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" O meu olhar é nítido como um girassol.  

Tenho o costume de andar pelas estradas  

Olhando para a direita e para a esquerda,  

E de, vez em quando olhando para trás...  

E o que vejo a cada momento  

É aquilo que nunca antes eu tinha visto,  

E eu sei dar por isso muito bem...  

Sei ter o pasmo essencial  

Que tem uma criança se, ao nascer,  

Reparasse que nascera deveras...  

Sinto-me nascido a cada momento  

Para a eterna novidade do Mundo...  " 

Alberto Caieiro 
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1 A Organização Coletiva do Trabalho Científico 

 

 

O conhecimento tornou-se hoje um dos principais fatores de 

superação de desigualdades e de propagação do bem-estar. O advento da 

Sociedade do Conhecimento é o fundamento de novas formas de organização e de 

produção em escala mundial. Estamos vivendo um novo tempo nesse nosso velho 

mundo. Nesse novo tempo, com novas tecnologias, os novos atores sociais vestem 

novas roupagens e se utilizam de novos espaços de interação.  

A Internet está mudando a dinâmica da comunicação em todo o 

mundo. Trata-se de um novo cenário e nesse novo cenário temos vários atores: o 

cidadão, a escola, a universidade, a empresa, a instituição não governamental, o 

governo. Todos atentos, atuando de alguma forma nos processos de inclusão digital. 

É justamente pensando nos espaços sociais de articulação que se percebe o 

surgimento de novos espaços de interação. As tecnologias de informação e 

comunicação agem de forma a reconfigurar os espaços e a estrutura da sociedade, 

numa movimentação e mutação constante.  

O conceito de comunidade tradicional, como uma relação local e 

supra-local, isoladamente, já não explica a nossa realidade atual. Hoje predomina o 

individualismo, a comunidade das mentes iguais, onde o que importa não é o sentido 

do lócus e sim a identificação de pensamentos espelhados e o que me interessa é o 

que é igual a mim. Essa será a essência inicial básica da comunidade virtual. 

Partindo da apresentação de um grupo, investigador e especulativo, 

do conteúdo dos textos coletivos publicados pelos alunos do curso de pós-

graduação da Escola de Comunicação e Artes (ECA), da Universidade de São 

Paulo,adaptando os procedimentos dos participantes da disciplina Criando 

Comunidades Virtuais de Aprendizagem e Prática (CCVAP), ministrada pela 

professora Dra. Brasilina Passarelli, ao longo de seis anos, delineou-se a função do 

presente trabalho. 

A proposta de reunião do material e da construção do livro partiu da 

professora e foi apresentada aos alunos da turma de 2007 como um desafio para o 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Ressalte-se aqui que o desafio 

foi aceito imediatamente por todos os integrantes da turma no ano mencionado, que 
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em voz coletiva, considerou; 'primeiro encontra-se um meio para viver e em seguida 

suas razões'. Meio como utilidades; razões como fruições. 

Entretanto, diante da extensão do material, foi necessário viabilizar 

uma maneira de englobar todos os textos. A maioria tratava de temas relacionados à 

bibliografia do curso, mas havia entre os temas aqueles escolhidos pelos próprios 

alunos, sem a interferência da professora. Ou seja, os assuntos eram distintos. Era 

preciso estabelecer uma metodologia, um olhar sobre o material. A saída foi localizar 

temas transversais em comum nos textos. Destes, foram extraídos dois temas: i) 

Redes Digitais e Sociais que engloba subtemas tais como: Educação a Distância 

(EAD), comunidades virtuais (conceitos), interação; e ii) Diferentes Formas de 

Interação que engloba subtemas como: compartilhar, contribuir, colaborar, cooperar, 

coopetition. 

A inovação deste trabalho surgiu com a proposta de apresentação 

de um tema ainda não tratado pelas turmas anteriores que foi as relações de poder 

desenvolvidas na comunidade virtual dos alunos da disciplina de CCVAP. 

O surgimento desse tema pode ser encarado como um 

amadurecimento do processo de interação entre os alunos participantes da 

comunidade na disciplina. Esse amadurecimento fez com que fosse percebido o 

conflito de interesses que provocou a demanda de uma análise sobre relações de 

poder baseada nos conteúdos dos depoimentos presentes, principalmente, nos 

textos dos anos de 2003 e 2005. 

Deste modo o conteúdo desenvolvido foi organizado em três 

capítulos, que são: Redes Digitais e Sociais, Diferentes Formas de Interação e 

Relações de Poder. Os alunos se dividiram por temas e foi feita uma seleção de 

trechos em cada texto coletivo, de cada ano, de acordo com os temas propostos. 

A importância da realização deste trabalho pela turma de 2007 está 

na vivência de uma comunidade virtual de aprendizagem e de prática e na 

experiência de uma produção coletiva que englobe todo o histórico da disciplina, 

tanto os textos finais de conclusão de curso quanto os making-offs (registros de 

encontros presenciais) de cada turma anterior. 

Nossa participação coletiva tornou-se uma meta-participação na 

medida em que abrangeu o conteúdo de todos os participantes anteriores em uma 

única produção coletiva, propondo ainda uma nova forma de olhar para essa 

interação através de um novo tópico apresentado.  
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1.1 Curso 

 

O Objetivo Principal identificado e trabalhado pelo grupo é  

Desenvolver um texto de forma coletiva, com a parti cipação de todos 
os alunos da disciplina CCVAP 2007, cujo tema princ ipal seja as 
comunidades virtuais.  

 

Como Objetivos Secundários, foram reconhecidos alguns objetivos 

intermediários, necessários para que o grupo atingisse o objetivo proposto. Tais 

objetivos seguem o contexto metodológico proposto, significando etapas a serem 

concluídas para que o trabalho seja plenamente concluído. 

• Estudar os textos desenvolvidos na disciplina pelas turmas CCVAP 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005 e 2006; 

• Identificar quais textos desenvolvidos pelas turmas CCVAP apresentam 

informações sobre os temas: Redes Digitais e Sociais, Diferentes Formas de 

Interação e Relações de Poder; 

• Analisar como tais textos, desenvolvidos pelas turmas CCVAP, apresentam 

informações sobre Redes Digitais e Sociais, Diferentes Formas de Interação e 

Relações de Poder, quais os argumentos utilizados, qual o contexto e quais 

referenciais teóricos abordados; 

• Identificar a forma de trabalho que possibilitou às turmas CCVAP anteriores 

um trabalho coletivo para o desenvolvimento de seus textos; 

• Desenvolver textos, de forma coletiva, sobre os temas: Redes Digitais e 

Sociais, Diferentes Formas de Interação e Relações de Poder. 

 

1.2 Percurso 

 

Trata-se do desenvolvimento de um livro por meio de um processo 

de construção coletiva de seu conteúdo. Aqui busca-se explicitar o caminho 

metodológico adotado pelo grupo, atualmente formado por nove alunos matriculados 

em 2007 na disciplina CCVAP. 

Essa é uma disciplina mantida pela Escola de Comunicação e Artes 

da Universidade de São Paulo - ECA/USP, desde 2001, coordenada pela Professora 

Doutora Brasilina Passarelli. O principal objetivo da disciplina é fazer com que os 

alunos, em curso, estudem aspectos relativos às comunidades virtuais, utilizem 
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ferramentas tecnológicas existentes nas comunidades virtuais e, por fim, 

desenvolvam um texto coletivo relativo ao que estudaram e às suas experiências 

vivenciadas durante o curso. 

Por se tratar de uma disciplina realizada no âmbito da pós-

graduação da ECA, é esperado que cada grupo, turma que freqüentou a disciplina 

em um determinado ano, tenha realizado um trabalho científico referente ao tema 

estudado. Assim, para cada ano em que a disciplina foi realizada, existe um trabalho 

científico desenvolvido, de forma coletiva, pela turma que realizou a disciplina. O 

servidor (computador) da Escola do Futuro, projeto vinculado à ECA, mantém os 

seis trabalhos científicos desenvolvidos durante esse período (2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 e 2006). 

Para a realização da disciplina CCVAP, as turmas matriculadas 

mantiveram um conjunto de registros e compromissos que foram se alterando, 

completando e evoluindo nesses anos, que se referem a atividades coletivas, tais 

como: 

• Aulas presenciais e a distância: realização de aulas presenciais, conforme 

cronograma previamente acertado com a professora responsável pela 

disciplina, e realização de algumas aulas a distância, utilizando ferramentas 

da Internet, tais como e-mails, chats, fóruns e wikis, que possibilitam a 

interação do grupo, sem a necessidade da presença física de todos em um 

mesmo ambiente; 

• Ambiente CCVAP de conteúdo da disciplina: é o espaço do Portal CCVAP 

onde está localizado o conteúdo da disciplina, o esquema das aulas 

presenciais e as referências bibliográficas para maior compreensão do 

estudado, disponível em http://www.ccvap.futuro.usp.br/∞∞. O site da 

disciplina foi um facilitador para a interação inicial do grupo; 

• Blogs individuais: espaço existente no Portal CCVAP, destinado à cada 

participante da disciplina, para que este possa apresentar conteúdos próprios, 

relativos aos temas trabalhados; apresentar suas referências bibliográficas e 

suas idéias individuais. Cada aluno pôde publicar seus trabalhos, desenvolver 

um blog pessoal e publicar as relatorias das aulas, que compuseram o 

making-off de 2007.  

• Relatoria de aula presencial: para cada aula presencial realizada, um aluno é 

escolhido e registra o relato do que ocorreu durante a aula/reunião; esse 
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relato funciona como um registro dos temas trabalhados, das discussões 

percorridas e das decisões assumidas pelo grupo. 

• Making-off: é o registro do processo de construção coletiva; como trata-se de 

uma disciplina cujo produto é o desenvolvimento coletivo de um texto, o 

processo de construção se externaliza nos registros realizados no making-off 

durante esse processo, por meio das mensagens realizadas pelos integrantes 

da turma CCVAP. 

O processo de escolha de cada tema anual, trabalhado pelas turmas 

CCVAP desde 2001, se dá por meio da indicação de um possível tema, feita pela 

professora responsável pela disciplina. Frente a essa indicação, a turma responsável 

pelo desenvolvimento do tema define qual o tema a ser foco do trabalho científico 

coletivo.  

Dá para caracterizar a composição da turma de 2007 como sendo 

bem diversificada, composta por onze alunos, dentre eles:  

Christianne: fisioteraeuta e administradora. Irmã de Patrícia. Santista. Não falou 

muito. Aluna ouvinte. 

Cláudia (Cacau): formada em publicidade e letras, mestranda. Mineira, já teve uma 

agência de publicidade e propaganda especializada em sites, se interessou pelo 

mestrado pela confluência educação/comunicação. Aluna regular. 

Cláudia (Claudinha): formada em xxxx. Trabalha com yyyyy. Faz zzzzzzz. Aluna 

especial. 

Claudio: formado em administração de empresas e especialização em Design de 

Hipermídia. Trabalha com ensino universitário, ministra aulas em cursos livres e 

presta consultoria no segmento de Web. Faz a disciplina para ampliar seus 

horizontes sobre a temática Educação & Tecnologia, uma vez que seus 

conhecimentos são mais práticos que conceituais. Aluno especial. 

Daniela: matemática, com mestrado em Educação. Faz a disciplina como um 

procurando se identificar com uma temática para pesquisar no seu futuro doutorado, 

trabalha em uma pesquisa na UNESP sobre a problemática dos alunos desistentes 

no vestibular. Aluna especial. 

Giselma: professora do ensino médio, psicoterapeuta, estudiosa dos processos que 

envolvem a mente humana na comunicação e na leitura de si mesma e do 'outro'. 

Cubatense. Aluna ouvinte. 
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Hernani: agrônomo, doutorando, blogueiro, estuda a internet pelo viés da 

contracultura. Trabalha na Escola do Futuro. Bad Boy, se colocou como líder na 

primeira aula ao definir os critérios iniciais da relatoria. Aluno regular. 

Jeane: doutoranda em biblioteconomia, dirige cinqüenta bibliotecas do SENAC. 

Preocupada com a inclusão digital do deficiente visual e vê nas novas tecnologias 

grande ajuda para essa questão. Aluna regular. 

Maria do Carmo: com mestrado em Psicanálise e Semiótica, professora da 

FATEC/SP. Participou com entusiasmo das discussões iniciais da aula dizendo-se 

interessada em Internet. Aluna especial. 

Patrícia: fisioterapeuta e administradora. Trabalha com educação a distância na 

Universidade Metropolitana de Santos na qual faz parte do Grupo de Apoio 

Pedagógico. Aluna ouvinte. 

Wilma: formada em comunicação social, doutoranda em saúde-pública. Pretende 

estudar as relações de poder entre médicos e pacientes através das comunidades 

virtuais. Aluna regular. 

No decorrer do desenvolvimento dos trabalhos o grupo foi reduzido, 

dois alunos desistiram da disciplina alegando motivos pessoais (Claudinha e Maria 

do Carmo), restando nove alunos ao final do trabalho. 

Uma das justificativas apresentadas pela professora, ao sugerir o 

tema proposto, deu-se a partir da apresentação, a outros pesquisadores da área, do 

material construído ao longo dos anos de vigência da disciplina pelos alunos. Como 

conseqüência, foi sugerida a publicação do conteúdo desenvolvido coletivamente, 

em forma de livro, devido à relevância do tema no contexto atual e à qualidade dos 

dados apresentados nos textos. O principal desafio da Turma CCVAP 2007 foi 

desenvolver um texto coerente e objetivo, de forma coletiva, no qual todos 

participassem de forma sinérgica, acrescentando e evoluindo textos que inicialmente 

foram desenvolvidos individualmente, por cada integrante do coletivo. 

A proposta desenvolvida e aprovada pela Turma CCVAP 2007 

refere-se ao desenvolvimento coletivo de um livro, a ser elaborado por meio da 

identificação de temas transversais, abordados pelas turmas anteriores. Após o 

reconhecimento dos temas transversais, identificou-se como hipótese de trabalho, 

aqui explicitada, que a construção de um texto coletivo exige uma seqüência de 

etapas, identificadas em um processo de negociação que permeia o cotidiano das 

comunidades virtuais. Tais etapas são necessárias para que se alcance a sinergia 
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desejada no grupo, o que potencializa a capacidade do grupo de construir 

coletivamente. 

A execução de um trabalho de natureza científica requer a definição 

e a explicitação dos procedimentos metodológicos, de modo a orientar os passos do 

pesquisador e a compreensão do processo por parte daqueles que acessarão o 

resultado do esforço empreendido ou mesmo que pretendam percorrer caminhos 

semelhantes ou não. 

O conhecimento científico é estruturado a partir do cumprimento de 

ritos e etapas previstas no processo metodológico, embasado em premissas, 

crenças, valores e teorias eleitas pelo pesquisador e trabalhadas de maneira 

sistêmica. O pensamento científico requer, portanto, procedimentos metodológicos 

sistematizados que permitam a constatação de fenômenos, processos, a 

comprovação ou não dos mesmos a luz de teorias eleitas, a corroboração, negação 

ou reconstrução das mesmas, com base nos experimentos e práticas efetuadas, 

factíveis de repetição por outro pesquisador interessado na análise do objeto 

estudado ou de similar. 

Para consecução deste trabalho, foi realizada uma pesquisa com 

abordagem qualitativa, utilizando-se os textos coletivos elaborados pelas turmas 

CCVAPs como base documental para a pesquisa. Desenvolveu-se um estudo de 

natureza exploratória, por meio da análise de conteúdo de tais textos. Os estudos de 

natureza exploratória possibilitam modificar o grau de conhecimento acerca da 

realidade, desvendando fatos e fenômenos ainda não trabalhados no campo. No 

contexto do estudo sobre comunidades virtuais, por se tratar de um campo 

emergente do conhecimento, o estudo exploratório cumpre ainda a função de 

identificar questões potenciais e aspectos importantes para a execução de 

pesquisas futuras (TRIVINOS, 1995).  

A análise de conteúdo, enquanto técnica de pesquisa, possibilita 

entender o discurso dos atores sociais e destacar os elementos mais importantes 

das mensagens (GODOY, 1995). Além disso, necessita estar amparada em 

princípios de objetividade, sistematização e inferência, de modo a embasar a 

interpretação da realidade pesquisada (RICHARDSON, 1985). 

O quadro teórico de referência que orientou o presente trabalho é 

composto pelas referências bibliográficas da própria disciplina, pelas referências 

bibliográficas sobre o tema 'poder', tema novo, trabalhado apenas por essa turma, e 
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pelas referências bibliográficas apresentadas por cada aluno participante da 

comunidade neste ano de 2007. 

 

1.2.1 Primeiro Contato, Primeiras Escolhas 

 

Para a escolha sobre quais temas transversais seriam abordados, 

foram realizadas leituras dos seis textos coletivos desenvolvidos. Os textos estavam 

disponíveis no Portal CCVAP, e como se tratavam de seis textos, alguns deles, 

extensos, estes foram divididos para que ocorressem as primeiras leituras, 

compondo-se grupos de duas pessoas para cada texto/ano, ou seja, foi realizado um 

procedimento de leituras combinadas. 

Após as leituras, constatou-se que os textos eram, em seu conjunto, 

volumosos demais para formar um único livro. Além disso, esses tratavam de 

assuntos variados, desde uma vasta referência bibliográfica do curso, até pesquisas 

apresentando dados etnográficos sobre os alunos e hábitos de interação dos anos 

de 2003 a 2005.  

Neste momento ocorreu uma reflexão epistemológica a respeito de 

como tratar o objeto de estudo. Qual seria a melhor forma de abordagem para fazer 

com que tantos relatos se transformassem em um único livro. Essa reflexão inicial foi 

essencial e partiu de uma primeira observação sobre o objeto. Essa fase é 

registrada como parte da pesquisa por se entender ser essa uma das instâncias da 

prática metodológica, imprescindível para orientar a opção em torno dos paradigmas 

existentes (LOPES, 2005). 

Foi então realizada uma pesquisa exploratória com a finalidade de 

buscar maiores informações sobre o assunto, incorporando, inclusive os making-offs 

das turmas anteriores disponíveis na Internet. A pesquisa exploratória (LAKATOS, 

1985) é vista como o primeiro passo de todo o trabalho científico, cujo objetivo, 

especialmente quando se trata de pesquisa bibliográfica, é proporcionar maiores 

informações sobre determinado assunto; facilitar a delimitação de uma temática de 

estudo; definir os objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa, ou ainda, 

descobrir um novo enfoque para o estudo que se pretende realizar. Este tipo de 

pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito.  
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Com a pesquisa exploratória buscou-se temas transversais nos 

textos. Definiu-se então, que o texto coletivo de 2007 seria elaborado a partir do que 

os textos coletivos dos anos anteriores diziam acerca dos temas transversais 

levantados. Ficaram definidos três temas transversais a serem abordados no livro: 

• Redes Sociais e Digitais: abordando aspectos como os referenciais teóricos 

trabalhados nos textos coletivos anteriores; qual é o cenário atual das 

Comunidades Virtuais; elementos da cultura pós-moderna presentes no 

debate; narrativa não linear; e os impactos das novas tecnologias de 

informação e comunicação na educação e na sociedade; 

• Diferentes Formas de Interação: explorando temas como participação, não 

participação, colaboração, cooperação, coopetition; e trabalhando com a 

abordagem baseada na proposta dos 4C: Compartilhar, Contribuir, Colaborar 

e Cooperar; 

• Relação de Poder: abordando o conceito de 'poder'; o processo de 

negociação; a descentralização; o making-off; e a identificação de novas 

formas de poder. 

Para que a construção do livro fosse realizada de forma coletiva, 

conforme os objetivos estabelecidos pela própria disciplina CCVAP, o grupo 

percebeu ser necessário que ocorresse uma apropriação de instrumentos e 

ferramentas tecnológicas que facilitassem e agilizassem tal ação. Assim, alguns 

instrumentos foram adotados durante o processo de trabalho da Turma CCVAP 

2007: 

• Lista de discussão: Foi criada em 18/05/2007, por meio da qual foi possível 

combinar as atividades e perceber os níveis de interação de cada um dos 

grupos, negociando tarefas, inclusões de trechos e alterações. Esta lista está 

disponível no seguinte endereço: 

http://groups.google.com.br/group/CCVAP?hl=pt-BR∞.  

• Ambiente wiki: Foi criado em 20/05/2007, dentro dos servidores da Escola do 

Futuro (Laboratório de Pesquisa da USP) no endereço: 

http://dev.futuro.usp.br/ccvap/∞. Nesse espaço, disponibilizado por um dos 

alunos da turma, pesquisador do laboratório, cada aluno possuía um login e 

senha para incluir e/ou alterar os textos, conforme estrutura consensuada no 

grupo.  
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A partir da definição dos temas transversais, a turma dividiu-se em 

três grupos cujo propósito era o desenvolvimento, em paralelo, dos três temas 

identificados. Essa atividade foi realizada por meio de seleção de trechos, 

identificados como os mais representativos para cada tema transversal, destacando-

os dos documentos coletivos desenvolvidos pelas turmas CCVAPs anteriores (de 

2001 a 2006), recortando-os e colando-os em uma matriz de categorias previamente 

definidas. Para cada tema transversal, foi estudado e adotado um conjunto de 

categorias a serem trabalhadas para identificação dos trechos destacados. 

O texto desenvolvido de forma coletiva, referente aos três temas 

transversais trabalhados, é resultado da composição dos conteúdos pertencentes às 

matrizes dos três temas transversais, bem como da análise realizada pelo grupo, de 

tais matrizes, resultado direto da organização e da distribuição dos trechos em suas 

respectivas categorias de análise. 

Ressalte-se aqui que esse processo foi extremamente democrático. 

Algumas pessoas se destacaram pelos conhecimentos anteriores sobre produção 

acadêmica, experiência em gerência de projetos, conhecimento dos temas 

abordados, e prática com ferramentas da web. Essas foram as que sugeriram uma 

direção para o trabalho, disponibilizando bibliografias e formas de organização dos 

grupos tais como: rotinas de tarefas e cronograma. 

 

1.2.2 Ações e Interações 

 

O trabalho de desenvolvimento do livro, objeto do presente trabalho 

desenvolvido pela Turma CCVAP 2007, pautou-se pela metodologia de controle de 

projetos. Conforme plano de trabalho desenvolvido para tal, adotado logo após a 

definição do tema do trabalho coletivo, as principais atividades previstas deveriam 

ser definidas com objetivos, prazos, responsáveis e forma de atuação e realização. 

Abaixo são listadas as principais atividades previstas e executadas: 

1. Estudo dos textos desenvolvidos pelas turmas CCVAPs anteriores (de 2001 a 

2006) para identificação de temas transversais; até 17/04/2007; participação 

de todos os membros da Turma CCVAP 2007; 

2. Definição dos três temas transversais que seriam desenvolvidos para o texto 

coletivo, trabalho da Turma CCVAP 2007; até 24/04/2007; participação de 

todos os membros da Turma CCVAP 2007; 
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3. Estudo de propostas referentes à estrutura do trabalho científico, que seria 

desenvolvido coletivamente; até 08/05/2007; participação de todos os 

membros da Turma CCVAP 2007; 

4. Apresentação e debate, junto com a professora, sobre a estrutura proposta 

para o documento; até 15/05/2007; participação de todos os membros da 

Turma CCVAP 2007; 

5. Desenvolvimento dos textos referentes aos três temas transversais adotados; 

até 21/05/2007; participação de todos os membros da Turma CCVAP 2007, 

organizados em três grupos de trabalho: 

• Grupo 1 (Jeane, Patricia e Christianne): Redes Digitais e Sociais; 

• Grupo 2 (Cláudia, Daniela, Cláudio e Giselma): Diferentes Formas de 

Interação; 

• Grupo 3 (Hernani, Maria do Carmo e Wilma): Relações de Poder. 

6. Apresentação e debate, junto com a professora, dos conteúdos desenvolvidos 

pelos três grupos de trabalho; até 28/05/2007; participação de todos os 

membros da Turma CCVAP 2007, organizados em três grupos de trabalho. 

7. Finalização do desenvolvimento dos conteúdos desenvolvidos pelos três 

grupos de trabalho; até 01/06/2007; participação de todos os membros da 

Turma CCVAP 2007, organizados em três grupos de trabalho. 

8. Revisão dos conteúdos desenvolvidos para os três temas transversais; até 

04/06/2007; participação de todos os membros da Turma CCVAP 2007, 

organizados em três grupos de trabalho, com duas rodadas de revisão, 

fazendo com que todos trabalhassem, ao final, com o desenvolvimento de 

todos os textos: 

1ª rodada de revisão:  

• Grupo 1 entrega o conteúdo de 'Redes Digitais e Sociais' para revisão 

a ser realizada pelo o grupo 2; 

• Grupo 2 entrega o conteúdo 'Diferentes Formas de Interação' para 

revisão a ser realizada pelo o grupo 3; 

• Grupo 3 entrega o conteúdo 'Relações de Poder' para revisão a ser 

realizada pelo o grupo. 

2ª rodada de revisão: 
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• Grupo 1 entrega o conteúdo 'Redes Digitais e Sociais' para revisão a 

ser realizada pelo o grupo 3;  

• Grupo 2 entrega o conteúdo 'Diferentes Formas de Interação' para 

revisão a ser realizada pelo o grupo 1; 

• Grupo 3 entrega o conteúdo 'Relações de Poder' para revisão a ser 

realizada pelo o grupo 2. 

9. Entrega das revisões e considerações dos conteúdos realizadas pelos demais 

grupos; até 05/06/2007; participação de todos os membros da Turma CCVAP 

2007, organizados em três grupos de trabalho; 

10. Incorporação e acertos referentes às considerações realizadas pelas revisões 

dos demais grupos; até 11/06/2007; participação de todos os membros da 

Turma CCVAP 2007, organizados em três grupos de trabalho; 

11. Desenvolvimento dos textos referentes aos demais conteúdos do Trabalho 

Científico em desenvolvimento; até 18/06/2007; participação de todos os 

membros da Turma CCVAP 2007, organizados em grupos de trabalho: 

• Grupo 1 (Cláudia e Jeane), responsável pela elaboração de nossa 

introdução e formulação final dos objetivos e da metodologia de 

trabalho, composto por duas pessoas, membros de diferentes grupos 

anteriores; 

• Grupo 2 (Hernani, Giselma e Wilma), responsável pela elaboração das 

conclusões finais do livro, composto por duas pessoas, membros de 

diferentes grupos anteriores; 

• Grupo 3 (Giselma e Wilma), responsável pela elaboração das 

considerações finais do trabalho, composto por duas pessoas, 

membros de diferentes grupos anteriores; 

• Grupo 4 (Daniela, Cláudio, Patrícia e Christianne), responsável pela 

organização do making-off e do glossário, composto por quatro 

pessoas, membros de diferentes grupos anteriores. 

12. Apresentação e debate, junto com a professora, dos novos conteúdos 

desenvolvidos e indicação dos grupos responsáveis pela rodada de revisão; 

até 19/05/2007; participação de todos os membros da Turma CCVAP 2007, 

organizados em cinco grupos de trabalho; 
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13. Entrega das revisões e considerações realizadas; até 25/06/2007; 

participação de todos os membros da Turma CCVAP 2007, organizados em 

cinco grupos de trabalho; 

14. Apresentação semifinal e debate, junto com a professora, de todos os 

conteúdos desenvolvidos, e das últimas considerações e ajustes do grupo; 

até 26/06/2007; participação de todos os membros da Turma CCVAP 2007; 

15. Desenvolvimento e revisão final do documento, conforme últimas 

considerações e ajustes determinados; até 30/06/2007; participação de todos 

os membros da Turma CCVAP 2007; 

16. Operacionalização de impressão, encadernação do trabalho e publicação 

eletrônica no Portal CCVAP, para entrega formal do documento; até 

02/07/2007; participação de todos os membros da Turma CCVAP 2007; 

17. Entrega oficial do trabalho, discussão sobre o conteúdo e comemoração; em 

03/07/2007; participação de todos os membros da Turma CCVAP 2007. 

O presente trabalho foi finalizado conforme expectativas previstas no 

plano de trabalho elaborado. O conteúdo desenvolvido para o livro coletivo foi 

entregue no prazo previsto, com grandes expectativas quanto à publicação posterior 

do material em forma de livro. As negociações com as editoras já estavam iniciadas. 
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2.1 A Sociedade, a Rede e a Ruptura 

 

Graças à tecnologia, entre outros fatores, o conhecimento pode 

tornar-se um dos principais fatores de superação de desigualdades e de propagação 

do bem-estar. O advento da Sociedade do Conhecimento é o fundamento de novas 

formas de organização e de produção em escala mundial. Estamos vivendo um novo 

tempo, com novas tecnologias e novos atores sociais que vestem novas roupagens 

e utilizam novos espaços de interação. 

O Brasil tem investido em sua infra-estrutura tecnológica para 

atender a essa realidade. Somos o segundo país da América Latina em 

competitividade de infra-estrutura de rede e o país que mais cresce anualmente em 

investimentos e implantação de redes de computadores, em média 130% ao ano, 

nos últimos anos; são 1200 novos domínios sendo registrados a cada dia. Somos o 

oitavo país em serviços governamentais on-line e o décimo país em serviços de rede 

informatizada e Internet para pesquisas e em uso de redes governamentais 

(SCHWAB, 2005). 

A Internet está mudando a dinâmica da comunicação em todo o 

mundo. Trata-se de um novo cenário com vários atores: o cidadão, a escola, a 

universidade, a empresa, a instituição não governamental, o governo, todos atuando 

de alguma forma nos processos da tecnologia da informação, disponibilização de 

informações e inclusão digital. (Inclusão digital e combate à exclusão social e 

econômica estão intimamente ligados). A contrapartida social aos esforços e 

investimentos realizados para a montagem dessa infra-estrutura é frustrante. 

Apenas 8,3% da população brasileira têm acesso a essa infra-estrutura tecnológica. 

O Brasil é o vigésimo país na promoção da utilização de tecnologias de 

comunicação e informação e em resultados dessa utilização. 

Existe uma nova forma de estratificação social, determinada pela 

inclusão ou não na sociedade do conhecimento. Nesse novo arranjo social, o 

conhecimento constitui fator de produção e valor agregado de maior significado. Ter 

ou não acesso a ele, ser ou não produtor dele, saber ou não usá-lo, marca a 

profundidade desse fosso social. Por outro lado, a Internet é o meio de 

comunicação, tecnológico, multimídia, que de fato possibilitou a interatividade já que 

na Internet a comunicação vai além do broadcast, possibilitando a comunicação de 
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ida e volta, com cotidiano potencialmente transformador do cidadão, das instituições 

e do próprio governo. 

Considerando tal contexto, esse trabalho buscou detectar alguns 

aspectos dessa realidade, potencialmente capazes de produzir mudanças na forma 

como se produz conhecimento. Com as tecnologias da comunicação e da interação 

as redes passaram a facilitar a convivência em tempo real a distância, provocando e 

potencializando a conversação. A comunicação foi reconduzida para uma lógica de 

sistemas organizacionais capazes de reunir indivíduos e instituições de forma 

descentralizada e participativa. Colaboração é a novidade da sociedade da 

informação. 

O grande poder transformador da Internet não está tão ligado ao 

acesso à informação. Os meios de comunicação de massa já o provêem de maneira 

ampla há pelo menos quatro décadas. O que posiciona a Internet em um ponto de 

transformação é a possibilidade de comunicação 'muitos para muitos', permitindo a 

qualquer pessoa acessar e produzir informação simultaneamente. Passado e futuro 

no aqui agora.  

Na prática, as ferramentas de interação envolvem notícias enviadas 

pelos usuários, fórum de debates, enquetes, diários pessoais (weblogs), livros 

colaborativos, mensagens particulares, bate-papo, músicas, imagem e várias outras. 

Esse meio multimídia dá às pessoas inúmeras formas de expressão. A cultura 

cibernética não é nada mais que uma compilação desta diversidade. O motivo para 

a multiplicidade das formas de interação é possibilitar que cada usuário escolha as 

ferramentas mais confortáveis. 

Os resultados a médio prazo são a criação de uma base de 

conhecimento comum, que possibilita o aprendizado distribuído, e a formação de 

uma rede de inovação que reverte em benefício para todos. Dessas possibilidades 

surgiram projetos como o SlashDot e a Wikipédia.  

As pessoas participam das redes com muita facilidade quando se 

apropriam das ferramentas. Para isso, portanto, elas têm que encontrar seu espaço 

online, encontrar aquilo que é relevante. Se a comunidade for incentivada de baixo 

para cima terá possibilidade de utilizar os recursos da rede para ensinar e aprender, 

desempenhando um papel importante na configuração da identidade, ao incorporar 

a reflexão sobre a atuação do indivíduo nas suas relações pessoais com o grupo de 

convívio, suas afetividades, sua participação no coletivo e suas atitudes de 
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compromisso com classes, grupos sociais, culturas, valores e com gerações do 

passado e do futuro. 

Cada vez mais comunidades são criadas. Seja para troca aberta de 

informações, seja para a troca entre amigos ou colegas de trabalho. O fato é que 

essas pessoas nas comunidades estão se engajando e incentivando os projetos 

pessoais, disponibilizando recursos e ferramentas, ou mostrando o caminho da 

informação. 

Um novo modo de produção está sendo construído. Pensar em 

compartilhar, contribuir, colaborar e cooperar. Deixar fluir o que tem de melhor 

dentro de cada um de nós. Trabalhando e brincando ao mesmo tempo. 

Desenvolvendo uma conversação através de projetos pessoais. 

A tecnologia catalisa a inteligência das pessoas. A revolução das 

tecnologias da informação atua remodelando as bases materiais da sociedade e 

induzindo a emergência de agenciamentos colaborativos como base de sustentação 

da sociedade. Não podemos atribuir essas mudanças apenas à tecnologia.  

No limite da ruptura dos paradigmas, a colaboração aparece como 

um potencializador das energias produtivas. A sociedade está se tornando mais 

aberta e de uma forma ampla, mais colaborativa. Esse espaço informacional é 

agenciado por links. É, por isso que linkar é um ato de generosidade. As 

'recomendações' constroem a interseção entre as comunidades. Está em curso um 

processo silencioso que tem provocado mudanças profundas na sociedade. 

Este livro foi escrito por uma Comunidade Virtual de Aprendizagem e 

Prática (CCVAP) criada há seis anos, cujos integrantes são alunos de pós-

graduação da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo. 

Esta iniciativa partiu da professora Doutora Brasilina Passarelli, coordenadora do 

Laboratório da Escola do Futuro da USP, laboratório interdisciplinar que, desde 

1989, investiga como as novas tecnologias de comunicação podem melhorar o 

aprendizado em todos os seus níveis. 

Através da disciplina CCVAP, os alunos participam de uma 

comunidade, virtual, na qual desenvolvem relacionamentos e publicam seus 

trabalhos, além de protagonizarem a co-autoria de um texto coletivo. Todos os 

dados relativos às aulas, aos alunos, aos textos coletivos e às pesquisas aqui 

apresentadas constituem-se em dados reais, armazenados nos servidores da USP. 
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Diante de um material tão extenso, foi primeiramente realizada uma 

pesquisa exploratória que resultou em um recorte de temas transversais abordados 

pela comunidade durante os anos de atuação de seus integrantes. Esses temas em 

comum foram organizados e se transformaram nos capítulos do livro. São eles: 

Redes Digitais e Sociais, Diferentes Formas de Interação, Relações de Poder. 

Entretanto, este último item foi incluído, pela primeira vez, pela turma de 2007. 

A palavra é o instrumento mais eficaz na comunicação que se 

estabelece com o outro e com nós mesmos. Ela organiza o pensamento, faz com 

que se possa explicitá-lo. Na construção de textos coletivos, como ocorre na 

disciplina CCVAP, as relatorias e o making-off, tornam-se indicadores avaliativos 

indispensáveis do próprio processo, permitem a ampliação do olhar na comunicação 

estabelecida. Provocam constantes releituras, pois exigem disciplina entre a vida 

pensada e a vida vivida, pontuando o foco do que se quer alcançar mediante o que 

se tem a oferecer. 

Aqui você não irá encontrar apenas definições sobre o que seja uma 

comunidade virtual. Ao expor algumas delas o propósito é sempre o de fazer o 

contraponto com outro conteúdo que talvez seja o mais importante: os relatos, as 

experiências virtuais bem e mal-sucedidas que compõem um quadro geral do que 

nos motiva a interagir em ambientes virtuais de aprendizagem. 

Este livro é para aqueles que, além de suas especialidades, têm a 

curiosidade de saber o que é viver uma comunidade virtual de aprendizagem e 

prática. Para aqueles que estão disponíveis a passar pela experiência que o virtual 

traz consigo, o frio na barriga provocado pelo mediado, a insegurança, as alegrias, o 

desespero, o companheirismo e a cumplicidade. Como? 

