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Resumo 
Educação a Distância Online tem correspondido à cultura tecnológica emergente que  
provoca um novo pensar metodológico nos cursos de formação. Nesse contexto, a 
interatividade dos sujeitos pensantes e interativos, constitui-se elemento de grande 
importância onde se prioriza nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA a 
dialogicidade participando e intervindo nos processos de construção do conhecimento. 
Isso demanda, um novo perfil de professor cursista e professor mediador devendo ser 
parceiros na relação todos-todos. A compreensão dessa dinâmica de interlocuções da 
práxis em AVA, estarão apresentadas neste artigo tendo por base o curso de Mídias 
Digitais na modalidade semi presencial desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia 
Educacional em Salvador e a importância da Interatividade dos sujeitos aprendentes.  
Palavras- chave: AVA, Interatividade, Conhecimento. 
 
Resumen 
La educación a distancia online a distancia en línea ha corespondido a la cultura 
emergente que provoca uma nueva forma de pensar metodológica en los cursos de 
formación. En este contexto, la interactividad de personas pensantes e interactivos,  
constituyen un elemento de gran importancia que prioriza el Ambiente Virtual de 
Aprendizaje - AVA el dialogicidad participar e intervenvión en los procesos de 
construcción del conocimiento. Isto exige un nuevo perfil de docentes como 
participantes y como mediador maestro debe ser socios em uma relación todos-todos. 
La comprensión de esta dinámica de diálogo de la praxis en el AVA, se presentan en 
este artículo basado en el progreso de la clase de Digital Media en la modalidad semi 
presencia y la distancia elaborado por el Centro de Tecnología Educativa en El Salvador 
y la importancia de la interactividad de los alumnos sujetos que aprendiem. 
Palabras clave: AVA, Interactive, Conocimiento 
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CONHECIMENTO EM AVA 

 

Introdução 

Ao refletir sobre as contribuições da Educação a Distância de modalidade on-line 

nos processos de formação de professores da rede estadual de ensino em Salvador e 

como mediadora e pesquisadora sobre a interatividade nos ambientes virtuais desses 

cursistas, surge um questionamento que leva à pesquisa. Quais os fatores contribuem 

para o exercício da autonomia e interatividade dos docentes da rede estadual das escolas 

da cidade baixa de Salvador?   

No processo de escritura desse artigo, buscou-se fundamentações teóricas em 

autores estudiosos do tema tais como: Marco Silva (2000), Hugo Assmann (2005), Vani 

Kenski (2006), Pierre Levy (1998), Nelson Pretto (2005),  Ângela Silva (2009) 

Alessandra Okada (2008), Juana Sancho (2007), Lévy (1998), Freitas (2006), Alex 

Primo (2008), Santaella (2007), Valente (1998) os quais embasam algumas das 

afirmações que respondem aos questionamentos e análises no decorrer do processo de 

observação da pesquisa e da mediação como professora do curso.  

Estes aportes,  poderão servir de contribuição para outros educadores que se 

dedicam a práxis com a Educação a Distância online podendo ser um despertar para a 

reflexão sobre a importância da Interatividade como elemento de base na dinâmica da 

produção do conhecimento nesse contexto e modalidade educacional. Percebe-se a 

existência de uma relação de imbricamento entre conhecimento/tecnologia/sujeitos 

pensantes e o novo perfil de educador frente às mudanças relacionadas aos novos 

paradigmas educacionais da Sociedade da Informação e Comunicação a qual devem se 

adaptar e adequar novas metodologias a novos espaços de aprendizagem imbuídos de 

tecnologias. 

Como diz Pretto, (2005) é perceber a tecnologia como um fundamento que amplia 

a capacidade cognitiva e possibilita desenvolver sujeitos construtores de um processo 

aberto, dialógico e propenso a novas produções. 

