Filatro (2008) pontua que os alunos se engajam em um 

pensamento ativo, construtivo e intencional, desenvolvendo habilidades de pensamento 

crítico. Saccol; Schlemmer; Barbosa (2011) complementam que são possibilidades que 

exigem alto nível de interação, argumentação e habilidades de trabalho em equipe. 

Caçada eletrônica – pesquisas orientadas na web em que os alunos devem localizar a 

respostas pontuais a questões e desafios propostos. Filatro (2008) adverte que é importante a 

leitura atenta dos alunos a fim de definirem se tal fonte de informação na web é confiável. 

Retomando a hipótese apontada, de que a proposição de estratégias pedagógicas 

interativas e dinâmicas que considerem conhecimentos formais e não formais contribuem para 

a eficácia da aprendizagem colaborativa com o uso das TIC, a análise empírica deste estudo 

ajudou-nos a confirmar esta hipótese. 

Compreendendo-se didática como a intercessão entre a teoria e a prática, adotando 

uma postura multidimensional (técnica, humano-psicológica, política e social) no processo de 

ensino e de aprendizagem, entende-se que a didática oportuniza a transposição dos 

referenciais teóricos em práticas educativas diferenciadas.  

Beahr et al. (2013), referindo-se à educação a distância, aponta que a didática 

tradicional não é a mais adequada às suas demandas pedagógicas. Nessa tendência, o 

conhecimento acumulado é repassado por meio de transmissão passiva de informações, de 

forma genérica, sem considerar o contexto, os demais fenômenos e suas manifestações. 

Assim, a concepção didática para EaD deve ser pautada no desenvolvimento de um processo 

de construção do conhecimento, por meio de um processo de interação/ negociação, 

possibilitando a construção de novos significados, experiências e conhecimentos, enfatizando 

uma aprendizagem crítica e reflexiva. 

Nesse sentido, a linguagem mostrou-se um aspecto de suma importância no âmbito da 

educação a distância, pois, as pessoas interagem via comunicação, mediadas por tecnologias e 

pela própria linguagem. 

No âmbito deste estudo, ressalta-se que na percepção da práxis o uso das ferramentas 

interativas do AVA concentra-se nos fóruns de discussão apontando-se para os indícios de 

que quem concebe pedagogicamente cursos online ou desconhece a existência de outras 

ferramentas colaborativas em ambientes virtuais ou não possui habilidade no uso destas.  

Percebeu-se ainda, que muitos participantes acessavam o ambiente virtual, 

visualizavam as mensagens, entretanto não interagiram, o que pode ser receio de expor-se às 
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demais pessoas ou insegurança no manuseio de uma nova ferramenta, pelo fato do tutorial 

enviado aos participantes com orientações de como acessar, postar e participar do ambiente 

virtual de aprendizagem não ter sido suficiente para torná-los seguros para realizarem tal 

ação, necessitando, possivelmente, de um treinamento específico, antes do início do curso. 

Estendendo o olhar a outras oportunidades de ações de formação continuada, pode ser 

compreendido como uma iniciativa necessária no planejamento de um curso. 

Por meio desse viés, um possível desdobramento do presente estudo aponta para o 

mapeamento das competências necessárias para atuação docente em educação a distância. 

Outras possibilidades versam para o estudo da presença social nos ambientes virtuais de 

aprendizagem, dos aspectos que envolvem a elaboração de materiais didáticos para EaD, da 

importância da linguagem na educação a distância, a gestão do conhecimento nos processos 

de formação continuada ou  então para as possibilidades de adoção das redes sociais digitais 

na educação. 

Finalizando, chamou-se atenção nesta pesquisa quanto às potencialidades e aos limites 

da utilização da videoconferência e, tratando-se de formação continuada no contexto 

organizacional no qual as pessoas estão geograficamente dispersas, evidenciou-se que essa 

mídia mostrou-se mais propícia ao estudo de conteúdos oficiais, ou seja, aqueles advindos de 

estudos e pesquisas e baseados em referenciais teóricos e, aliar o uso dessa ferramenta ao 

ambiente virtual de aprendizagem possibilita explorar os conhecimentos não oficiais, oriundos 

de uma prática balizada pelos conhecimentos oficiais que os profissionais adquiriam, 

principalmente, por meio da educação formal. Dessa forma, dá-se aos profissionais 

envolvidos a oportunidade de falar, de expor suas experiências, teorias pessoais e saberes 

próprios de suas práticas e, possivelmente esse é o elemento que mais contribuiu para a 

aprendizagem significativa do grupo de educadores que foi objeto desta pesquisa. Em resumo: 

o uso da videoconferência paralelamente e, em complemento ao ambiente virtual de 

aprendizagem, facilitou a relação entre a teoria e prática, garantindo a unidade na diversidade, 

numa instituição presente em todo o Brasil, sem justaposição de nenhum dos envolvidos, 

tornando esta pesquisa um exercício da práxis. 
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APENDICE A – Instrumento de Pesquisa 