Escrito a muitas mãos, todos os seus autores levam consigo as 

marcas dessa aprendizagem, cada um traçando o seu 'karma' durante o processo de 

interação, todos os integrantes escreveram a sua história de participação. O 

investimento, também, na subjetividade, na dimensão anímica e consciencial, é 

outra estratégia premente e inteligente de nosso momento histórico. 
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2.2 Redes Sociais e Digitais 

 

O século XX foi um período caracterizado por profundas conquistas 

da ciência. O que marcou particularmente o século XX, em comparação com 

qualquer outro período antecedente, foi a tendência contínua e acelerada de 

mudança tecnológica, com efeitos multiplicativos e revolucionários sobre 

praticamente todos os campos da experiência humana e em todos os âmbitos da 

vida no planeta. Foram nos últimos cem anos, mais concentradamente após a 

segunda guerra mundial, que se deu a maioria das descobertas científicas, 

invenções e inovações técnicas realizadas pelos seres humanos desde a origem da 

nossa espécie. Juntas, ciência e técnica não param de surpreender e revolucionar 

(SEVSENKO, 2001). 

Toda esta evolução causou a ruptura com um modelo sociocultural e 

econômico aos quais se baseavam o movimento moderno. A partir do século XIX, a 

modernização cultural havia obrigado à diferenciação das três esferas de valor 

concentradas na religião. A ciência passou a condicionar seu saber ao 

desenvolvimento do processo produtivo. A moral se tornou secular, com caráter 

universalista, internalizada pelo indivíduo e originando a ética do trabalho. E, 

finalmente, a arte se autonomizou (DUPAS, 2001). Porém, desde o fim dos anos 50 

e começo dos anos 60 vive-se em uma sociedade que se denomina cada vez mais 

frequentemente pós-moderna, um estado da cultura após as transformações que 

afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das artes a partir do fim do 

século XIX com a extinção do centenário movimento moderno (LYOTARD, 1998 

apud DUPAS, 2001).  

É mais seguro entender o conceito do pós-moderno como uma 

tentativa de pensar historicamente o presente em uma época que já esqueceu como 

pensar dessa maneira (JAMESON, 2002). Essa tentativa de pensar historicamente é 

necessária para que recuperemos o tempo da própria sociedade, ou seja, o tempo 

histórico, aquele que nos fornece o contexto no interior do qual podemos avaliar a 

escala, a natureza, a dinâmica e os efeitos das mudanças em curso, bem como 

quem são seus beneficiários e a quem elas prejudicam (SEVSENKO, 2001). 

O modernismo se preocupava compulsivamente com o novo e 

tentava captar sua manifestação inventando mecanismos de registro, entretanto, o 



 
 

29 

pós-moderno, busca rupturas, busca o instante revelador depois do qual nada mais 

foi o mesmo, busca os deslocamentos e mudanças irrevogáveis na representação 

dos objetos e do modo como eles mudam (JAMESON, 2002). 

Assistir à televisão, falar ao telefone, movimentar a conta bancária, 

fazer compras, estudar e pesquisar pela Internet, trocar e-mail e conversar em 

tempo real com pessoas que estão do outro lado do mundo, entre tantas outras são 

atividades cotidianas nos dias de hoje. Rapidamente nos adaptamos a essas 

novidades e passamos, em geral, a viver essas mudanças sem uma percepção clara 

nem maiores questionamentos. Podemos sentir estas mudanças nas rotinas do 

cotidiano da nossa vida pessoal e profissional onde as relações humanas e as 

comunicações de uma forma geral passam a ser mediadas pelos recursos 

tecnológicos e as imagens são mais importantes do que os conteúdos. Os indivíduos 

não serão mais avaliados pelas suas qualidades pessoais ou pelas diferenças que 

tornam única a sua personalidade. Não há tempo nem espaço para isso, ou seja, a 

comunicação básica, aquela que precede a fala e estabelece as condições de 

aproximação, é toda ela externa e baseada em símbolos exteriores (SEVSENKO, 

2001). 

Estas alterações que atingiram a sociedade neste cenário pós-

moderno promovendo mudanças e tendências culminaram no surgimento da 

sociedade da informação, que por sua vez representa mais uma profunda mudança 

na organização da sociedade e da economia.  

Essencialmente a informação passou a ser utilizada como recurso 

econômico subsidiando tomadas de decisão e exercício de direitos e 

responsabilidades. À medida que os primeiros obstáculos, físicos e geográficos 

foram eliminados com o crescimento da Internet, a informação começou a ganhar 

um valor imensurável abolindo não apenas a percepção do tempo como também 

obscurecendo as referências do espaço (SEVSENKO, 2001). O autor ainda nos diz 

que foi esse feito que levou os técnicos a formular o conceito de globalização, 

implicando que, pela densa conectividade de toda a rede de comunicações e 

informações envolvendo o conjunto do planeta, tudo se tornou uma coisa só. 

Hoje a disseminação da informação independe de tempo ou espaço, 

já que a sociedade da informação se caracteriza pela utilização da tecnologia no que 

diz respeito à comunicação e distribuição da informação. Entretanto não podemos 

negar que a sociedade da informação não é livre de riscos e esconde de certa 



 
 

30 

forma, os abismos culturais, a disparidade social entre as pessoas, as nações e 

blocos de países. A evolução da qual se fala é relativa a setores de grande 

importância econômica, político, social e cultural, mas ainda restrita a minoria das 

pessoas. O Livro Verde do Ministério da Ciência e Tecnologia enfatiza que noventa 

por cento da população do planeta nunca teve acesso ao telefone. 

Após a humanidade passar vários séculos numa sociedade 

essencialmente agrícola, os últimos duzentos anos foram dominados por um tipo de 

organização social em torno da indústria. Estamos agora em vias de passar para 

outro tipo de organização social, com novas características, novas formas de 

trabalho e de vida. O 'pós-industrial', nesse caso, poderia significar não só uma 

sociedade aberta, rica, interconectada e socialmente mais justa, mas também, em 

direção oposta (DE MASI, 1999). 

É nesse contexto que (SEVSENKO, 2001), na sua fala sobre os 

efeitos da sociedade 'pós-moderna', a que (DE MASI, 1999) classifica de 'pós-

industrial' e que esta pesquisadora entende também como a sociedade da 

informação, nos convida a refletir para que, transtornados por esse efeito 

desorientador de aceleração extrema, não nos sintamos dispostos a ceder, desistir e 

nos conformar com o que der e vier. Sevsenko alerta para que não se deixe que a 

técnica elimine a possibilidade da crítica, pela simples razão de que precisa dela 

para descortinar novos horizontes. 

A crítica, portanto, é a contrapartida cultural diante da técnica, é o 

modo de a sociedade dialogar com as inovações, ponderando sobre seu impacto, 

estimando seus efeitos e perscrutando seus desdobramentos e, sobretudo avaliando 

como a técnica pode ser posta a serviço de valores humanos, beneficiando o maior 

número de pessoas (SEVSENKO, 2000).  

Como se pode perceber há a consciência de que a informação só 

tem valor quando pode ser incorporada pelo maior número possível de pessoas de 

forma a ser transformada em conhecimento que leve a um enriquecimento individual 

e da própria organização onde ela se insira. A partir do momento em que a 

informação se torna acessível, transforma-se num fator de desenvolvimento de 

cidadania e do crescimento pessoal de cada um, da sua comunidade e da sociedade 

como um todo. É nesse momento que a sociedade da informação se transforma na 

sociedade do conhecimento. Todavia, para transformar informação em 

conhecimento precisamos de tempo, aquele tempo histórico o tempo da própria 



 
 

31 

sociedade, necessário para que consigamos assimilar este conjunto formado por 

experiências, valores, informação de contexto, criatividade aplicada e avaliação de 

novas experiências e informações ao qual denominamos Conhecimento.  

A crescente multiplicação de conhecimentos disponibilizados por 

meio de uma robusta infra-estrutura de conectividade gerou um excesso de 

informações disponibilizadas, gerou o desenvolvimento acelerado e encadeado de 

novos materiais, novos projetos e novas configurações de sistemas. Essa explosão 

de possibilidades por si mesma criou barreiras a seu acesso contribuindo de forma 

direta para o surgimento do paradoxo do não acesso a informação (DUDIZIAK, 

2002).  

Se pensarmos que mais de setenta por cento dos cientistas, 

engenheiros, técnicos e pesquisadores produzidos pela espécie humana ainda estão 

vivos e a grande maioria deles continua contribuindo ativamente para a multiplicação 

e difusão do conhecimento em suas aplicações práticas (SEVSENKO, 2001) e que 

com as novas possibilidades de acesso introduzidas pelas novas tecnologias de 

comunicação, realmente a difusão desse conhecimento tende a chegar a níveis 

altíssimos gerando de fato o paradoxo do não acesso a informação.  

Todos esses fatores se refletem uns sobre os outros e revelam a 

necessidade de preparar o ser humano a compreender que essa nova realidade de 

predomínio da informação e organizada em torno da tecnologia da informação tanto 

pode nos levar ao aumento das desigualdades e dos abismos culturais entre povos 

e nações quanto pode proporcionar a criação de uma sociedade mais justa e mais 

humana.  

A formação de uma sociedade decidida a lutar para que as 

prioridades desse mundo globalizado se voltem para os homens para a natureza e a 

solidariedade (SEVSENKO, 2001), requer de todos nós a consciência da 

importância de estarmos preparados para enfrentar criticamente esta nova realidade 

da necessidade do aprendizado ao longo da vida.  

Com o advento de novos avanços tecnológicos e uma necessidade 

por trabalhadores mais qualificados, que pudessem operar máquinas cada vez mais 

avançadas, o sonho capitalista de ascensão a partir do trabalho foi se configurando 

de forma cada vez mais sutil e fortemente simbólica. A exigência, no entanto, por um 

perfil profissional cada vez mais qualificado, especializado, foi sendo alterada pela 

continuidade do processo de industrialização e o desenvolvimento das redes de 
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comunicação, sistemas e estruturas de trabalho cada vez mais globalizadas e 

interconectadas.  

Nesse sentido, novos perfis profissionais tornaram-se necessários, 

indivíduos cada vez mais qualificados, com uma formação generalista, que 

conseguissem cumprir planejamentos em situações adversas, globais e distantes 

fisicamente do trabalho. Atualmente, as necessidades advindas do próprio processo 

de desenvolvimento industrial e de tecnologias avançadas de comunicação e 

informação configuram uma nova era, que busca mudanças cada vez mais rápidas e 

diversificadas no perfil profissional, social e político do indivíduo-cidadão.  

Dessa forma, sendo possível descrever previamente o quanto essas 

novas condições representam para o mundo do trabalho, pode-se avaliar como 

essas mudanças estariam configuradas nas áreas sociais, políticas, científicas e 

educacionais, trazendo a humanidade a uma condição totalmente nova delimitada 

como Sociedade da Informação e Comunicação. 

Em conjunção com esses fatores surge a idéia de que a escola tem 

que preparar o indivíduo para o mundo do trabalho em torno de práticas mais 

flexíveis, autônomas e criativas, a fim de se adequar a essa re-estruturação 

produtiva. São retomadas discussões antigas nas práticas de formação, como o 

conceito de competência para formar um trabalhador mais adequado a essa 

realidade e cada vez mais qualificado.  

Existem três condições significativas que delimitam um cenário 

totalmente adverso e novo, quais sejam: convergência da base tecnológica - 

representação e processamento de qualquer tipo de informação de forma digital; 

dinâmica das indústrias - facilidades que permitem e forcem a popularização do uso 

de máquinas pessoais, principalmente pelo desenvolvimento da Internet; e evolução 

da conectividade internacional - necessidades globais e estratégicas de trabalho 

(TAKAHASHI, 2000). 

A esse novo cenário denominado de 'Sociedade da Informação', 

onde os indivíduos estão conectados, produzidos e/ou reproduzidos pelos avanços 

tecnológicos da sociedade moderna, pelo conhecimento que têm e conseguem 

aplicar sobre determinado contexto e por uma capacidade absurdamente adaptável 

a favor da mudança, da re-adequação de idéias e de cada vez mais, da 

possibilidade de criar novas condições e operar diante de tanta diversidade.  
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A Sociedade da Informação representa uma profunda mudança na organização da 

sociedade e da economia, havendo quem a considere um novo paradigma técnico-

econômico. É um fenômeno global com elevado potencial transformador das 

atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a dinâmica dessas 

atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela infra-estrutura 

de informações disponíveis (TAKAHASHI, 2000). Diante disso, a sociedade moderna 

que teve seus valores e formas de existir, trabalhar e pensar, questionadas, que 

rompeu com os preceitos de um mundo organizado em prol da vontade divina, 

cultuando novos valores políticos, científicos e ontológicos, vê-se surpreendida na 

pós-modernidade.  

As promessas modernas de progresso mediado quase que tão 

somente pelo avanço tecnológico e do estado democrático, caem em descrédito. A 

escola e o desenvolvimento científico que, por sua vez, havia assumido o sonho e 

garantia de liberdade e progresso aos homens, assumem um papel de reprodutores 

dos valores predominantes, onde começam a ser questionados em seu papel 

legítimo, o de educar, de contribuir para a formação de cidadãos que possam pensar 

criticamente sobre a sua realidade social e transformá-la.  

A pós-modernidade inaugura um movimento diversificado e 

contraditório de várias culturas, pensamentos, seres, ideologias, formas pensantes, 

atuantes, ‘desejantes’ e contraditórias. Os questionamentos propostos pelas 

condições adversas da realidade atual, a demanda por modelos científicos que 

consigam prever o que será o futuro do mundo e, quem sabe, o progresso antes 

almejado, inaugura a preocupação de vários autores com o estudo da complexidade 

assumida pelas relações humanas dentro de uma sociedade pós-moderna. 

Para que os cidadãos funcionem de forma atuante em relação às 

reformas sociais e econômicas as quais a sociedade é subjugada, na maioria das 

vezes, ao invés de consultada, faz-se necessária à conjunção da consciência obtida 

a partir do pensamento integralizador (MORIN, 2001). Por outro lado, a escola tem 

se mostrado um instrumento de alienação que, mesmo assumindo o papel de 

formadora do aluno que irá compor a equipe de pessoas sobreviventes e 

interconectadas ao mundo do trabalho, necessidades da sociedade moderna, tem 

conseguido tão pouco funcionar como reprodutora de informações e conhecimentos 

para o futuro cidadão da era global. A importância de uma nação será determinada 
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pelo valor potencial daquilo que os cidadãos podem acrescentar à economia global, 

enriquecendo as capacitações e habilidades de seu povo (PASSARELLI, 2003). 

A mudança de paradigma é respaldada, segundo Morin, pela 

reforma do pensamento, por movimentos constantes de (des)construção do que é 

posto e acordado como verdade absoluta pela ciência, do que é a parte e o todo e 

principalmente de novas formas mais coerentes, conscientes de atuação dos 

indivíduos na sociedade.  

Acerca do papel não indiferenciado da educação escolar no 

desencadeamento de novos processos cívicos, éticos e sociais ao indivíduo, ele 

aponta que, a missão da educação para a era planetária é fortalecer as condições 

de possibilidade de emergência de uma sociedade-mundo constituída por cidadãos 

protagonistas conscientes e criticamente comprometidos com a construção de uma 

civilização.  

 

2.2.1 Aprendizado de Consideração e o Ensino a Dist ância 

 

A Educação a Distância (EaD) é uma forma de levar conhecimento 

as pessoas que estão distantes das instituições de ensino. Há diferença entre as 

expressões educação a distância e ensino a distância, pois ensino a distância é um 

método de se transmitir conhecimentos, habilidades e atitudes, racionalizado, 

mediante a aplicação da divisão do trabalho e de princípios organizacionais 

(PETERS, 2001). Trata-se do uso de meios técnicos com o objetivo de reproduzir 

material de ensino de alta qualidade, o que torna possível instruir um grande número 

de alunos ao mesmo tempo e onde quer que estejam. Por ser um sistema 

tecnológico de comunicação bidirecional, que pode ser massivo e que pode ser uma 

opção para a interação pessoal, na sala de aula, de professor e aluno, é o meio 

preferencial de ensino justamente por sua ação sistemática e conjunta de diversos 

recursos didáticos e pelo apoio de uma organização e tutoria que propiciam a 

aprendizagem independente e flexível dos alunos (ARETIO, 1994). É uma forma 

'industrial' de ensinar e aprender. Desse modo, percebe-se que ensino a distância é 

uma expressão que está relacionada com os métodos, etapas e técnicas de 

transmissão de informações, que envolvem diversos recursos didático-pedagógicos, 

visando a aprendizagem do aluno. 
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Nota-se assim, que a expressão educação a distância cobre um 

amplo espectro de diversas formas de estudo e estratégias educativas, que têm em 

comum o fato de que não se cumprem mediante a tradicional e contínua 

contigüidade física de professores e alunos em locais especiais para fins educativos. 

Esta nova forma educativa inclui todos os métodos de ensino nos quais, devido à 

separação existente entre alunos e professores, as fases interativas e pré-ativas do 

ensino são conduzidas mediante a palavra impressa e/ou elementos mecânicos e 

eletrônicos. É um ponto intermediário, de uma linha contínua em cujos extremos se 

situam, de um lado, a relação presencial professor-aluno, e, de outro, a educação 

autodidata, aberta, em que o aluno não precisa da ajuda do professor. 

Muitos autores datam o surgimento da EaD no mundo no século XV, 

quando então Guttenberg inventou a imprensa na Alemanha, utilizando caracteres 

móveis para a composição de palavras (ALVES, 1998). Até aquele momento, a 

produção de livros era realizada manualmente e era extremamente onerosa, 

dificultando o acesso ao universo do conhecimento. Em épocas mais recentes 

existem citações de uma tentativa de estabelecer um curso por correspondência na 

Inglaterra, com direito a diploma, em 1880 (NISKIER, 1999). Tal idéia foi rejeitada 

pelas autoridades locais e os autores da proposta foram para os Estados Unidos, 

encontrando espaço na Universidade de Chicago. Em 1882, surgiu o primeiro curso 

universitário a distância naquela instituição, com material enviado pelo correio. Mais 

tarde, em 1906, a Calvert School, em Baltimore, EUA, tornou-se a primeira escola 

primária a oferecer cursos por correspondência. 

A difusão da EaD no mundo se deve principalmente à França, 

Espanha e Inglaterra, pois os centros educacionais destes países contribuíram 

bastante para que outros pudessem adotar os modelos desenvolvidos (ALVES, 

1998). A primeira universidade baseada totalmente no conceito de educação à 

distância: a Open University (OU), na Inglaterra (www.open.ac.uk). Já no Brasil, 

onde há um histórico de controle governamental centralizador sobre a educação 

superior, em outras nações havia possibilidades de inovação e, assim, o 

desenvolvimento de cursos e estratégias de ensino ocorreu mais rapidamente 

(LITTO, 2002).  

Vários outros países também desenvolveram sistemas de EaD para 

lidar com suas condições específicas, que freqüentemente apresentam desafios 

para a educação da população local. O Canadá, por exemplo, que por ter regiões 
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geladas durante a maior parte do ano, de acesso impossível por terra, foi o primeiro 

país do mundo a utilizar satélites de telecomunicações só para a educação 

(NISKIER, 1999). Foi lá que surgiu o sistema Schoolnet, utilizando também cabos, 

Internet e Intranet, e investindo na capacitação e treinamento de professores e 

especialistas. 

Nações com vastas extensões geográficas também encontram na 

EaD muitas soluções para seus problemas educacionais. Além do Canadá, 

mencionado acima, temos o exemplo da Austrália, onde aproximadamente 30% da 

população vive espalhada em grandes áreas. A Universidade de Queensland foi 

criada em 1910, oferecendo cursos por correspondência. Durante a Primeira Guerra 

Mundial esses cursos começaram a chegar nas áreas isoladas do país e mais tarde, 

em 1929, teve início o serviço de rádio. Em 1990 surgiu o Consórcio Nacional de 

Educação a Distância, um órgão criado pelo governo australiano para organizar o 

ensino pós-secundário. 

A Espanha apresenta outro exemplo interessante com a criação da 

UNED (Universidade Nacional de Educação a Distância), em 1973. Tal projeto tinha 

como objetivo aceitar a pluralidade e diversificação das instituições. (NISKIER, 

1999). Portugal tem, assim como a Inglaterra, sua própria Universidade Aberta que 

foi criada em 1988 e, além do Brasil, outros países da América Latina, como Bolívia 

e Argentina, têm realizado experiências com EaD.  

A partir dos casos citados podemos perceber que a EaD foi 

primeiramente consolidada no início do século XX e, posteriormente, com o 

desenvolvimento dos meios de comunicação na segunda metade do século, houve 

condições para a ampliação dos projetos existentes e para o surgimento de novos 

projetos, com uso de novas tecnologias. Atualmente, com a utilização de satélites e 

da Internet, as barreiras geográficas não são mais impedimentos para a educação.  

 

A Educação a Distânica no Brasil 

 

A história da EaD no Brasil teve início em 1904, com o surgimento do ensino por 

correspondência. Na época, instituições privadas passaram a ofertar cursos técnicos 

sem exigir escolarização anterior. Esse modelo foi consagrado com: a criação da 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, concebida em 1923 por um grupo liderado por 

Henrique Morize e Roquete Pinto e também; o surgimento do Instituto Monitor, em 
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1939; a criação do Instituto Universal Brasileiro, em 1941; além de outras 

organizações similares. Entre 1970 e 1980 instituições privadas e organizações não 

governamentais (ONGs) começaram a oferecer cursos supletivos a distância, com 

aulas via satélite complementadas por kits de materiais impressos. 

As universidades brasileiras passaram a se dedicar à pesquisa e à 

oferta de cursos superiores a distância e ao uso de novas tecnologias nesse 

processo a partir de 1994, com a expansão da Internet nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) e com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional (LDB), em dezembro de 1996, que oficializou a EaD como modalidade 

válida e equivalente para todos os níveis de ensino. Em 1997, universidades e 

centros de pesquisa passaram a gerar ambientes virtuais de aprendizagem, 

iniciando a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu via Internet, demarcando, 

assim, entre 1996 e 1997, o nascimento da universidade virtual, compreendida como 

ensino superior a distância com uso de Tecnologias de Comunicação e Informação 

(TICs). 

Entre 1999 e 2001, universidades virtuais formaram redes de 

cooperação acadêmica, tecnológica ou comercial entre instituições brasileiras e 

entre organizações internacionais. Neste período, passaram a ser organizados 

consórcios por afinidade regional, consórcios temáticos e redes de instituições 

públicas, privadas e confessionais. 

Segundo dados oficiais do Anuário Brasileiro de Educação a 

Distância, publicado pela ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância):  

• Pelo menos 1.278.022 de brasileiros estudaram na modalidade EaD em 2005, 

tanto pelos cursos oficialmente credenciados quanto por grandes projetos 

nacionais públicos e privados;  

• O número de instituições que ministram EaD de forma autorizada pelo 

sistema de ensino cresceu 30,7%, passando de 166 instituições, em 2004, 

para 217 instituições, em 2005;  

• O número de alunos que estudam nessas instituições cresceu ainda mais, 

passando de 309.957 alunos, em 2004, para 504.204 alunos, em 2005;  

• No ano de 2005 houve um pico na oferta de novos cursos a distância, quando 

foram oferecidos 321 novos cursos, contra 56 novos cursos em 2004 e 29 

novos cursos em 2003;  
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• As regiões Sul e Centro-Oeste do país cresceram muito em pontos 

percentuais na comparação com o número de alunos das demais regiões, o 

que se deve, principalmente, ao grande crescimento de alunos de EaD no 

Distrito Federal e do Paraná, que triplicou seu número. 

O mesmo Anuário mostra que, apesar do material impresso ser 

amplamente utilizado, o apoio ao aluno à distância ocorre primordialmente com o 

uso de tecnologias mais recentes: 

• A prova escrita presencial é a forma de avaliação mais utilizada pelas 

instituições de EaD, sendo utilizada por 64,3% delas.  

• O e-mail é o apoio tutorial mais comum nas escolas de EaD (86,75%), 

seguida por: telefone (82,7%), professor on-line (78,6%) e professor 

presencial (70,4%).  

• A mídia mais utilizada para as aulas de EaD é a impressa (84,7% das escolas 

a utilizam), seguida por e-learning (61,2%) e CD-ROM (42,9%).  

 

Tendências Atuais em Educação a Distância   

 

A digitalização de imagens e sons transformou o mundo e está 

dando origem a novas relações entre professores, alunos e instituições que os 

abrigam. A enorme quantidade de informações disponibilizadas na Internet 

demonstra a facilidade de acesso a dados que no passado eram mantidos trancados 

em bibliotecas e controlados e acessadas por poucas pessoas. Em outras palavras, 

oferecer conteúdos de excelente qualidade já não é suficiente para atrair esses 

alunos e, cada vez mais, as instituições educacionais estão percebendo a 

importância de manter canais de comunicação amplos e abertos com seus alunos, 

principalmente na modalidade a distância. Neste cenário, a conexão entre 

instituições, professores e alunos em comunidades virtuais tem criado condições 

para que um melhor atendimento seja prestado a estes alunos.  

A 22ª Conferência Mundial do ICDE sobre Educação a Distância, 

que ocorreu no Rio de Janeiro, foi palco para a apresentação do projeto que irá 

disponibilizar gratuitamente na Internet a maior parte do conteúdo dos cursos 

ministrados pela Open University, instituição com sede na Inglaterra (SCLATER, 

2006). Como vimos anteriormente, a Open University foi uma das pioneiras na EaD, 

começando suas atividades no início dos anos de 1970 e enfrentando o surgimento 
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de inovações que deram origem a debates acirrados: quantos alunos estariam em 

desvantagem por ainda não terem acesso a uma nova tecnologia e quantos 

deixariam de fazer um curso se este não utilizasse as mais recentes tecnologias? 

Desde maio de 2006, o público brasileiro pode acessar mais de 100 

cursos traduzidos para o Português tanto através do site do MIT OCW ou do 

Universia, um consórcio de mais de 800 universidades provenientes de diversos 

países, como Espanha e Portugal. 

Sclater (2006), coloca que existe uma 'perda de valor' dos 

conteúdos, ao referência ao ponto de vista do marketing de uma instituição que 

busca angariar seus alunos. Não há uma perda da importância desses conteúdos 

para que exista um bom curso, mas conteúdos excelentes não bastam. Além disso, 

é preciso haver uma boa comunicação entre professores e alunos, ou seja, um bom 

sistema de suporte.  

Diante do exposto, é importante ressaltar que as tecnologias 

mudaram a relação entre espaço e tempo, criando uma nova percepção de mundo. 

Neste novo contexto as comunidades virtuais e a EaD surgem construindo um 

sistema complexo e fascinante, quase orgânico, onde fluxos contínuos e 

ininterruptos do conhecimento mudam conceitos e paradigmas existentes por 

décadas, proporcionando estilos e opções nunca antes experimentados de 

aprendizado. Novas maneiras de se interagir em sociedade criam-se e desfazem-se 

de uma forma quântica, imensurável. Uma verdadeira revolução digital e uma 

concorrência à escala global onde universidades, empresas ou simplesmente grupos 

de indivíduos, com os mais variados interesses, começam a explorar as novas 

oportunidades de aprender, o que constitui o principal objetivo das comunidades 

virtuais e da educação a distância. 

 

2.2.2 Comunidades Virtuais 

 

O conceito de Comunidade Virtual, funda-se no cenário em que as 

tecnologias contemporâneas regem um novo ideário, definindo-se a comunicação 

como o centro deste processo, caindo sobre si a produção de bens culturais e 

difusão dos mesmos, como exigência dos novos tempos. Estes processos 

tecnológicos, que unem os vários pontos da terra, são organizados em função do 
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desenvolvimento de dispositivos de informação como um reflexo da ideologia 

comunicacional que caracteriza nosso tempo (RODRIGUES, 1994). 

Nos ambientes colaborativos os participantes devem estar 

envolvidos com seu próprio aprendizado. A interação e o trabalho cooperativo são 

um caminho não só para buscar um produto coletivo, mas para desenvolver uma 

visão mais ampla, identificando incoerências e estimulando a criatividade em prol de 

novas alternativas inovadoras. Desta forma, os aprendizes são co-autores da 

construção do conhecimento e do seu próprio processo de aprendizado. 

Nos ambientes cooperativos os objetivos são o trabalho e a 

participação on-line. Existe muita interação entre os participantes por meio de 

comunicação on-line, construção de pesquisas, descobertas de novos desafios e 

soluções. O conteúdo do curso é fluído,dinâmico e determinado pelos indivíduos do 

grupo. 

O suporte e a orientação existem, mas, neste caso são menores. É 

importante que todos tenham um bom relacionamento e proximidade. 

A tecnologia digital possibilita ao usuário interagir, não mais apenas 

com o objeto (a máquina ou a ferramenta), mas com a informação, isto é, com o 

conteúdo. Isso vale tanto para uma emissão da televisão interativa digital, como para 

os ícones das interfaces gráficas dos microcomputadores. 

A interação homem–tecnologia tem evoluído a cada ano no sentido 

de uma relação mais ágil e confortável. Esta nova qualidade de interatividade, com 

os computadores e o ciberespaço, vai afetar de forma radical a relação entre o 

sujeito e o objeto na contemporaneidade. Se os objetos (interatividade mecânico-

analógica) reagem de forma passiva, como por exemplo, a maçaneta de uma porta, 

o que para (MANZINE apud LEMOS, 2002), caracteriza uma interação assimétrica. 

Os novos objetos eletrônico-digitais interagem de forma ativa (interação simétrica), 

num diálogo constante entre agentes. O objeto físico transforma-se em um objeto 

quase- sujeito, uma forma de interlocutor virtual. Com a interatividade digital 

desmaterializa-se toda a relação do sujeito com o objeto, desse com a natureza e 

dessa com o objeto. 
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Comunidade Virtual de Prática 

 

No passado, envolver-se com uma comunidade era determinado 

pela cidade ou bairro em que se vivia, pela família ou pelas convicções religiosas. 

Nos dias atuais, as comunidades constroem suas identidades e se organizam a 

partir de afinidades, interesses e de valores comuns, não dependendo de um lugar 

específico. Há uma necessidade intrínseca ao ser humano de sentir-se parte de um 

grupo, de ser semelhante ao outro e estar comprometido com um propósito maior, já 

que a estrutura das comunidades familiares, de bairros e das cidades não permite 

mais essa identificação. 

De modo bem amplo, pode-se dizer que uma comunidade é formada 

por um grupo de pessoas que possuem algum interesse em comum.  

É de Weber (1987) o conceito de que a comunidade está baseada 

na ação social e que, necessariamente, fundamenta-se em um laço emocional e 

afetivo: chamamos de comunidade a uma relação social na medida em que a 

orientação da ação social, na média ou no tipo ideal baseia-se em um sentido de 

solidariedade: o resultado de ligações emocionais ou tradicionais dos participantes 

(WEBER, 1987, p.77). 

As relações associativas entre os sujeitos foram amplamente 

exploradas no âmbito das ciências sociais através das noções de Gemeinschaft 

(comunidade) e Gesellschaft (sociedade), criadas por Ferdinand Tönnies e tornadas 

clássicas. Patrick Tacussel (1999), retomando esses conceitos, salienta que uma 

comunidade reflete a forma de experiência compartilhada, onde seus integrantes se 

reconhecem pelo compartilhamento de valores tais como a amizade, o amor, a 

crença, o sentimento de segurança ou insegurança, os valores não institucionais, 

determinadas atitudes ou hábitos, enfim fatores que determinam aproximação ou 

distanciamento. A noção de comunidade está basicamente ligada à noção de 

compartilhamento, de pertencimento a determinado lugar vivido como espaço de 

relações intersubjetivas. Segundo Rousiley C. M. Maia (1999): 

  
Ao longo da modernização das sociedades, as noções de solidez e 
homogeneidade, anteriormente relacionados à noção de 
comunidade, são substituídas pela noção de identidades situadas (de 
pessoas ou grupos) em locais que poderiam estar dispersos. 
(MAIA,1999, p.14). 
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Ao discorrer sobre a virtualização como processo crescente na 

sociedade globalizada atual e para além da informática, Lévy (1993) identifica nela a 

presença de agrupamentos comunitários resultante do processo de intensificação da 

circulação de objetos e pessoas e da globalização da nossa sociedade, promovendo 

o surgimento de novas formas de aglutinação e organização de pessoas, que se 

aproximam através de diferentes e sofisticados meios de comunicação formando 

redes de comunidades virtuais.  

Muitos autores atribuem a Howard Rheingold a criação do termo 

"comunidade virtual" que definiu os grupos humanos que começaram a travar e 

manter relações sociais no chamado ciberespaço, no final do século XX:  

“As comunidades virtuais são agregados sociais surgidos na Rede, quando os 

intervenientes de um debate o levam por diante em número e sentimento suficientes 

para formarem teias de relações pessoais no ciberespaço”. (RHEINGOLD, 1993, 

p.18). 

Em sua reflexão acerca do significado da “cibercultura”, Lévy (2000), 

a define como um movimento social, liderado por uma juventude metropolitana 

escolarizada, que promoviam a interconexão e a criação de comunidades virtuais.  

 

Pallof e Prat (2002) distinguem ciberespaço de comunidades virtuais. Segundo eles, 

podemos definir o ciberespaço como um espaço conceitual em que palavras, 

relacionamentos humanos, dados, riqueza e poder são manifestados pelas pessoas 

que usam essa infra-estrutura tecnológica. Já as comunidades virtuais são 

agregações culturais que emergem quando um número suficiente de pessoas 

encontra-se no ciberespaço. Para eles as comunidades são definidas e redefinidas a 

partir do modo como as pessoas têm interagido com o crescimento da Internet. Com 

o desenvolvimento acelerado da comunicação eletrônica e da realidade virtual fica 

cada vez mais difícil determinar o que realmente significa a palavra comunidade, 

pois elas se diversificam e têm cada vez mais atributos variados.  

Segundo Kenski (2001), a criação das comunidades virtuais 

contribuíram, entre outras coisas, no sentido de evitar o isolamento nos centros 

urbanos. Hoje temos um novo modelo de organização social, baseado na 

combinação da tecnologia da informação e da comunicação, cuja matéria-prima e 

substância, a informação, é totalmente invisível, trazendo mudanças fundamentais 
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aos valores humanos, às tendências de pensamento e às estruturas políticas e 

econômicas da sociedade.  

Esse tipo de “nova” comunidade pressupõe relações entre os seus 

membros, interatividade e trocas comunicativas. Um dos antigos elementos 

mantidos nessas novas formações é o sentimento de pertencimento, que pode ser 

explicado como um sentimento de ligação entre seus membros. Para que uma 

comunidade virtual exista, é preciso que os indivíduos tenham consciência de que 

são partes dela e sintam-se responsáveis por ela. No entanto, elas são consideradas 

organismos vivos, que contêm também contradições, como foi apontado por 

(CARVALHO e SCHLEMMER, 2005): 

  
 
Comunidades virtuais são redes eletrônicas de comunicação 
interativa autodefinidas, organizadas em torno de um interesse ou 
finalidade compartilhados. Podem abarcar e integrar diferentes 
formas de expressão, bem como a diversidade de interesses, valores 
e imaginações, inclusive a expressão de conflitos, devido às suas 
diversificações, multilmodalidades e versatilidades. (CARVALHO e 
SCHLEMMER, 2005, p. 2). 

  

Para se formar uma comunidade virtual é preciso que exista uma 

necessidade humana que é a razão primeira por que se formam as comunidades 

eletrônicas/virtuais (PALLOFF e PRATT, 2002).  

Questiona-se se é possível criar um sentimento de comunidade sem 

nunca ter havido contato prévio entre os participantes. Para Shaffer e Anundsen 

(1993) uma comunidade consciente pode ser criada eletronicamente por meio da 

iniciação e da participação em discussões sobre objetivos, ética, responsabilidades 

e estilos de comunicação, isto é, normas. Conseqüentemente, as normas seriam 

negociadas, no ambiente on-line, da mesma forma que em uma comunidade ou em 

um grupo social presencial.  

 

Comunidade Virtual de Aprendizagem 

 

Passarelli (2003) explica que as comunidades virtuais de 

aprendizagem foram gestadas no espaço midiático da Internet e representam novas 

possibilidades para o processo de ensino/aprendizagem, tanto no âmbito da 



 
 

44 

educação formal (escolas tradicionais) como no da educação não-formal (educação 

comunitária, educação para a vida).  