Portanto, o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle foi o ponto de partida 

para o reconhecimento da interatividade dos aprendentes como elemento que permite a 

externalização polifônica de vozes e culturas que hibridamente se manifestam com 

saberes, demonstrando ou não habilidades, autonomia, co-construção, autoria e co-

autoria em redes significativas de pensamento e idéias. 
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Do pensamento à produção do conhecimento em AVA  

As tecnologias digitais ou Tecnologias da Informação e Comunicação-TIC nas 

suas interfaces por meio de suportes digitais têm em âmbito educacional possibilitado 

aos sujeitos cognoscentes a emergência de uma cultura de transformar informação em 

conhecimento. Em se tratando de Educação Online, tem-se observado que as noções de 

tempo e espaço se modificaram, o que antes era necessário a presença física dos atores 

do processo educativo, para buscar o conhecimento, hoje  é comum a prática de cursos 

virtuais nas redes digitais, onde a aprendizagem pode ser adquirida ao acessar e estar 

conectado em rede virtual, realizando escritas, leituras, pesquisas,  tendo a oportunidade 

de ser autor e co-autor numa constante interatividade e interferência nos conteúdos 

disponibilizados e tendo por base a aprendizagem colaborativa. Para tanto, foram 

criadas ferramentas como fóruns, wikis, chats, e-mail, em ambientes virtuais de 

aprendizagem-AVA que prezam pela forma colaborativa de produção do conhecimento, 

onde novas habilidades vão se desenvolvendo como por exemplo, a autonomia do ser, 

estar e fazer algo na rede em processos de interdependência com o(s) outro(s) que 

também contribui.  

A escola virtual traz um novo contexto, não condiz a unidirecionalidade antes 

praticada, em que os conhecimentos eram transmitidos nas salas de aula tradicional  

através da oralidade e da escrita numa relação um-todos. Para o atendimento às 

demandas da Sociedade do Conhecimento vive-se uma outra dimensão pedagógica, a 

multidirecionalidade com vozes plurais que podem se manifestar e intervir nas suas 

leituras e produções a exemplo do curso Mídias Digitais em análise e pesquisa.  

Nesse processo, 

 
Aprendentes humanos podem agora situar-se no interior de ecologias 
cognitivas nas quais a morfogênese do conhecimento passa a 
acontecer sob a forma daquilo que Pierre Lévy denomina de 
“inteligência coletiva”. A construção do conhecimento já não é mais 
produto unilateral de seres humanos isolados, mas de uma vasta 
cooperação cognitiva distribuída, da qual participam aprendentes 
humanos e sistemas cognitivos artificiais. Isso implica modificações 
profundas na forma criativa das atividades intelectuais. (ASSMANN, 
2005, p.23)  

 

É dessa forma que são constituídas as redes significativas de construções 

humanas pensantes proporcionadas pela mediação das tecnologias digitais. Os 

conhecimentos são instituintes e instituídos por esses agentes que se integram formando 

redes colaborativas e cooperativas de aprendizagens em trocas e construções nas 
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diversas ambiências do AVA onde se pretende que habilidades e competências sejam 

desenvolvidas.  

A Educação a Distância ou EAD está baseada na idéia de que 
aprender a aprender é um processo dinâmico que resulta da interação e 
participação conjuntas de professores e alunos na construção do 
conhecimento. Tal processo pode ser facilitado pelo uso das novas 
tecnologias de informação e comunicação atreladas a técnicas e à 
cartografia cognitiva, notadamente na web. (...) Hoje, além do acesso 
à tecnologia é fundamental uma visão crítica e a consciência do 
potencial de criatividade que um computador pode oferecer e, por 
outro lado, um AVA pode ter. (OZORES, 2008, OKADA, 2008, 
p.241) 
 

Mesmo oferecendo-se esses suportes de comunicação, ainda é observável a 

baixa interatividade dos cursistas no ambiente on-line em processos de formação, seja 

por deficiência de habilidades tecnológicas que impede o desenvolvimento da 

autonomia para os acessos e produção do material proposto, seja por nível cultural que 

tem como premissa a exclusão digital e a resistência pelo uso da tecnologia ou a falta de 

acesso em suas residências ou trabalho, apresentando-se estes como alguns dos fatores 

que diminuem ou interferem na formação continuada e o posterior uso das tecnologias 

na práxis.  