 
                        

 

 

 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Centro de Educação e Humanidades 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana 

Mestranda: Aline Vieira de Albuquerque 

Orientadora: Profa. Dra. Eloiza da Silva Gomes de Oliveira 

Tema da dissertação: Educação na cibercultura: uma proposta de formação humana por meio da colaboração  

*Obrigatório 
 

Prezado(a) educador(a),  
 
Inicialmente agradecemos a sua contribuição em participar dessa pesquisa que tem 
como objetivo verificar os aspectos fundamentais para que a aprendizagem em 
Ambientes Virtuais - AVA aconteça com envolvendo o contato entre duas ou mais 
pessoas (colaborativamente). 
 
Acreditamos que o estudo contribuirá para o aperfeiçoamento do uso de estratégias 
pedagógicas nos novos espaços educacionais e o resultado da presente pesquisa 
fornecerá subsídios que serão considerados para planejar atividades no Ambiente 
Virtual da Rede, alinhados ao desafio de tornar o processo de aprendizagem dos 
participantes das ações de educação continuada mais eficiente e eficaz. 
 
Para realizar a pesquisa convidamos a responder o presente questionário os 
participantes da ação de capacitação “As Interfaces da Cultura no Currículo da EJA”, 
ocorrida entre julho e agosto de 2014 na qual, em complementação às aulas 
promovidas por videoconferência, foram realizadas atividades no Ambiente Virtual da 
Rede. 
 
Ressaltamos que os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa respeitam os 
princípios éticos da investigação científica com seres humanos, conforme estabelece a 
Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Assim, solicitamos o seu 
consentimento livre e esclarecido para participar voluntariamente da coleta de dados, 
por meio do presente questionário e asseguramos que as informações pessoais 
obtidas serão mantidas em caráter confidencial, sendo utilizadas apenas para fins de 
análise por mim, Aline Vieira de Albuquerque, aluna do Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas e Formação Humana, da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, em nível de mestrado. * 
 
 
 
 

 Sim, aceito participar livremente dessa pesquisa de modo consentido e estou consciente de que 

posso, em qualquer momento, solicitar a retirada dos dados que informei, bem como informações 

complementares sobre o estudo.  
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1 – PERFIL 
As questões referentes ao tópico 1 têm por objetivo delinear o perfil dos respondentes 

 
1.1 - E-mail                
(Resposta Opcional)   
 

                                          
 
1.2 - Gênero* 

 

 Feminino  

 Masculino  

 Prefiro não informar  
 
1.3 - Indique a sua faixa etária. * 
 

 Até 21 anos 

 Entre 22 e 32 anos 

 Entre 33 e 43 anos 

 Entre 44 e 54 anos 

 Entre 55 e 65 anos 

 Superior a 66 anos 

 

1.4 - Qual é o seu Cargo?  * 

Escolha a alternativa que mais se aproxima das suas atribuições profissionais, ou mencione outra se nenhuma das 

opções corresponderem ao seu caso. 

 

 Professor 

 Coordenador Pedagógico 

 Supervisor Escolar 

 Orientador Educacional 

 Gerente ou Diretor 

 Gestor Escolar 

 Secretário Escolar 

 Administrativo (Supervisor, Encarregado, Analista...) 

 Estagiário  

 

Outro   
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1.5 – Informe a sua relação com o Sesc. * 
 

Funcionário 

Terceirizado ou estagiário 

Convidado 

 
1.6 -  Departamento Regional * 
Escolha a opção que indica o Estado onde está localizada a Unidade Educacional em que você trabalha  

 Acre 

 Alagoas  

 Amazonas  

 Amapá 

 Bahia  

 Ceará 

 Distrito Federal  

 Maranhão  

 Mato Grosso  

 Mato Grosso do Sul  

 Paraíba 

 Paraná 

 Pernambuco  

 Piauí  

 Rio Grande do Norte 

 Rondônia 

 Roraima 

 Santa Catarina 

 Sergipe 

 Tocantins 

 

Outro   
 
1.7 - Cidade  
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1.8 – Escolaridade * 

Ensino Médio 

Superior Incompleto 

Superior completo 

Especialização completa ou incompleta 

Mestrado completo ou incompleto 

Doutorado completo ou incompleto 

 

1.9 - Selecione a sua formação na graduação, caso possua   

 

Pedagogia 

Psicologia 

História 

Geografia 

Letras 

Matemática 

Química 

Física 

Biologia 

Administração 

Serviço Social 

Filosofia 

 

Outra   

 

 

 

2 – INFLUÊNCIAS NO APRENDIZADO* 

As questões referentes ao tópico 2 têm por objetivo verificar se as atividades propostas no Ambiente 

Virtual da Rede em complementação às aulas veiculadas por videoconferência bem como o contato 

com outros profissionais foram relevantes para o aprendizado. 