Alguns autores consideram o ambiente virtual de aprendizagem 

como um “dispositivo” de comunicação, de mediação de saberes, de formação 

midiatizada. Apesar do termo dispositivo não pertencer à área de educação e 

comunicação, o conceito, desde os anos 70, vem sendo apropriado por estas áreas. 

Segundo Peraya (2002), o dispositivo se constitui como:  

 
(...) uma instância, um lugar social de interação e de cooperação com 
intenções, funcionamentos e modos de interação próprios. A 
economia de um dispositivo – seu funcionamento – determinada 
pelas intenções apóia-se na organização estruturada de meios e 
materiais, tecnológicos e simbólicos e relacionais, naturais e 
artificiais, que tipificam, a partir de suas características próprias, os 
comportamentos e condutas sociais, cognitivas e afetivas dos 
sujeitos. (PERAYA, 2002, p. 29). 

 

Entretanto, Kenski (2001) diz que é difícil definir exatamente o que é 

uma comunidade virtual de aprendizagem porque também aprendemos e trocamos 

informações nas comunidades virtuais comuns. Para ela, seriam as comunidades 

que derivam dos cursos ou disciplinas que se desenvolvem pela Internet. De acordo 

com a autora:  

 
Nem todos os cursos ou disciplinas oferecidas no ambiente 
eletrônico dão origem a comunidades. A comunidade específica de 
“aprendizagem” vai além do tempo de uma disciplina ou curso, ainda 
que possa surgir de iniciativas nesses momentos de ensino-
aprendizagem. Em muitos casos, ela se solidifica após o 
encerramento destes. Não se constituem também apenas de 
períodos finitos, previamente estabelecidos pelas instituições ou 
pelos seus coordenadores e professores. As comunidades de 
aprendizagem ultrapassam as temporalidades regimentais 
estabelecidas pela cultura educacional e vão além. Seu tempo é o 
tempo em que seus membros se interessam em ali permanecerem 
em estado de troca, colaboração e aprendizagem. (KENSKI, 2001, 
on-line). 

  

Palloff e Pratt (2004), retomando o conceito de comunidade virtual 

(ou como eles preferem chamar, comunidade on-line), apontam uma evolução que 

parte do conceito de Howard Rheingold que a descrevia como agregações culturais 

surgidas de encontros freqüentes no ciberespaço, passando por Jeny Preece que a 
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entendia como conjunto envolvendo pessoas, objetivos, políticas comuns e sistemas 

de computador.  

Na verdade, (PALOFF e PRATT, 2004), ratificam essa visão, 

entendendo que pessoas são os alunos, professores, administradores do programa 

e o suporte técnico; os objetivos são o curso e o compartilhamento de informação, 

bases da forma construtiva de ensinar e aprender; as políticas são as diretrizes do 

curso e o sistema operacional é o espaço virtual onde se encontram. Os autores 

complementam a idéia de Preece, distinguindo comunidade de aprendizagem on-

line de comunidade on-line.  

Para se construir uma comunidade virtual é preciso alguns passos 

básicos, segundo Palloff e Pratt (2002). Primeiramente: 

• Definir claramente a proposta do grupo; 

• Criar um local diferenciado para o grupo;  

• Promover lideranças internas eficientes;  

• Definir normas e um claro código de conduta;  

• Permitir que haja uma variedade de papéis para os membros do grupo;  

• Permitir e facilitar subgrupos;  

• Permitir que os participantes resolvam suas próprias discussões. 

De acordo com os autores, para saber se realmente ocorre uma 

comunidade virtual, devem existir as seguintes características:  

• Interações ativas, envolvendo tanto o conteúdo do curso quanto a 

comunicação pessoal; 

• Aprendizagem colaborativa, evidenciada pelos comentários dirigidos mais de 

um estudante a outro que de um estudante ao professor;  

• Significados construídos socialmente, evidenciados pelo acordo ou pelo 

questionamento;  

• Compartilhamento de recursos entre os alunos;  

• Expressões de apoio e de estímulo trocadas entre os alunos, além de 

vontade de avaliar criticamente o trabalho dos colegas. 

Palloff e Pratt (2004) apontam que, para que haja sucesso, uma 

comunidade virtual de aprendizagem deve ter uma abordagem centrada no aluno. 

Além disso, o papel e a presença do professor, bem como o envolvimento ativo do 

aluno, são críticos para o êxito.  
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Uma das maneiras de se desenvolver a comunidade é por meio da 

negociação mútua das diretrizes referentes ao trabalho conjunto do grupo. Iniciar o 

curso pelo envio de apresentações e incentivar os participantes a buscar áreas de 

interesse comum são boas formas de começar uma comunidade virtual. Esta precisa 

ser capaz de abrir espaço para questões pessoais. Deve ser algo que se faz 

deliberadamente e que se estimula durante o curso. Caso não se abra esse espaço, 

é provável que os participantes busquem outras formas de interação pessoal, seja 

por e-mail, inserção de questões pessoais na discussão dos conteúdos do curso. 

“A coesão do grupo numa comunidade de aprendizagem virtual só sobrevive com o 

conflito como também com a ajuda na qualidade do resultado do processo de 

aprendizagem.” (PALLOFF e PRATT, 2002, p. 52). Segundo Magdalena e Costa 

(2006), as Comunidades Virtuais de Aprendizagem, 

 
promovem um novo modo do ser, de saber e de apreender, em que 
cada novo sistema de comunicação da informação cria novos 
desafios, que implicam novas competências e novas formas de 
construir conhecimento. É interessante ressaltar que essas novas 
formas de aprender, que estão surgindo, aproximam-se, cada vez 
mais, da maneira com que os seres humanos constroem 
naturalmente a sua inteligência. Por isso mesmo, talvez não sejam 
“novas formas” e sim um efetivo enriquecimento das formas naturais 
de aprender, uma vez que a inteligência se desenvolve sempre na e 
pela interação, fator não reconhecido ou considerado pelo ensino 
tradicional. (MAGDALENA E COSTA, 2006, p. 1). 

 
Assim comunidades que conseguem dar vitalidade aos vínculos 

estabelecidos entre os participantes para que se mantenham “em aprendizagem” – 

suprindo, de alguma forma, as necessidades individuais e coletivas das pessoas 

envolvidas – têm mais do que um foco ou temática aglutinadora. Para Kenski (2001), 

a comunidade virtual ativa desperta o desejo e a necessidade de colaboração entre 

seus membros, à medida que eles se sintam acolhidos e reconhecidos pelas suas 

contribuições e participações. O comportamento individual na comunidade virtual é 

resultado de diferentes motivações psíquicas e sociais. As comunidades virtuais de 

aprendizado são, segundo a autora, flexíveis, abertas, dinâmicas e atuantes. Em 

suas práticas é possível que se explicitem novas regras de atuação democrática e 

igualitária. 

Novas formas de participação, de relacionamento e interação entre 

as pessoas que ensinam e aprendem são criadas. 
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Se comunicar na fala por escrito, nos debates, nos bate-papos, nos 

fóruns, no design gráfico e nas páginas web é um ato político (GOMEZ, 2004). É 

nesses atos que o homem, sendo um ser de relações e não de simples contatos, 

procura existenciar-se na rede. 

Acredita-se que a construção de um vínculo de comunidade pode 

ser colocada como fator de sociabilidade humana. Isso se dá a partir da 

comunicação. Esta é uma ação natural e espontânea de qualquer indivíduo que, 

como ser social, não se dissocia em hipótese alguma do corpo social do qual faz 

parte, tendo em vista que sua própria consciência é formada na interação com este 

grupo. 

As atividades realizadas pelos seres humanos em comunidade 

serão tanto mais satisfatórias quanto estas atividades estiverem claramente dirigidas 

a estes objetivos, contemplando todos os integrantes da comunidade em questão. 

Palloff e Pratt (2002) afirmam que a eficácia deste vínculo será garantida na medida 

em que, no ambiente onde se estabelece a mediação desta comunidade, 

prevaleçam os princípios da ética. 

A participação ativa do grupo propicia o estabelecimento de relações 

e vínculos afetivos entre os componentes da comunidade, para os quais devem ter 

liberdade completa para desdobramentos dessas relações grupais em subgrupos e 

pares. Os recursos comunicativos proporcionados pelo ambiente virtual podem 

estimular essas ações. A atuação na comunidade de aprendizagem, seguindo estes 

princípios, tende a resultar num comprometimento maior de todos os integrantes da 

mesma. 

Consideramos que este seja o maior desafio nesse novo modo de 

aprender, praticamente calcado na interação.  

No ciberespaço, a união de cidadãos conectados, agrupados 

virtualmente em torno de interesses específicos, pode constituir uma comunidade a 

partir do momento em que estabelece regras, valores, limites, usos e costumes, a 

“netiqueta”, as restrições e os sentimentos de acolhimento e “pertencimento” ao 

grupo (KENSKI, 2001). A construção social passa pelo desejo coletivo de pertencer 

a um determinado grupo e sobreviver enquanto houver interesse de seus 

participantes em desfrutar desse espaço como membros, pessoas, cidadãos. 
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Segundo Palloff e Pratt (2002), os indicadores de que uma 

comunidade on-line está em formação são expressos pelos seguintes resultados 

desejados: 

• Interação ativa, envolvendo tanto o conteúdo do curso quanto a comunicação 

pessoal;  

• Aprendizagem colaborativa, evidenciada pelos comentários dirigidos mais de 

um estudante a outro do que de um estudante ao professor;  

• Significado construído socialmente, evidenciado pelo acordo ou pelo 

questionamento;  

• Compartilhamento de recursos entre os alunos;  

• Expressões de apoio e de estímulo trocadas entre os alunos, além de 

vontade de avaliar criticamente o trabalho dos colegas. 

As comunidades virtuais de aprendizagem surgem não apenas como 

possibilidade de aprimorar ou completar a aprendizagem que se realiza nas 

instituições e comunidades escolares, como também, segundo alguns especialistas, 

para transformar as tradicionais formas de ensino e até mesmo as formas de pensar 

e construir conhecimento. 
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2.3 Diferentes Formas de Interação 

 

"Não importa se a comunidade é virtual ou não. O que importa é a 

participação e a colaboração. Essa forma de aprendizagem é marcante" (Aluno 7-

2004). 

 

Do nascimento à morte, todas as relações humanas são permeadas 

por outros indivíduos. Mesmo na interação a distância espera-se encontrar uma 

pessoa do outro lado 'da linha'. Interagir de forma presencial proporciona certa 

segurança no mundo em que se vive. Mexer com esse arranjo, ainda que 

momentaneamente, é causar um desconforto advindo do novo, do desafio. 

As transformações ocasionadas pelos impactos da tecnologia na 

sociedade demandaram novas formas de trabalhar. Neste novo cenário social, o ato 

de aprender passa por todas as fases da vida. Reflexões a esse respeito apontam 

para mudanças na construção do conhecimento e nas relações entre os envolvidos 

no contexto da aprendizagem. 

Nas Comunidades Virtuais de Aprendizagem (CVA), alunos e 

professores têm a possibilidade de estabelecer outra forma de interação, que não a 

presencial, com a chance de aprofundar o processo pedagógico. Em ambientes 

virtuais os papéis se alteram. Alunos que têm dificuldade para falar em público 

podem surpreender com uma participação intensa via web. Ao mesmo tempo em 

que, alunos que participam ativamente em uma aula presencial, podem se mostrar 

não familiarizados como o meio digital, se comportando de maneira tímida. 

Nesta forma de aprender as atitudes de implicação são 

imprescindíveis para que o processo, a apropriação, a construção do conhecimento 

aconteçam no ambiente virtual. Outra característica imanente desses ambientes é a 

construção coletiva do conhecimento. 

Pessoas de diferentes históricos se unem, virtualmente, para discutir 

determinado tema. As regras do ambiente são construídas ao longo do processo de 

participação coletiva. A subjetividade de cada membro da comunidade deve ser 

levada em consideração pelo grupo. Após os primeiros contatos, pode ser que as 

pessoas descubram outras afinidades e também diferenças, o que tornará a 

aprendizagem cada vez mais rica. 
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Os diferentes níveis de implicação dos participantes de uma CVA 

podem ser categorizados de acordo com A Planilha dos 4C. Trata-se de conceitos 

desenvolvidos por Rogério da Costa, professor do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Semiótica e do Departamento de Ciência da Computação da 

PUC/SP e coordenador do LInC - Laboratório de Inteligência Coletiva. 

Compartilhar : No sentido de distribuir. Ao compartilhar os 

integrantes de uma comunidade não necessariamente manifestam uma atitude 

positiva, implicada.  

Ao tratar deste nível de implicação, McLuhan (1992) se mostra 

extremamente atual. Através de uma interface multimídia pode-se acessar 

aleatoriamente tópicos interessantes de forma não-linear, além de ver, ouvir e 

interagir com as informações presentes. O autor estava sendo, de certa forma, 

profético ao completar sua teoria dizendo que através da simultaneidade e do 

caráter comunitário da integração dos meios de comunicação "o mundo transforma-

se num grande “vilarejo”, uma aldeia global.” 

A comunicação como um processo compartilhável (VYGOTSKY, 

1998) adquire o sentido de usar ou possuir algo em comum com alguém, tornar 

conhecido o que foi produzido, co-construído em interação com o meio.  

O significado de um enunciado nunca está concluído e o que o outro 

faz em continuação o completa, mas nunca definitivamente (LAKOFF e JOHNSON, 

2002). Nessa perspectiva a comunicação, assim como a aprendizagem, é um 

processo circular. Como nos comunicamos? Nós nos compreendemos mutuamente 

e compartilhamos por meio de metáforas e imagens comuns. 

Compartilha-se um propósito, um objetivo, uma causa, uma idéia, 

um mesmo ambiente, um objeto, um arquivo mp3, um prato de comida.  

Contribuir : Há uma atitude positiva, implicação com o processo. A 

contribuição constrói riquezas tangíveis e intangíveis em ambientes virtuais. 

Envolvendo-se a distância, aqueles que contribuem constroem acessos 

democráticos a todo o tipo de informação. Podem-se alcançar grandes objetivos 

através da contribuição devido à visão partidária favorável em relação àquilo para o 

qual se contribui. 

Alguns dos melhores conteúdos da web e softwares estão 

disponíveis, gratuitamente, devido à contribuição de muitos que consideram a 

construção coletiva de conhecimento como fundamental para uma sociedade em 
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rede na qual as riquezas são geradas também fora dos padrões de preço e de 

mercado (BENKLER, 2006). 

No contribuir há algo de visionário, sem exposição ou envolvimento 

direto. Contribuir é anárquico e deixa as coisas fora de controle. Se o faço, ajo por 

vontade própria e não há restrições ou formas de coerção a não ser que ela seja 

estabelecida contra todos aqueles que igualmente contribuem, com o objetivo de 

cercear o ato geral. 

Os participantes podem contribuir com uma idéia, com 

conhecimento, com informação, com uma habilidade, com um objeto, com dinheiro, 

com um trabalho específico ou pontual.  

Apesar de ser tão potente, a contribuição permanece no nível da 

formalidade nos relacionamentos. Entretanto, aqueles que contribuem podem 

desenvolver uma atitude de colaboração, ativando um comprometimento maior, 

chegando mesmo à exposição, quando se deparam com um objetivo em comum. 

Colaborar : Os integrantes possuem objetivos distintos mas que 

podem se tornar comuns, convergindo para um determinado fim. Há aqui o desejo 

de estabelecer um laço social seja de que natureza for.  

Como exemplos têm a elaboração de idéias, conceitos, esquemas 

em conjunto, mas para o benefício de outro. O benefício de si seria indireto. Com 

trabalho, ações ou discursos, dentro de um processo, para o objetivo de outro.  

Colaboração é trabalho em comum realizado por uma ou mais 

pessoas (MAÇADA e TIJIBOY, 1998). Colaborar (co-labore) significa trabalhar junto, 

implica no conceito de objetivos compartilhados e uma intenção explícita de somar 

algo – criar alguma coisa nova ou diferente por meio da colaboração, se 

contrapondo a uma simples troca de informação. 

Cooperar : A cooperação realiza-se através de um objetivo comum 

(MAÇADA e TIJIBOY, 1998). O laço social acontece durante a vigência de um 

trabalho de co-realização que atinge o significado de trabalho coletivo.  

Para diferenciar colaboração de cooperação pode-se dizer que 

colaborar é ajustar por meio de novas operações de correspondência, reciprocidade 

ou complementaridade, as operações executadas pelos parceiros. Colaborar 

resume-se à reunião das ações que são realizadas isoladamente pelos parceiros, 

mesmo quando o fazem na direção de um objetivo comum (PIAGET apud 

ESTRÁUZULAS, 1999).  
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O conceito de cooperação é mais complexo, pois pressupõe 

relações de respeito mútuo e não-hierárquicas entre os envolvidos que assumem 

uma postura de tolerância e convivência com as diferenças dentro de um processo 

de negociação constante. São exemplos de cooperação quando se age em conjunto 

em favor da paz, em favor do meio ambiente, numa luta ideológica. Na idealização 

de um projeto. Numa obra, num trabalho ou projeto, numa parceria.  

Explicitada a Planilha dos 4Cs (Compartilhar, Contribuir, Colaborar e 

Cooperar), deve-se atentar para a palavra implicação e o seu significado de ação. 

Se cada indivíduo se tornar consciente da forma como participa, e da forma como os 

outros participam, e das razões dessas diferenças, então é possível pensar em 

ampliação da participação por modificação dos interesses. Que resulta em alteração 

de cada um no processo.  

Auto-educação na Alo-educação  => ampliação dos níveis de 

interesse para incluir novas formas de participação. 

Quando mencionamos o trabalho em uma corporação podemos 

claramente diferenciar os níveis de implicação de cada agente mediante o grau de 

compromisso expresso pelo envolvimento com a empresa/organização: i) 

assalariado, é esperado que colabore mas em geral apenas contribui, com mais ou 

menos implicação subjetiva; ii) terceirizado, claramente contribui; iii) sócio, 

claramente coopera porque é beneficiário direto; iv) acionista, contribui; v) consultor, 

colabora.; e vi) staff, coopera, ou luta por interesses próprios. 

Mas como é possível chegar a um ideal de comunicação? É 

importante o desenvolvimento de um ambiente ideal (PALLOFF e PRATT, 2002) no 

qual a simpatia por uma causa, propósito, foco comum sejam estimulados e onde se 

constrói mecanismos de reconhecimento, reputação, valor. Esse ambiente teria os 

seguintes elementos: 

1. Permitir ao grupo de alunos formular um objetivo comum para o seu processo 

de aprendizagem;  

2. Estimular os alunos a fazer uso de - como recurso para a sua motivação - 

problemas, interesses e experiências pessoais;  

3. Assumir o diálogo como o meio fundamental de investigação. 

Existem outras maneiras de estimular a participação, como: fazer 

questionamentos inteligentes que sejam motivo de debate; dividir a responsabilidade 

pela facilitação, em que cada aluno assume um papel dentro da comunidade; 
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estimular a avaliação e a exploração do consenso e da diferença, para que os 

participantes sejam capazes de construir uma visão colaborativa do material que 

discutem e que vai muito além das idéias que cada um tinha no começo. Por último, 

estimular a colaboração no intergrupo, por meio de indicação de sites ou outras 

comunidades que possam ser de interesse das pessoas e que venha a contribuir 

com o conhecimento coletivo.  

A autogestão da comunidade também é fundamental para que se 

crie uma independência dessa para com a instituição que a criou. O 

compartilhamento de recursos é uma forma de dar independência aos participantes, 

que passam a indicar diferentes fontes, o que torna a construção do conhecimento 

uma atividade coletiva. Nos ambientes cooperativos os objetivos são o trabalho e a 

participação on-line. O conteúdo é fluído, dinâmico e determinado pelos indivíduos 

do grupo. O suporte e a orientação existem, mas, neste caso são menores. É 

importante que todos tenham um bom relacionamento e proximidade. 

Existe ainda um fator importante que deve ser levado em 

consideração: a percepção (GEROSA, FUKS e LUCENA, 2001), quando se refere à 

aquisição de conhecimento por meio dos sentidos sobre acontecimentos e ações 

mesmo sem se comunicar diretamente com elas. 

Neste ponto podemos considerar como essenciais fatores paralelos 

de caráter técnico que possibilitem uma interatividade. Assim, uma interface 

amigável deve possibilitar que idéias como prazer e sedução sejam não apenas 

apropriadas, como tangíveis. Perceber as atividades dos outros indivíduos é 

essencial para o fluxo e naturalidade do trabalho e para diminuir as sensações de 

impessoalidade e distância, comuns aos ambientes virtuais. 

 

2.3.1 Dispersividade e Centralidade 

 

O mundo das tecnologias de comunicação é caracterizado por 

atributos como interatividade, mobilidade, multiplicidade, interconectividade, 

globalização e velocidade. Presenciamos mudanças significativas de valores. Não 

haverá mais, no conceito que nos orienta até agora, produtos nacionais, tecnologias 

nacionais, empresas nacionais, economias nacionais ou indústrias nacionais. O que 

de verdadeiramente nacional deve persistir, será o povo, constituído por seus 

cidadãos.  
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As capacitações e o discernimento de cada cidadão serão os 

recursos principais de cada nação. A importância de uma nação será determinada 

pelo valor potencial daquilo que os cidadãos podem acrescentar à economia global, 

enriquecendo as capacitações e habilidades do seu povo.  

O conhecimento é como uma teia de idéias interconectadas que 

atravessa vários domínios, ao passo que a escola tradicional mantém sua visão 

paroquial, localizada. A escola do século XXI, não mais pode se dar ao luxo de 

ignorar as profundas alterações que os meios e tecnologias de comunicação 

introduziram na sociedade contemporânea e, principalmente, perceber que os 

mesmos criam novas maneiras de "apreender" e "aprender" o mundo. Essa 

multiplicidade de pontos de vista, essa riqueza de leituras precisa ser digerida e 

incorporada pela escola, se ela tiver a pretensão de sobreviver como instituição 

geradora, mantenedora e delegadora do saber humano. 

Os novos paradigmas para a educação consideram que os alunos 

devem ser preparados para conviver numa sociedade em constantes mudanças, 

assim como devem ser os construtores do seu conhecimento e, portanto, serem 

sujeitos ativos deste processo onde a 'intuição' e a 'descoberta' são elementos 

privilegiados desta construção. Neste novo modelo educacional, os professores 

deixam de ser os entregadores principais da informação, passando a atuar como 

facilitadores do processo de aprendizagem, onde o aprender a aprender é 

privilegiado em detrimento da memorização de fatos. 

O aluno deve ser visto como um ser 'total' e, como tal, possuidor de 

inteligências outras que não somente a linguística e a lógico-matemática. Outras 

inteligências devem ser desenvolvidas como a espacial, a corporal, a musical, a 

interpessoal e a intra-pessoal, como argumenta Howard Gardner (1995) em suas 

pesquisas sobre inteligências múltiplas. 

Os grandes avanços dos meios de comunicação e da informática 

que presenciamos no atual momento histórico despertam para a potencialidade dos 

seus impactos sobre diversos aspectos das atividades humanas. A forma de 

comunicação entre as pessoas, o surgimento do pensar inferencial indo além do 

indutivo e dedutivo, a diversificação na representação do pensamento através dos 

recursos multimídia aliados à telemática, geram uma nova concepção de espaço e 

de tempo no sentido de derrubar fronteiras de comunicação e também de educação 

(MAÇADA e TIJIBOY, 1998).  
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É frente a esta nova realidade em radical transformação que a 

educação deve refletir sobre seu papel e propor novos rumos, de forma a vir ao 

encontro não só das exigências do mercado de trabalho onde os alunos serão 

inseridos, mas também, e principalmente, de como promover o desenvolvimento de 

cidadãos críticos, autônomos, criativos, que solucionem problemas em contextos 

imprevistos, que questionem e transformem sua própria sociedade.  

Em meio a estas transformações ocasionadas pelos impactos da 

tecnologia na sociedade, surge a necessidade da geração de novas formas de 

trabalho envolvendo educação, que sejam baseadas nos conceitos e concepções de 

interação, colaboração e cooperação.  

Reflexões a respeito dos rumos da educação apontam para 

mudanças sobre a construção do conhecimento, as relações entre os envolvidos no 

contexto educacional, as concepções do que é ensinar e a redefinição do papel da 

escola, do professor e do aluno. Os ambientes virtuais de aprendizagem vêm se 

apresentando, nos últimos anos, como um instrumento pedagógico complementar 

ao ensino tradicional. Por meio do espaço virtual, alunos e professores têm a 

possibilidade de estabelecer outra forma de interação, que não a presencial, com a 

chance de aprofundar o processo pedagógico. Alunos que possuem dificuldade de 

falar em público podem surpreender por meio de uma participação intensa via 

Internet.  

Ao mesmo tempo em que aqueles que participam ativamente, de 

forma presencial, podem se mostrar não familiarizados com o meio digital e se 

comportarem de maneira tímida. O resultado é uma nova forma de comunicação e 

educação, em que as atitudes de participação, colaboração e cooperação são 

imprescindíveis para que o processo educacional aconteça por meio do ambiente 

virtual. Afinal, neste meio, a construção do conhecimento é coletiva e, caso as 

pessoas deixem de se manifestar, o ambiente virtual de aprendizagem, 

conseqüentemente, desaparece.  

Uma comunidade virtual de aprendizagem possui as seguintes 

características: 

• contato virtual versus contato humano, conectividade e 
articulação;  

• responsabilidade, regras, papéis, normas e participação 
compartilhados;  

• questões psicológicas e espirituais;  
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• vulnerabilidade, privacidade e ética. (PALLOFF e PRATT, 2002, 
p.59) 

 

Pessoas de diversas origens e históricos se unem virtualmente para 

discutir determinado tema. As regras vão sendo construídas ao longo do processo, 

através da participação coletiva, e as características subjetivas de cada agente 

social devem ser levadas em consideração para uma análise mais aprofundada.  

O interesse na discussão em torno de um assunto específico é a 

característica que alavanca a criação de um ambiente virtual de aprendizagem. O 

início deste ambiente comunitário é marcado por diálogos que têm como foco 

principal o tema a ser discutido. Após os primeiros contatos, pode ser que as 

pessoas descubram outras afinidades e também diferenças, o que tornará o debate 

cada vez mais rico. 

Independente do tema que une os participantes e de suas 

divergências que acirram o debate é inquestionável que uma comunidade virtual só 

terá permanência se houver colaboração e cooperação entre os que participam 

(PALLOFF e PRATT, 2002). Do contrário, se cada integrante preferir se ausentar 

aos poucos, a comunidade virtual, lentamente, perde o sentido, até que a 

dialogicidade termine por completo. Então, será mais uma comunidade enterrada na 

virtualidade da rede, morta em termos de interação, mas viva em termos de 

memória, já que seu registro ficará na rede para ser relembrado. 

Desta forma, é essencial que a participação e o diálogo se 

mantenham ativos e que a colaboração e a cooperação entre os participantes em 

torno do tema discutido sejam constantes. A partir do momento em que essas 

características forem presentes, pode-se dizer que a comunidade estará ocorrendo 

de maneira viva.  

Mas, como é possível chegar a este ideal de comunicação, fundada 

sobre as bases da colaboração e da cooperação? Palloff e Pratt (2002), no livro 

Construindo Comunidades de Aprendizagem no Ciberespaço, citam o artigo ‘Making 

distance learning collaborative’, de Ellen Christiansen e Lone Derckenck-Holmfeld 

para descrever o ambiente ideal para que haja o desenvolvimento da colaboração. 

De acordo com os autores do artigo, este ambiente deve possuir as seguintes 

características: 
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1. Permitir ao grupo de alunos formular um objetivo comum para o seu processo 

de aprendizagem;  

2. Estimular os alunos a fazer uso de – como recurso para a sua motivação – 

problemas, interesses e experiências pessoais;  

3. Assumir o diálogo como o meio fundamental de investigação. 

Para que este ambiente ideal ocorra, algumas posturas devem ser 

tomadas pelo grupo ao iniciar uma comunidade virtual, ao sugerirem que as 

atividades sejam colocadas em prática para que a colaboração realmente ocorra: 

compartilhar as expectativas de todos os participantes logo na formação da 

comunidade; estimular o comentário sobre as apresentações pessoais; formar 

equipes para discutir determinados assuntos e enviar as diretrizes para o processo; 

estimular a busca de exemplos da vida real e elaborar tarefas relacionadas a 

situações da vida real (PALLOFF e PRATT, 2002).  

Todas estas questões envolvem o fator principal para que exista 

colaboração na comunidade: o estímulo à participação. Se as pessoas não se 

sentem motivadas a cooperar com os colegas, a enviar sugestões e comentários, a 

comunidade deixa de ter sentido para alguns e aos poucos vai se esvaziando. Desta 

forma, pensar em maneiras de envolver os integrantes na participação e construção 

da comunidade é pensar, conseqüentemente, em como construir um ambiente de 

colaboração e cooperação. 

Existem maneiras de estimular a participação, como, por exemplo, 

fazer questionamentos inteligentes que sejam motivo de debate; dividir a 

responsabilidade pela facilitação, em que cada aluno assume um papel dentro da 

comunidade (facilitador da discussão; observador do processo, comentando a 

dinâmica do grupo; comentarista do conteúdo, resumindo o que foi aprendido pelo 

grupo durante a semana anterior; líder de equipe, com ou sem responsabilidade 

adicional de avaliar o trabalho dos outros participantes; apresentador de 

determinado tópico, livro ou área de interesse); estimular a avaliação e a exploração 

do consenso e da diferença, para que os alunos sejam capazes de construir uma 

visão colaborativa do material que discutem e que vai muito além das idéias que 

cada um tinha no começo; e por último, estimular a colaboração no intergrupo, por 

meio de indicação de páginas eletrônicas ou outras comunidades que possam ser 

de interesse das pessoas e que venha a contribuir com o conhecimento coletivo. 

(PALLOFF e PRATT, 2002). 



 
 

58 

Além de todas estas atividades, os autores ressaltam a importância 

de ações que visem a autogestão da comunidade, sem que se crie uma 

dependência do professor da disciplina.  

É por meio das formas de comunicação, ou seja, da interação entre 

pessoas que se pode verificar uma relação colaborativa ou cooperativa, que 

pressupõe alguns requisitos que vão além da mera interação. A discussão permite 

que os participantes sejam responsáveis pela forma como se envolvem com o curso 

e cheguem a um acordo sobre a interação. É isso que estabelece o primeiro passo 

da busca de uma maior colaboração na aprendizagem. (PALLOFF e PRATT, 2002). 

Alguns autores definem ou referenciam a cooperação e colaboração 

como sinônimos, outros fazem distinção. Maçada e Tijiboy (1998) definem 

colaboração como trabalho em comum realizado por uma ou mais pessoas, 

cooperação, auxílio, contribuição. Colaborar (co-labore) significa trabalhar junto, 

implica no conceito de objetivos compartilhados e uma intenção explícita de somar 

algo – criar alguma coisa nova ou diferente por meio da colaboração, se 

contrapondo a uma simples troca de informação. E cooperação é definido como um 

trabalho de co-realização que atinge o significado de colaboração, envolve o 

trabalho coletivo visando alcançar um objetivo comum. 

O conceito de cooperação é mais complicado na medida em que a 

colaboração está incluída nele, mas o contrário não é verdadeiro. Ou seja, para 

existir cooperação é preciso que haja colaboração. As autoras finalizam o assunto 

afirmando que o conceito de cooperação é mais complexo, pois pressupõe a 

interação e a colaboração, além de relações de respeito mútuo e não-hierárquicas 

entre os envolvidos, assumindo uma postura de tolerância e convivência com as 

diferenças dentro de um processo de negociação constante. Percebemos que a 

diferença fundamental entre ambos conceitos reside no fato de que, para haver 

colaboração, um indivíduo deve interagir com o outro, existindo ajuda – mútua ou 

unilateral. 

Para existir cooperação não só deve haver interação e colaboração, 

mas também objetivos comuns, atividades e ações conjuntas e coordenadas. Existe 

ainda um fator importante que deve ser levado em consideração: a ajuda da 

percepção no processo interação-colaboração-cooperação. A percepção é a 

aquisição de conhecimento por meio dos sentidos sobre acontecimentos e ações 

mesmo sem se comunicar diretamente com elas, como é possível em ambientes 
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virtuais de aprendizagem. A percepção torna-se um fator fundamental na 

comunicação, coordenação e cooperação de um grupo de trabalho. (GEROSA, 

FUKS e LUCENA, 2001). 

Os ambientes virtuais de trabalho e de aprendizagem colaborativos, 

utilizando da interconexão de máquinas fornecida pelas redes de computadores e 

pela Internet, visam facilitar as atividades em grupo. Portanto, estes ambientes 

devem prover elementos de percepção de forma a permitir a coordenação em 

tarefas cooperativas, principalmente onde a comunicação direta não ocorra. Além 

disso, devem prover elementos de percepção para que indivíduos possam 

interpretar eventos, prever possíveis necessidades e transmitir informações de 

maneira organizada. Perceber as atividades dos outros indivíduos, é essencial para 

o fluxo e naturalidade do trabalho e para diminuir as sensações de impessoalidade e 

distância, comuns nos ambientes virtuais. A percepção dentro de um ambiente 

envolve vários aspectos cognitivos relativos à habilidade humana. Enquanto a 

interação entre pessoas e ambiente dentro de uma situação face-a-face parece 

natural - visto que sentidos como visão e audição estão disponíveis em sua 

plenitude -, a situação fica menos clara quando há a tentativa de fornecer suporte à 

percepção em ambientes virtuais. Estes ambientes tendem a esconder diversas 

informações que estão disponíveis num encontro face-a-face. Tendo como base 

essas informações, é possível afirmar que o ideal é que existam momentos 

presenciais antes da colaboração em ambientes virtuais de aprendizagem para que 

a percepção possa se manifestar por meio das mensagens trocadas em meios 

eletrônicos. 

Palloff e Pratt (2002) consideram o meio digital perfeito para facilitar 

essa espécie de aprendizagem – a colaboração. 

 

Além de se reunirem no site do curso, os alunos com interesses 
similares devem ser estimulados a ‘se encontrarem’ e a trabalharem 
juntos. Por isso, podem enviar e-mails em que discutam problemas e 
troquem informações. Podem, também, colaborativamente, preparar 
um relato ou trabalho escrito para apresentar aos outros 
participantes. Além disso, os alunos devem ser guiados e 
estimulados a comentar os trabalhos e as mensagens que recebem – 
comentário que deve ser substancial e ir muito além dos tradicionais 
‘tapinhas nas costas. (PALLOFF e PRATT, 2002, p. 111). 
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Para os autores, o primeiro passo da busca de uma maior 

colaboração na aprendizagem é permitir uma discussão em que os participantes 

sejam responsáveis pela própria forma como se envolve com o curso e cheguem a 

um acordo sobre a interação.  

 

2.3.2 Estabelecendo Vínculo e Desenvolvendo Afetos 

 

Nas CVAPs (Comunidades Virtuais de Aprendizagem e Prática) 

todos os participantes são responsáveis pela participação e pela motivação do 

grupo. Todos são mediadores na construção de um conhecimento individual e 

coletivo. A mediação é uma atitude daquele que se coloca como um motivador da 

aprendizagem coletiva, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte rolante 

entre o aprendiz e sua aprendizagem, colaborando para que o grupo chegue aos 

seus objetivos (MASETTO, 2001). 

A mediação pode ser mais eficiente quando atua na Zona de 

Desenvolvimento Proximal - ZDP - a distância entre o nível de desenvolvimento real 

e o nível de desenvolvimento potencial (VYGOTSKY, 1998). A mediação será mais 

eficaz se o social (educadores, pais, colegas) atuar na ZDP, que seria o terreno ideal 

para a construção de novos conhecimentos pelo indivíduo. Existem dois níveis de 

desenvolvimento: i) um real, já adquirido ou formado, que determina o que a criança 

é capaz de fazer por si própria; e ii) um potencial, o que é capaz de fazer com a 

ajuda de outra pessoa.  

A geração de conhecimento se dá a partir da relação com o outro, 

não sendo uma atividade solitária. A aprendizagem interage com o desenvolvimento, 

produzindo abertura nas ZDPs, nas quais as interações sociais são centrais. Ambos 

os processos, aprendizagem e desenvolvimento, estão inter-relacionados.  

Para que seja possível aos participantes de uma CVAP mediar o 

processo de aprendizagem atuando na ZDP dos colegas, é necessário conhecer o 

nível de conhecimento real para ajudá-los na construção de novos conceitos. É 

imprescindível que estes participantes criem uma relação de diálogo (PETERS, 

2003) na qual a expressão da afetividade seja estimulada. É importante favorecer a 

criação de um ambiente amigável, no qual todos possam se conhecer e sentir-se à 

vontade para manifestar suas incertezas, sem medo de serem repreendidos.  
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Cada indivíduo terá a liberdade para manifestar o que já sabe e o 

que não sabe, favorecendo que o grupo conheça o seu nível de conhecimento real. 