No entanto, as TIC já possuem um lugar na educação e cada vez mais são 

integradas e necessárias às atividades humanas de produção, comunicação, e 

conhecimento. Os AVA sem dúvida potencializam aprendizados porque intermediam 

relações entre os sujeitos numa rede interativa de idéias e construções coletivas, de 

ambientes, conhecimentos, informações, valores e culturas. Para ASSMANN (2005) 

essas tecnologias são ativas e co-estruturante na aprendizagem e conhecimento.e se 

caracterizam como feixe de propriedade cognitiva nos processos criativos de aprender 

gerando autonomia nos sujeitos epistêmicos. 

Nesse contexto de interatividade permitido pela TIC, há uma relação de 

imbricamento entre homem e tecnologia não sendo esta em momento algum, neutra. 

 

As visões cognitivas da aprendizagem e do ensino, que 
transformaram o computador em metáfora explicativa do cérebro 
humano, o vêem como ferramenta que transforma o que toca. O 
computador não apenas parece capaz de realizar ações humanas 
(calcular, tomar decisões, ensinar) mas toda a atividade mediada por 
ele pressupõe o desenvolvimento de capacidades cognitivas e 
metacognitivas (resolução de problemas, planejamento, organização 
de tarefas, etc) (SANCHO, 2007, p.23) 
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As atividades pedagógicas mediadas por computadores em rede, permitem 

transgredir para um novo patamar de campo perceptivo conceitual por ter um caráter 

metamorfósico, hipertextual, dinâmico, interativo e dotado de variadas linguagens e 

sentidos permitindo aos sujeitos, refletirem sobre a importância das interconexões nos 

contextos educativos onde as TIC podem assumir o papel de mediadoras.  

Nesse processo de subjetivação aflorada e de pensamentos heterogêneos 

manifestados nos ambientes asíncronos do Moodle, são articulados contextos e  

conhecimento científico em diversos espaços e tempos. Exemplo disso quando se 

discute um texto por meio do fórum ou reelabora-se outro através da Wiki buscando-se 

referências conceituais já armazenadas em suas memórias de longo prazo por terem sido 

significativas, nas sociabilidades vividas e pontos de vista de vários autores que 

contribuem na produção do conhecimento. É nesse diálogo e intervenção que são 

transparecidas as inteligibilidades dos sujeitos que se tornam autores e co-autores 

ressignificando-se conteúdos e como diz Lima Jr. (2005) vive-se uma fase de 

“pluralidades de olhares” que emerge em processos dialetizantes e numa dinâmica de 

incompletude de idéias e conteúdos na rede.  

 

Segundo Freire, a construção de conhecimento não pode ser uma 
questão de transferibilidade pois no processo de aprendizagem, só 
aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, 
transformando-o em apreendido. (...) Aquele que é “enchido” por 
outro de conteúdos cuja inteligência não percebe; de conteúdos que 
contradizem a forma própria de estar em seu mundo, sem que seja 
desafiado, não aprende. (FREIRE, 1977, PRETTO, 2005, p. 153)   
 

Por isso é importante desenvolver a visão dos professores cursistas sobre as TIC, 

especialmente a sua adesão na práxis com a Internet como um meio e aliada de novas 

formas de aprender, já que possui uma conectividade com o mundo da informação e 

interface interativa disponibilizada por várias linguagens textuais tais como a 

videográfica, sonora, imagética, escrita, e hipermidiática que permitem a construção 

coletiva do conhecimento. Nesse contexto, já pode ser observada como é 

potencializadora de mediações para novos aprendizados, desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e competências que levam a apreensão e apropriação do 

conhecimento quando necessário.  