 
2.1 - Você já havia participado de ação de capacitação técnica por videoconferência promovida 

pela Rede de Desenvolvimento Técnico? * 
 

 Sim 

 Não 
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2.2 - Você acessou (visualizou) ou participou das atividades propostas no Ambiente Virtual da 

Rede durante o curso “As Interfaces da Cultura no Currículo da EJA”? * 

 

 Sim 

 Não 

 

As questões 2.3, 2.4 e 2.5 devem ser respondidas apenas por aqueles que 

marcaram a opção SIM na questão 2.2. Caso tenha marcado a opção NÃO, vá 

para a questão 2.6. 

 
2.3 - Você acha que a realização de atividades no Ambiente Virtual da Rede contribuiu para o 
seu aprendizado durante o curso? 
 
 

 Sim 

 Não 

 

2.4 – Indique a opção que melhor representa a relevância para seu interesse e aprendizado 

durante o curso, em relação ao uso em aula (videoconferência) das postagens feitas 

previamente pelos participantes no Ambiente Virtual da Rede. 

 

Irrelevante 

Pouco relevante 

Medianamente relevante 

Relevante 

Muito relevante 

 

2.5 - Indique a opção que melhor representa a importância do contato com profissionais de 

outros Departamentos Regionais para despertar seu interesse e acesso a novos 

conhecimentos durante o curso. 

 

Pouco importante 

Importante 

Muito importante 
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Essa questão deve ser respondida APENAS por aqueles que marcaram a 

opção NÃO na pergunta 2.2 

 

2.6 - Qual a razão por não ter acessado as atividades realizadas no Ambiente Virtual da Rede 

durante o curso? 

 

 Não tenho fácil acesso à internet 

 Não sei usar a plataforma de aprendizagem online 

 Não gosto de usar plataformas de aprendizagem online 

 Não me interessei em acessar  

 

Outra   

 

3 – ASPECTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM - AVA, QUE FAVOREÇAM A COLABORAÇÃO* 

As questões referentes ao tópico 3 têm por objetivo verificar quais aspectos devem ser 

considerados para favorecer a aprendizagem colaborativa em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. Nesse sentido, o presente estudo está com atenção, entre outras coisas, à 

integração ao AVA de aplicativos de construção coletiva que potencializem ajustes ou 

inovações nas práticas pedagógicas. 

 

3.1 - De que forma você acha que aprende melhor? (escolha apenas duas opções) 

 

 Ouvindo alguma coisa 

 Lendo informações 

 Em silêncio ou concentrado 

 Fazendo sozinho, algo que me foi solicitado 

 Fazendo com outras pessoas algo que nos foi solicitado 

 De maneira autodirecionada 

 Em contato com outras pessoas 

 Sendo provocado a pesquisar (sozinho ou em grupo)  

 

3.2 – Quais, entre as atividades listadas, você acredita que mais favoreçam a aprendizagem? 

(escolha apenas três opções) 

 Jogos e dinâmicas 

 Atividades e exercícios individuais  

 Discussões e debates virtuais 

 Criar apresentações a partir de minha experiência para que sejam usadas nas aulas 

 Escrever textos ou artigos sozinho 
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 Assistir filmes ou animações 

 Fazer exercícios com transposição dos conteúdos a outras situações problema 

 Fazer provas ao final do curso 

 Fazer trabalhos em grupo 

 Fazer leitura de textos e conteúdos disponibilizados 

 Consultar bibliotecas virtuais 

 Responder questionários ao final de cada aula 

 

 

3.3 - Que aspectos você considera importantes em um Ambiente Virtual (AVA) para promover a 

aprendizagem colaborativa? 

 

Nesse estudo, adotamos o seguinte conceito de AVA: sistema informatizado, projetado para 

promover interação entre professores, alunos e quaisquer outros participantes em processos 

colaborativos que envolvam ensino e aprendizagem via Internet. (SANTOS, 2006, p. 18). 

 

 
 
 
3.4 - Com base na pergunta anterior, o que desperta em você o interesse em participar das 
atividades propostas em um curso com mediação tecnológica? 
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ANEXO A – Distribuição dos respondentes no Brasil 

 

 