O diálogo torna-se importante pedagogicamente porque nele linguagem, 

pensamento e ação estão intimamente relacionados e porque realizam o 

desenvolvimento individual e social do ser humano. A atuação na comunidade, 

seguindo estes princípios, tende a resultar num comprometimento maior de todos os 

integrantes. (PEROSA e SANTOS, 2003). 

Desta forma, torna-se necessário, numa CVAP, estabelecer um 

diálogo aberto e reflexivo, no qual o grupo não tenha medo de expor suas 

dificuldades. Para tanto, a afetividade é essencial, interpretada como uma energia, 

ou seja, como algo que impulsiona as ações: é a mola propulsora das ações, e a 

razão está a seu serviço (LA TAILLE, 1992). Vygotsky procurou superar a tendência 

da psicologia da sua época, de contrapor e avaliar separadamente o sentimento e a 

razão (REGO, 1997), pois acreditava que ao separar o intelecto do afeto a psicologia 

deixa de estudar a causa e origem de nossos pensamentos. 

A qualidade de vida depende da maneira como se vive o trabalho e 

da forma como nos relacionamos com as outras pessoas. Experiências de 

satisfação podem se tornar fontes de fluir (CSIKSZENTMIHALYI, 1990). Entenda-se 

por fluir como uma experiência máxima que cria um estado em que as pessoas 

estão tão mergulhadas em uma atividade que nada mais parece ter importância; a 

experiência é agradável mesmo quando se paga um preço alto. Qualidade de vida, 

atenção, controle da consciência e sentimento de fluir estão presentes em qualquer 

processo de aprendizagem, mediado ou não. 

Nas CVAPs, a liberdade de agir é assegurada por uma ética grupal 

que gera uma relação interativa confiável, por meio da organização de direitos e 

deveres, aquisição de poderes e regras. O indivíduo vem antes da organização e a 

partir de sua presença na organização torna-se necessário a criação de direitos e 

deveres. 

É certo que onde há sociedade, há direitos e poderes. Hierarquias 

são estabelecidas, leis, normas. E sobre liberdades e poderes é conveniente 

mencionar que não se pode afirmar um novo direito em favor de uma categoria de 

pessoas sem suprimir algum velho direito, do qual se beneficiavam outras categorias 

de pessoas (BOBBIO, 2004). Nesse ponto começa o conflito. Os integrantes devem 

conviver com uma necessidade de consenso e escolhas permeada por uma tensão 
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sabendo que, quanto mais aumentam os poderes dos indivíduos, tanto mais 

diminuem as liberdades dos mesmos. 

Qual será então a motivação das pessoas a interagir, considerando 

a diversidade de ritmos, disponibilidade, interesses, multiplicidade de outras tarefas, 

compromissos e atividades? 

Para a constituição de relações e manutenção do vínculo com a 

comunidade os participantes devem sentir-se envolvidos. É deste modo que as 

intenções, tanto coletivas como individuais, devem ser discutidas no ambiente 

virtual. As relações humanas são maleáveis e uma pessoa pode transformar as 

regras se tiver habilidade adequada (CSIKSZENTMIHALYI, 1990).  

Surge uma palavra-chave para os relacionamentos: a negociação. 

Aquele que não aceita negociar suas condições ou não que não tiver a habilidade 

necessária corre o risco de não se envolver nas atividades, se afastando do grupo, 

apenas compartilhando informações quando solicitado. 

 

2.3.3 Coopetition: Agir Versus Reagir  

 

No momento histórico de transição da democracia representativa 

para uma democracia participativa, como manter em relação ao outro segurança e 

liberdade? 

Esse tipo de desafio de interação foi colocado, também em relação 

aos negócios, em 1996 por Adam Brandenburger da Harvard Business School e 

Barry Nalebuff da Yale School of Management. Utilizando algumas idéias da teoria 

dos jogos eles sugeriram que pode-se levar uma vantagem extra nas negociações 

através da fusão judicial dos conceitos de competição e cooperação. Alguns relatos 

afirmam que foi Ray Noorda, fundador da Novell, quem cunhou o tempo coopetition 

primeiramente. 

A cooperação é algo natural que as firmas estabelecem entre 

clientes, fornecedores e indústria. Dessa cooperação, entretanto, podem surgir 

produtos que alcancem novos mercados, criando a necessidade de relacionamentos 

inesperados, de novas formas de interação entre as empresas. Assim, coopetition é 

uma mistura de cooperação e competição. O conceito baseia-se na formação de 

alianças estratégicas em comum, feita por instituições que normalmente concorrem 
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entre si, para o desenvolvimento de novos produtos e mercados, ou seja, alcançar 

um determinado fim comum. 

Em uma comunidade virtual de aprendizagem pressupõe-se não 

haver competição, uma vez que seus membros estão 'pacificamente' 

experimentando algo em comum. Entretanto, nas comunidades virtuais de 

aprendizagem que praticam a proposta de uma produção coletiva, seja ela qual for, 

opiniões são formadas, incluídas ou excluídas do trabalho de acordo com um 

julgamento aceito por todos como proveitoso. 

A competição baseada nas habilidades que cada membro do grupo 

apresenta aflora. É necessário formar alianças estratégicas para que as nossas 

idéias sejam registradas no trabalho em comum. Os papéis se revezam dependendo 

da situação: amigos podem virar inimigos ao discutirmos determinada questão e, em 

outra oportunidade, os inimigos podem novamente ser amigos em favor de uma 

causa que os une com um determinado fim. 

Os desejos que antecedem as ações pedem limites, cujo papel é 

educar interesses individuais nas articulações coletivas, abordando-se a questão da 

justiça, que coloca antes a questão do juiz. Quem irá julgar o que é pertinente, 

interessante ou válido para o grupo? 

Pensando no Ego-Centrado: isso pode, isso não pode, isso é bom, 

isso não é tão bom (pra não dizer é ruim)... o 'eu' está sempre presente nessa 

virtualidade de intenções. Ao se determinar o ser ou não ser de inclusões, esse 'eu', 

não deixa claro que as seleções, atenções dirigidas, são pelos interesses pessoais 

ou pela proposta coletiva. 

Já sabendo que o que é justo para um pode não ser justo para o 

outro, podemos concluir que não há atitudes justas, o que há são atitudes que se 

ajustam... o alinhamento em torno de ‘nós’. Observando assim, pode parecer que 

participar de uma comunidade virtual envolve compartilhar sofrimento, aceitação e 

exclusão, exatamente como na vida real. 

Entretanto o ambiente virtual favorece o surgimento de uma 

cumplicidade que estreita as relações afetivas, fortalecendo os vínculos sociais e 

conseqüentemente a própria comunidade. Por isso o ambiente web é tão 

interessante e ao mesmo tempo tão solicitador de interações. Assim, a conexão 

pressupõe uma qualidade dessa interação, pois é essa qualidade que gera um 

compromisso, uma cumplicidade entre as pessoas (ARAÚJO, 2005). 
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Existem também formas paralelas de comunicação formando redes. 

As negociações paralelas acontecem devido às características intrínsecas da web 

tais como a linkania (DIMANTAS, 2003) um conceito imanente da rede através do 

qual se formam as ligações para a auto-organização. Compartilhar interesses faz 

com que as pessoas se aproximem. Essa é a lógica da linkania. 

Os links, constituindo uma rede paralela, formam uma web invisível, 

cuja estrutura se compõe por trás do texto que aparece na tela, através de uma 

infinidade de interconexões nas quais flui o poder de decisão e a aceitação ou 

exclusão de muitos.  

Uma negociação paralela pode ser exemplificada não por meio do 

que nos é apresentado na ferramenta de comunicação oficial, listas de discussão, 

blogs ou arquivos no formato wiki. Nessas é, ao mesmo tempo, visível a interação 

expressa entre as pessoas e a  existência de certas lacunas perceptíveis nos 

relacionamentos. Essa percepção se dá ao observamos a falta de participação de 

alguns e às vezes saltos de interação entre outros a partir de uma conversa mais 

informal,  criando maior ou menor intimidade entre as pessoas. Há outras formas 

paralelas de interação, troca de telefones, encontros, chats que podem acontecer ao 

acaso ou pela afinidade entre os participantes de uma comunidade.  

A rede é muito maior e formadora de relacionamentos paralelos, de 

alianças estratégicas que ocorrem sem a interação total do grupo. Aqui não se trata 

mais da comunidade, mas da afinidade entre as pessoas. Essas negociações 

paralelas exercem seu poder de decisão, efetivamente. Os indivíduos que se 

conectam entre si e formam relacionamentos paralelos, podem ser ainda formar 

alianças mais fortes e cuja influência poderá ser exercida a favor ou não dos 

interesses dos amigos ou inimigos na produção coletiva. 
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2.4 Pesquisas Realizadas 

 

Com a finalidade de se alcançar os motivos reais e aparentes que 

permeiam a interatividade, propõe-se a apresentação de três pesquisas realizadas 

por alunos de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Trata-se de um estudo 

que envolveu os anos de 2003 a 2005 cujos alunos participaram da disciplina 

Criando Comunidades Virtuais de Aprendizagem e de Prática (CCVAP), ministrada 

pela professora Dra. Brasilina Passarelli. 

De acordo com o Programa de Pós-Graduação da Escola de 

Comunicação e Artes - ECA, da Universidade de São Paulo - USP, tem-se os 

seguintes objetivos propostos pela disciplina: a) Prover informações básicas para 

reflexão sobre o cenário mundial e nacional que envolve a educação presencial e a 

distância, na sociedade da produção do conhecimento; b) Compreender a situação 

da Educação Aberta a Distância - EAD, nos países desenvolvidos e no Brasil; c) 

Discutir a utilização de diferentes meios de comunicação de massa em projetos de 

EAD e sua melhor utilização; d) Analisar resultados parciais de projetos de EAD via 

Internet; e) Compreender o conceito de comunidade virtual de aprendizagem e de 

prática, a partir de experiências coletivas de trabalho em momentos presenciais e a 

distância.  

A disciplina Criando Comunidades Virtuais de Aprendizagem e de 

Prática - CCVAP (PASSARELLI, 2003) foi idealizada com a finalidade de 

proporcionar ocasião de reflexão - presencial e por meio do site a ela associado: 

http://www.ccvap.futuro.usp.br∞ - a fim de compreender o espaço virtual e suas 

potencialidades na educação. Os conteúdos abordados, presentes no site não 

apenas em forma de textos lingüísticos, mas também por meio de imagens e 

animações, nada mais são do que provocações para reflexões e discussões. 

Uma das atividades propostas que se realiza durante o curso é a 

construção de um texto coletivo, acerca de um tema escolhido por cada turma, 

relacionado à temática estudada no decorrer do semestre.  

O conjunto dos textos coletivos das turmas de 2003, 2004 e 2005 

constitui-se nas pesquisas que apresentaremos em seguida. O objeto investigado foi 

a participação, interação dos alunos e ex-alunos no fórum virtual e demais 

ferramentas de comunicação, disponibilizadas durante o curso, com a finalidade de 
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promover debates e discussões sobre os temas abordados na disciplina, bem como 

o próprio processo de construção e participação em uma comunidade virtual de 

aprendizagem. 

Os dados estatísticos fora extraídos da pesquisa do ano de 2003. Já 

os anos de 2004 e 2005 nos forneceram dados qualitativos acerca dos alunos da 

disciplina bem como os depoimentos dos mesmos. 

Ressalte-se aqui que, compondo o conjunto de alunos de pós-

graduação da USP na disciplina CCVAP, havia pessoas de cursos diversos, entre 

eles alunos regulares (nível mestrado e doutorado), alunos especiais e alunos 

ouvintes. O número de alunos por turma variou de 8 a 15 alunos por semestre. 

 

2.4.1 Pesquisa de 2003: O Fórum na Construção de Co munidades Virtuais de 

Aprendizagem 

 

A pesquisa desenvolveu-se numa linha de estudos sobre 

Ciberespaço e Educação, objetivando apresentar indicadores para a análise de 

diagnóstico e de tendências sobre a prática pedagógica a partir dos dados coletados 

junto aos alunos ingressos de 2003 e egressos dos anos anteriores, 2001 e 2002, 

tendo como expectativa central a interação dos alunos e ex-alunos com as 

ferramentas virtuais de aprendizagem. 

O procedimento metodológico adotado foi o estudo etnográfico, ou 

seja, uma abordagem qualitativa. Procurou-se determinar e compreender os padrões 

culturais e sociais que influenciam os pós-graduandos a participarem do fórum da 

disciplina CCVAP e de que modo essa ferramenta contribuiu para a construção da 

aprendizagem dos alunos egressos e matriculados em 2003. 

Os instrumentos de coleta de dados foram: i) questionário com uma 

questão aberta e cinco fechadas, enviados por e-mail, tanto para alunos egressos 

quanto para os que estão cursando a disciplina CCVAP, caracterizados e analisados 

por uma abordagem quantitativa de pesquisa; ii) entrevista estruturada; e iii) 

depoimentos, ambos realizados no laboratório de aula, somente para os pós-

graduandos de 2003 do segundo semestre, com filmagem e gravação oral dos 

mesmos, durante os dias e horários das aulas presenciais. 
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As entrevistas estruturadas e os depoimentos foram delineando-se 

no decorrer do processo naturalístico de abordagem da situação, a partir de quatro 

questões propostas: 

1. Como é que vocês se sentem nesse curso de Comunidade Virtual de 

Aprendizagem Prática? Ele cria motivação para que novos hábitos sejam 

adquiridos? 

2. Você acha que os encontros presenciais em CCVAP, contribuíram para que o 

seu comportamento se modificasse em relação às ferramentas tradicionais 

dos ambientes virtuais? 

3. Normalmente os alunos que são mais tímidos em sala de aula, são mais 

ativos no ambiente virtual. Com você acontece isso de alguma forma? Você já 

parou para pensar se o seu comportamento muda nestes dois ambientes? 

4. Quais as suas dificuldades na utilização do fórum? 

 

Analisando os resultados: 

A apresentação e análise dos resultados da pesquisa de 2003 

objetiva explicitar de que forma essas turmas anteriores realizaram o processo de 

interação, bem como essas mesmas turmas trabalharam com a interação como 

objeto de estudo no desenvolvimento de seus textos coletivos. 

Quando se analisa o aspecto da freqüência no fórum, verifica-se que 

29% dos ingressos em 2003 acessaram duas vezes por semana, enquanto 21% 

acessaram diariamente e 14% semanalmente. Vale ressaltar que 36% da turma 

assinalaram a alternativa 'outros', revelando uma rotina de acesso de quatro a cinco 

vezes por semana, quase diariamente. 

Frequência de Acesso ao Fórum - Ingressantes 2003

21%
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0%

36% Diariamente

Duas vezes por semana
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Outros
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Dos resultados provenientes dos questionários dos egressos (ex-

alunos), se pode constatar uma grande freqüência no fórum, 20% acessou 

diariamente, 20% duas vezes por semana e 20% semanalmente. Dentre os 

egressos, 40% optou pela alternativa 'outros', dos quais 20% comentou acessar o 

fórum quando cursou a disciplina. 

 

Frequência de Acesso ao Fórum - Egressos 2003
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Quando se analisa o aspecto da visita ao fórum associada à 

interação aluno(a) com o conteúdo disponível, entre os ingressos em 2003 se pode 

perceber uma grande procura pelo fórum para leitura, seguido por indícios de 

participação refletida no envio de novas mensagens e a leitura e envio de respostas 

esporádicas e, em número um pouco menor, a referência ao envio só de respostas, 

conforme demonstrado abaixo: 

 

Ingressantes 2003: 
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Quando se olha os egressos dos anos anteriores se verifica um 

grande numero de indivíduos que não respondeu, o que pode significar uma 

possível baixa compreensão do tipo de questão proposta: 

 

Egressos pertencentes a 2001 e 2002: 

Visita ao Fórum - Criando Comunidades Virtuais de A prendizagem
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Quando se analisa o aspecto dos motivos de acesso ao fórum, 

definidos como troca de informações, troca de idéias, recados e eventos, dicas de 

bibliografias/sites, preferência pela escrita à oralidade, se verifica que entre os 

ingressos em 2003, sobressai a importância dada ao fórum como um espaço de 

troca de informações e dicas de bibliografias/sites, seguido da troca de idéias e local 

de recados e eventos. Ressalte-se aqui a ênfase dada por esta turma à oralidade, 

em detrimento da linguagem escrita: 
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Motivos de Acesso ao Fórum
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Na turma dos alunos egressos o motivo mais importante foi a troca 

de idéias, seguido pela troca de informações e dicas de bilbiografias/sites, 

coincidindo com a turma de 2003 na preferência pela oralidade em detrimento da 

escrita. 

 

Motivos de Acesso ao Fórum
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Quando se analisa o aspecto das dificuldades para utilização do 

fórum, elencando-se como tais a falta de tempo, dificuldade de acesso, timidez, falta 

de cultura de acesso, preferência pessoal pela oralidade e trauma na utilização, se 

verifica que na turma ingressa de 2003 se tem o seguinte resultado: 34% alegou 

falta de tempo, 26% alegou preferência pela oralidade, 17% alegou falta de cultura 

de acesso, 11% dificuldades de acesso, 9% trauma na utilização e 3% timidez: 
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Dificuldades para Utilização do Fórum
Ingressantes 2003
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Entre as dificuldades esboçadas pela turma de egressos, destaca-se 

significativamente a falta de tempo, 60%, vindo em segundo lugar a dificuldade de 

acesso, 20%. Falta de cultura de acesso e a preferência pessoal pela oralidade 

representam, cada um, 10% das ocorrências dadas. Constata-se ainda a presença 

de dois comentários nos quais se enfatiza a preferência pessoal pela oralidade e a 

dificuldade de acesso causada pela mudança de endereço do fórum. 

 

Dificuldades para Utilização do Fórum
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Interpretação/ Reflexão: 

Ao refletir sobre os dados coletados nos questionários e nas 

entrevistas, identificaram-se algumas categorias de análise que resumem a 

experiência de utilização do fórum nos anos de 2001, 2002 e 2003: 

 

a) Mudança de comportamento: embora não se tenha encontrado nenhum 

comentário a respeito de mudança de comportamento nos questionários enviados 
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aos ex-alunos, há forte evidência de que o Fórum tenha contribuído para o 

desencadeamento de mudança de comportamento nos alunos da turma de 2003, 

considerando a ocorrência desse tipo de fala em 28% dos questionários, além de 

comentários como os abaixo citados: 

 

...acho que é realmente uma falta de cultura da minha parte, uma falha que vou 

tentar sanar. (Aluno 6-2003). 

 

Entretanto, acredito que não tenho mais retorno, vou ter que adaptar a isto. (Aluno 7-

2003). 

 

Tenho utilizado meu tempo durante o expediente de trabalho para entrar no site e 

nem sempre consigo permanecer o tempo que desejaria em função das atividades 

do trabalho. (Aluno 12-2003). 

 

b) Preferência pelo presencial: em geral houve uma preocupação em se expor de 

forma presencial, devido ao favorecimento da didática aplicada nas aulas 

presenciais. Esta preocupação foi maior na turma de 2003 conforme depoimentos 

registrados: 

Acho que prefiro a interação presencial que à distância, mesmo interagindo pouco 

presencialmente também. (Aluno 9-2003).  

 

...como tenho a certeza do encontro presencial, tenho optado...em utilizar as aulas, a 

oralidade nos momentos presenciais, para participar e expor algumas idéias. (Aluno 

14-2003).  

 

Na verdade não participei tanto como os demais colegas da turma. Como havia um 

encontro presencial semanal, dei preferência por discussões em aula. (Aluno de 

turmas anteriores).  

 

c) Falta de cultura para utilização: a dificuldade de interagir por meio da tecnologia 

se expressa de forma mais contundente (25%) nas turmas de 2001 e 2002, do que 

na turma de 2003 (18% de ocorrências), o que de certa forma mostra que a 



 
 

73 

aquisição da tecnologia avança a cada ano, mesmo assim os alunos demonstraram 

uma preocupação latente expressa nos comentários a seguir: 

... minha baixa participação se deve à falta de cultura de participação em fóruns. 

(Aluno 4-2003). 

 

... neste fórum tenho participado mais um pouco, mas tenho falta de cultura de 

participação em fórum. (Aluno 2-2003). 

 

Infelizmente por estarmos num período de transição, a dificuldade cultural em 

acessar o computador impossibilitou a fluência desta comunicação. (Aluno de 

turmas anteriores). 

 

d) Aprofundamento de conhecimentos: o conhecimento pode ser entendido como 

um movimento, um processo dinâmico de 'vir a ser', em permanente construção e 

reconstrução, não deve, portanto, esgotar-se na compreensão, mas deve tender a 

transformar-se em prática. Aprofundar o conhecimento, então, torna-se uma tarefa 

cada vez mais fácil à medida que se tem acesso e se interage com uma gama maior 

de informações para a dinâmica do conhecimento. A ampliação das redes de 

informação e comunicação permite a inserção das pessoas em uma nova cultura e 

favorece a educação continuada (LEVY, 1999). É o que demonstram os 

depoimentos abaixo: 

É um ambiente de busca de informações e referências bibliográficas...(aprendizado 

colaborativo). (Aluno 10-2003). 

 

...participo ativamente para agilizar um pouco este meio sócio-cultural, do qual tenho 

muito a aprender. (Aluno 5-2003).  

 

... foi de grande valia, pois esclareceu o processo de concepção e manutenção de 

uma CVA. (Aluno de turmas anteriores). 

 

e) Aumento do uso em função do texto coletivo: juntar-se e produzir algo em comum 

é um desafio e uma oportunidade, tanto nas turmas anteriores (17% de ocorrências) 

quanto na de 2003 (7% de ocorrência), esse fazer coletivo desencadeou uma maior 
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utilização do fórum, como foi observado nos índices de ocorrência nos depoimentos 

abaixo: 

Acredito que estimulou muito minha participação, principalmente nas questões 

objetivas sobre o texto coletivo... (Aluno 1-2003). 

 

Quando iniciamos a elaboração do texto coletivo, minha atuação no fórum mudou, 

pois muitas discussões ocorriam neste espaço e era preciso não somente ler, mas 

participar de forma mais ativa do mesmo. (Aluno 3-2003). 

 

...sabiamente, a Lina nos "obrigou" a usar o fórum para a elaboração do trabalho 

final, e aí sim foi muito bacana". (Aluno de turmas anteriores). 

 

f) Maior interação com os colegas: embora não tenha sido constatado nenhum 

comentário da turma de 2003, em relação ao fórum para uma maior interação social 

(o objeto da pesquisa do ano citado foi a interação dos alunos com as ferramentas e 

não entre eles), sabe-se que a referida turma faz uso do e-mail com freqüência, 

talvez este tipo de interação tenha feito com que o fórum fosse usado com um outro 

objetivo, ao contrário do que o constatado nas turmas anteriores de alunos 

egressos, em que 17% dos pesquisados comentou ter o fórum contribuído para uma 

maior interação com os colegas, conforme os depoimentos selecionados abaixo: 

A minha maior aprendizagem na utilização dos fóruns na disciplina da Brasilina foi a 

verificação, sem sombra de dúvida, da possibilidade de interação amigável, 

emocional, com os colegas e a possibilidade de expressar sentimentos, ainda que 

de forma escrita. (Aluno de turmas anteriores). 

 

O fórum sustenta o foco sobre o curso, e une mais ainda os colegas. Mantenho com 

o pessoal, um contato regular, fato que não aconteceu com outras disciplinas. 

(Alunos de turmas anteriores). 

 

Os gráficos a seguir mostram como estas categorias se distribuem nas respostas 

coletadas: 
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Depoimentos e a Planilha dos 4C 

A seguir, foram selecionados alguns depoimentos mais evidentes de alunos, de 

acordo com a Planilha dos 4C. Os depoimentos foram colhidos em sala de aula, a 

transcrição da gravação foi feita com a equipe de filmagem e fotografia e contou com 

a presença de alunos somente de 2003, para registro de experiências vivenciadas 

pelo grupo no estudo através do Fórum: 

 

Compartilhou 

Bem, a minha participação em fórum tem sido muito mais em relação àquelas 

atividades que a gente tem que colocar, de que praticamente pelas participações em 

discussões. (...) De qualquer maneira eu também me policio um pouco mais em sala 

de aula a gente fica mais à vontade...alguém pode chegar e brecar... olha não é bem 

assim...já no fórum eu acho que eu tenho que estar pautada, eu tenho que conhecer 

melhor, e ainda tem essa questão de estar preocupada com aquilo que eu vou 

colocar no fórum. (Aluno 12-2003). 
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Note-se aqui que o Aluno 12-2003 realizou sua participação no 

fórum sempre com a preocupação de ser uma atividade onde se deveria 'colocar' 

algo, sem qualquer implicação pessoal. 

 

Contribuiu 

Minha participação no fórum também deveria ser maior, eu tento equilibrar o inter-

pessoal com o fórum. eu acredito que o fórum tenha um poder de síntese e 

objetividade,... eu acho interessante utilizar o fórum...mesmo porque eu acho que às 

vezes a gente não tem tempo de escrever algumas coisas e pesquisar mas acho 

interessante a utilização do fórum com uma certa objetividade, sem fugir, desvio de 

informação, comunicação entre as pessoa, acho isso interessante. (Aluno 1-2003). 

Esse usuário do fórum contribui com sua participação, mas define 

claramente que não pretende desenvolver qualquer relacionamento com os outros 

participantes, clamando pela objetividade. 

 

Colaborou 

A minha participação no fórum, ultimamente, tem sido bem maior. Eu creio porque 

principalmente por causa do texto coletivo, por causa desse momento, tem me dado 

vontade de participar. Porém eu creio que eu tenho participado muito mais 

passivamente do que mandando ou escrevendo alguma coisa, principalmente por 

causa do meu momento, que eu tenho tido pouco tempo. (...) (Aluno 13-2003). 

Neste depoimento o aluno identifica um objetivo em comum que é o 

texto coletivo e afirma o seu desejo de estabelecer uma interação mais ativa com os 

outros membros do grupo, cuja causa é a falta de tempo. 

 

Cooperou 

A minha participação no fórum reflete os interesses que eu tenho nesse curso...se 

bem que como também o curso é parte presencial, conhecendo o grupo...e o bom 

desse fórum é que ninguém corrigiu ortograficamente ou com críticas diretas (...) 

sendo assim, eu participo do fórum em todos os assuntos que sejam de interesse do 

curso...e das matérias que me interessam. (Aluno 5-2003). 

Nota-se no depoimento acima a confluência do objetivo coletivo 

(interesse do curso) e do objetivo individual (matérias que me interessam) e a força 

do laço social preconizado pela aceitação (nenhuma correção ou crítica). 
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A Não-Participação, Traumas e Exclusões 

Vale ressaltar a grande incidência de informantes que não 

respondeu a algum item previsto, acrescentado de comentários que remetem ao 

caráter desafiador do fórum e sua perenidade no tribunal da vida:  

...na verdade o fórum é bastante desafiador, uma vez que temos que verbalizar e 

escrever pensamentos, que muitas vezes não seguem uma seqüência lógica. 

Temos de pensar para registrar informações...que um dia poderão ser usadas contra 

nós no tribunal!!! (Aluno 5-2003). 

Outros dois relatos transpareciam não haver uma rotina de acesso 

ao fórum; um deles expressado pela resposta 'nunca' e outro mostrando uma prática 

rara, realizada apenas 'nos momentos em que éramos convidados insistentemente, 

em geral, operávamos com e-mail'. 

A insegurança ou o receio de ter pouca contribuição a dar, foram 

causas de não participação. Muitas pessoas tiveram tendência a não acreditar em 

suas teorias como uma manifestação aceitável, pensando assim, se privaram de 

mostrar o que pensavam ou achavam de determinado assunto, ora com medo de se 

expor, ora com receio de ser mal interpretado pelo grupo. Essa preocupação, 

embora importante para a turma de 2003 (18% de ocorrências) pareceu inquietar 

menos as turmas anteriores (8% de ocorrências em 2001 e 2002). Ainda assim, 

conforme os comentários citados abaixo, nota-se a relevância do tema para a 

construção de comunidades virtuais de aprendizagem e prática: 

 

Receio em ser mal interpretada, já que a escrita retira as outras formas de 

expressão do corpo. (Aluno 11-2003). 

 

...minha baixa participação se deve à...auto-crítica de achat que tenho pouco a 

contribuir. (Aluno 4-2003). 

 

...tenho certa dificuldade...por exemplo, participo todos os dias de uma comunidade 

com mais de 300 profissionais de minha área e dificilmente me manifesto...uma 

limitação ainda não superada. (Aluno de turmas anteriores). 
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Características intrínsecas à personalidade individual, tais como 

timidez, pouca vontade para a comunicação escrita e medo, também são fatores 

relevantes quando se fala de não-participação: 

 

- Acho que eu comecei a participar mais porque eu perdi o medo de entrar no fórum. 

- Porque vc. tinha medo? 

- Eu coloquei (no depoimento) que eu tive trauma com a Internet. Tudo bem? (risos) 

(Aluno 9-2003). 

 

Eu sou o caso clássico: continuo não usando o fórum. Eu sou mais tranqüila nas 

relações interpessoais, e aquela coisa que Silene lembrou bem que 'estou pondo no 

papel' para sempre, e nas relações inter-pessoais é diferente. (Aluno 4-2003). 

 

A minha participação, acredito que ela seja mais presencial do que no fórum...eu 

escrevo pouco...acredito até porque fui trabalhar com multimídia eu fujo um pouco 

do texto escrito... eu prefiro o encontro presencial, se tem essa oportunidade de 

estar vendo e falando com as pessoas eu prefiro esse momento. (Aluno 10-2003). 

 

Bom, eu acho que a minha participação tanto no fórum quanto no presencial 

continua muito tímida, eu estou tentando vencer essa barreira, e até comentei no e-

mail (...) (Aluno 6-2003). 

 

2.4.2 Pesquisa de 2004: Comunidades Virtuais de Apr endizagem e Prática, Uma 

Leitura do Processo de Construção 

 

Este trabalho teve como propósito conhecer e explorar a percepção 

dos alunos de pós-graduação da USP sobre a participação e formação de uma 

CVAP (Comunidade Virtual de Aprendizagem e Prática) no segundo semestre de 

2004, durante a disciplina Criando Comunidades Virtuais de Aprendizagem e 

Prática. 

O estudo se baseou nas seguintes questões básicas a serem 

respondidas: i) Qual a experiência pregressa do aluno em CVAP?; ii) Qual a 

experiência pregressa do aluno em Educação a Distância?; iii) Qual a freqüência de 

uso de ferramentas de internet pelo aluno?; iv) Quais as expectativas em relação à 
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disciplina?; v) Quais os impactos do aprendizado ao final do curso?; e vi) Quais as 

facilidades e dificuldades percebidas?  

Os questionamentos sobre a avaliação pessoal do grupo e da 

disciplina na formação de CVAP, formulados pelos próprios alunos e respondidos 

pelos mesmos, permitiram uma visão mais abrangente das dificuldades e facilidades 

encontradas por estes. Além disso, conhecer o perfil do aluno da disciplina também 

foi um dos motivos que levou os autores a propor este tema para estudo. 

Uma vez que o assunto tratado neste estudo era relativamente 

recente, considerou-se esta pesquisa como exploratória. Levando em conta que se 

buscou estudar um grupo de alunos de pós-graduação, este estudo pode ser 

caracterizado como uma pesquisa exploratória sem necessidade de propor 

hipóteses, através da análise do como se desenvolveu o processo de construção de 

uma CVAP, um estudo de caso do tipo único no qual o tipo da questão de pesquisa 

define a estratégia de pesquisa mais adequada a ser utilizada (YIN, 2001). Questões 

do tipo 'como' sugerem o estudo de caso como estratégia adequada ao 

planejamento e desenvolvimento da pesquisa realizada. 

As fontes de Informação utilizadas foram: i) Primárias, as pesquisas 

deste tipo se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento 

se deseja conhecer (GIL, 1995). Neste trabalho, selecionou-se o universo como 

objeto de investigação por meio da seleção de todos os alunos da disciplina do 

segundo semestre de 2004; e ii) Secundárias, neste trabalho, foram utilizados livros, 

artigos científicos, teses e dissertações, sites e a documentação da disciplina 

envolvida. 

Para a escolha da população e amostra, como havia limitação 

geográfica e temporal, focou-se o campus São Paulo, curso de pós-graduação em 

Comunicação da ECA/USP, envolvendo todos os alunos da turma corrente existente 

no período de execução do projeto, não se baseando, portanto, em amostragem não 

probabilística intencional devido à quantidade de alunos existente na turma de 2004 

(oito alunos), que não permitiu tal procedimento. 

Como instrumentos de coleta utilizados, foram criados questionários 

específicos com questões abertas e fechadas sem utilização de entrevistas, pois 

particularmente, nos estudos descritivos e exploratórios, os instrumentos mais 

comuns para coleta de dados são o questionário e a entrevista. (MARTINS, 1994). 

No questionário construído para coleta de informações relacionadas a construção da 
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CVAP, as questões foram agrupadas em 3 (três) partes distintas com o objetivo de 

registrar: 

• O perfil do aluno, envolvendo aspectos, como: formação acadêmica de 

graduação, escolaridade atual, sexo, idade, familiaridade com ferramentas de 

comunicação virtual e experiência com educação à distância; 

• A avaliação da disciplina, incluindo os seguintes aspectos: expectativa em 

relação ao aprendizado e respectivo atendimento, aplicabilidade no 

desenvolvimento de pesquisa, facilidade na utilização das seções e 

ferramentas do site da disciplina, considerações sobre treinamento e suporte 

oferecido, auto-avaliação de participação individual e do grupo, e a 

importância do papel do professor para aquisição dos conhecimentos e 

habilidades propostas pela disciplina; 

• A avaliação do processo de construção de Comunidade Virtual, levantando 

aspectos como: fatores críticos de sucesso – facilidades e dificuldades – 

percebidos durante a construção de comunidade virtual do grupo de alunos e 

quais as contribuições obtidas no processo. 

 

No trabalho de campo, os dados foram obtidos por aplicação do 

questionário aos alunos, no final do semestre e análise dos depoimentos dos alunos 

da disciplina. Após isso, realizou-se a conseqüente compilação quantitativa das 

respostas obtidas. 

Para a apresentação e análise dos resultados, o questionário, 

composto de três partes, envolveu: perfil do aluno, avaliação da disciplina e 

avaliação do processo de construção da comunidade virtual. 

Com relação à formação acadêmica na graduação, foram citados os 

seguintes cursos: Administração de Empresas; Biblioteconomia; Ciências Contábeis; 

Comunicação Social – Jornalismo; Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda; Comunicação Social – Rádio e TV; Educação Física; Pedagogia; e 

Psicologia. A análise do perfil dos participantes do curso monstrou uma diversidade 

de áreas de atuação dos alunos que cursaram a disciplina no ano de 2004. Pessoas 

provenientes de ciências humanas, sociais e aplicadas, bem como da saúde.  
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Titulação Atual dos Alunos

30%

50%

10%

0%

0%

10%
Graduação completa

Mestrado incompleto

Mestrado completo

Doutorado incompleto

Doutorado completo

Mestrado Latu Sensu

 

 

Na titulação acadêmica dos alunos, constatou-se que 62,5% está 

cursando o mestrado, 37,5% tem a graduação completa e 12,5% já concluiu o 

mestrado. Um aluno, que corresponde a 12,5% do total, concluiu o mestrado latu-

sensu. A análise dos dados demonstra que a experiência da maioria dos alunos está 

centrada na realidade da pós-graduação. Os alunos que têm apenas a graduação 

completa declaram que esperam ter a experiência da disciplina como elemento 

facilitador para o ingresso no 

mestrado.

Distribuição dos Alunos por Sexo

87%

13%

Feminino

Masculino

 

  

 

A quase totalidade da classe (87,5%) é composta por alunos do 

sexo feminino, sendo que apenas um aluno pertence ao sexo masculino. 
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Distribuição dos Alunos por Faixa Etária

13%

74%

13% 0%

De 20 a 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

Acima de 60 anos

 

 

Seis alunos (75%) encontram-se na faixa etária entre os 31-40 

anos, um aluno (12,5%) corresponde à faixa etária 20-30 anos e outro (12,5%) está 

entre 41-50 anos. A classe se compõe em sua grande maioria de pessoas jovens, 

até a faixa de 40 anos (87,5%). 