Durante o curso virtual em estudo, mesmo sendo poucos os participantes que 

interagem a contento, percebe-se nos interagentes, como as distâncias da comunicação 

são quebradas e os fóruns são os lugares de interlocuções sem hierarquia de saberes 
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dando lugar às relações heterárquicas todos-todos onde espaço e tempo mudam seus 

sentidos e formas de organização propiciados pela virtualidade, sendo possível o ver, 

ouvir, planejar, organizar e manter contato. Nesse imbricamento de ações e reações, há 

vozes dizendo que rotinas são rompidas e adequam-se a novos ritmos de aprendizagem, 

o imprevisível e dialético, razão e emoção, relações de intrasubjetividade e 

intersubjetividade são explícitas nas trocas e construção de conhecimento a partir de 

buscas, pesquisas e descobertas, atitudes colaborativas e de parcerias que respondem 

aos questionamentos em prol da ação-reflexão-ação e consequentemente o 

desenvolvimento do que  Lévy (1998) denomina de “inteligências coletivas2”.  

Os fóruns de discussão vistos como espaço do pensar humano e dos processos 

cognitivos, socializam os conteúdos tácitos ou explícitos trazidos pelos professores ao 

dialogar e confirmam o que diz Sancho (1998) quando refere-se à tecnologia a uma 

crescente gama de meios, processos e idéias, além de ferramentas e máquinas.  Este 

espaço entendido nessa perspectiva de construção do conhecimento, tendo a 

interatividade como base da dialógica, a partir desse viés, fundamenta-se a relação 

tecnologia e sua apropriação pedagógica percebendo-a como mediadoras quando 

utilizadas em processos que não ofereçam receitas prontas nem conteúdos acabados mas 

que propiciem a difusão de saberes dos sujeitos cognoscentes, numa dialógica aberta e 

democrática que permita o pensar, agir, construir e reconstruir conhecimentos. 

 

Nesse contexto, quando o assunto é educação a distância, 
devemos buscar utilizá-la dentro de um contexto de EAD 
construtivista, pois, mesmo que o acesso ao computador 
conectado à Internet amplie as possibilidades de trocas, de 
colaboração e uma compreensão de um mundo global 
participativo, nem sempre a conectividade da educação ao 
mundo é suficiente para garantir a liberdade de expressão. 
(OZORES, 2008, OKADA, 2008, p.241) 
 

Assim permitidas pela web, a dialogicidade e interatividade dos parceiros e 

construtores de teias de conhecimento numa dimensão todos-todos, os aprendentes, 

utilizam várias linguagens digitais no AVA, nos processos de produção do 

conhecimento. 

Toda essa dinâmica é propiciada pelo hipertexto com seu suporte digital e a partir 

                                                 
2 Inteligência coletiva: uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 
coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências, como também toda 
ação de construção na rede mediada pelos sujeitos, numa interação dialógica de trocas de informações, 
objetivando a construção coletiva do conhecimento (LEVY, 1998, p.28). 
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dele “quanto maior a interatividade, mais profunda será a imersão do leitor, imersão que 

se expressa na sua concentração, atenção e compreensão da 

informação”(SANTAELLA, 2007, p.310). 

Ao observar o movimento dos cursistas nessa modalidade de discussão em fóruns 

no AVA, a coletividade e o diálogo são imprescindíveis para contribuir nos processos 

de interpretação e compreensão das mensagens veiculadas na construção de sentidos, 

pois, se não houver participação, o fórum não se constitui no seu caráter dialógico e 

sociológico da linguagem.  

Logo, a “interatividade” requer que os comunicadores se 
respondam. Uma “interatividade” plena acontece quando uma 
resposta em uma seqüência depende das transações anteriores e 
do conteúdo intercambiado. (PRIMO, 2007, p.48) 

 

Nesse intercâmbio, o espaço fórum no curso, permite que os sujeitos tragam um 

pouco das suas experiências, conteúdos sócio-históricos, idéias, sendo a fala produto 

dos processos de construção e reelaboração de conteúdos, experiências, participação e 

reciprocidade sem relações hierárquicas de saberes pois todos estão construindo e 

aprendendo com todos. 

Comunicação de dupla-via está presente tão logo as mensagens fluem 
bilateralmente. Ambientes reativos requerem, adicionalmente, que as 
últimas mensagens se refiram às (ou sejam coerentes com as ) 
mensagens anteriores. Interatividade plena (capacidade de resposta) 
difere da reação na incorporação da referência ao conteúdo, à 
natureza, à forma ou apenas à presença de referência anterior. 
(RAFAELI, 1998 apud PRIMO, 2007, p.48)  
 

A sala de aula virtual oferece uma nova linguagem comunicacional por meio dos 

suportes digitais mantendo a proximidade dos sujeitos que interagem, amizades que se 

constroem e relações inter-pessoais que se fortalecem nos encontros presenciais. No 

curso Mídias Digitais, há cinco momentos presenciais em que é percebível esse 

intercâmbio relacional e cognitivo transparecido no conhecimento, interesses, e nas 

condições culturais expressadas por idéias e sentimentos. 

 

É porém, nas idéias de Vygotsky que o poder da fala do professor é 
substituído pela interação, pela troca de conhecimentos e pela 
colaboração grupal a fim de garantir a aprendizagem. Fortalece-se o 
diálogo e as trocas de informações. As aprendizagens – o 
desenvolvimento do pensamento lógico e científico – realizam-se por 
meio da interação comunicativa, o que possibilita a construção social 
do conhecimento. (...) professores e alunos – todos exercendo papéis 
ativos e colaborativos na atividade didática. (KENSKI, 2006, p.66) 
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Portanto o ser humano não pode viver fora das relações sociais, eles se 

complementam sendo interdependentes, partilhando informações e saberes a partir da 

linguagem. E nesse aspecto Lévy (1998) chama atenção para o poder das mídias e seus 

suportes de leitura e escrita sobre a formação de subjetividades e saberes humanos. 

 

(...) as mudanças das ecologias cognitivas devidas, entre outros, 
à aparição de novas tecnologias intelectuais ativam a expansão 
de formas de conhecimentos que durante muito tempo estiveram 
relegadas a certos domínios, bem como o enfraquecimento de 
certo estilo de saber, mudanças de equilíbrio, deslocamentos de 
centro de gravidade. (Ibidem p.75) 

 

As abordagens epistemológicas comtemporâneas têm possibilitado reflexões na 

ampliação do acesso ao conhecimento mediado pelas TIC e suscita questionamentos 

sobre a o papel da escola e da formação do cidadão num contexto onde o conhecimento 

social além do científico, também é válido. E, sendo assim, a produção de linguagem na 

formação subjetiva e no sentido de um completar o outro no plano interindividual e 

intraindividual tem nela o aspecto mediador e sígnico que se encontra em processo de 

inacabamento por meio das interlocuções.  

Daí porque a importância da interatividade na comunicação síncrona e assíncrona 

entre os sujeitos que se integram nos fóruns, wikis, chats, e-mail onde a linguagem 

exerce seu papel de mediadora na veiculação das mensagens e dos pensamentos, 

favorece significados nos processos de generalização e abstração. Reafirmando este 

pensamento, outro teórico diz que na “ecologia das mídias” Lévy (1998), o saber 

humano universal é disseminado pelas interfaces, “produzido e construído em todas as 

suas facetas, é de acordo com as diversas formas de interação, segundo os 

papéis/funções dos interlocutores, dos contextos de produção”. (FREITAS, 2006, p. 21). 

É dessa forma que a interação e a linguagem tornam-se mais formal e intencional 

porque as demandas exigem novas formas de aprender. 

Portanto, o hipertexto3 proporciona novas condições de produção que exigem uma 

formulação teórica aliada a prática e, por conseguinte, um novo conceito de leitura, 

escrita e aprendizagem em rede. Sabe-se que ao produzir, se constroi conhecimento e 

                                                 
3 “É como a reserva ecológica, o sistema sempre móvel das relações de sentidos que os 
procedentes mantém. Conecta palavras, e frases cujos significados remetem-se uns aos outros, dialogam e 
ecoam mutuamente para além da linearidade do discurso. .(LÉVY, 1998, p.73) 
 Informação não linear armazenada em nós multimodais. (OKADA, 2008, p. 369) 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 9 

através deles ressignifica-se conteúdos já armazenados porque foram significativos.  