 

 

Frequência de Utilização de Ferramentas de Comunica ção

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Chat E-mail Ferramentas
de busca

Fórum,
Listas de
discussão

Internet Outros

Diariamente

Semanalmente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

 

 

Analisando-se a familiaridade dos alunos com o uso de ferramentas 

de comunicação eletrônica (Tabela 4) se verifica que todos os alunos (100%) 

utilizam a Internet diariamente e 07 (5%) utilizam o e-mail e ferramentas de busca na 

mesma freqüência com que usam Internet. Outro fator observado foi que todos os 

participantes utilizam as ferramentas analisadas. O chat e o fórum/lista de discussão 

são as ferramentas utilizadas com menor freqüência, ainda assim a utilização do 

fórum/lista de discussão é mais relatada do que a do chat, uma vez que 03 dos 
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participantes descreveram utilizar a primeira ferramenta semanalmente. No item 

'outros' foi citado ferramentas de comparação de preços. 

Pôde-se constatar que a maioria dos alunos tem familiaridade com o 

uso de ferramentas de comunicação eletrônica e que esse pode ter sido um 

elemento facilitador para a participação em comunidades virtuais. 

Com relação a experiências anteriores em EAD, contatou-se metade 

dos alunos já havia participado de uma disciplina à distância, o que diferencia a 

classe em dois grupos. Uma hipótese provável é que a experiência com educação à 

distância, vivenciada por metade da turma, possa ter colaborado para que esses 

alunos compartilhassem seu aprendizado com os que não haviam participado, 

facilitando o ingresso/participação desses últimos em uma comunidade virtual.  

 

Participação em outras experiências de educação a di stância

50%50%
Sim Não

 

 

Solicitou-se aos alunos que participaram anteriormente em atividade 

de EAD (Educação a Distância) que avaliassem essa experiência. Metade dos 

respondentes (2 alunos) responderam positivamente, declarando que a experiência 

foi muito boa. Dessa forma, pôde ser cogitada a hipótese de que essas experiências 

tenham colaborado de forma positiva, através da troca de experiências entre os 

participantes e na dinâmica da própria disciplina e na participação/construção da 

comunidade virtual. 

Quanto à avaliação realizada sobre a própria participação no curso, 

75% dos alunos relataram que sua participação foi boa e 25% relataram uma 

participação ótima. Esses dados indicam um nível de avaliação de bom para ótimo, 

o que reflete o envolvimento tanto com o tema quanto com a dinâmica da disciplina.  
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Avaliação da própria participação

25%

75%

0%

0%

Ótima

Boa

Regular

Fraca

 

Nesse sentido os dados indicaram que houve um equilíbrio entre a 

percepção de suas participações nos dois tipos de momentos vivenciados na 

disciplina, presenciais e virtuais, uma vez que 50% desses declarou ter participado 

igualmente de ambas as atividades. Outro fator que deve ser considerado é a 

declaração de 25% dos alunos afirmando que participou mais das atividades virtuais 

e 25% mais das atividades presencias. 

  

Avaliação da participação presencial e virtual na d isciplina

0%

25%

25%

50%

0% Avaliação da participação presencial e
virtual na disciplina

Maior nas aulas presenciais

Maior nas atividades virtuais

Participou igual nas duas atividades

Não participou

 

A participação do grupo em uma disciplina de EAD foi considerada 

muito importante por todos os respondentes (100%), o que explicita a clareza do 

grupo quanto à necessidade de envolvimento dos membros de uma comunidade 

virtual para que ela se torne real de fato. A participação do professor como um 

mediador do processo de aquisição de conhecimentos e habilidades foi considerada 

muito importante por 75% dos alunos (06 alunos) e importante por 25% (2 alunos). 

Nesse aspecto foi cogitada a necessidade de participação do 

professor como mediador e, em alguns momentos, como contribuinte das 
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discussões realizadas no fórum de discussão e outros momentos de comunicação 

on-line entre os alunos. Nenhum aluno considerou o papel do professor em uma 

disciplina de EAD como pouco ou não importante. 

Quanto aos fatores facilidades da participação do aluno no processo 

de construção dessa comunidade virtual, a partir da análise dos questionários, foram 

formatadas categorias de respostas, descritas da seguinte forma:  

1. Acesso e conhecimento da tecnologia adequada: essa categoria foi inferida 

da fala de vários participantes, quando esses se referiram aos seguintes 

pontos facilitadores, tais quais:  

• os participantes possuíam um computador em casa e/ou no trabalho 

para o acesso às atividades a qualquer hora;  

• estes tinham um razoável conhecimento sobre as ferramentas 

utilizadas na EAD e para comunicação entre o grupo;  

• familiaridade com o uso da Internet;  

• familiaridade com o uso da língua inglesa, uma vez que o fórum está 

todo em inglês. 

1. Participação e integração do grupo: essa categoria foi inferida da fala de 

vários participantes, quando esses se referiram aos motivos que foram 

facilitadores para a participação do grupo, tais quais:  

• o apoio e a troca de experiências entre os participantes possibilitou que 

outras pessoas participassem da comunidade virtual;  

• a organização das atividades e distribuição das tarefas;  

• a atribuição de uma tarefa, coletiva e complexa a ser construída pelo 

grupo;  

• suporte de algumas pessoas do grupo;  

• compromisso assumido pelo grupo;  

• incentivo da mediadora – professora;  

• grupo de trabalho acessível. 

 

3. Outras respostas enfocaram os seguintes pontos facilitadores da participação 

na disciplina: 

• interesse pelo tema desenvolvido na comunidade;  
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• possibilidade de opinar sobre o que estava sendo discutido na 

comunidade, inclusive sobre o envolvimento das outras pessoas no 

trabalho de construção dessa;  

• a integração conseguida pelos participantes do grupo;  

• o esclarecimento de dúvidas e superação de dificuldades de forma 

coletiva;  

• a declaração de alguém ser 'fanático’ por Internet;  

• possibilidade e facilidade de pesquisa em relação aos temas tratados 

na comunidade;  

• a possibilidade pessoal de escolher o que será postado, compartilhado 

e como, sem dar maiores explicações sobre o fato;  

• possibilidade de resolver coisas à distância;  

• tarefas claramente definidas. 

 

Entre as principais contribuições obtidas no processo de construção 

de uma comunidade virtual está o contato com um novo paradigma educacional e 

conhecimento de novas formas e tecnologias educacionais bem como as 

dificuldades inerentes a esse processo: essa categoria foi inferida da fala de vários 

participantes, quando esses se referiram à: 

• nova aprendizagem sobre a forma como se estabelece uma 

comunidade virtual;  

• aquisição de cultura de utilização de novas ferramentas;  

• possibilidade de construção de práticas em uma comunidade virtual;  

• realização de trabalho coletivo e processo consistente de discussão a 

condição virtual;  

• acreditar que é possível uma quebra de paradigma na educação;  

• compreender como a colaboração no aprendizado facilitou o ensino e 

fomentou curiosidades teóricas e de formas de acesso a informação, 

antes inibidas;  

• saber na prática que é possível e acreditar que você e seu grupo 

podem dar conta do recado;  

• possibilidade de construção do conhecimento de outra forma (virtual);  
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• conhecer outras visões e posicionamentos sobre concepções de 

educação e aprendizado.  

 

Outras respostas descritas como contribuições na construção da 

comunidade virtual, podem ser descritas como: 

• incentivo à leitura e a pesquisa; 

• administração do tempo e definição de prioridades em torno desse fato;  

• favorecimento de uma maior comunicação na realização dos trabalhos 

individuais e dos colaborativos;  

• facilitação de um aprendizado colaborativo. 

 

Depoimentos e a Planilha dos 4C: 

 

A seguir selecionamos alguns depoimentos seguindo a Planilha dos 

4C: compartilhar, contribuir, colaborar, cooperar. 

 

Compartilhou 

O trabalho em grupo é mais dificultoso, porque se fazem necessárias às discussões, 

onde se evidenciam as diferenças e semelhanças entre pontos de vistas, áreas de 

interesses, definições. Tudo tem que ser negociado e gerenciado. Por outro lado, 

depois de passado o processo é bem mais enriquecedor uma vez que é possível 

compartilhar a visão do outro. Tudo isto, sendo feito a distância e mediado pela 

tecnologia. Vamos e venhamos não é pra qualquer um. Para mim foi um grande 

desafio, felizmente com saldo positivo. (Aluno 1-2004). 

 

Contribuiu e Colaborou 

Além do conhecimento teórico pude ter a possibilidade de interagir com as 

ferramentas de comunicação oferecidas. Com a disciplina encontrei motivações para 

desenvolver o trabalho Rádio na internet, a transposição das ondas em bits que 

apresentei no I Congresso Mídias: Multiplicações e Convergências. 

Outro aspecto relevante é a integração entre os participantes da comunidade. Quer 

por meio das aulas presenciais, quer por meio das conferências virtuais. Ao 

realizarmos textos individuais ou na elaboração do texto coletivo, que gerou muita 
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discussão uma vez que cada um possui uma reação diferente do outro no momento 

de fazer sua leitura e realizar sua tarefa, o importante foi vivenciar a experiência do 

coletivo para um único fim. 

Conviver com outras pessoas, de outras áreas, de outras idades, de diferentes 

personalidades também contribui para a aprendizagem. Viver em comunidade é ter 

a capacidade de expressar seus pontos de vista respeitando as diferenças e agindo 

de forma a buscar um consenso, onde o resultado colabore para a evolução do 

saber como um todo. 

Administrar um 'caos' aparente de forma coletiva, organizando as etapas do 

desenvolvimento do texto coletivo, do fluxo de informações, do planejamento das 

produções, dos prazos, das ausências, dos envolvimentos, é uma verdadeira lição a 

ser seguida para toda a vida. É uma 'grande família' com um objetivo comum, 

empenhada em construir seu legado, sua identidade e seu espaço. (Aluno 2-2004). 

 

Interessante notar no depoimento do Aluno 2-2004, que num 

primeiro momento ele pretende participar de forma a contribuir, mas ao final 

claramente expressa seu envolvimento no processo com um objetivo em comum 

que é o texto coletivo através da formação de laços sociais: "uma grande família". 

 

Cooperou 

Trabalhar em grupo é sempre mais difícil que fazer um trabalho individual, onde 

você tem uma noção do todo, sabe do prazo e se vai dar tempo de realizar tudo. 

Quando trabalhamos em grupo temos que aprender a confiar nas outras pessoas, 

pois seu sucesso depende muito do envolvimento e do trabalho de todos. De uma 

maneira geral acredito que a prática do trabalho coletivo foi um ganho profissional e 

pessoal, uma aprendizagem de se trabalhar em equipe que raras vezes temos 

oportunidade de exercer. (Aluno 4-2004). 

 

Aluno 4-2004 apresenta um objetivo comum - trabalho coletivo - e o laço de 

'confiança' que deve unir as pessoas neste propósito. 

 

A Não-Participação, Traumas e Exclusões 

Diante da novidade, há uma mistura de 'temor e fascínio'. 

Exatamente por isso deve-se prosseguir nas reflexões sobre as novas tecnologias 
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(PASSARELLI, 2003). O importante é não ser surpreendido até mesmo aqueles 

que,de alguma forma, sentem-se envolvidos pela educação em seu sentido mais 

amplo, devem superar seus temores e trabalhar procurando alcançar um projeto de 

formação dos seres humanos inteligentes, cooperativos, autônomos, afetivos, éticos, 

e cidadãos. 

Na terceira parte do questionário aplicado na pesquisa, foram feitas 

três perguntas abertas sobre as dificuldades percebidas pelos alunos durante o 

processo de construção de uma comunidade virtual, formatadas três principais 

categorias de respostas descritas da seguinte forma:  

1. Necessidade de mudança de cultura dos participantes: essa categoria foi 

inferida da fala dos participantes, que declararam haver "necessidade de se 

ter disciplina na busca da informação"; havia uma "sensação de isolamento 

por não estar em contato presencial com os outros alunos"; havia 

"necessidade de se aprender a organizar para que se abra um espaço na 

agenda para as atividades virtuais que não tem um horário fixo para serem 

realizadas", "havia uma falta de cultura e uso das novas tecnologias", 

"dificuldade quanto à identificação do tipo de feedback a ser postado no 

fórum", "preocupação com o fato de se fazer compreendido na postagem de 

mensagens no fórum de discussão", "administração do tempo e prioridades", 

dentre outros.  

2. Necessidade de aprender a utilizar as ferramentas: essa categoria foi inferida 

da fala de vários participantes, quando esses se referiram a, necessidade de 

ter que aprender como utilizar as ferramentas de EAD para participar de uma 

comunidade virtual e outros. 

3. Superação de diferenças entre a comunicação virtual e a presencial: essa 

categoria foi inferida da fala dos participantes quando esses apontaram 

algumas dificuldades tais como as diferenças existentes entre a comunicação 

realizada por computador e a presencial, sendo a primeira considerada mais 

difícil e mais trabalhosa, "pois a pessoa tem que escrever e isso limita a 

expressão das pessoas" e "não há como avaliar a entonação e a postura 

corporal inerente à comunicação pessoal realizada via computador/Internet". 

Outras respostas dadas nesta categoria referem-se à "falta de tempo 

para acessar o fórum e para postar análises escritas sobre os instrumentos, ações e 

definições para o trabalho coletivo", "dificuldades de entendimento de algumas 
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condições que deveriam, na opinião de alguns alunos, ter sido definidas nos 

momentos presencias em grupo, dificuldade na elaboração de mensagens de 

análise que eram extensas e bastante elaboradas, problemas técnicos no acesso ao 

site, Internet, falta de apoio no treinamento ministrado, impossibilidade de anexar 

arquivos a mensagens", dentre outros.  

Percepção das dificuldades inerentes ao mundo virtual tanto 

tecnológicas quanto culturais: essa categoria foi inferida da fala de vários 

participantes, quando esses se referiram à "percepção de dificuldades antes não 

percebidas na utilização habitual e ou esporádica de ferramentas de comunicação 

virtuais"; "obstáculos precisam ser vencidos, obstáculos de prática, com uma nova 

interface, uma nova maneira de dizer, fazer e coordenar"; "a solidão aparece"; 

"construir a comunidade é vencer obstáculos, perceber que é necessária a presença 

de todos, virtualmente ou não" "perceber que o trabalho precisa de continuidade e 

que nada substitui a aula presencial por menor que seja, perceber que o suporte de 

qualidade é também um fator importante para motivar os componentes da 

comunidade". 

Cinqüenta por cento (50%) dos alunos de 2004 que participou de 

EAD relatou uma experiência regular e outra ruim. Esse fato também foi considerado 

como experiência prévia negativa para alguns participantes da disciplina. 

 

Entretanto, metade dos alunos (50%) considerou que a disciplina 

atendeu totalmente as suas expectativas, um percentual de 37,5% informou que a 

disciplina atendeu parcialmente suas expectativas e 12,5% informou que a disciplina 

superou suas expectativas. Não foi obtida nenhuma resposta de que a disciplina não 

tenha atendido às expectativas do grupo. 

 

Opinião sobre experiências de EAD
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0%
25%

25%
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Grau de atendimento das expectativas dos alunos pel a disciplina

13%

49%

38%

0% Superou as expectativas

Atendeu totalmente as
expectativas
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expectativas

Não atendeu as expectativas

 

 

Os principais motivos apresentados como justificativa no 

atendimento e/ou superação das expectativas do grupo quanto à disciplina foram: 1) 

a possibilidade de interagir com as ferramentas; 2) a possibilidade de maior 

interação com o grupo através das atividades realizadas no fórum de discussão e na 

publicação de resenhas, o que tornou a disciplina mais democrática e interativa; 3) o 

conhecimento teórico para aplicação em um objeto de pesquisa; e 4) o 

conhecimento prático para aplicação de princípios da comunidade virtual em sua 

realidade de trabalho e pessoal. 

 

2.4.3 Pesquisa de 2005: Participação no Fórum de um a Comunidades Virtual de 

Aprendizagem: Facilidades e Dificuldades 

 

Após a definição do tema, os alunos de 2005 dividiram-se em 

equipes e formaram os seguintes Comitês: 

a. Editoria: com a função de editar e preparar os textos para a publicação; 

b. Redação: cuja função foi selecionar os textos resenhados durante o curso de 

acordo com as referências bibliográficas indicadas pela professora e redigir o 

texto coletivo; 

c. Pesquisa: responsável por preparar os instrumentos de coleta de dados, 

promover o levantamento desses, apresentar e analisar os dados coletados, 

elaborar as conclusões a partir dos dados encontrados, relacionando-os com 

o referencial teórico; 
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d. Relatora: com a função de organizar e relatar as discussões nos momentos 

presenciais, estruturando-as em forma de making-off e disponibilizando-as no 

blog especificamente criado para a disciplina. 

 

As novidades tecnológicas seduzem, mas é preciso refletir e 

perceber quando aplicá-las, em que contexto, para que tipo de público e qual a sua 

melhor forma de utilização. Na ansiedade motivada por modismos ao se fazer uso 

de qualquer ferramenta em ambientes virtuais, muitas vezes não são realizadas 

avaliações periódicas de seus recursos de aplicação. 

Diante da grande utilização da ferramenta fórum como facilitadora de 

discussão e aprendizagem para alunos e professores em ambientes virtuais, o 

problema de pesquisa apresentado pela turma de 2005 de CCVAP é representado 

pela seguinte questão: quais os fatores que facilitam ou dificultam a participação das 

pessoas e fóruns de discussão de comunidades virtuais incentivadas, ou seja, não 

necessariamente formadas apenas a partir do interesse da própria pessoa. 

O objeto de estudo foi a análise da participação dos alunos do curso 

de pós-graduação stricto-sensu da disciplina Criando Comunidades Virtuais de 

Aprendizagem e de Prática - CCVAP, das turmas de 2003 e 2004, ministradas pela 

Prof. Dra. Brasilina Passarelli, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade 

de São Paulo (ECA/USP). 

Justificativa: a disciplina foi escolhida como objeto de análise, pois 

seu objetivo é discutir e entender como se relacionam as comunidades virtuais e, 

entre uma das atividades propostas estava a constante participação dos alunos no 

Fórum de Discussão. 

A hipótese da qual os alunos partiram foi de que as dificuldades ou 

facilidades de participação das pessoas nos fóruns das comunidades virtuais se 

devem mais aos aspectos psicológicos e pessoais do que aos técnicos, ou seja, a 

qualidade da ferramenta não era determinante para a participação. 

Para o estudo dos aspectos subjetivos foram destacados: 

• Visibilidade pública do fórum; 

• Preferência da oralidade à escrita; 

• Confiança no modelo de fóruns em CVA's; 

• Trabalho em forma cooperada; 
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• Comodismo dos participantes; 

• Relacionamento presencial do grupo. 

Os aspectos técnicos analisados foram: 

• Desconhecimento da ferramenta; 

• Falta de intimidade com a tecnologia. 

A metodologia escolhida para a realização deste trabalho foi a 

pesquisa quantitativa e qualitativa, utilizando procedimentos, técnicas e etapas que 

estão sendo identificadas em um ou outro tipo de pesquisa, o que reafirma que não 

há uma oposição entre elas (LOPES, 2003), mas operações quantitativas se apóiam 

em dados qualitativos originalmente coletados e logo transformados.  

Trabalhou-se com Estudo de Caso de forma exploratória, com o 

intuito de entender melhor a particularidade das comunidades virtuais, tendo em 

vista que existem várias relações que são produzidas em sua complexidade. Além 

disso, esse tipo de estudo permite uma forma de investigação científica baseada na 

compreensão e descrição do processo e não no resultado que esse processo pode 

ou não produzir. 

Estudo de Caso é caracterizado pelo estudo de um ou de poucos 

objetos, de maneira que permita a investigação de seu amplo e detalhado 

conhecimento. Por essa razão cabe lembrar que, embora esse tipo de estudo se 

processe de forma relativamente simples, pode exigir do pesquisador um nível de 

capacitação mais elevado que o requerido para outros tipos de delineamento, devido 

à dificuldade de generalização dos resultados obtidos, quando uma unidade é 

escolhida para a investigação for bastante anormal em relação às muitas de sua 

espécie.  

A metodologia de estudo de caso é flexível, sendo impossível 

estabelecer um roteiro rígido que determine com precisão como deverá ser 

desenvolvida a pesquisa. Porém, na maioria dos estudos de caso, é possível 

distinguir as seguintes fases: delimitação da unidade-caso; coleta de dados; análise 

e interpretação dos dados; e redação do relatório. 

A pesquisa exploratória é vista como o primeiro passo de todo o 

trabalho científico. Este tipo de pesquisa tem por finalidade, especialmente quando 

se trata de pesquisa bibliográfica, proporcionar maiores informações sobre 

determinado assunto; facilitar a delimitação de uma temática de estudo; definir os 

objetivos ou formular hipóteses de uma pesquisa, ou ainda, descobrir um novo 
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enfoque para o estudo que se pretende realizar. Na maioria dos casos, ela envolve: 

i) levantamento bibliográfico ii) entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado; iii) análise de exemplos que estimulem a 

compreensão do fato estudado. 

As principais vantagens (ALONSO, 1999) que se obtém com essa 

forma de pesquisa são: 

• Ampliar a visão e integrá-la a um fenômeno complexo com múltiplas variáveis; 

• retratar situações vivas na sua complexidade e dinâmicas naturais; 

• propiciar 'insights' que levem à descoberta de novas teorias e a outras 

pesquisas e pelo potencial de contribuição aos problemas educacionais a 

partir do fornecimento de informações para a tomada de decisões. 

 

A coleta de dados desta pesquisa ocorreu por meio do levantamento 

dos relatos dos alunos publicados no fórum de discussão da disciplina CCVAP bem 

como os relatos apresentados nos textos coletivos das turmas dos anos de 2003 e 

2004. Os dados levantados não se basearam em entrevistas individuais, devido ao 

pouco tempo disponível para a elaboração da pesquisa e o enfoque no material já 

publicado. 

 

Analisando os resultados: 

 

A análise dos depoimentos foi feita segundo as temáticas já 

explicitadas, detectando as facilidades e dificuldades, permitindo várias 

interpretações, enfoques e processos exploratórios. 

Os alunos da turma de 2003 foram incentivados a relatar suas 

opiniões sobre os aspectos gerais do curso. Nesta atividade, em que participaram 12 

alunos com a presença da professora, as opiniões foram coletadas em reunião do 

grupo, registradas em vídeo e depois transcritas. 

Os alunos da disciplina de 2004 apresentaram juntamente com o 

texto coletivo um capítulo com depoimentos de 8 alunos, porém sem a informação 

sobre como foram coletados. Analisando a estrutura dos textos leva-se a impressão 

de que foram escritos pelos próprios alunos, uma vez que o texto possui mais 

características da linguagem escrita que oral. 
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Uma das hipóteses deste trabalho de pesquisa sobre a participação 

ou não no fórum da disciplina CCVAP se deve a fatores de ordem não-técnica, ou 

seja, o que estimula ou inibe a participação dos alunos não é o software utilizado no 

fórum. A análise de depoimentos nas duas turmas conduz a essa afirmativa: 

• vários alunos citaram a heterogeneidade dos grupos, com integrantes de 

várias formações, portanto muito improvável que todos tivessem facilidades 

com o uso de ferramentas de comunidade virtual; 

• os depoimentos não registram nenhuma declaração destacando a qualidade 

do software utilizado no fórum. Nenhum depoimento se ateve a isso; 

• foi registrada uma reclamação quanto ao fato do software não permitir 

anexação de arquivos com determinada extensão o que fez com que o e-mail 

ganhasse importância na troca de arquivos para a construção do texto 

coletivo. 

 

Na época em que foi realizada a pesquisa, estes três fatores, ainda 

que empíricos, reforçavam a percepção de que o software do fórum estava na média 

do mercado, ou seja, fica difícil considerar que o mesmo possa, em algum momento, 

ter respondido de forma determinante pela participação ou não dos alunos. Em 

nenhum momento essa dificuldade surgiu de forma espontânea nos depoimentos.  

Em (2003), entre os motivos alegados para a não ou pouca 

participação no fórum se destacam: 

 

Preferência por relações "inter-pessoais" (contato pessoal): 5 alunos;  

• Timidez: 1 aluno;  

• Receio de expressar opinião por escrito: 1 aluno;  

• Problemas pessoais não especificados: 1 aluno;  

• Problema técnico (conexão lenta): 1 aluno;  

• Falta de tempo: 1 aluno. 

 

A minha participação no fórum tem se mantido basicamente igual porque eu ainda 

prefiro a oralidade. Eu ainda acho que o fato de ter um dia marcado para a gente 

sentar e discutir os temas é muito mais rica do que ficar discutindo através do fórum. 

(Aluno 11-2003). 
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Agora que estamos mais envolvidos com os textos do texto coletivo, pesquisas eu 

tenho participado mais com muito mais freqüência, eu tenho entrado, mas a minha 

facilidade de participar presencialmente é muito maior do que no fórum. (Aluno 14-

2003). 

 

Outro ponto de destaque foi em relação à motivação de continuar 

participando ou desenvolvendo atividades relativas às comunidades virtuais. Dentre 

os doze alunos de 2003, nove não se sentiam preparados para enfrentar o 

relacionamento mediado na aprendizagem: 

(...)se a gente está nesse universo da cibercultura se sentindo motivado, motivado 

sim. E de certa forma muito curioso frente às ferramentas que a gente tem 

disponíveis pra gente. (Aluno 10-2003). 

 

O fato é que eu estou pronta para essa transição do mundo real para o mundo 

real/virtual...É meio complicado. Depende das metas e objetivos e do que eu preciso 

fazer. Então se a interface não for muito assustadora e eu souber mais ou menos 

onde estou pisando e quais são os requisitos e qual o relacionamento no contexto 

quanto aos objetivos que eu quero atingir. (Aluno 5-2003). 

 

Eu me sinto motivada de todas as maneiras, embora como a colega falou tenho 

dificuldade muito grande com a imagem. Enquanto está texto escrito, enquanto está 

no áudio, enquanto está no som tudo bem, mas para mim a maior barreira a 

enfrentar nessa mudança vai ser como lidar com a imagem mediada. (Aluno 8-

2003). 

 

Depoimentos da Turma de 2004 sobre a participação na disciplina: 

Considero que a disciplina Criando Comunidades de Aprendizagem e Prática 

contribuiu para uma reflexão sobre o panorama que envolve a educação a distância 

no Brasil, promovendo um despertar para o tema que antes estava adormecido. Sigo 

acreditando que é possível um quebra de paradigmas na educação, colaborando na 

aprendizagem, facilitando a dinâmica de ensino, além de fomentar uma curiosidade 

teórica antes inibida pelas formas de acesso à informação. Através das análises 

feitas pude elaborar textos e associar as comunidades virtuais a outras áreas da 
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comunicação, do saber e do conhecimento. Além do conhecimento teórico pude ter 

a possibilidade de interagir com as ferramentas de comunicação oferecidas. Com a 

disciplina encontrei motivações para desenvolver o trabalho Rádio na internet, a 

transposição das ondas em bits que apresentei no I Congresso Mídias: 

Multiplicações e Convergências. Por fim, considero as alterações que as tecnologias 

de comunicação introduziram na sociedade como importantes e espero que a 

relação homem - máquina extrapole a funcionalidade da comunicação e nos 

transforme em verdadeiros interpretantes e produtores de novas possibilidades 

cognitivas. (Aluno 2-2004). 

 

Cheguei ao final desse trabalho com a convicção de que é possível concluir um 

assunto tão polêmico. Antes, tenho a certeza de que apenas "tocamos" em temas de 

essencial importância para a educação a distância. Estarmos presentes nos espaços 

educativos seja na condição de aluno, seja na condição de professor, esses nos 

impõe reconhecer que a Educação a Distância é um novo mundo a percorrer. 

Acredito que em educação não cabe à priori um certo ou errado. (...) Neste sentido 

percebi que o ambiente criado pela disciplina contribuiu para afirmar as teorias que 

consideram o professor como mediador, e o aluno como construtor de seu 

conhecimento. (Aluno 3-2004). 

 

Em minha opinião, o processo de construção da comunidade e a participação 

crescente do grupo, incluindo a minha pessoa, começou a se delinear melhor 

quando o grupo tinha uma tarefa clara para desenvolver e esta deveria ser 

continuada de forma virtual, a construção do trabalho coletivo. Outros aspectos 

relacionados à disciplina que facilitaram essa participação foram a apresentação de 

estudos de caso, site Tô Ligado e Pátio Paulista, como forma prática através da qual 

pôde ser observado o trabalho de uma comunidade virtual, fosse de alunos ou 

professores. (Aluno 5-2004). 

 

Outra razão está relacionada ao meu interesse em aprofundar os conhecimentos 

sobre o assunto em virtude de ter participado de um projeto de apoio a uma 

comunidade virtual formada por um polo de empresas localizadas no Estado de São 

Paulo. Apesar de utilizar diariamente a internet e já estar familiarizada com 

ferramentas de educação a distância, como o fórum,(...) percebi, quando da 
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utilização do chat, uma resistência e um grande preconceito em mim mesma (...) 

Associei a algo fútil, destituído de seriedade. A dificuldade inicial relacionou-se 

apenas às 'regras' de utilização. (Aluno 6-2004). 

 

A participação de todos é importante, o espírito de equipe deve ser respeitado e a 

responsabilidade é cobrada a todo momento. A comunidade virtual é um pouco de 

tudo isso, um pouco de todos, um pouco desses problemas que devem ser 

superados em prol de um objetivo único: o aprendizado. (Aluno 7-2004). 

 

Conclusão: 

 

Os participantes já possuíam certa familiaridade com as 

ferramentas. Metade do grupo já havia experimentado cursos a distância e reviram 

suas opiniões sobre o formato com uma avaliação mais positiva do que as vivências 

anteriores. 

Quanto à disciplina CCVAP, as expectativas foram atendidas 

parcialmente, pois alguns esperavam aprender a criar ferramentas em comunidades 

virtuais. 

A maior contribuição vista pelo grupo se referiu à vivência, criação e 

participação na comunidade virtual. 

Diante da apresentação destas pesquisas que incluíram os anos de 

2003 a 2005 pode-se observar que a aprendizagem através de CCVAP continua 

sendo um desafio a ser enfrentado diante do novo paradigma da educação que se 

apresenta com novos papéis para professores e alunos. 

Ao contrário do que se costuma pensar, a educação através de 

meios virtuais exige muito mais do aluno e do docente. É preciso criar um contexto 

para as atividades: clusters uma interconexão através de um conjunto de 

significados no qual os alunos possam interagir e se sentir envolvidos com o 

processo. 

É partir de experiências bem-sucedidas em todo o mundo, 

especialmente no Canadá, Austrália e Inglaterra, e aqui no Brasil, que podemos 

acreditar em um processo mais interativo e mediado na educação. O que essa forma 

de aprendizagem proporciona é trazer o conhecimento para mais perto do aluno, de 

maneira que se possa lidar com objetos de aprendizagem com maior intimidade, de 
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uma forma amigável, colaborativa e que, ao mesmo tempo, constitua ou faça parte 

de uma experiência intensa. 
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2.5 Relações de Poder 

 

Este capítulo trata das relações de poder estabelecidas quando as 

pessoas (dois indivíduos ou mais) estabelecem um processo de relacionamento 

mais contínuo dentro de uma comunidade virtual, independente de esta comunidade 

virtual estar vinculada a qualquer tema relativo ou relacionado ao próprio termo 

poder. 

Todo ser humano que vive em sociedade produz e mantém, em seu 

cotidiano, uma série de relações com outros seres humanos. Tais relações são 

estabelecidas quando da necessidade de se alcançar um determinado objetivo 

comum, somente alcançável frente a um esforço coletivo, ou seja, esforço este que 

dependa de mais de uma pessoa (indivíduo) isoladamente, mesmo que este objetivo 

não esteja explicitado e que este grupo não reconheça o movimento coletivo para 

alcançá-lo. Na ausência de situações desse tipo, não haveria necessidade de se 

‘estabelecer relações’. Sendo assim, quando os indivíduos vivenciam uma relação, 

independente de sua natureza, observa-se uma identificação, mesmo que 

temporária, de tais indivíduos como pertencentes a um grupo, ou uma comunidade, 

com interesses e objetivos em comum.  

Através desse processo, é possível identificar pessoas que 

estabelecem relações de amizade, relações profissionais (como colegas de 

trabalho), educacionais (fundamentada na relação aluno-professor), como médico-

paciente, dentre inúmeras outras, sendo tais relações caracterizadas por uma 

diferença de papéis exercidos pelos sujeitos envolvidos. Tais papéis costumam estar 

relacionados a diferentes níveis de poder exercidos por diferentes sujeitos desta 

relação. 

É objeto de estudo desse capítulo explorar o conceito de poder, os 

diferentes papéis que os indivíduos desenvolvem/exercem quando estabelecem 

relações entre si, os processos de negociação estabelecidos quando do 

desenvolvimento da relação em grupo e, por fim, a descentralização e o 

reconhecimento de novos poderes nas relações estabelecidas nas comunidades 

virtuais. 
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2.5.1 O Que é PODER  

 

Ao longo de nossa história foram diversos os teóricos que se 

dedicaram ao estudo do que é 'poder', sendo este um termo polissêmico, portanto 

capaz de assumir várias definições. Essa diversidade de significados deriva dos 

inúmeros fatores lingüístico-culturais, tais como a evolução semântica, os 

empréstimos lingüísticos e a linguagem figurada. Esta capacidade polissêmica do 

termo 'poder' permite uma série de jogos de palavras no campo da ambigüidade.  

Levando em consideração essa característica e as diversidades, 

serão apresentados e explorados alguns dos principais conceitos desenvolvidos 

para o termo 'poder', aqui apresentado. 

Foucault (1993) explica o poder distanciando o poder daquilo que 

entendemos como governo. Apresenta o poder numa concepção maquínica, a 

saber:  

 

Dizendo poder, não quero significar 'o poder', como um conjunto de 
instituições e aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em 
um estado determinado. Também não entendo poder como um modo 
de sujeição que, por oposição à violência, tenha a forma de regra. 
Enfim, não o entendo como um sistema geral de dominação exercida 
por um elemento ou grupo sobre o outro e cujos efeitos, por 
derivações sucessivas, atravessem o corpo social inteiro. A análise 
em termos de poder não deve postular, como dados iniciais, a 
soberania do Estado, a forma da lei ou a unidade global de uma 
dominação; estas são apenas e, antes de mais nada, suas formas 
terminais. Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, 
como a multiplicidade de correlações de forças imanentes ao 
domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização; o jogo 
que, através de lutas e afrontamentos incessantes as transforma, 
reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força encontram 
umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as 
defasagens e contradições que as isolam entre si; enfim, as 
estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização 
institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, 
nas hegemonias sociais. (FOUCAULT, 1993, p. 88-89).  

 

Portanto, poder para Foucault está na multiplicidade de correlações. 

Poder está nas relações. E, nesse sentido, encontramos nas comunidades virtuais a 

catalisação desta experiência. 

Segundo Bertrand Russell (1979), não se pode estudar as relações 

entre os homens sem compreender o fenômeno do poder, assim como não se pode 
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estudar física sem conhecer sobre energia. Neste caso, o principal objetivo do poder 

é o próprio exercício do poder. Este mesmo autor afirma também que o poder se 

manifesta pelo uso da força, das recompensas e dos castigos e que influência sobre 

a opinião, possibilitando a criação de hábitos desejados nos outros. 

Michael Foucault (1961) rompe com as concepções clássicas ao 

defender que o poder não está localizado em uma instituição ou no Estado, nem é 

considerado como algo que o indivíduo cede a um soberano, como trata a 

concepção contratual jurídica-política, mas sim como uma relação de forças. Por ser 

relação, o poder está em todas as partes e uma única pessoa participa de diversas 

relações de poder, não sendo independente delas. Para Foucault, o poder produz 

efeitos de verdade e saber, constituindo verdades, subjetividades e, 

conseqüentemente, práticas no cotidiano dos indivíduos. 

Pierre Bourdieu (1977) aborda a questão do poder a partir da noção 

de campo, campo de lutas pelo poder entre detentores de poderes diferentes, 

espaço de jogos onde agentes e instituições que possuem alguma quantidade de 

capital (econômico, social, cultural) suficiente para ocupar posições dominantes em 

seus respectivos campos, afrontam-se em estratégias para conservar ou transformar 

essa relação de forças. Trata também daquilo que denomina "poder simbólico", 

exercido pela educação, como um “poder invisível que só pode se exercer com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que a ele se submetem ou mesmo 

que o exercem” (1977, p. 31), um poder capaz de se impor como legítimo. O poder 

simbólico é, assim, uma forma transformada e legitimada de outras formas de poder. 