Um AVA de design didático estruturado deve ser hipertextual para que permita aos 

cursistas uma dinamicidade nas interações e interlocuções evitando a linearidade dos 

conteúdos e discursos. Essa característica é visível no Curso de Mídias Digitais em 

análise e, no entanto a produção do conhecimento e interatividade ainda estão aquém do 

nível desejado, podendo ser atribuídas  a um desnível cultural tecnológico, aos próprios 

processos de formação anteriores ou outros fatores ainda em estudo. 

 

Da cultura tecnológica do professor à práxis pedagógica em AVA 

 Cada período da história humana é marcada por uma cultura que diz respeito às 

transformações e relações de classes nos processos sociais que afetam os modos de  

sentir, pensar, agir, produzir, comunicar e as mudanças nas relações dos sujeitos com o 

meio.  

As variadas formas de comunicação e legitimação do conhecimento adquirido de 

culturas em épocas distintas nas sociedades no decorrer dos tempos são conhecidas 

como linguagens tecnológicas que marcam espaços e tempos delimitando os povos, 

seus costumes e tradições. Essas possibilidades de comunicação foram evoluindo e 

formando modos de viver específicos nas sociedades delimitando épocas e  

estruturando-se como Linguagens Orais, Escritas e Digitais que permitiam ao homem 

transmitir o seu conhecimento, registrar sua história e socializar os saberes  de cada 

época e sociedade. Portanto, “as criações de novos modos de representação e de 

manipulação desta informação marcam etapas importantes na aventura intelectual 

humana” (LÉVY, 1998, p.160). 

 Apesar da tecnologia sempre existir desde a época primitiva, a cultura 

tecnológica surge com a Revolução Industrial que faz emergir as tecnologias da 

informação e comunicação de base digital. A invenção dos meios de comunicação 

criados pelas descobertas do homem foram avançando nos seus recursos tecnológicos 

para atender a novas demandas da sociedade. A disseminação da informação com o 

surgimento dos meios de comunicação de massa, demonstra essa necessidade da 

comunicação chegar de forma mais rápida como o jornal, o rádio a TV no Séc XX. 

 Com esses avanços, o modo de viver das pessoas é alterado e nessa sociedade 

pós industrial ou “Sociedade da Informação e Comunicação” Castells (1999) o 

conhecimento torna-se de fundamental importância, daí porque a necessidade da 

formação continuada e a apropriação das tecnologias à práxis pedagógica já que se 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 10 

tornou elemento imprescindível na cultura contemporânea.  

 

É preciso que, (...) “desde os começos  do processo, vá ficando cada 
vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e 
re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser 
formado. (...)Ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem 
formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a 
um corpo indeciso e acomodado” (FREIRE, 1996, OKADA, 2008, 
p.290) 

 

Infelizmente a cultura tecnológica anda a passos lentos nos contextos 

educacionais apesar de muitos projetos governamentais promoverem cursos e a 

formação continuada objetivando a inclusão digital. Em parcela significativa de 

professores, a utilização das mídias e sua aplicação como meio de produção do 

conhecimento não tem correspondido aos parâmetros metodológicos inovadores, pois, o 

uso pedagógico como ferramenta ou mero recurso de transmissão da informação não 

corresponde ao uso Construcionista da tecnologia.  

 O Curso Mídias Digitais tem na sua proposta demonstrar as possibilidades 

pedagógicas das mídias de forma interativa e construtiva e por isso requer nas suas 

etapas a criação de ambientes interativos e sua socialização na rede Internet. Aquém aos 

propósitos, alguns poucos resultados tem-se observado na prática dos professores nas 

escolas após a formação. Grande parte dos que aplicam o apreendido durante o curso 

está relacionado a habilidades já adquiridas antecipadamente ou o desejo de aprender 

durante a formação e uma cultura tecnológica anteriormente adquirida onde na sua 

práxis reconfigura seus espaços de aula presencial estendendo para os espaços virtuais o 

que propicia um envolvimento notável por parte dos alunos nas ações pedagógicas da 

disciplina. Deve-se também trazer nessa análise que a autonomia e desejo de inovação 

metodológica têm sido fundamentais para essa mudança de atitude e postura onde se 

reaprende com o coletivo nas trocas e interações. Autonomia esta entendida na 

concepção pós-moderna por autores como 

 

Maturana e Varela, Morin, Freire, Demo e outros revelam que a 
autonomia não está relacionada com a capacidade de separar-se, estar 
só, isolar-se e ser independente, mas o contrário. É estar ciente de que 
o meio (sujeitos e objetos) é necessário para se completar, se atualizar 
e assim buscar horizontes próprios. Isso implica na capacidade para 
dialogar, negociar, entrar em consenso. Dessa forma, autonomia 
implica uma relação de interdependência. (OKADA, 2008, p. 364) 
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 É nessa dialógica que se pleiteia a interatividade dos fóruns pelos cursistas, mas, 

os depoimentos revelam que há uma dificuldade para o planejamento e execução das 

interações aliada à poucas habilidades tecnológicas e em conciliar curso à trabalho além 

de alguns não possuírem conexão em suas residências. Esses fatores, sem dúvida 

interferem na ressignificação do conteúdo, nos processos de criação e autoria tão 

demandada por curso a distância dessa natureza e na perspectiva metodológica. O 

Construcionismo como viés dessa formação, denominado “como a abordagem pela qual 

o aprendiz constrói, através do computador, o seu próprio conhecimento”, (PAPERT, 

1986, apud VALENTE, 1998, p.40), onde “aprender significa apropriar-se da 

informação por meio dos conhecimentos já adquiridos e que está sendo continuamente 

construídos”. (VALENTE, 2005, apud SILVA E SILVA, 2009, p. 77) concepção essa 

que atribui sentido e importância ao conhecimento trazido dos contextos vivenciados 

por todos.  

Vale ressaltar que a proposta das etapas disponibilizadas no AVA desse curso, 

exigem leitura, produção teórica e prática, construção de novas dimensões conceituais 

desenvolvidas com a interatividade dos diálogos nos fóruns onde se firmam múltiplos 

contatos e novos territórios subjetivos de saberes, requerendo autonomia para as 

discussões e elaboração das atividades que exigem o pensar e refletir, sem a lógica do 

didatismo nem da sequência dos conteúdos livrescos ou modulares tão presentes e 

valorizados na cultura educativa em períodos de formação seja presencial ou a distância.  

Toda essa formação perfaz um total de 120 horas distribuídas em tres meses no 

ambiente Moodle mas que diversifica nas propostas de trabalho com as diversas Mídias 

tais como a videográfica, o Blog, e a própria pesquisa e socialização de criações e 

produções de páginas na Internet como por exemplo o Webquest elaborada no PHP. 

 Os poucos cursistas que interagem no fórum durante as etapas desse curso 

demonstram o que diz Sancho e Hernandez, (2007) as TICs produzem efeitos no ensino, 

aprendizagem e no comportamento das pessoas. Possuem caráter transformador porque 

alteram a estrutura de interesses e as relações de poder; mudam o caráter dos símbolos e 

alteram a estrutura psicológica do processo de memória porque utilizam outros suportes 

de armazenamento, gestão e produção do conhecimento.  

 O design metodológico do curso em análise, está pautado no, “estar junto 

envolve o acompanhamento e assessoramento constante dos membros do grupo, no 

sentido de poder entender o que cada um faz, para ser capaz de propor desafios e 

auxiliá-los a atribuir significado ao que está realizando” (VALENTE, 2005 apud 
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SILVA, 2009, p.80). Portanto para Valente (1998) a construção do conhecimento e 

interação partem da motivação do aprendiz em aprender fazendo algo de seu interesse 

com o computador como meio desse processo. Essa interação decorre no 

desenvolvimento da autonomia, pois conceitos são manipulados e operações mentais 

são requisitadas com vistas à resolução de problemas. “Em um AVA a autonomia do 

aluno é condição indispensável, caracterizando-se como o desenvolvimento das 

capacidades de pesquisar, de organizar-se e de pensar de forma crítica e independente”. 