As leis de transformação que regem a transmutação de diferentes espécies de 

capital em capital simbólico e o trabalho de dissimulação e transfiguração, 

transformam essas forças em poder simbólico, capaz de produzir efeitos reais, sem 

gasto aparente de energia. 

Marx Weber (1982) correlaciona a dimensão do poder com a 

capacidade de certos grupos ou indivíduos imporem suas vontades a outros para 

atingirem determinados objetivos (aquisição de riqueza, motivações de ordem 

religiosa ou doutrinária, dentre outros). Assim, traduz poder como “a possibilidade de 

que um homem, ou um grupo de homens, realize sua vontade própria numa ação 

comunitária, até mesmo contra a resistência de outros que participam da ação” 

(1982, p. 211). Weber reconhece o uso da força como comum a todas as estruturas 

políticas, diferindo quanto a sua forma e extensão. Para Weber, as classes sociais 



 
 

103 

têm sua oportunidade determinada pela existência, ou não, de maior ou menor 

poder para dispor de bens ou habilidades em seu próprio benefício e o poder da 

burocracia é abordado como o poder mais neutro, pois pode servir a todos e é o 

meio de poder mais altamente desenvolvido nas mãos do homem que o controla. 

Norberto Bobbio (1986) afirma que ter poder significa ter capacidade 

de premiar ou de punir, com o objetivo de se obter um determinado comportamento 

desejado. O poder deveria ser identificado por seu uso, assim, identifica-se, por 

exemplo, o ‘poder econômico’, o ‘poder ideológico’ e o ‘poder político’. 

John Kenneth Galbraith (1986) escreve que os estudos do poder 

devem considerar a análise de suas fontes de direito (a personalidade, a 

propriedade e a organização) e de seus instrumentos, pelos quais o poder é 

exercido (a coação, a recompensa e a persuasão). 

Friedrich Nietzsche (1998) nunca apresentou um esclarecimento 

preciso sobre como se deve entender o termo poder, empregando-o com dois 

sentidos. Num primeiro momento, ter poder significa exercer poder sobre a vontade 

dos outros. O outro sentido de poder seria o de força e potência, de capacidade. 

Imbuído desses dois significados, Nietzsche interpreta a criação e a arte como 

manifestação de uma vontade de poder. 

Alvin Toffler (1990) relata que o poder tem como fontes básicas a 

força, a riqueza e o conhecimento, sendo a última reconhecida como fonte de maior 

concentração de poder, pois possibilita o incremento e a aplicação das outras duas 

fontes. Aprofundando mais a compreensão quanto a possíveis conseqüências de 

uma maior concentração da fonte básica ‘conhecimento’, para Toffler, “numa 

economia baseada no conhecimento, o problema político interno mais importante 

não é mais a distribuição ou redistribuição da riqueza, mas da informação e dos 

meios de informação que produzem riqueza.” (1990, p. 389). 

Nas sociedades modernas, onde a liberdade e a democracia são 

reconhecidas como valores importantes, admite-se que a prática do poder 

proporciona organicidade à vida social, sendo encontrada em todos os tipos de 

sociedade. Assim, uma simbiose entre o Estado e o poder não é apenas inevitável, 

mas necessária desde que o governo seja legítimo e democrático (BOBBIO, 1986). 

O poder exercido na maior parte das sociedades modernas não é o 

poder da força nua, que age com eficácia mecânica. Ao contrário, todo poder 

verdadeiro age enquanto poder simbólico. A ordem torna-se eficiente porque 
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aqueles que a executam, com a colaboração objetiva de sua consciência ou de suas 

disposições previamente organizadas e preparadas para tal, a reconhecem e crêem 

nela, prestando-lhe obediência (BOURDIEU, 1977). 

Afinal, ceder pela força é um ato de necessidade, não um ato de 

vontade (ROUSSEAU, 1999), porque mesmo o mais forte nunca é suficientemente 

forte para ser sempre o mandante, a não ser que transforme a força em direito e a 

obediência em dever. Assim, somente o poder pode criar direito, e somente o direito 

pode limitar o poder (BOBBIO, 1986). 

Diante dos significados e teorias apresentadas, é possível deduzir 

que, quando bem administrado, o poder exerce sobre as pessoas uma espécie de 

força imperceptível, ou seja, os indivíduos sequer percebem que são controlados e 

se submetem não apenas de forma voluntária, como imbuídos de uma sensação de 

júbilo, com um sentido de virtude. Nesse sentido, implantar um sistema de ensino 

que seja capaz de reproduzir as estruturas sociais desejadas (estruturas de poder) 

pode ser considerado e utilizado como um grande passo para a eficácia desse 

modelo de dominação. 

Numa sociedade civil, por sua vez, compartilhar o poder de controle 

do Estado pode ser entendido como o exercício do poder condicionado, 

possibilitando a criação de uma consciência coletiva de acompanhamento e 

vigilância das ações do governo. Neste exercício da criação de uma 'cidadania 

consciente e organizada' (DEMO, 1995), torna-se imprescindível o reconhecimento 

da cidadania como elemento fundamental ao processo democrático. Reconhece-se, 

ainda que de forma fragmentada, que algumas políticas federativas brasileiras 

buscam exercitar-se neste sentido, criando, na forma de Lei, mecanismos de 

compartilhamento de poder, tais como os conselhos de saúde, de orçamento 

participativo, de assistência social, dentre outros. 

Contudo, para que ocorra esse compartilhamento de poder, cabe ao 

Estado viabilizar o acesso à informação, não apenas mediar as relações entre os 

homens, uma vez que essa mediação, em boa parte dos casos, acaba por privilegiar 

e fortalecer a estrutura de poder vigente. Assim, informação é aqui entendida não 

apenas como um recurso, mas sim como um produto social, como condicionadora 

da existência e da coerência de uma sociedade (THIAM, 1980). 

Com o advento da Internet, em 1990, tornou-se claro que essa nova 

forma de comunicação não seria apenas mais uma dentre os tantos outros meios, já 
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conhecidos. Esse fato se evidenciou, principalmente, porque a Internet, apesar 

algumas pessoas afirmarem o contrário, não possui natureza broadcast, e sim 

multicêntrica, multimídia e polifônica, possibilitando que outras vozes - inclusive 

aquelas marginalizadas, como as das periferias - também se façam ouvir de diversas 

maneiras, através das mais variadas ferramentas virtuais. 

O ambiente informacional atual já contempla elementos que 

possibilitam um compartilhamento amplo das informações e uma abertura maior nos 

processos de construção coletiva de soluções. Esse novo ambiente informacional 

apresenta potencial para reformular estratégias de manutenção das estruturas de 

poder, ou formular novas estratégias de constituição de novos poderes; se constitui 

em rede, que por sua maleabilidade e flexibilidade oferece uma ferramenta de 

grande utilidade para dar conta da complexidade de configuração das sociedades 

contemporâneas.  

Assim, “uma estrutura social com base em redes é um sistema 

aberto altamente dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio” 

(CASTELLS, 1999, 499). 

 

2.5.2 O Processo em Negociação  

 

Negociação é o ato ou efeito de negociar, por meio de debate e 

discussão de um assunto de interesse comum entre os sujeitos envolvidos. 

Apresenta-se mais comumente como uma interação verbal na qual as partes 

envolvidas propõem, contrapõem e argumentam, em busca de um resultado que é 

um acordo ou determinada proposição prática aceita pelas partes envolvidas, meio 

pelo qual buscam solucionar divergências. As divergências ocorrem quando as 

partes envolvidas possuem objetivos ou concepções diferentes. 

Portanto, entende-se por negociação, o processo pelo qual duas ou 

mais pessoas, ou grupos, com um ou mais objetivos comuns, possuidores de 

diferentes formas e compreensões de como se atingir esses objetivos, se reúnem 

para chegar a um acordo. Já o termo processo, é compreendido como um conjunto 

seqüencial e peculiar de ações que objetivam atingir uma determinada meta, sendo 

essa, no presente caso de estudo, a própria negociação.  

Identifica-se o processo de negociação como possuindo algumas 

dimensões que, dependendo de seus respectivos pesos no processo, podem 
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determinam o percurso do processo, bem como seus resultados (ZAJDSZNAJDER, 

1988): 

• Dimensão lógico-lingüística: Os sujeitos, ou grupos, envolvidos produzem 

argumentos, apresentam provas e formulam hipóteses de resultado; 

• Dimensão psicológica: Cada sujeito, ou grupo, tem percepções e expectativas 

de si e do outro, que mudam à medida que a negociação vai se 

desenrolando; 

• Dimensão do poder: A negociação é um jogo de forças em que o poder está 

presente, podendo auxiliar ou destruir o processo de negociação; 

• Dimensão social-econômica: A negociação sempre envolve grupos e papéis 

de uma determinada sociedade nos quais é determinante a posição sócio-

econômica dos sujeitos envolvidos; 

• Dimensão antropológica: Existência de rituais, regras e cerimoniais. Estão 

integrados nos usos e costumes de sociedade constituindo, em determinadas 

culturas, o que é e o que não é negociável; 

• Dimensão administrativa: Compõe a forma como o grupo se organiza para 

negociar. Indica como ocorre o planejamento, a coordenação e o processo de 

decisão; 

• Dimensão tácito-estratégica: Identificada durante o processo de negociação, 

composto por manobras e artimanhas que conduzem a outra parte para uma 

determinada decisão desejada. 

Cada sujeito que participa de um processo de negociação, inicia 

esse processo por possuir alguma necessidade que considera insatisfeita, porém 

identifica um determinado potencial no outro sujeito participante do processo 

partindo, portanto, de uma hipótese: o outro pode atender a minha necessidade. 

Assim, o processo de negociação é uma ação de interação em que duas ou mais 

partes, em condições semelhantes, buscam resolver diferenças na obtenção de um 

acordo. 

 

Negociação: A Conquista de Uma Imagem ou Papel na C omunidade 

 

(...) estou entrando sorrateiramente numa realidade nova para mim e 

que ainda não tem pensamentos correspondentes, e muito menos ainda alguma 
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palavra que a signifique. É mais uma sensação atrás do pensamento. Clarice 

Lispector (Água Viva). 

 

As pessoas realizam suas práticas em dois mundos 

interrelacionados: o seu mundo exterior e o interior. A capacidade e a qualidade da 

produção está dependente do equilíbrio nessa relação. O mundo interior do homem 

combina as capacidades racionais com as emocionais e as axiológicas, embora haja 

sempre um forte predomínio das raízes emocionais. Essa estruturação gera três 

características muito importantes aos seres humanos: a tomada de consciência da 

existência do outro, a capacidade de reflexão crítica, e a sensibilidade emocional 

(MATUS, 2005). A conjunção das mesmas cria e reforça a intencionalidade coletiva. 

Surge daí o conceito de jogo social. 

 

O jogo social implica obrigatoriamente em conceitos de coletividade, 
de agregação de seres humanos em cooperação, concorrência, 
conflito, empatia ou antipatia. Nessa coletividade, eu faço algo como 
parte do nosso fazer. Eu e o outro compartilhamos um propósito 
coletivo. Sem intencionalidade coletiva não há fatos sociais, não há 
interação humana. (MATUS, 2005, p. 279). 

 

A interação é 'agente' que possibilita explorar a criação coletiva, a 

percepção e a avaliação em grupo, a possibilidade da confiança para interferir na 

produção de modo heterogêneo e homogêneo, transversalmente ao processo e 

após a visualização de obras pessoais.  

 

Negociar: Atenção, Interesse, Desejo e Ação ...  

 

A negociação acontece desde a primeira fala, quando manifestamos 

os motivos que expõem e impulsionam nossas buscas, onde seu desenvolvimento 

passa a ocorrer ou não, dependendo de como é feita essa exposição a um grupo, 

dependerá também a interação do olhar do outro no acolhimento. Afinal, “ninguém 

educa ninguém, as pessoas se educam umas através das outras.” (FREIRE, 1979, 

p.79). 

Eis aqui o depoimento que relata a experiência de negociação de 

uma aluna participante da Disciplina Criando Comunidades Virtuais de 

Aprendizagem e Prática, na qual os integrantes participam de uma comunidade 
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virtual e também realizam aulas presenciais durante o curso de pós-graduação da 

Escola de Comunicação e Artes da USP - Universidade de São Paulo: 

 

(...) a questão da negociação de opiniões diferentes também foi um momento muito 

precioso, pois temos que aprender a negociar e a ceder em pontos que não são tão 

fundamentais para nós e a defender nossas idéias. Esse relacionamento foi um dos 

aspectos mais positivos da realização do trabalho em grupo, além de nos forçar a 

aprender a respeitar as diferenças, tanto pessoais quanto de competências. (...) 

Mesmo o stress que ocorreu no final do prazo de entrega foi normal diante do 

desafio que tínhamos pela frente, mas resultou em maior entrosamento do grupo, 

com desabafos e apoio entre as pessoas. (Aluno 4-2004). 

 

A criação coletiva é uma forma de atrair o olhar do outro sobre o que 

se faz e como se faz. Todos os critérios e escolhas estão expostos diante dos 

integrantes da comunidade a fim de que sejam transformados com um propósito 

comum. É na conquista desse olhar e das possíveis críticas e solicitações geradas 

dele que se alcança os objetivos do grupo. No entanto, os integrantes devem estar 

dispostos a se submeter a esta forma de interação sem abandonar a possibilidade 

de conflito. É preciso ser fiel a um papel assumido diante de todos para se negociar 

argumentos e decisões. É preciso estar disponível. 

Em uma interação 'presencial', falar e ouvir, a voz humana, são 

instrumentos facilitadores de uma percepção que fortalece o olhar clínico, aquele 

onde se desencadeia o estar mais atento aos detalhes da intenção, implícita em 

gestos peculiares. Em uma comunicação mediada pelo 'virtual', na qual ler e 

escrever acontecem simultaneamente, a interação é desafiada pelo fator tempo, 

lógica dos neologismos virtuais, que passa a ser um dificultador ao se abordar a 

intenção, considerando-se que o objetivo é manter o significado vínculo-norteador 

que alimenta a construção do texto coletivo. 

 

Coletivo no Individual e/ou o Individual no Coletiv o? 

 

O pensamento diagramático na composição do hipertexto é uma 

criação coletiva (LÉVY, 2001). As relações heurísticas e ontológicas se alinham em 

torno de 'nós', pronome e substantivo, cruzamentos que entrelaçam redes de 
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conhecimentos, para funcionar em escala planetária. Rede que não pára de traduzir-

se, repetir-se, cortar-se, flexionar-se em todos os sentidos e em relação com os 

outros.  

A intencionalidade coletiva é uma conexão de sentidos que supera a 

motivação individual (MATUS, 2005). A gestação da maioria dos conflitos humanos 

requer a intencionalidade coletiva em um nível superior às intencionalidades dos 

indivíduos. Isso acontece quando estamos trabalhando de forma cooperativa e 

temos que alcançar um determinado objetivo. Sem cooperação não há conflito. 

Embora possa parecer paradoxal o conflito é um tipo de cooperação.  

Mesmo que a intencionalidade coletiva seja uma conexão de sentido 

que supera a motivação, vale a pena ressaltar que ao se tratar de Comunidades 

Virtuais de Aprendizagem e Prática, durante os encontros em sala de aula são os 

estímulos externos os movimentos provocadores do despertar dos desejos internos. 

Essa idéia é comprovada por meio das relatorias realizadas por diferentes alunos 

das aulas práticas, na qual o relator 'ouvinte', possui um filtro individual por onde o 

fluxo de informações passa de maneira a organizar-se segundo a estrutura de 

pensamento dele relator. Como esse ordenador de idéias deixará o seu fluir, as 

competências e as habilidades, ser consciente a tal ponto de não ocasionar uma 

alteração de sentido/intenção? Nesse contexto a experiência contesta a razão? 

Em sua definição dos nove tipos de jogos do poder, Matus 

caracteriza o jogo pessoal como sendo aquele em que se disputa a liderança 

individual e se distribuem as recompensas pessoais no espaço das satisfações do 

mundo interior do homem e o poder pessoal. Há a criação de um perfil de 

personalidade proporcionando atores para todos os outros jogos. "Na competição 

entre os indivíduos é que se produz o desenvolvimento da pessoa, (...) é aqui que se 

decide o equilíbrio dos objetivos pessoais com os objetivos sociais." Para o autor é 

um jogo entre dois pólos, o egocêntrico do benefício pessoal e o pólo exocêntrico do 

benefício social. "O jogo produz a pessoa, e a pessoa produz o jogo." (2005, p. 322).  

Diante desse pressuposto é conveniente afirmar que em uma 

relatoria haverá alterações nos relatos que são indicadores das relações sociais que 

têm se desenvolvido no grupo. Essas alterações podem ser observadas através de 

detalhes, tais como: a ordem seqüencial de registro dos participantes da aula em 

determinado dia, a distância entre os nomes apresentados, a descrição de 
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interferências ou discussões ocorridas durante a aula, sejam elas positivas ou não, 

ou mesmo a não citação de determinadas falas. 

Até mesmo por questões relativas ao tempo, pois em uma relatoria 

tem que se escrever aquilo que acabamos de ouvir, deste modo podem ocorrer 

interrupções no processo de acompanhamento do que está sendo dito no 'agora'. 

Como o tempo biológico é diferente do nosso tempo criado cronológico há 

diferenças na interação do interno (nosso ser) e do externo (as pessoas e os 

ambientes nos quais nos relacionamos). A sociedade em rede convive como o 

assincronismo, o tempo e o espaço são desmontados pelas complexidades da 

própria rede. Uma ruptura da metafísica padrão como propõe David Weinberger em 

'The Web Methaphysics'. Segundo esses indicadores não podemos caracterizar uma 

maior 'presença' individual no 'virtual' que o 'virtual' justificando a 'presença' de um 

coletivo? 

 

Conflito, Negociação e Construção nas CCVAPs 

 

Quando se analisa os documentos desenvolvidos de forma coletiva 

pelas turmas do CCVAP, todas as turmas, de 2001 a 2006, apresentam elementos 

indicativos de tais dimensões. É possível reconhecer, principalmente nos trechos 

pertencentes aos ‘making-off’ desenvolvidos por tais turmas, que o processo de 

negociação foi o que possibilitou, enfim, a construção de tais textos coletivos, sendo 

possível, ainda, identificar em quais textos o processo de negociação teve maior ou 

menor intensidade. 

Após uma análise mais detalhada dos seis textos coletivos, objeto 

do presente estudo, identifica-se a existência de oito etapas percorridas pelos 

grupos CCVAP, de 2001 a 2006, durante seus respectivos processos de 

negociação: 

1- necessidade de compartilhar interesses; 

2- explicitação de idéias individuais; 

3- identificação de diferenças individuais; 

4- ocorrência de conflito; 

5- uso de alguma forma de negociação; 

6- organização da construção coletiva; 

7- ocorrência de sinergia. 
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Tais etapas identificadas quando da classificação dos seis textos 

coletivos trabalhados, são compatíveis e reforçam as descobertas de outros autores 

sobre o mesmo tema, tais como RHEINGOLD (1986), LÉVY (1999), BAUMANN 

(2003), COSTA (2005), YUS (2003) e MADEIRA (2006). São apresentados em 

detalhe, abaixo, alguns trechos destacados dos textos coletivos de 2001 a 2006, 

como forma de explicitar as situações vivenciadas pelos grupos das comunidades 

virtuais nas etapas propostas acima. 

 

1 - Necessidade de Compartilhar Interesses : etapa em que o indivíduo percebe 

que precisa compartilhar seus interesses com outros indivíduos, para atingir seus 

objetivos, que no momento são individuais, para isso aceita participar de uma 

comunidade virtual.  

 

Depende das metas e objetivos e do que eu preciso fazer. Então se a interface não 

for muito assustadora e eu souber mais ou menos onde estou pisando e quais são 

os requisitos e qual o relacionamento no contexto quanto aos objetivos que eu quero 

atingir. (...) eu participo de acordo com o meu interesse quanto ao curso que é de 

fato é um tanto ativo. (Aluno 5-2003). 

 

Acho que o curso presencial realmente estimulou a gente a utilizar as ferramentas , 

mesmo porque às vezes qdo. eu chegava aqui, já tinha umas conversas 

estabelecidas, eeu sentia que não estava em sintonia, então isso gerou uma certa 

cobrança minha para estar acessando mais o forum, participando mais do forum.... 

que eu acho que é até mais ou menos esse conceito de coopetitividade, através da 

cooperação e colaboração vc. se cobrar para ter uma melhor interação e sintonia 

com o grupo todo. (Aluno 1-2003). 

 

2 - Explicitação de Idéias Individuais : etapa em que o indivíduo percebe que 

precisa expor suas idéias individuais, para que os outros indivíduos, que também 

participam da comunidade virtual, saibam de suas idéias e necessidades e 

contribuam para que ele, indivíduo, atinja seus objetivos. 

 

Meu interesse atual é aprofundar conceitos de criatividade, de produção mental, de 

competência para embasar e obter sucesso nos cursos de educação à distância que 
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pretendo elaborar... posso colaborar com a apresentação dos conceitos de Gardner 

e a partir de fundamentos teóricos por ele propostos. (Aluno 5-2001). 

 

3 - Identificação de Diferenças Individuais : etapa em que os indivíduos passam a 

perceber diferenças individuais entre os indivíduos que participam da comunidade 

virtual. Essa etapa só ocorre quando um número suficiente de participantes expôs 

suas idéias individuais sobre o tema trabalhado pela comunidade virtual.  

 

Acertar o tema foi difícil em um primeiro momento existiam diferenças de opiniões, 

abordagens, propostas e tudo o mais. E faltaram discussões entre os alunos para 

determinar o que realmente fazer num texto coletivo, tarefa complexa que é escrever 

a tantas mãos. (Texto Coletivo 2002, p. 29). 

 

O trabalho em grupo é mais dificultoso, porque se fazem necessárias às discussões, 

onde se evidenciam as diferenças e semelhanças entre pontos de vistas, áreas de 

interesses, definições. Tudo tem que ser negociado e gerenciado. Por outro lado, 

depois de passado o processo é bem mais enriquecedor uma vez que é possível 

compartilhar a visão do outro. (Aluno 1-2004). 

 

Acredito que em educação não cabe à priori um certo ou errado. Cada pessoa é um 

mundo em si mesmo, e os conflitos podem decorrer das relações sociais e pessoais, 

devendo os mesmos ser vividos e superados. (Aluno 3-2004). 

 

A postura da Professora, elemento facilitador, como constante provocadora do que 

poderia eu poderia ter como contribuição, dos meus valores, das minhas 

concepções e das do grupo e nos variados papéis que cada um assumiu ao longo 

do processo. (Aluno 5-2004). 

 

Outro aspecto relevante é a integração entre os participantes da comunidade. Quer 

por meio das aulas presenciais, quer por meio das conferências virtuais. Ao 

realizarmos nossos textos individuais ou na elaboração do texto coletivo, que gerou 

muita discussão uma vez que cada um possui uma reação diferente do outro no 

momento de fazer sua leitura e realizar sua tarefa, o importante foi vivenciar a 

experiência do coletivo para um único fim. (...) Conviver com outras pessoas, de 
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outras áreas, de outras idades, de diferentes personalidades também contribui para 

a aprendizagem. Viver em comunidade é ter a capacidade de expressar seus pontos 

de vista respeitando as diferenças e agindo de forma a buscar um consenso, onde o 

resultado colabore para a evolução do saber como um todo. (Aluno 2-2004). 

 

O grupo era bastante heterogêneo e isso acarretou uma diversidade de idéias, 

papéis, decisões e orientações teórico-práticas e pessoais, as quais foram difíceis 

de ser administradas, uma vez que também me sinto parte dessa administração. 

Mas essa trouxe, como havia de se esperar quando temos tanta diferença, um 

riqueza de novos olhares, de contribuições teóricas e um ‘amadurecimento’ mais 

demorado, porém consistente para o trabalho. Incluo a última aula na construção 

dessa consistência. (Aluno 5-2004). 

 

É importante destacar que, apesar de alguns membros do grupo terem se destacado 

por suas iniciativas, lideranças, capacidade e extrema competência no trabalho com 

mídias diversas, cada um, à sua maneira, contribuiu bastante para a construção da 

comunidade virtual. Os talentos e competências diversas de todos foram muito bem 

aproveitados e utilizados na elaboração do texto coletivo a na construção da nossa 

comunidade virtual de aprendizagem e de prática. (Aluno 6-2004). 

 

Saber respeitar as diferenças individuais, aprender a trabalhar em grupo (virtual ou 

não), com a pressão do tempo e com pessoas que mal se conheciam é uma tarefa 

árdua. (Aluno 6-2004). 

 

Todo trabalho realizado em grupo dá mesmo TRA-BA-LHO. Na disciplina 

Construindo Comunidades Virtuais de Aprendizagem e de Prática não foi diferente. 

Desde o início sabia que deveria usar 100% de paciência, bom senso para conviver 

com as diferenças... (que não foram poucas!). Já havia participado de um trabalho 

coletivo em ambiente virtual e isso me ajudou reforçando em mim o espírito de 

equipe. Hoje, fazendo um retrospecto, vejo que não foi tão difícil assim. Importante 

ressaltar a flexibilidade e boa vontade demonstrada por todos para que pudéssemos 

concluir o nosso texto coletivo, na certeza de que estamos passando pela transição 

para as novas maneiras de construção do conhecimento. (Aluno 1-2005). 
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O processo de elaboração do texto revelou diferenças acentuadas entre os 

pesquisadores envolvidos, tanto nas práticas de trabalho quanto na adaptação às 

ferramentas escolhidas para uso conjunto. As dificuldades decorrentes dessas 

diferenças proporcionaram valiosas lições sobre a formação e funcionamento de 

comunidades virtuais de aprendizagem, enfatizando o sentido das palavras que dão 

nome à disciplina. (Texto Coletivo 2006, p. 49). 

 

O trabalho era, então, o reflexo de cada um, dos vínculos que foram criados e do 

relacionamento mantido pelo grupo dentro e fora da sala de aula. Era um corpo com 

todos os membros, só que andando sem uma direção bem definida, com um cérebro 

meio danificado. Tal reflexo passou pela diferença de idades, culturas, experiências 

de vida, expectativas quanto à disciplina, problemas pessoais, níveis de capacitação 

técnica, personalidades e uma infinidade de características que formaram uma 

turma das mais heterogêneas. Ao menos o objetivo do grupo era o mesmo: 

aprender, ensinar, trocar, participar, vencer seus próprios medos, cumprir com a 

proposta da disciplina, fazer novos amigos, ampliar os horizontes e, mais que tirar 

nota, crescer como seres humanos. (Texto Coletivo 2006, p. 69). 

 

4 - Ocorrência de Conflito : etapa em que os indivíduos passam a participar de 

alguns conflitos, podendo ocorrer conflitos pontuais, específicos de um determinado 

tema ou conteúdo em desenvolvimento, ou gerais, referentes ao rumo do 

desenvolvimento do texto ou à forma de condução desse desenvolvimento. Esses 

conflitos podem envolver apenas dois dos indivíduos participantes, ou o grupo todo. 

Essa etapa só ocorre quando um número suficiente de participantes expôs suas 

idéias individuais sobre o tema trabalhado pela comunidade virtual e o conjunto de 

indivíduos, ou um subconjunto deste, percebe que tais diferenças poderão prejudicar 

o atendimento de seus objetivos. 

 

Negociação: Durante o desenvolvimento de trabalhos em grupo comumente ocorrem 

situações em que o grupo tem que solucionar conflitos entre diferentes opiniões 

sobre um determinado assunto. A negociação permite que opiniões conflitantes 

sejam argumentadas, discutidas, votadas, de forma que o grupo chegue a uma 

decisão que satisfaça a maioria. (Texto Coletivo 2002). 
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Cheguei ao final desse trabalho com a convicção de que é possível concluir um 

assunto tão polêmico. (Aluno 3-2004). 

 

Os astros estavam embuídos do espírito do Katrina, ou do Rita!!! A definição de um 

trabalho coletivo passa por diversas fases. Neste ponto, os participantes do TEXTO 

COLETIVO estavam sofrendo das influências do Katrina. Não houve consenso sobre 

o tema, problema, hipótese ou justificativa. A intervenção da Mestra foi providencial. 

O desconforto era sensível, visível e audível. O conflito de idéias, e posições é bem 

vindo. Dele nasce a negociação, a reavaliação de posturas (quem sabe 

engessadas?), a colaboração e a participação construtiva. Aplacados os ânimos, eis 

que começa a ser delineado o projeto, com tema, problema, hipóteses possíveis de 

serem comprovadas ou contestadas. As mangas estavam arregaçadas(*). (Aluno 3-

2005). 

 

Pessoal, pude absorver muito... muito mesmo... ao longo de nossa trajetória achei 

significativo o momento da retomada!!! foi o empurrão para o grupo seguir... e 

finalizar... com roupinhas relativamente limpas!!! e nada como uma boa lavação de 

roupas e alguns pingos nos iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... vivenciamos não ser nada fácil (na 

prática) desenvolver um trabalho coletivo ....e também na prática propomos aos 

nosso alunos que façam ou simulem o desenvolvimento de trabalhos coletivos!!! 

sugiro repensarmos nossas práticas... (Aluno 8-2005). 

 

Em sala de aula foi estabelecido um prazo para a nossa comunidade - 31/08/05 - 

para o fechamento do tema/problema/hipótese do TEXTO COLETIVO da turma 

deste semestre. As propostas foram sendo apresentadas, e, dos 11 participantes do 

forum, 7 haviam concordado com a proposta da "Editora" e da "Revisora nº 1". A 

"Relatora" (esta que vos escreve) se arvorou, fez a contagem, publicou os resultados 

achando que estavam todos de acordo. Ledo engano!! Faço aqui meu "mea culpa"! 

(Aluno 3-2005). 

 

É importante ressaltar que algumas das pessoas que abandonaram a disciplina 

fizeram-no justamente neste momento de escolha do tema, onde muitas opiniões 

divergiam, não se menosprezando, é claro, outro motivo de desistência.” importante 

ressaltar que algumas das pessoas que abandonaram a disciplina fizeram-no 
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justamente neste momento de escolha do tema, onde muitas opiniões divergiam, 

não se menosprezando, é claro, outro motivo de desistência. (Texto Coletivo 2006, 

p. 69).  

 

Após diversas conversas, muitas delas bastante acaloradas e aconselhados pela 

professora, a turma decidiu reduzir o universo do tema, concentrando-se nos 

consórcios de universidades brasileiras. (Texto Coletivo 2006, p. 62).  

 

Houve distanciamento, discussão, princípio de briga, cansaço, desânimo, raiva, 

gente se levantando e indo embora, gente perdendo o controle e levantando a voz, 

gente entrando em fuga desvairada, gente rindo de desespero, gente que saiu e 

voltou, gente que adoeceu e se curou, gente sorrindo e gente chorando.. Houve até 

mal entendido entre pessoas que se gostavam muito e virou piada das mais hilárias. 

Mas neste cenário de confusão, onde pessoas mudaram até de casa, também 

floresceram belas amizades, parcerias, cooperação. Houve conversas no bar, os 

lanches, cafés, as escapadas para fumar. Houve making of com direito a fatos e 

fotos. Houve de tudo um pouco. (Texto Coletivo 2006, p. 69).  

 

 

5 - Algumas Formas de Negociação : etapa em que os indivíduos passam a 

desenvolver um processo de negociação para resolver os conflitos ocorridos, para 

que a maior parte dos indivíduos envolvidos, ou todos os indivíduos, possam 

alcançar seus objetivos individuais estabelecidos anteriormente. 

 

Minha participação no forum também deveria ser maior, eu tento equilibrar o inter 

pessoal com o forum. Eu acredito que o forum tenha um poder de síntese. Eu prefiro 

utilizar o forum que tem um poder de síntese e objetividade, .... eu acho interessante 

utilizar o forum... mesmo porque eu acho que às vezes a gente não tem tempo de 

escrever algumas coisas e pesquisar mas acho interessante a utilização do forum 

com uma certa objetividade, sem fugir, desvio de informação, comunicação entre as 

pessoas, acho isso interessante. (Aluno 1-2003). 

 

Bem, a minha participação em forum tem sido muito mais em relação àquelas 

atividades que a gente tem que colocar, do que praticamente pelas participações em 
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discussões. (...) De qquer maneira também eu me policio um pouco mais porque em 

sala de aula a gente fica mais a vontade... alguem pode chegar e brecar... olha não 

é bem assim.... já no forum eu acho que eu tenho uma responsabilidade maior com 

aquilo que eu vou escrever então eu tenho que estar pautada, eu tenho que 

conhecer melhor, e tem ainda essa questão de estar preocupada com aquilo que eu 

vou colocar no forum. (Aluno 12-2003). 

 

O que priorizar, como e de que forma, para dizer o que? Partindo do pressuposto 

que formamos uma turma heterogênea vinda de várias áreas, com pensamentos e 

abordagens diversas. (Aluno 1-2004). 

 

As fases que tiveram que ser obrigatoriamente vivenciadas e superadas para que a 

produção nascesse acabam sendo mais importantes e ricas do que o próprio 

trabalho em si. Na minha opinião os embates, as possibilidades defendidas e 

descartadas, os acertos, as negociações compuseram o aprendizado de todos. 

(Aluno 1-2004). 

 

Foi muito importante perceber a construção do caminho que cada um foi traçando 

para que o trabalho final fosse concluído: o respeito pelo tempo e os limites de cada 

um, a iniciativa particular de cada integrante, a flexibilidade, etc. (Aluno 3-2004). 

 

Trabalhar em grupo é sempre mais difícil que fazer um trabalho individual, onde 

você tem uma noção do todo, sabe do prazo e se vai dar tempo de realizar tudo. 

Quando trabalhamos em grupo temos que aprender a confiar nas outras pessoas, 

pois seu sucesso depende muito do envolvimento e do trabalho de todos. (Aluno 4-

2004). 

 

Além desse ponto, a questão da negociação de opiniões diferentes também foi um 

momento muito precioso, pois temos que aprender a negociar e a ceder em pontos 

que não são tão fundamentais para nós e a defender nossas idéias. Esse 

relacionamento foi um dos aspectos mais positivos da realização do trabalho em 

grupo, além de nos forçar a aprender a respeitar diferenças, tanto pessoais quanto 

de competências. (Aluno 4-2004). 
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Entendo que o papel desempenhado por alguns membros da equipe foram 

fundamentais para a construção da comunidade virtual. Alguns estiveram do início 

ao fim do trabalho engajados e totalmente envolvidos com o todo, não somente na 

elaboração do texto, propriamente dito, como na liderança das comunicações, no 

suporte e ajuda na utilização da ferramentas, independente de função e tarefa que 

lhe haviam incumbido. Essas pessoas foram marcantes. (Aluno 6-2004). 

 

O "Jornalista de plantão" da turma observa que notou "ter rolado um stress" nas 

discussões do forum nas semanas de greve da USP (29/08 a 16/09/05). Acrescenta 

ainda ter discordado sobre a forma como se decidiu por votação e não por 

consenso, ao final do prazo dado para as discussões, sobre o provável 

tema/hipótese(s) do TEXTO COLETIVO!! (Aluno 3-2005). 

 

Focando ainda mais, a escolha recaiu especificamente em dois consórcios 

propostos por quatro colegas: CVA-RICESU e CEDERJ. O motivo de tal escolha 

deveu-se em parte ao fato de que duas colegas atuam profissionalmente na CVA-

RICESU e outros dois colegas terem lido materiais sobre o CEDERJ em eventos dos 

quais tinham participado recentemente. (Texto Coletivo 2006, p. 63).  

 

 

6 - Organização da Construção Coletiva : etapa em que os indivíduos passam a 

organizar, de forma conjunta, um processo de construção coletiva que prevê o 

processo de negociação como parte integrante de tal construção. 

 

O fórum é um espaço de discussão, de comunicação de debate, de provocação. Eu 

acho que o fórum é um lugar onde professores e alunos podem se encontrar para, 

por exemplo, primeiro provocar uma nova discussão, para aprofundar alguns textos, 

alguns temas que não ficaram muito claros ou para um ponto de chegada. (Prof. 

José Manuel Moran; Texto Coletivo 2003, p. 70). 

 

Eu coloco o (forum) mediado quando se espera que o professor num determinado 

momento, ou alguém organiza aquela discussão, faça algumas pontuações e 

problematize o que está sendo colocado, desse ponto de vista o papel do professor 

como mediador é tão fundamental no fórum quanto em sala de aula, é mediado em 
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que sentido, não que ele tenha que fazer uma intervenção toda hora, mas que o 

aluno saiba que em determinados momentos o professor vai agir a partir das 

contribuições que são colocadas, mas é uma mediação não única, é uma mediação 

que envolve toda a classe, quer dizer, todos são responsáveis pela qualidade do que 

acontece lá, mas o professor de vez em quando intervem, problematiza, sintetiza, 

ele provoca, ele elogia, é um papel de animador mas não é o único responsável pelo 

fórum. (Prof. José Manuel Moran; Texto Coletivo 2003, p. 75). 

 

(...) voce pode atribuir a mediação a um aluno, um aluno pode assumir durante um 

período, durante uma semana, tal aluno coordena este assunto que tem a ver com a 

experiência dele, não precisa ser uma mediação única e exclusiva do professor. Eu 

valorizo mais, na minha experiência, o fórum mediado, mas não necessariamente o 

fórum que tenha que ser mediado o tempo todo pelo professor, pode ser mediado 

também pelos próprios alunos, ou alguns alunos. (Prof. José Manuel Moran; Texto 

Coletivo 2003, p. 75-76). 

 

Administrar um “caos” aparente de forma coletiva, organizando as etapas do 

desenvolvimento do texto coletivo, do fluxo de informações, do planejamento das 

produções, dos prazos, das ausências, dos envolvimentos, é uma verdadeira lição a 

ser seguida para toda a vida. É uma “grande família” com um objetivo comum, 

empenhada em construir seu legado, sua identidade e seu espaço. (Aluno 2-2004). 

 

Uma coisa muito interessante que ocorreu durante o período de realização do 

trabalho foi a troca de papéis durante o percurso. Em diferentes momentos as 

pessoas se revezaram na coordenação dos trabalhos, de acordo com suas 

competências e talentos, o que foi muito positivo. (Aluno 4-2004). 

 

Até esse momento o grupo estava trabalhando bem mais e eu me incluo 

perfeitamente nessa perspectiva, com suas partes, suas necessidades, interesses, 

dificuldades, prioridades, dentre outras coisas. (Aluno 5-2004). 

 

Outros fatos que considero relevante destacar e que aconteceram ao longo da 

construção do trabalho foram: a) o rodízio de lideranças diante das dificuldades e 

vitórias do grupo. (Aluno 5-2004). 
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Entretanto, o mais interessante, é que na sequência, durante o desenvolvimento do 

texto coletivo, alguns membros, que no início do trabalho tiveram uma participação 

intensa, no final, por motivos diversos, ausentaram-se das discussões, enquanto, 

membros um tanto ausentes no início, engajaram-se de forma exemplar, em alguns 

casos, tomando a dianteira na condução e coordenação do trabalho para que fosse 

entregue no prazo estabelecido. Houve, portanto, uma clara troca de papéis, 

independentemente das funções e tarefas estabelecidas a priori. (Aluno 6-2004). 

 

O "Pacificador" concorda com o "Jornalista" e esclarece que antes das "lufadas do 

Katrina" que assolaram esta turma, "estavam todos envolvidos nas discussões e 

caminhávamos, mais ou menos, na mesma sintonia" e que com a quebra provocada 

pelas "discussões desnecessárias" o tema não progrediu. (Aluno 3-2005). 

 

Somente na fase final, quando essa liberdade estava por transformar o trabalho em 

um absoluto caos, algumas lideranças ganharam novos contornos e tomaram pulso 

da situação. Entretanto, é importante dizer que não delegamos funções individuais 

por acreditarmos que isso deixaria o trabalho muito convencional e dentro do 

objetivo de investigar, queríamos ter a sensação real de 10 pessoas trabalhando 

juntas, no mesmo trabalho, com o mesmo nível de importância. Até então, tínhamos 

como resultado a junção de diversos materiais e redações colocadas no portal, sem 

que estes conteúdos estivessem costurados, alinhavados, nem tampouco 

relacionados um ao outro. (Texto Coletivo 2006, p.68). 

 

7 - Ocorrência de Sinergia : etapa em que os indivíduos percebem que o processo 

de construção produziu uma sinergia entre os participantes da comunidade virtual, 

fazendo com que estes indivíduos atuem de forma coordenada, o que faz o 

processo se tornar mais eficiente. Somente após essa etapa os indivíduos se 

sentem como pertencentes a um grupo. 

 

Talvez o texto coletivo seja uma descoberta.... de todos com suas partes muito 

significativas, e esta experiência pode se tornar uma nova referência para todos... 

renovando os focos e as metas a médio e a longo prazo. Alguns têm interesses mais 

práticos e forte vivência, talvez caiba transpor um pouco da história de cada um de 
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nós, participantes deste curso, para este momento direcionando os recursos já 

existentes para a construção do texto coletivo... quem sabe se através de relatos de 

experiências, de projetos, de estudos já desenvolvidos e publicados como teses, 

podemos direcionar o desenvolvimento do texto coletivo a várias mãos... (Aluno 4-

2001). 

 

Independentemente do resultado dos trabalhos desenvolvidos, a sinergia do grupo 

foi a maior conquista alcançada. (Aluno 6-2004). 

 

Esse negócio de texto coletivo me fez parar para pensar. Não foi fácil e ninguém 

disse que ia ser. Como diria Roberto Carlos, "foram tantas emoções..." Mas por 

outro lado possibilitou a aproximação do grupo de uma forma que não costuma 

ocorrer. As pessoas se expuseram, ocorreram reconhecimentos mútuos e desse 

reconhecimento surgiu a sinergia que fez alguns começaram a remar. No fim 

estávamos todos no mesmo barco, navegando. Manter o bomhumor também foi 

fundamental.A sensação de cumplicidade que se tem ao final é muito gratificante. O 

"vencemos" é muito mais gostoso do que o "venci". Saio dessa experiência convicto 

de que um objetivo comum tem o poder de construir uma comunidade, seja ela 

virtual ou não. (Aluno 5-2005). 

 

O que se verifica frente a evolução de tais etapas é que no início do 

processo de construção do texto coletivo os indivíduos estão isolados, tanto em seus 

interesses e objetivos, como na escolha e aplicação dos meios e instrumentos para 

alcançar tais objetivos. Já ao final do processo, esses mesmos indivíduos, ou a 

soma dos que restaram, os que não abandonaram seus objetivos, se reconhecem 

como parte de um grupo que possui os mesmos interesses e objetivos e utiliza 

meios e instrumentos pactuados para alcançar tais objetivos comuns. 

A sinergia conseguida é do tipo em que a semelhança entre os 

parceiros não está explícita, mas percebe-se altíssima diversidade complementar, 

onde se encoraja o pensamento paradoxal, estimulando a convivência com a 

confusão decorrente de pontos de vista, ou atitudes contraditórias. Neste processo 

de sinergia existe uma forte preocupação com as fases de: 

• interação, que passa a ser mais freqüente; 

• entendimentos apreciativos, que fortalece a auto-estima de todos; 
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• integração, com o conhecimento fluindo de forma mais densa e veloz; 

• implementação, das idéias construídas coletivamente.  

O clima do grupo passa a ser de estímulo à motivação a partir de 

metas comuns e de uma coordenação colegiada, com apoio à expressão de novas 

idéias, de novas perspectivas, significados, atitudes, sentimentos e comportamentos. 

Este novo clima do grupo é de abertura e aceitação das diferenças existentes entre 

seus participantes, que fortalece a capacidade de postergar julgamentos, a 

preocupação com a empatia e a valorização da diversidade. Identifica-se uma maior 

capacidade de realizar tarefas com eficiência, qualidade, segurança e satisfação. 

Por fim, surgem novos perfis de líderes. Estes estimulam 

colaboradores a darem suas contribuições antes de apresentar suas próprias idéias 

ou convicções, compartilhando o crédito das conquistas com o grupo. Os resultados 

produzidos pelo grupo têm potencial para serem melhores do que a soma dos 

resultados que se conseguiam quando os participantes do grupo atuavam 

individualmente.  

 

2.5.3 Descentralização e Criação de Novos Poderes  

 

A crescente virtualização da sociedade pós-moderna tem trazido algumas novas 

possibilidades para a humanidade. Conceitos, como cidadania, se tornam ineficazes 

quando analisados à luz do caos da sociedade em rede, daí a necessidade de 

encontrar novos termos, que definam a nova realidade social criada pelas relações 

estabelecidas no espaço virtual. Cidadania, na essência, está linkada a direitos e 

deveres. Contudo, hoje ainda se fala de uma vaga terminologia de cidadania, 

quando os indivíduos poderiam falar e exercer plenamente esse conceito, discutí-lo, 

ensiná-lo, propagá-lo. Temos que compreender que no ambiente da cibercultura as 

relações entre as pessoas são privilegiadas, promove-se o link, a inter-relação. 

Sendo assim, comunidade pode ser entendida como uma repetição 

do mundo real num ambiente controlado e criado pelo homem, feito a sua imagem, 

seu espelho. Tendo como premissa essa colocação, é possível depreender que, na 

atualidade, as pessoas inseridas nesses contextos sociais estão criando um novo 

bom senso coletivo para lidar com situações mais adversas e permitindo que a 

volúpia do ser humano, inerente à sua condição, siga livremente o seu curso. Dessa 

maneira, é possível afirmar que emerge uma nova concepção de sociedade. 
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Uma comunidade é formada por pessoas, seres humanos com os mesmos deveres 

e direitos, mas com participações distintas. Alguns desses indivíduos pertencem à 

comunidade para ouvir, aprender, ou apenas para se valer das informações 

geradas. Outros exercem sua participação através da interação direta, conversando, 

ensinando numa dinâmica atemporal. Poucos preferem exibir seus dotes e colocar 

em evidência suas opiniões, seus dilemas e suas idéias ou ir mais fundo escrevendo 

artigos, opinando para o desenvolvimento desta comunidade e produzindo conteúdo 

reflexivo. E, na ausência desse comprometimento com a reflexão, a comunidade 

deixa de exercer função de comunidade e seus líderes passam a desempenhar um 

papel quase tirânico, determinando através de um discurso frívolo e monolítico 

aqueles que serão privilegiados e aqueles que serão desprezados, ou seja, 

marginalizados. Se a comunidade está concentrada em conversações, onde está a 

coerência dessa pregação revolucionária? Qual o nome deste cárcere de idéias? 

É exatamente nessa pergunta formulada por Rheingold - de que 

maneira essa nova descentralização poderia catalisar novas formas de ações 

coletivas? - que emergem as oportunidades reais de uma revolução em termos da 

apropriação das tecnologias pelas pessoas. Negri chama esse movimento 

transformatório de Multidão. "Multidão é o conceito de uma potência... Essa potência 

não quer simplesmente se expandir, ela quer, sobretudo, conquistar um corpo: a 

carne da multidão quer se transformar no corpo da Inteligência Coletiva." (NEGRI, 

2004, tradução nossa, p. ??). 

Na Internet é possível conversar, falar com um número de pessoas 

jamais sonhado antes. Esta é a grande promessa da era digital. E com todo este 

inter relacionamento, as pessoas estão vivendo em comunidades muito diferentes 

do que estavam acostumadas antes. Essas mudanças de paradigmas relacionais e 

sociais trazem novas premissas, que estruturam novas formas de ser e de se 

comunicar, de maneira que se torna impossível supor o que vai acontecer daqui 

para frente. Por outro lado, imersos nesse novo contexto, os indivíduos têm 

condições de analisar suas relações e a conclusão é que a sociedade, de um modo 

geral, já foi absorvida pela digitalidade social, o que se traduz, justamente, nos 

meios de comunicação e de relações interpessoais estabelecidas. 

Tendo como premissa esse contexto, a experiência tem ação 

descentralizadora sobre o meio social. Possibilita o link - ou o relacionamento - entre 
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as multidões, influenciando a descentralização e a fragmentação do poder. Essa 

multidão dialoga com a máquina do poder soberano, emerge das relações entre 

pessoas. E, numa sociedade em rede, as pessoas se interconectam e conversam 

entre si, se reconhecem nesse ambiente rompendo, assim, as hierarquias de valores 

que separam aqueles que alimentam o poder imperial daqueles que agem em 

multidão. 

O poder presente na construção de comunidades vem de uma base 

de dados viva, na qual os participantes criam e usam informalmente, num processo 

de cooperação mútua e em igualdade, enquanto colaboram na resolução de 

problemas, que no formato de 'um para um', quer de 'muitos para muitos'. A web das 

relações humanas, que pode crescer por meio dessa base de dados, é onde se 

encontra potencial cultural e político para operar as mais significativas 

transformações sociais a ser encontradas daqui para o futuro. (RHEINGOLD, 2003). 

A sociedade em rede convive com o assincronismo, o tempo e o 

espaço são desmontados pelas complexidades da própria rede. Uma ruptura da 

metafísica padrão como propõe David Weinberger em 'The Web Methaphysics':  

 

Nossa metafísica cultural está baseada na divisão do mundo em 
discretos objetos. Esse processo de divisão raramente é consciente. 
Acontece através da linguagem, a qual é elaborada pelos poetas de 
vários tipos, incluindo cientistas, políticos, marketeiros e 
adolescentes revoltados (...) O modelo de containeres, como muitos 
de nós suspeitamos, é inadequado. Ele simplifica demais as 
experiências. (WEINBERGER, 2000, tradução nossa, on-line). 
 
 

Sistemas complexos provocam a distensão dos momentos. É 

deveras reducionista fazer um recorte do ciberespaço como um veículo de mídia de 

massa ou de entretenimento. Não é essa a idéia. A crescente virtualização da 

sociedade pós-moderna tem trazido algumas novas possibilidades para a 

humanidade.  

Colaboração é a novidade da sociedade da informação. Com as 

tecnologias da comunicação e da interação, as redes passam a facilitar a 

convivência em tempo real à distância, provocam e potencializam a conversação, 

reconduzem a comunicação para uma lógica de sistemas organizacionais capazes 

de reunir indivíduos e instituições de forma descentralizada e participativa. 
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Entende-se que o processo de redes, por um lado, catalisa a formação de coletivos. 

E, paradoxalmente, os coletivos emergem do estado de potência que, ao conquistar 

o corpo informacional, transforma o agrupamento num estado de inteligência 

coletiva. As pessoas não desejam mais ser apenas telespectadores. Elas têm a 

possibilidade de interagir umas com as outras e com maior diversidade de 

inteligências por meio das comunidades virtuais e, assim, protagonizarem as 

próprias existências. Dessa forma, buscam na comunidade digital os interesses 

comuns, o que se apresenta como uma alternativa de significado para o crescimento 

colaborativo. 

Nesse sentido, a sociedade entra num processo de progressão 

jamais visto, pois qualquer pessoa tem a possibilidade de publicar sua produção na 

rede, seja em forma de e-mail, artigos, blogs, músicas ou imagem. A Internet é um 

meio multimídia que permite às pessoas inúmeras formas de expressão. A cultura 

cibernética não é nada mais do que uma compilação desta diversidade. Está em 

curso um processo silencioso, uma revolução que não será televisionada e que 

provocará mudanças profundas na sociedade. 

David Weinberger, em 'Small Pieces Loosely Joined', diz que o 

"Conhecimento na web é uma atividade social (...) A web é uma conversação. O 

oposto da tradicional mídia de massa. O hyperlink subverte a hierarquia, assim, 

como aprendemos com McLuhan, a natureza do meio tem conseqüências." 

(WEINBERGER, 2002; p. 173-174). 

Há uma propensão, por parte das pessoas que habitam o 

ciberespaço e fazem dele uma extensão da própria vida, a encarar a Internet como 

um novo lugar. Neste lugar existem “pessoas conversando com pessoas” (LEVINE; 

LOCKE; SEARLS; WEINBERGER, 1999). Contudo, embora a fronteira eletrônica 

extrapole a noção de lugar geográfico, o conceito de lugar - ou 'não-lugar' - não é o 

que delimita as especificidades dessas vivências e experiências. Nelas, o lugar é 

substituído por uma interface cultural que tem no link a expressão do inter-

relacionamento de pessoas e grupos (MANNOVICH, 2001; WEINBERGER, 2002) a 

partir de uma experiência distinta com o tempo e o espaço. 

Mas por que discutir o lugar? Para analisar o poder e a 

descentralização no espaço informacional temos que depreender como se formam 

os links e como esses links se transformam em redes (BARABÁSI, 2003). A Internet, 

ou as Internets, só existem devido a essa rede hiperconectada. Nesse sentido, a 
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metáfora aparece na cibercultura como um transporte de idéias e pensamentos. 

Essas metáforas podem ser utilizadas, modificadas e reapropriadas de diferentes 

formas. 

Pode-se afirmar, então, que Internet é redes de links. Computadores 

são ferramentas. Interessante observar que o poder necessita dessa hiperconexão. 

O poder necessita a infra-estrutura física. Pois, pela necessidade de enfrentar a 

escassez do capitalismo, o sistema procura aumentar a velocidade e a eficiência das 

suas relações, ou melhor, os bancos precisam cada vez mais da rede para 

sobreviver, assim como, os conglomerados de comunicação. Esse sistema é 

paradoxal e provoca a sua própria contradição. Cria espaço de ação para a 

contracultura, para a emergência de novos poderes e para a descentralização.  

Assim, por outro lado, temos a emergência de novos modos de 

relacionamento que se dá pelo link, ou pelo relacionamento, entre as multidões que 

influenciam a descentralização e a fragmentação do poder. Essa multidão dialoga 

com a máquina do poder soberano. A multidão emerge das relações entre pessoas. 

E, numa sociedade em rede, as pessoas se interconectam e conversam entre si. As 

pessoas se reconhecem nesse ambiente rompendo, assim, as hierarquias de 

valores que separam aqueles que alimentam o poder daqueles outros que agem em 

multidão.  

Essa ação se dá pelo diálogo que se vale da troca e a reapropriação 

de idéias como agente de transformação. Como uma máquina de guerra conquistam 

seu território, apropriando-se da tecnologia e ocupando os espaços informacionais. 

As multidões 'organizam o caos' das redes hiperconectadas. Essa ação se torna 

maquínica quando engajadas no processo de agenciamento coletivo. Dessa forma, 

as pessoas juntas tornam-se multidões. Essa multidão hiperconectada emerge da 

conexão e da colaboração entre pessoas.  

Nesse cenário, a tecnologia catalisa a inteligência das pessoas. A 

revolução das tecnologias da informação atua remodelando as bases materiais da 

sociedade e induzindo a emergência de agenciamentos colaborativos como base de 

sustentação da sociedade. Porém, não podemos atribuir essas mudanças apenas à 

tecnologia. A Internet torna possível o florescimento de novos movimentos sociais e 

culturais em rede, possibilita a organização da sociedade civil em novas formas de 

gestão e o retorno às redes humanas depois de anos de domínio das redes de 

máquinas e da burocracia. E é nesse limite da ruptura dos paradigmas que a 
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colaboração aparece como um potencializador das energias produtivas. A sociedade 

está se tornando mais aberta e de uma forma ampla, mais colaborativa, num 

movimento humano potencializado pelas ferramentas tecnológicas. 

O software livre é o caso mais bem sucedido de comunidade virtual. 

Uma nova dinâmica que demonstra a produção de conhecimento livre como 

alternativa economicamente viável e sustentável. O código aberto está trazendo 

para a inovação o que a linha de montagem trouxe para a produção em massa.  

Howard Rheingold, autor do livro 'Smart Mobs', afirma que  

 

o potencial transformativo mais profundo de conectar as inclinações 
humano-sociais à eficiência de tecnologias da informação é a 
possibilidade de fazer coisas novas juntamente, o potencial para 
cooperar numa escala e de maneiras nunca antes possíveis. 
(RHEINGOLD, 2003, 29-61).  

 

E mais: "multidões inteligentes (smart mobs) emergem quando a 

comunicação e as tecnologias da computação amplificam o talento humano para 

cooperação. Como poderia essa nova descentralização fazer crescer novas formas 

de ação coletiva?" (RHEINGOLD, 2003, 29-61). Através da Internet, pessoas estão 

descobrindo e inventando novas maneiras de compartilhar rapidamente 

conhecimento relevante. Como um resultado direto, percebemos o aparecimento e 

estruturação de nanoaudiências e micromercados mais inteligentes. 
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2.6 A Criação Coletiva como Processo de Descentrali zação da 

Produção do Conhecimento 

 

Hoje a disseminação da informação independe de tempo ou espaço, 

já que a sociedade da informação se caracteriza pela utilização da 

tecnologia. A informação só tem valor quando pode ser incorporada pelo maior 

número possível de pessoas, de forma a ser transformada em conhecimento. 

Há necessidade de preparar o ser humano a compreender que essa 

nova realidade de predomínio da informação e organizada em torno da tecnologia, 

tanto pode nos levar ao aumento das desigualdades e dos abismos culturais entre 

povos e nações, quanto pode proporcionar a criação de uma sociedade, mais justa e 

mais humana. 

Criação de um novo cenário denominado de 'Sociedade da 

Informação', no qual os indivíduos estão conectados pelo conhecimento que têm e 

conseguem aplicar e pela capacidade de mudança, da re-adequação de idéias e de 

cada vez mais, da possibilidade de criar novas condições e operar diante de tanta 

diversidade. A Sociedade da Informação representa uma profunda mudança na 

organização da sociedade e da economia, havendo quem a considere um novo 

paradigma técnico-econômico. 

A mudança de paradigma é respaldada, segundo Morin (2001), pela 

reforma do pensamento, por movimentos constantes de (des)construção do que é 

posto e acordado como verdade absoluta pela ciência e o todo e de novas formas 

mais coerentes, conscientes de atuação dos indivíduos na sociedade. Nesse 

sentido, a Educação a Distância (EAD) é uma forma de levar conhecimento as 

pessoas que estão distantes das instituições de ensino. Trata-se do uso de meios 

técnicos com o objetivo de instruir um grande número de alunos ao mesmo tempo e 

onde quer que estejam. Percebe-se que educação a distância é uma expressão que 

está relacionada com os métodos, etapas e técnicas de construção do 

conhecimento, que envolvem diversos recursos didático-pedagógicos, visando a 

aprendizagem do aluno. 

As novas tecnologias mudaram a relação entre espaço e tempo, 

criando uma nova percepção de mundo. Neste novo contexto, as comunidades 

virtuais e a educação a distância surgem construindo novas maneiras de se interagir 
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em sociedade, no qual universidades, empresas ou simplesmente grupos de 

indivíduos, com os mais variados interesses, começam a explorar as novas 

oportunidades de aprender. 

Nos ambientes colaborativos os participantes devem estar 

envolvidos com seu próprio aprendizado. A interação e o trabalho cooperativo 

buscam um produto coletivo que desenvolva uma visão mais ampla, identificando 

incoerências e estimulando a criatividade em prol de novas alternativas inovadoras. 

Desta forma, os aprendizes são co-autores da construção do conhecimento e do seu 

próprio processo de aprendizado. O conteúdo do curso é fluído, dinâmico e 

determinado pelos indivíduos do grupo. 

A comunidade virtual ativa desperta o desejo e a necessidade de 

colaboração entre seus membros, à medida que eles se 

sintam acolhidos e reconhecidos pelas suas contribuições e participações (KENSKI, 

2001). O comportamento individual na comunidade virtual é resultado de diferentes 

motivações psíquicas e sociais. As comunidades virtuais de aprendizado são 

flexíveis, abertas, dinâmicas e atuantes. Em suas práticas é possível que se 

explicitem novas regras de atuação democrática e igualitária. 

A participação ativa do grupo propicia o estabelecimento de relações 

e vínculos afetivos entre os componentes da comunidade, para os quais devem ter 

liberdade. Os recursos comunicativos proporcionados pelo ambiente virtual podem 

estimular essas ações. 

Uma comunidade virtual de aprendizagem possui as seguintes 

características (PALLOFF e PRATT, 2002): i) contato virtual versus contato humano, 

conectividade e articulação; ii) responsabilidade, regras, papéis, normas e 

participação compartilhados; iii) questões psicológicas e espirituais; e iv) 

vulnerabilidade, privacidade e ética. 

Através do meio virtual, nas Comunidades Virtuais de Aprendizagem 

(CVA), alunos e professores têm a possibilidade de estabelecer uma 

outra forma de interação, que não a presencial, com a chance de aprofundar o 

processo pedagógico. Quando os integrantes de uma comunidade realizam tarefas 

que promovem a contribuição isso implica em uma atitude positiva, implicação com o 

processo. No contribuir há algo de visionário, sem exposição ou envolvimento direto. 

Colaborar (co-labore) significa trabalhar junto, implica no conceito de 

objetivos compartilhados e uma intenção explícita de somar algo - 
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criar alguma coisa nova ou diferente por meio da colaboração, se contrapondo a 

uma simples troca de informação. 

A cooperação em uma comunidade realiza-se através de um 

objetivo comum (MAÇADA e TIJIBOY, 1998). O laço social acontece durante a 

vigência de um trabalho de co-realização que atinge o significado de trabalho 

coletivo. Cooperar é "...operar em comum", ou seja, ajustar por meio de novas 

operações de correspondência, reciprocidade ou complementaridade, as operações 

executadas pelos parceiros. 

Nas CVAPs (Comunidades Virtuais de Aprendizagem e Prática) 

todos os participantes são responsáveis pela sua participação e pela motivação do 

grupo, pois todos são mediadores na construção de um conhecimento individual e 

coletivo. Neste sentido, a mediação é uma atitude daquele que se coloca como um 

motivador da aprendizagem coletiva (MASETTO, 2001). 

É imprescindível que os participantes criem uma relação de diálogo 

na qual a expressão da afetividade seja estimulada, favorecendo, desta forma, a 

criação de um ambiente amigável, no qual todos possam se conhecer e sentir-se à 

vontade para manifestar suas incertezas, sem medo de serem repreendidos. Por 

meio desse processo, é possível identificar pessoas que estabelecem diferentes 

tipos de relações. Tais papéis costumam estar relacionados a diferentes níveis de 

poder exercidos por diferentes sujeitos desta relação. 

O poder exercido na maior parte das sociedades modernas não é o 

poder da força nua, que age por com eficácia mecânica. Ao contrário, todo poder 

verdadeiro age enquanto poder simbólico. Quando bem administrado, o poder 

exerce sobre as pessoas uma espécie de força imperceptível, ou seja, os indivíduos 

sequer percebem que são controlados e se submetem não apenas de forma 

voluntária, como imbuídos de uma sensação de júbilo, com um sentido de virtude. 

Implantar um sistema de ensino que seja capaz de reproduzir as 

estruturas sociais desejadas (estruturas de poder) pode ser considerado e utilizado 

como um grande passo para a eficácia desse modelo de dominação. Cabe ao 

Estado viabilizar o acesso à informação, não apenas mediar as relações entre os 

homens, uma vez que essa mediação, em boa parte dos casos, acaba por privilegiar 

e fortalecer a estrutura de poder vigente. Assim, informação é aqui entendida não 

apenas como um recurso, mas sim como um produto social, como condicionadora 

da existência e da coerência de uma sociedade (THIAM, 1980). 
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O ambiente informacional atual já contempla elementos que 

possibilitam um compartilhamento amplo das informações e uma abertura maior nos 

processos de construção coletiva de soluções. Esse novo ambiente informacional 

apresenta potencial para reformular estratégias de manutenção das estruturas de 

poder, ou formular novas estratégias de constituição de novos poderes; se constitui 

em rede, que por sua maleabilidade e flexibilidade oferece uma ferramenta de 

grande utilidade para dar conta da complexidade de configuração das sociedades 

contemporâneas. 

A criação coletiva é uma forma de atrair o olhar do outro sobre o que 

se faz e como se faz. Todos os critérios e escolhas estão expostos diante dos 

integrantes da comunidade a fim de que sejam transformados com um propósito 

comum. No entanto, os integrantes devem estar dispostos a se submeter a esta 

forma de interação sem abandonar a possibilidade de conflito. É preciso ser fiel a um 

papel assumido diante de todos para se negociar argumentos e decisões. É preciso 

estar disponível. 

Conceitos, como cidadania, se tornam ineficazes quando analisados 

à luz do caos da sociedade em rede, daí a necessidade de encontrar novos termos, 

que definam a nova realidade social criada pelas relações estabelecidas no espaço 

virtual. 

 

2.6.1. Karma, Dharma e Livre Escolha: Interseções d e Pensamentos 

 

“O que move o mundo, não é a democracia, é a necessidade!” 

(SARAMAGO, 2005, Fórum Mundial de Educação). 

 

A ‘lógica matemática’ dos fatos, na maioria das vezes, e os níveis de 

percepção que os envolvem, permite identificar a luz em meio a escuridão; trata-se 

do imaginário-real que ‘o encontro’ de diversos encontros traz ao navegar no mundo 

das comunidades virtuais de aprendizagem e prática. 

“Os limites entre o “eu” e o “outro”, a dificuldade do relacionamento 

humano... fluxo de consciência/ o individual..” (LISPECTOR, 1960, p. 23). 

Não se pode contextualizar tal citação dentro de concepções 

diversas de mundo, onde a pluralidade (graus de consciência) muitas vezes torna-se 
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concreta em um individual (consciência expandida)? por que existe equação de 1º e 

2º grau? 

Equacionar é equilibrar, em 1º grau um único valor de X, em 2º grau 

duas possibilidades para X, ou quando 

∆ = 0  

único valor para X, permite-se então entender que quando esse 

∆ = 0  

Ocorre uma individualidade (nulidade – volta para a equação de 1º 

grau), no contexto literário de Clarice Lispector “é no vazio (nulidade) que eu existo 

intuitivamente” (1960, p. 7), em outras palavras, na relação tempo-espaço, do não 

linear, que as comunidades virtuais de aprendizagem e prática permitem a 

construção de um hipertexto vislumbra interseções de pensamentos, mundos, que 

isoladamente não existiriam, eles ganham uma amplitude na presença do outro, 

saindo da solução única, informação individualizada, para a duplicidade das 

possibilidades, conhecimento compartilhado. 

Exemplo, o '0' só mesmo nada representa (em valor quantitativo), 

porém quando ao lado da unidade '1', torna-se potência 10, e a cada 'zero' 

acrescido, uma nulidade potencializada em um coletivo. 

Reafirma-se por Guimarães Rosa “é dos extremos que o equilíbrio 

se estabelece [...]” (ROSA, 1956, p. 8). 

Explorando Guimarães Rosa, não seria o X e o Y os próprios 

extremos em si mesmo, positivo e negativo no processo de eletrização? No plano 

cartesiano separação entre razão e emoção? Atração e repulsão? Sendo o encontro 

entre eles X-Y na nulidade 0? Onde entraria o real-imaginário? Na potencialidade da 

unidade 1? Do divino, do espírito criador e criativo, que o mundo da aprendizagem 

virtual proporciona no cruzamento dos mundos paralelos até então desconhecidos, 

pela impossibilidade do encontro devido à distância. 

Biologicamente como surge a vida material senão pelos 

cromossomos X e Y, ocorrendo o cruzamento homem x mulher (XX – fêmea; XY – 

macho). 

Novamente o coletivo dando a originalidade, encontro de 

individualidades, ou seria a originalidade, a individualidade, interferindo no coletivo? 

O 'Z', não seria ele o desconcerto, a não harmonia das partes, quando isolado, na 
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relatividade do conjunto creador? 'UNIVERSO/GLOBAL - o UNO no VERSO e o 

VERSO no UNO'. 

Qualificando tudo aquilo já quantificado pela história, o ‘virtual’ 

presencial, a oportunidade de uma democracia participativa desafia o ‘presencial’ 

virtual, a ausência de participação em uma democracia representativa, por meio de 

um intercâmbio entre as bipolaridades, vislumbrando o todo, com compreensão 

ampla de que existe um novo mundo, onde não é mais admissível, por questões de 

'Responsabilidade Divina Criadora', o descontexto do texto usando-se o texto como 

pretexto, para exercer uma prática que a condição humana insiste em achar 

necessária; a sobrevivência de ganhos secundários, em seus ‘podres poderes’, que 

abafa a sensibilidade humana e fecha as janelas da alma, pelo ato de pensar, por 

pensar, colocando-se diante da visão única do mundo objetivo burocrático, o qual, 

humanos vivem fragmentados em gêneros, números e graus.... 

 

2.6.2 Sintomas: Degraus e Obstáculos 

 

"A palavra Luz é ainda um símbolo porque a luz não é algo que se 

veja, mas é algo que nos faz ver" (LELOUP, 2000, p. 45). 

  

Aqui encontra-se, talvez, uma explicação para a manipulação da 

verdade na conexão entre mundos, interior e exterior, alma e matéria; no 

deslocamento da velocidade, teoria da relatividade, a freqüência é eterna, a 

amplitude é que varia, logo a visão de cada um abarca conforme a capacidade de 

percepção diante da presença da luz, para alguns uma luz em 'deslocamento 

constante' poderá causar revelação para outros ofuscará. 

Criar correspondência entre pensamento e ação. Ser transgressor, 

ser  livre, ser imaginante, romper com o código, regra. 

 Conexão entre trajeto e projeto é um belo  propósito para o 

navegador de mundos oscilantes em suas amplitudes revolucionárias.  

Por isso o intercâmbio entre membros de uma comunidade virtual de 

aprendizagem e prática ocorre na proporção estabelecida entre a consciência moral 

e intelectual de cada indivíduo e a busca de apropriação de ferramentas.  

Uns dos maiores benefícios que a comunicação entre muitos, CVAP, 

proporciona é a concentração, é preciso tê-la para relacionar-se mutuamente 
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obtendo um aprendizado quanti-qualitativo. A concentração liberta a mente do 

desnecessário para o aqui agora, reanimando o ser ‘inteiro’. 

Aprendizado exige estratégias individuais e nesse ponto um grupo 

funcionará como estímulo, ou não, às motivações individuais. Um grupo pode ser 

preponderante quando desenvolve, em si, um acolhimento capaz de transformar, 

reconhecendo que o importante é determinar limites antes de impor, que cobrança 

de atitude é diferente de cobrança de resultado. 

Estar disponível ‘esquecendo o sabido para lembrar o esquecido’, 

ser ciente, e não estar ciente, que uma produção coletiva exige o soltar as amarras 

de nossas especificidades, que faz com que o olhar e a escuta se centrem no 

conhecimento adquirido e impossibilite um novo caminhar rumo a transcendência na 

ampliação do já conhecido reforçando, na sociedade da informação, o iniciar de um 

novo começo, e não o começar de novo, repetição de histórias.  

 

[...] colegas do coletivo, estou desistindo do trabalho, porque estou doente e não 

tenho condições de continuar colaborando até o fim. E as tentativas de me superar 

têm piorado o meu estado de saúde. Tentei mais do que pude! Podem acreditar! Já 

enviei um e-mail à professora, comunicando a minha desistência. Êxito no trabalho! 

(Aluno-2007). 

 

Toda mudança implica em escolhas, e escolher envolve riscos e 

responsabilidades, responsabilidade como a capacidade de dar respostas; também 

gera angústia, pois não há garantia de resultados. Escolher é viver na insegurança 

com segurança porque toda escolha é incerta, mas pode-se acertar quando se está 

disposto a errar, na disponibilidade de encontrar o que não se quer para aproximar-

se cada vez mais do que se quer. O não ser, e sim o eterno ‘vir a ser’. A 

aprendizagem e o desenvolvimento no paradigma interacionista. Nesse contexto 

apresentado é o diálogo interno que determina os limites, o grupo funciona apenas 

como o meio para atingir um fim. 

A comunicação à distância, física, tem sua importância na hora de 

se ser honesto com seus próprios sentimentos, ela é um facilitador da aproximação 

maior do ser com ele mesmo, e assim o torna ainda mais disposto a chegar ao outro 

por meio da verdade, vínculo afetivo. É só lembrar que o olhar intimida, é preciso 
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estar muito envolvido consigo mesmo para traduzir-se, repetir-se, cortar-se, 

flexionar-se em todos os sentidos. 



 
 

136 

3 Interesses Individuais, Construção Coletiva 

 

O grupo que participou do desenvolvimento coletivo do presente 

trabalho entende que é necessário, e que faz parte da construção desse processo 

interativo, prestar contas quanto ao realizado. Por entender assim, o grupo registra 

que entende que o presente trabalho, que objetivou o desenvolvimento de um texto 

de forma coletiva, com a participação dos alunos da disciplina CCVAP 2007, e cujo 

tema principal fosse as comunidades virtuais, foi plenamente realizado. 

Durante esse processo de construção coletiva, o grupo desenvolveu 

algumas atividades, relacionadas diretamente com o objetivo principal do trabalho. 