(PONTES, 2000 apud SILVA, 2009, p.80) Mas, uma independência que depende dos 

outros, nos processos de construção coletiva do conhecimento que exige a reflexão e 

ação por parte de todos. 

O fórum como no ambiente AVA/MOODLE permite essa práxis onde, idéias, 

culturas, significados e significantes são desenvolvidos nas relações interindividuais que 

se estabelecem em processos de colaboração e cooperação dos participantes num 

verdadeiro diálogo, numa reciprocidade “bidirecional” Silva, (2000) de comunicação no 

compromisso de construir juntos. Essa é  uma condição para que o sujeito assuma sua 

posição e responsabilidade, desenvolva a crítica e socialize suas incertezas, não sendo 

apenas receptor.  

No grupo que se destaca como sujeitos interagentes do curso, percebe-se em 

alguns deles a sensação do impulso da produção proposta pelos desafios do saber e da 

prática com as TIC, num processo de construção inter-relacionada com a capacidade de 

liberdade criadora, visando a possibilidade de escrita de página eletrônica e leitura em 

vários lugares dos fios hipertextuais como a construção de Blogs e Webquest. Outro 

exemplo de construção coletiva, dinâmica e inovadora onde não existe emissor nem 

receptor, mas interagentes que constroem coletivamente  textos está na ferramenta Wiki  

também disponibilizada pelo AVA no Moodle, onde acontece a interatividade em 

movimentos de contribuir e produzir juntos. 

 

Considerações finais 

 Aos poucos tem sido formada uma nova cultura de produção e de estudo, as 

denominadas salas de aulas interativas, Silva (2000) permitidas por ambientes AVA ou 

comunidades virtuais onde respeita-se as identidades e potencialidades cognitivas dos 

sujeitos que pensam, agem e se comunicam. O aprender juntos e construir 

coletivamente torna-se cultural, tendo a interatividade como principal elemento que 

aliada a autonomia, expressam conhecimento em determinados cursos de formação 
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continuada.   

 Os participantes ativos do curso, ao interagirem no AVA são convidados a uma 

aprendizagem colaborativa, numa lógica de construção que vem rompendo com os 

antigos paradigmas educacionais do que seja ensinar e aprender. O ambiente virtual 

nesse contexto, torna-se suporte de teias de negociações, onde se constroi e interage 

com a técnica, sem no entanto dispensar e reconhecer a insubstituível mediação humana 

do professor formador que promove a comunicação síncrona e assíncrona, agrega à 

proposta, experiências, idéias e conteúdos sócio-históricos tornando a aprendizagem dos 

sujeitos cognoscentes mais significativa. 

 Percebe-se no decorrer da pesquisa, que a cultura tecnológica ainda não está 

totalmente enraizada nessa clientela e por conta disso a resistência nos acessos e 

inclusão no meio digital aliada a pouca leitura virtual e autonomia para aprender em 

ambientes on-line, pois, seu processo de formação foi sedimentado na reprodução do 

conhecimento, na passividade da recepção do conteúdo pronto, num viés de educação 

um-todos e por isso poucos interagem e contribuem.   

 Como educadores é preciso ter consciência das novas  formas de aprender e 

atuar na educação com base nas abordagens epistemológicas contemporâneas 

desenvolvendo novas habilidades de leitura, de ação, percepção e reflexão em torno das 

mídias existentes e disponíveis para serem usadas pedagogicamente. Sem a 

interatividade e autonomia o nível de produção do conhecimento em AVA nos 

processos de formação não será satisfatório a uma futura práxis com as mídias.   
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