Tais atividades foram planejadas e acompanhadas, conforme Plano de Trabalho 

apresentado na Metodologia de Trabalho desenvolvida, sendo plenamente 

cumpridas no decorrer do trabalho, conforme apresentado a seguir: 

• foram realizados estudos relativos aos textos desenvolvidos na disciplina 

pelas turmas que participaram anteriormente da disciplina CCVAP, turmas de 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006; 

• foram identificados quais textos desenvolvidos, pelas turmas anteriores das 

disciplinas CCVAP, apresentaram informações relativas aos temas escolhidos 

para o estudo, ou seja, 'redes digitais e sociais', 'diferentes formas de 

interação' e 'relações de poder'; 

• foram analisados como tais textos apresentam informações sobre os três 

temas escolhidos para o estudo, quais foram os argumentos utilizados, qual o 

contexto da produção e do uso de tais expressões e quais foram os 

referenciais teóricos abordados; 

• foram identificados quais processos de trabalho que possibilitaram às turmas 

CCVAP anteriores realizar um trabalho coletivo para o desenvolvimento de 

seus textos e desenvolveu-se textos, de forma coletiva, sobre os três temas 

escolhidos: Redes digitais e sociais; Diferentes formas de interação; e 

Relações de poder. 

 

O presente estudo partiu do pressuposto de que a construção 

coletiva do conhecimento se dá pela construção de produtos formais de 

comunicação (artigos, livros, vídeos, músicas, etc) e este se concretiza por meio de 
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um processo de negociação, passível de ser identificado, que depende diretamente 

do tipo de interação a que se propõem os participantes de uma dada comunidade 

virtual, responsável pela construção coletiva de tal conhecimento. 

 

3.1 Achados: O Que Estava Perdido e o Nunca Antes E ncontrado 

 

O acesso à informação, assim como o acesso à comunicação, 

constitui direito constitucional inalienável que deve ser não apenas respeitado, mas 

também fortalecido para que possibilite o início de um processo de democratização 

dos mecanismos e meios de construção do conhecimento. 

Em ‘A Sociedade, a Rede e a Ruptura’, foi trabalhada a idéia de que 

o grande poder transformador da Internet não está ligado ao acesso à informação, 

mas sim à possibilidade de comunicação 'muitos para muitos'. Destacou-se que os 

resultados em médio prazo são a criação de uma base de conhecimento comum, 

que possibilita o aprendizado distribuído e a formação de uma rede de inovação que 

reverte em benefício para todos.  

Em ‘Redes Sociais e Digitais’, foi realizado uma recuperação 

histórica e conceitual dos principais elementos que caracterizaram a modernidade e 

as grandes mudanças do Século XX e XXI. Trabalhou-se com conceitos de 

aprendizagem à distância, mediação e comunidades virtuais. Destacou-se as 

diversas formas de se desenvolver comunidade virtuais atuantes.  

Em ‘Diferentes Formas de Interação’, foi explicitada a Planilha dos 

4Cs, composta pelos verbos de interação: compartilhar, contribuir, colaborar e 

cooperar. Trabalhou-se com o conceito de implicação e o seu significado de ação e 

com o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Destacou-se as 

formas de interação realizadas por coopetition, por negociações paralelas e pela 

lógica da linkania. 

Em ‘Pesquisas Realizadas’, foram apresentados os principais 

resultados de três pesquisas desenvolvidas em 2003, 2004 e 2005. Foram 

analisados os principais resultados e apresentadas as principais conclusões e 

considerações. 

Em ‘Relações de Poder’, foram apresentados como o significado de 

poder é abordado por diversos autores, tais como Foucault, Russell, Bourdieu, 

Weber, Bobbio. Foram exploradas as dimensões existentes em um processo de 
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negociação e as etapas identificadas como evolução do processo de negociação. 

Destacou-se que ambiente informacional atual já contempla elementos que 

possibilitam um compartilhamento amplo das informações e uma abertura maior nos 

processos de construção coletiva de soluções. 

O trabalho com o ambiente 'wikki' foi muito importante. O uso da 

ferramenta possibilitou que, de fato, o grupo trabalhasse e experimentasse na 

prática as facilidades e as dificuldades de um desenvolvimento coletivo. Fez com 

que o grupo colocasse o que identificou nos demais trabalhos ao mesmo tempo em 

que passava pelo mesmo processo de construção. Muito útil para a identificação dos 

tipos de interação e dos processos de negociação: o estabelecido e o realizado. 

No presente trabalho não houve pretensão de suprir uma discussão 

mais ampla ou intensa sob o ponto de vista teórico. Análises, discussões e 

provocações sociológicas, filosóficas ou psicológicas, que deverão merecer 

tratamento subseqüente. Assim, foi mantido aqui o caráter de um estudo expositório, 

que para além do exploratório consiste em expor, sistematicamente informações e 

conhecimentos a cerca do campo de saber que envolve os temas estudados, 

subsidiando a construção de novos parâmetros e variáveis qualitativas para novos 

estudos mais aprofundados sobre o tema. 

Durante este trabalho foram identificados tipos de interação e 

processos de negociação que são comuns nos cotidianos das comunidades, 

espalhadas por esse locus virtual. Entende-se que esse trabalho é inovador no 

sentido da compreensão e do uso coletivo de tais referenciais, de fato como 

ferramentas para a prática da construção coletiva de um livro. 

Por ser esse um estudo coletivo exploratório, entende-se que são 

necessários novos estudos que possam explorar pontos aqui apenas tangenciados. 

Por outro lado, entende-se que a difusão, das mais variadas formas, dos resultados 

aqui obtidos, poderá representar um avanço concreto na direção da democratização 

do acesso e da construção do conhecimento fortalecido em sua autonomia 

intelectual, que requer compreensão ampla de escrita e leitura. 
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- - - - - - - - - - - - GLOSSÁRIO - - - - - - - - - - - - -  

 

 

A 
 

 

Antropológica 
Lingüística antropológica é o ramo da ciência lingüística que estuda a linguagem a partir 
das bases de conhecimento da antropologia. Não deve ser confundida com Antropologia 
Lingüística, que se propõe a ser o ramo da antropologia que estuda o ser humano a 
partir da linguagem com que se comunica. 

 

 

 

Assincronismo - (Sincronia) 
A visão sincrônica ou perspectiva sincrônica da Lingüística visa a estabelecer os princípios 
fundamentais pertencentes a um determinado estado de língua. Quando se fala em 
estado de língua é necessário considerar uma época, a qual é delimitada por 
acontecimentos repentinos que ocasionam modificações no estado de língua em questão. 
O estudo sincrônico enfoca o sistema linguístico em funcionamento num determinado 
momento, sem a perspectiva histórica. 
Em Tecnologia da Informação, o sincronismo se refere à técnica que cria em um 
determinado local o exato conteúdo de outro, da maneira mais eficiente: só copiando o 
que foi modificado. 

 

 

 

Axiológicas - (axioma)  
É o conjunto de fórmulas corretas, mas não demosntradas, de um sistema ou de uma 
teoria lingüística.  

 

 

 

 

B 
 

 

Blog 
Um weblog, blog ou blogue é uma página da Web cujas atualizações (chamadas posts) 
são organizadas cronologicamente de forma inversa (como um diário). Estes posts 
podem ou não pertencer ao mesmo gênero de escrita, referir-se ao mesmo assunto ou 
ter sido escritos pela mesma pessoa. 
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Broadcast 
É o processo pelo qual se transmite ou difunde determinada informação, tendo como 
principal característica que a mesma informação está sendo enviada para muitos 
receptores ao mesmo tempo. Este termo é utilizado em telecomunicações e em 
informática. 

 

 

 

 

C 
 

 

Chat 
Um chat, que em português significa "conversação", ou "bate-papo" usado no Brasil, é 
um neologismo para designar aplicações de conversação em tempo real. Esta definição 
inclui programas de IRC, conversação em sítio web (webchat) ou mensageiros 
instantâneos. 

 

 

 

Cibercultura 
A cibercultura é um termo utilizado na definição dos agenciamentos sociais das 
comunidades no espaço eletrônico virtual. Estas comunidades estão ampliando e 
popularizando a utilização da Internet e outras tecnologias de comunicação, 
possibilitando assim maior aproximação entre as pessoas de todo o mundo. Este termo 
se relaciona diretamente com à dinâmica Política, Antropo-social, Econômica e Filosófica 
dos indivíduos conectados em rede, bem como a tentativa de englobar os 
desdobramentos que este comportamento requisita 

 

 

 

Ciberespaço 
Ciberespaço é o espaço das comunicações por rede de computador. Sua comunicação 
acontece de forma virtual. Faz uso dos meios de comunicação modernos, destacando-se 
entre eles a Internet. Esse fenômeno se deve ao fato de, nos meios de comunicação 
modernos, existir a possiblidade de pessoas e equipamentos trocarem informações das 
mais variadas formas sem preocupações. Também conhecido como Cyberespaço, termo 
muito comum na ficção científica, possui variações para vários outras denominações 
referente à Internet, Cyberpoeta, Cyberpunk e outros mais. 
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Cibernética 
Cibernética (do grego Κυβερνήτης significando condutor, governador, piloto) é uma 
tentativa de compreender a comunicação e o controle de máquinas, seres vivos e grupos 
sociais através de analogias com os autômatos cibernéticos que se desenvolviam à 
época. Para tanto procura entender o tratamento da informação no interior destes 
processos como codificação e decodificação, retroação (feedback), aprendizagem, etc. 
 

O estudo destes autômatos trouxe inferências para diversos campos da ciência. A 
introdução da idéia de retroação por Norbert Wiener rompe com a causalidade linear e 
aponta para a idéia de círculo causal onde A age sobre B que em retorno age sobre A. Tal 
mecanismo é denominado regulação e permite a autonomia de um sistema (seja um 
organismo, uma máquina, um grupo social). Será sobre essa base que Wiener discutirá a 
noção de aprendizagem. 

 

 

 

Clusters 
Um cluster, ou aglomerado de computadores, é formado por um conjunto de 
computadores, que utiliza-se de um tipo especial de sistema operacional classificado 
como sistema distribuído. É construído muitas vezes a partir de computadores 
convencionais (personal computers), sendo que estes vários computadores são ligados 
em rede e comunicam-se através do sistema de forma que trabalham como se fosse uma 
única máquina de grande porte. Há diversos tipos de cluster. Um tipo famoso é o cluster 
da classe Beowulf, constituido por diversos nós escravos gerenciados por um só 
computador. 

 

 

 

Código aberto 
O software chamado de código aberto, ou open source em inglês, é um tipo de software 
cujo código fonte é visível publicamente. O software de código aberto respeita as quatro 
liberdades definidas pela Free Software Foundation. Porém, não estabelece certas 
restrições como as contidas na GPL. É advogado pela Iniciativa do Código Aberto (Open 
Source Initiative).  

 

 

 

Containeres 
Um container (também contêiner ou contentor) é um equipamento utilizado para 
transportar carga. 
Trata-se de um recipiente de metal ou madeira, ger. de grandes dimensões, destinado ao 
acondicionamento e transporte de carga em navios, trens etc.; também conhecido como 
cofre de carga, pois são dotados de dispositivos de segurança previstos pela legislação 
nacional e pelas convenções internacionais. 
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Contracultura 
A contracultura foi um movimento dos anos 60, quando teve lugar um estilo de 
mobilização e contestação social e com ele novos meios de comunicação em massa. 
Jovens inovando estilos, voltando-se mais para o anti-social aos olhos das famílias mais 
conservadoras, com um espírito mais libertário, resumindo como uma cultura 
underground, cultura alternativa ou cultura marginal, focada principalmente nas 
transformações da consciência, dos valores e do comportamento, na busca de outros 
espaços e novos canais de expressão para o indivíduo e pequenas realidades do 
cotidiano. 
 

Surgiu então a Contracultura que pode ser definida como um ideário altercador que 
questiona valores centrais vigentes e instituídos na cultura ocidental. Com o vultoso 
crescimento dos meios de comunicação, a difusão de normas, valores, gostos e padrões 
de comportamento se libertavam das amarras tradicionais e locais –- como a religiosa e 
a familiar --, ganhando uma dimensão mais universal e aproximando a juventude de 
todo o globo, de uma maior integração cultural e humana. Destarte, a contracultura 
desenvolveu-se na América Latina, Europa e principalmente nos EUA onde as pessoas 
buscavam valores novos. 

 

 

 

 
 
E 

 

e-learning 
O termo e-Learning é fruto de uma combinação ocorrida entre o ensino com auxílio da 
tecnologia e a educação a distância. Ambas modalidades convergiram para a educação 
on-line e para o treinamento baseado em Web, que ao final resultou no e-Learning. 
 

Sua chegada adicionou novos significados para o treinamento e fez explodir as 
possibilidades para difusão do conhecimento e da informação para os estudantes e, em 
um compasso acelerado, abriu um novo mundo para a distribuição e o compartilhamento 
de conhecimento, tornando-se também uma forma de democratizar o saber para as 
camadas da população com acesso às novas tecnologias, propiciando a estas que o 
conhecimento esteja disponível a qualquer tempo e hora e em qualquer lugar. 
 

A fim de apoiar o processo, foram desenvolvidos os LMS’s (Learning Management 
System), sistemas de gestão de ensino e aprendizagem na web. Softwares projetados 
para atuarem como salas de aula virtuais, gerando várias possibilidades de interações 
entre os seus participantes. Com o desenvolvimento da tecnologia na web, os processos 
de interação em tempo real passaram a ser uma realidade, permitindo com que o aluno 
tenha contato com o conhecimento, com o professor e com outros alunos, por meio de 
uma sala de aula virtual. 
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A interatividade disponibilizada pelas redes de Internet, intranet, e pelos ambientes de 
gestão, onde se situa o e-learning, segundo a corrente sócio-interacionista, passa a ser 
encarada como um meio de comunicação entre aprendizes, orientadores e estes com o 
meio. Partindo dessa premissa, é capaz de proporcionar interação nos seguintes níveis: 
 

Aprendiz/Orientador;  
Aprendiz/Conteúdo;  
Aprendiz/Aprendiz;  
Aprendiz/Ambiente.  

 

 

 

Estudo etnográfico 
Os estudos etnográficos são uma técnica, proveniente das disciplinas de Antropologia 
Social, que consiste no estudo de um objecto por vivência directa da realidade onde este 
se insere. Permitindo analisar a componente social das tarefas desempenhadas numa 
dada organização tornam-se, no âmbito da Engenharia de Requisitos, extremamente 
uteis para ultrapassar a dificuldade que existe na recolha dos requisitos derivados de 
formas rotineiras e tácitas de trabalhar: 
 

modo como realmente as pessoas executam as suas funções que muitas vezes difere da 
forma como as definições dos processos sugerem que elas devem fazer;  
cooperação e conhecimento das actividades de outras pessoas. Para isso, um sociólogo, 
externo à organização em causa, passa algum tempo a observar e analisar a actividade 
das pessoas sem que estas necessitem de explicar ou articular o seu trabalho 
(interacções implícitas), extraindo daí conclusões importantes acerca de factores sociais e 
organizacionais. Desta forma, é necessário assumir que as pessoas em estudo são 
competentes na realização do seu trabalho. Estes estudos têm mostrado que o trabalho 
das pessoas é, normalmente, mais rico e complexo do que o descrito pelas definições dos 
processos e pelos modelos dos sistemas. O principal problema da aplicação deste método 
é fruto da dificuldade na generalização dos resultados. É um método qualitativo que se 
insere na corrente filosófica do Interpretivismo. 

 

 

 

expertise 

 

 

 

 

F 
 

 

Fórum de Debates - (ou de discussão) 
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Fórum de discussão é uma ferramenta para páginas de Internet destinada a promover 
debates através de mensagens publicadas abordando uma mesma questão. 

 

 

 

 

H 
 

 

Heurística 
consiste numa série de conhecimentos que proporcionam uma rápida solução para algum 
problema ou dificuldade, com o menor gasto de energia ou esforço. 

 

 

 

Hipertexto 
O Hipertexto é um texto suporte que acopla outros textos em sua superfície cujo acesso 
se dá através dos links que têm a função de conectar a construção de sentido, 
estendendo ou complementando o texto principal. Um conceito de Hipertexto precisa 
abranger o campo lingüístico, já que se trata de textos. 
 

Em computação, hipertexto é um sistema para a visualização de informação cujos 
documentos contêm referências internas para outros documentos (chamadas de 
hiperlinks ou, simplesmente, links), e para a fácil publicação, atualização e pesquisa de 
informação. O sistema de hipertexto mais conhecido atualmente é a World Wide Web, no 
entanto a internet não é o único suporte onde este modelo de organização da informação 
e produção textual se manifesta. 

 

 

 

Hyperlink 
Uma hiperligação, ou simplesmente uma ligação (também conhecida em português pelos 
correspondentes termos ingleses, hyperlink e link), é uma referência num documento em 
hipertexto a outro documento ou a outro recurso. Como tal, pode-se vê-la como análoga 
a uma citação na literatura. Ao contrário desta, no entanto, a hiperligação pode ser 
combinada com uma rede de dados e um protocolo de acesso adequado e assim ser 
usada para ter acesso directo ao recurso referenciado. Este pode então ser gravado, 
visualizado ou mostrado como parte do documento que faz a referência. 
 

As hiperligações são parte das fundações da world wide web, criadas por Tim Berners-
Lee. 
 

A palavra inglesa link entrou na língua portuguesa por via de redes de computadores (em 
especial a Internet), servindo de forma curta para designar as hiperligações do 
hipertexto. O seu significado é "atalho", "caminho" ou "ligação". Através dos links é 
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possível produzir arquivos não lineares ou simplesmente inserir ilustrações em um 
arquivo de texto. 
 

Na web designa partes clicáveis em forma de texto ou imagem, que levam a outras 
partes de um sítio. 

 

 

 

 

I 
 

 

Ícones 
Ícone, para a Semiologia, é uma imagem que mantém com um determinando objeto 
uma relação de semelhança ou propriedade. Um ícone é uma abstração de algo que é do 
nosso conhecimento e apresenta pelo menos um traço em comum com o objeto 
representado. 
 

Como exemplos de ícones podemos citar um retrato que se toma pela pessoa retratada, 
um mapa pela localidade referida, o desenho de uma casa pela própria casa, o de um 
avião pelo aeroporto, o de talheres por um restaurante. 
 

O ícone possui relação de semelhança com o objeto que representa. Ele possui três 
níveis: 
 

• imagem (aparência visual) - ex. caricatura; 
• diagrama (relações internas e estruturais) - ex. um mapa;  
• metáfora (possui significado semelhante em algum aspecto) - ex. o leão, uma fera 

indomável, associado ao Imposto de Renda.  

 

 

 

Insights 
Intuição, em filosofia, é o nome dado ao processo de apreensão racional não-discursiva 
de um fenômeno ou de uma relação. Se a razão discursiva se caracteriza por um 
processo paulatino que culmina numa conclusão, a intuição é compreensão direta, 
imediata de algo. 

 

 

 

Internet 
A Internet é um conglomerado de redes em escala mundial de milhões de computadores 
interligados pelo Protocolo de Internet que permite o acesso a informações e todo tipo de 
transferência de dados. A Internet é a principal das novas tecnologias de informação e 
comunicação (NTICs). Ao contrário do que normalmente se pensa, Internet não é 
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sinônimo de World Wide Web. Esta é parte daquela, sendo a World Wide Web, que utiliza 
hipermídia na formação básica, um dos muitos serviços oferecidos na Internet 

 

 

 

Intranet 
No contexto da Internet, uma rede privada (private network) é uma rede que usa o 
espaço 1918 de endereços IP. Estes endereços são associados aos dispositivos que 
precisem se comunicar com outros dispositivos em uma rede privada (que não faz parte 
da Internet). 

 

 

 

 

L 
 

 

Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define e regulariza o sistema de educação 
brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição. Foi citada pela primeira vez 
na Constituição de 1934. 
A primeira LDB foi criada em 1961, seguida por uma versão em 1971, que vigorou até a 
promulgação da mais recente em 1996. 

 

 

 

Linguagem 
Linguagem é qualquer e todo sistema de signos que serve de meio de comunicação de 
idéias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais etc., 
podendo ser percebida pelos diversos órgãos dos sentidos, o que leva a distinguirem-se 
várias espécies de linguagem: visual, auditiva, tátil, etc., ou, ainda, outras mais 
complexas, constituídas, ao mesmo tempo, de elementos diversos. Os elementos 
constitutivos da linguagem são, pois, gestos, sinais, sons, símbolos ou palavras, usados 
para representar conceitos de comunicação, idéias, significados e pensamentos. 

 

 

 

Linkania 
Linkania é a expressão de cidadania na internet. Tem uma ligação direta com as idéias 
de Cluetrain. O link é a forma de ligação social, relacionamento social, da nossa 
"extensão tecno-natural da mente e corpo" na internet. 

 

 

 

Links 
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Uma hiperligação, ou simplesmente uma ligação (também conhecida em português pelos 
correspondentes termos ingleses, hyperlink e link), é uma referência num documento em 
hipertexto a outro documento ou a outro recurso. Como tal, pode-se vê-la como análoga 
a uma citação na literatura. Ao contrário desta, no entanto, a hiperligação pode ser 
combinada com uma rede de dados e um protocolo de acesso adequado e assim ser 
usada para ter acesso directo ao recurso referenciado. Este pode então ser gravado, 
visualizado ou mostrado como parte do documento que faz a referência. 
 

As hiperligações são parte das fundações da world wide web, criadas por Tim Berners-
Lee. 
 

A palavra inglesa link entrou na língua portuguesa por via de redes de computadores (em 
especial a Internet), servindo de forma curta para designar as hiperligações do 
hipertexto. O seu significado é "atalho", "caminho" ou "ligação". Através dos links é 
possível produzir arquivos não lineares ou simplesmente inserir ilustrações em um 
arquivo de texto. 
 

Na web designa partes clicáveis em forma de texto ou imagem, que levam a outras 
partes de um sítio. 

 

 

 

Livro Verde 
 
Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/18940.html>. Acesso 
em: Set. 2000 
 

O Livro Verde aponta uma proposta inicial de ações concretas, composta de 
planejamento, orçamento, execução e acompanhamento específicos do Programa 
Sociedade da Informação. Estará exposto a toda a sociedade brasileira e a comunidade 
internacional, convidadas a participar de um processo de crítica, consulta e debates em 
torno de seu conteúdo. 

 

 

 

 

M 
 

 

Metafísica 
Metafísica é uma palavra originária do Grego ( µετα [meta] = depois de/além de e Φυσις 
[physis] = natureza ou físico). É um ramo da filosofia que estuda o mundo como ele é. A 
saber, é o estudo do ser ou da realidade. Se ocupa em procurar responder perguntas tais 
como: 
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O que é real (veja realidade)? O que é natural (veja naturalismo)? O que é sobre-natural 
(veja milagres)?. O ramo central da metafísica é a ontologia, que investiga em quais 
categorias as coisas estão no mundo e quais as relações dessas coisas entre si. A 
metafísica também tenta esclarecer as noções de como as pessoas entendem o mundo, 
incluindo a existência e a natureza do relacionamento entre objetos e suas propriedades, 
espaço, tempo, causalidade, e possibilidade. 
Em resumo, a Metafísica trata de problemas sobre o propósito e a origem da existência e 
dos seres. Especulação em torno dos primeiros princípios e das causas primeiras do ser. 
Muitas vezes ela é vista como parte da Filosofia, outras, se confunde com ela. 

 

 

 

Midiático 
Um evento midiático é vagamente definido como um acontecimento espontâneo ou 
planejado que atrai a atenção de organizações de meios de comunicação, 
particularmente jornais, telejornais e jornais na internet. 

 

 

 

Movimento Moderno 
Chama-se genericamente modernismo (ou movimento moderno) o conjunto de 
movimentos culturais, escolas e estilos que permearam as artes e o design da primeira 
metade do século XX. Apesar de ser possível encontrar pontos de convergência entre os 
vários movimentos, eles em geral se diferenciam e até mesmo se antagonizam. 
 

Encaixam-se nesta classificação a literatura, a arquitetura, design, pintura, escultura e a 
música modernas. 
 

O movimento moderno baseou-se na idéia de que as formas "tradicionais" das artes 
plásticas, literatura, design, organização social e da vida cotidiana tornaram-se 
ultrapassados, e que fazia-se fundamental deixá-los de lado e criar no lugar uma nova 
cultura. Esta constatação apoiou a idéia de re-examinar cada aspecto da existência, do 
comércio à filosofia, com o objetivo de achar o que seriam as "marcas antigas" e 
substituí-las por novas formas, e possivelmente melhores, de se chegar ao "progresso". 
Em essência, o movimento moderno argumentava que as novas realidades do século XX 
eram permantentes e imanentes, e que as pessoas deveriam se adaptar as suas visões-
de-mundo a fim de aceitar que o que era novo era também bom e belo. 
 

A palavra moderno também é utilizada em contraponto ao que é ultrapassado. Neste 
sentido ela é sinônimo de contemporâneo, embora do ponto de vista histórico-cultural, 
moderno e contemporâneo abrangem contextos bastante diversos. 

 

 

 

Movimento Pós-Moderno 
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Chama-se de Pós-Modernidade a condição sócio-cultural e estética do capitalismo 
contemporâneo, também chamado de pós-industrial ou financeiro. É um termo que se 
tornou de uso corrente, mas bastante disputado. Teóricos e acadêmicos têm diferentes 
concepções sobre o mesmo.  
Para o crítico marxista norte-americano Fredric Jameson, a Pós-Modernidade é a “lógica 
cultural do capitalismo tardio”, uma lógica conservadora, incapaz de promover a 
transformação social. Com visão semelhante, mas escrevendo como filósofo, Jürgen 
Habermas, também considera que a Pós-Modernidade estaria relacionada a tendências 
políticas e culturais neoconservadoras, determinadas a combater os ideais iluministas e 
os de esquerda. 
Um dos pioneiros no uso do termo, o francês François Lyotard, falava da "condição pós-
moderna" como aquela em que as meta-narrativas modernas foram desacreditadas, em 
que a "ciência" não mais poderia ser considerada como a fonte definitiva da verdade - 
uma era em que o saber estaria novamente aberto e em permanente construção. O 
sociólogo polonês Zygmunt Bauman é um dos principais popularizadores do termo nos 
meios acadêmicos, e considera a pós-modernidade como a conseqüência sociológica 
inevitável da modernidade - uma realidade ambígua, multiforme, a que ele prefere 
chamar de "líquida", à luz dão clássica expressão marxiana "tudo o que é sólido 
desmancha no ar". Há aqueles autores que preferem evitar o termo. Giles Lipovetsky, 
por exemplo, um dos expoentes da filosofia francesa atual, prefere o termo "hiper-
modernidade", ao considerar que não houve uma ruptura com os tempos modernos, 
como o prefixo "pós" dá a entender. Ele considera que os tempos atuais são "modernos", 
uma intensificação de características das sociedades européias modernas, tais como o 
individualismo, o consumismo, a ética hedonista, a fragmentação do tempo e do espaço. 

 

 

 

maquínica 
 

ref. a máquina de guerra de Delleuze e Guatarri, em mil platôs. 
 

 

 

 

micromercados 
 
conceito de Chris Locke - Locke entende que os micromercados coexistem com os 
microcanais de comunicação, onde a publicação pessoal aparece como um contraponto à 
massificação da imprensa e da propaganda da maneira que conhecemos. Estes 
microcanais de comunicação, assim como outras centenas de projetos que se incluem 
nesta denominação, estão criando uma micro-audiência específica e poderosa. 
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N 
 

 

nanoaudiências 
 
semelhante aos micromercados, mas do ponto de vista da audiência 

 

 

 

Neologismos Virtuais 
Neologismo é um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou 
expressão nova, ou na atribuição de novo sentido a uma antiga; pode ser um 
comportamento espontâneo próprio do ser humano ou meramente artificial para fins 
pejorativos. 
Pode também referir-se a uma nova doutrina no campo da Teologia que procura 
esclarecer o significado e significante das expressões presentes nas traduções bíblicas. 

 

 

 

Netiqueta 
Netiqueta é a etiqueta que se recomenda observar na internet. A palavra pode ser 
considerada como uma gíria, decorrente da fusão de duas palavras: o termo inglês net 
(que significa "rede") e o termo "etiqueta" (conjunto de normas de conduta sociais). 
Trata-se de um conjunto de recomendações para evitar mal-entendidos em 
comunicações via internet, especialmente em e-mails, chats, listas de discussão, etc. 
Serve, também, para regrar condutas em situações específicas (por exemplo, ao colocar-
se a resenha de um livro na internet, informar que naquele texto existem spoilers; citar 
nome do site, do autor de um texto transcrito, etc. 

 

 

 

 

O 
 

 

Ontológicos 
Ontologia (<grego ontos+logoi = "conhecimento do ser") é a parte da filosofia que trata 
da natureza do ser, da realidade, da existência dos entes e das questões metafísicas em 
geral. A ontologia trata do ser enquanto ser, isto é, do ser concebido como tendo uma 
natureza comum que é inerente a todos e a cada um dos seres. Algumas vezes, porém 
impropriamente, costuma ser confundida com metafísica. Conquanto tenham, ambas, 
certa comunhão ou interseção em objeto de estudo, é também inescusavelmente claro 
que nenhuma das duas áreas é subconjunto lógico da outra, ainda que na identidade. 
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Segundo o aristotelismo, parte da filosofia que tem por objeto o estudo das propriedades 
mais gerais do ser, apartada da infinidade de determinações que, ao qualificá-lo 
particularmente, ocultam sua natureza plena e integral; metafísica ontológica. 

 

 

 

 
S 
 

 

SlashDot 
O Slashdot (frequentemente abreviado como /. ) é um popular website de notícias. A 
maior parte dos artigos são sumários de notícias publicadas em outros sites, com espaço 
aberto ao comentário dos leitores. Dependendo da popularidade do tema, o artigo em 
questão pode chegar até a mais de 1000 comentários. Em muitos aspectos o site lembra 
um blog, embora tenha surgido anos antes da adoção desse termo. Os sumários das 
notícias geralmente são enviados pelos próprios leitores do sítio, podendo os editores 
aceitar ou não a contribuição. 
 

O slogan do site é "News for nerds, stuff that matters" (Notícias para nerds, coisas que 
importam). Embora seja uma referência para a comunidade do software livre e do Linux 
em particular, o Slashdot é criticado por divulgar notícias por vezes sem base ou de 
conteúdo polêmico. O sítio criou o termo Efeito Slashdot, que ocorre quando milhares de 
leitores visitam ao mesmo tempo o sítio indicado por um dos sumários, tirando-o do ar. 
 

A razão oficial para o nome Slashdot é que ele foi criado para confundir pesssoas que 
tentariam soletrar o endereço do site em inglês, pois seria dito "h-t-t-p-colon-slash-
slash-slash-dot-dot-org", em português seria literalmente "h-t-t-p-dois pontos-barra-
barra-slash-dot-ponto-org". Traduzido literalmente, o nome em português para o website 
seria Barraponto, assim sendo, soletraría-se assim: "h-t-t-p-dois pontos-barra-barra-
barra-ponto-ponto-org". 

 

 

 

Sistemas de Comunicação Telemáticos  
(vide telemática) 

 

 

 

Semiótica 
A Semiótica (do grego semeiotiké ou "a arte dos sinais"), é a ciência geral dos signos e 
da semiose, que estuda todos os fenômenos culturais como se fossem sistemas sígnicos, 
isto é, sistemas de significação. Ocupa-se do estudo do processo de significação ou 
representação, na natureza e na cultura, do conceito ou da idéia. Em oposição à 
lingüística, que se restringe ao estudo dos signos lingüísticos, ou seja, do sistema sígnico 
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da linguagem verbal, esta ciência tem por objeto qualquer sistema sígnico - artes visuais, 
fotografia, cinema, música, culinária, vestuário, gestos, religião, ciência etc.  

 

 

 

Sinergia 
Sinergia deriva do grego synergía, cooperação < sýn, juntamente com érgon, trabalho. É 
definida como o trabalho ou esforço coordenado de vários subsistemas na realização de 
uma tarefa complexa ou função. 
 

Quando se tem a associação concomitante de vários dispositivos executores de 
determinadas funções que contribuem para uma ação coordenada, ou seja a somatória 
de esforços em prol do mesmo fim, aí está havendo sinergia. 
 

Em fisiologia define-se como o acto simultâneo de diversos órgãos ou músculos para o 
mesmo fim.  
Em teoria de sistemas pode-se definir como a convergência das partes de um todo que 
concorrem para um mesmo resultado.  
Genericamente define-se como o efeito resultante da acção de vários agentes que 
actuam da mesma forma, cujo valor é superior ao valor do conjunto desses agentes, se 
actuassem individualmente. 

 

 

 

Software Livre 
Software livre, segundo a definição criada pela Free Software Foundation é qualquer 
programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e 
redistribuído com algumas restrições. A liberdade de tais diretrizes é central ao conceito, 
o qual se opõe ao conceito de software proprietário, mas não ao software que é vendido 
almejando lucro (software comercial). A maneira usual de distribuição de software livre é 
anexar a este uma licença de software livre, e tornar o código fonte do programa 
disponível. 

 

 

 

 

T 
 

 

Telemática 
Telemática é a comunicação a distância de um conjunto de serviços informáticos 
fornecidos através de uma rede de telecomunicações. 
 

Telemática é o conjunto de tecnologias da informação e da comunicação resultante da 
junção entre os recursos das telecomunicações (telefonia, satélite, cabo, fibras ópticas 
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etc.) e da informática (computadores, periféricos, softwares e sistemas de redes), que 
possibilitou o processamento, a compressão, o armazenamento e a comunicação de 
grandes quantidades de dados (nos formatos texto, imagem e som), em curto prazo de 
tempo, entre usuários localizados em qualquer ponto do Planeta. 
 

A telemática pode ser definida como a área do conhecimento humano que reúne um 
conjunto e o produto da adequada combinação das tecnologias associadas à eletrônica, 
informática e telecomunicações, aplicados aos sistemas de comunicação e sistemas 
embarcados e que se caracteriza pelo estudo das técnicas para geração, tratamento e 
transmissão da informação, na qual estão preservadas as características de ambas, 
porém apresentando novos produtos derivados destas. 
termo polissêmico 
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Web 
A World Wide Web (que significa "rede de alcance mundial", em inglês; também 
conhecida como Web e WWW) é um sistema de documentos em hipermídia interligados 
que é executado na Internet. ~Os documentos podem estar na forma de vídeos, sons, 
hipertextos e figuras. Para visualizar a informação, pode-se usar um programa de 
computador chamado navegador para descarregar informações (chamadas "documentos" 
ou "páginas") de servidores web (ou "sítios") e mostrá-los na tela do usuário. O usuário 
pode então seguir as hiperligações na página para outros documentos ou mesmo enviar 
informações de volta para o servidor para interagir com ele. O ato de seguir hiperligações 
é comumente chamado de "navegar" ou "surfar" na Web. 
A Web (substantivo próprio) é diferente de web (substantivo comum), já que a Web 
engloba toda a Internet. Outras webs existem em redes privadas (restritas) que podem 
ou não fazer parte da Internet. 

 

 

 

Wiki 
Os termos wiki (pronunciado "wiquie" ou "uikie" no Alfabeto fonético internacional) e 

WikiWiki  são utilizados para identificar um tipo específico de coleção de documentos 

em hipertexto ou o software colaborativo usado para criá-lo. 
O termo "Wiki wiki" significa "super-rápido" no idioma havaiano. Já em maori Wiki 
significa "fim-de-semana". É também a forma diminutiva de Wikitoria, versão Maori do 
popular nome cristão Victoria. 
Chamado "wiki" por consenso, o software colaborativo permite a edição coletiva dos 
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documentos usando um sistema que não necessita que o conteúdo tenha que ser revisto 
antes da sua publicação. 

Wiki (com um 'W' maiúsculo) e WikiWikiWeb  são por vezes usados para se referir ao 

Portland Pattern Repository, primeiro wiki; os proponentes desta utilização sugerem a 
utilização de um 'w' minúsculo para distinguir o conceito. Porém, a utilização de 
diferenciação através de tipos maiúsculos e minúsculos é problemática em função desse 
tipo de uso não ser aceite nas linguagens humanas. 

 

 

 

Wikipedia 
Wikipédia é uma enciclopédia multilíngüe online livre, colaborativa, ou seja, escrita 
internacionalmente por várias pessoas comuns de diversas regiões do mundo, todas elas 
voluntárias. Por ser livre, entende-se que qualquer artigo dessa obra pode ser transcrito, 
modificado e ampliado, desde que preservados os direitos de cópia e modificações, visto 
que o conteúdo da Wikipédia está sob a licença GNU/FDL (ou GFDL). 
Criada em 15 de Janeiro de 2001, baseia-se no sistema wiki (do havaiano wiki-wiki = 
"rápido", "veloz", "célere"). 

 
 


