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Resumo: O artigo reflete sobre o potencial educacional dos ambientes online de aprendizagem, como um
dos principais meios telemáticos disponíveis no ciberespaço na construção de propostas educativas.Discute
alguns fundamentos da cibercultura, tais como a nova configuração espaço temporal, a liberação do pólo
de emissão e a conexão generalizada, potencializando a emergência da educação online. Destaca o
potencial comunicacional e pedagógico dos ambientes online de aprendizagem, propondo a construção de
conteúdos hipertextuais a partir de algumas categorias fundamentais, tais como: usabilidade,
multivocalidade, intratextualidade, intertextualidade e multilinearidade. Destaca também a importância
das interfaces digitais nos ambientes online, além de diferenciar a abordagem síncrona e assíncrona e
discutir sobre os mecanismos implícitos nos mesmos.
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Abstract: The article reflects on the educational potential of online learning environments, as a leading
electronic means available in cyberspace in building proposals educativas. Discute some fundamentals of
cyberculture, such as setting the new timeline, the release of the pole and the connection issue
widespread, enhancing the emergence of online education. Highlights the potential communicational and
pedagogical online learning environments, proposing the construction of hypertext content from some key
categories, such as: usability, multivocality, intratextualidade, intertextuality and multilinearity. It also
highlights the importance of digital interfaces in the online environments, as well as differentiate
synchronous and asynchronous approach and discuss mechanisms implicit in them
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Introdução

O processo de digitalização e o desenvolvimento da cibercultura vêm promovendo a utilização do meio
digital como lócus de inúmeras experiências pedagógicas, principalmente propostas relacionadas à
educação online. Dessa forma, faz-se necessário uma análise mais aprofundada do fenômeno da
cibercultura, buscando compreender a emergência dos ambientes virtuais nesse cenário.

Na visão de Lemos (2003a, p. 12), a cibercultura destaca-se “como a forma sócio- cultural que emerge da
relação simbiótica, entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônica que
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surgiram com a convergência das telecomunicações com a informática na década de 70”. Nesse sentido, a
cibercultura configura-se como a cultura contemporânea, haja vista que já se vivencia as tecnologias da
informação e comunicação no dia-a-dia, tais como o uso do celular, caixas eletrônicos, a arte eletrônica, a
música eletrônica, votação eletrônica, a educação on-line, entre outros.

Lévy (1999, p. 32) conceitua a cibercultura como “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de
práticas, de atitudes, de modos, de pensamento e de valores, que se desenvolvem juntamente com o
crescimento do ciberespaço caracterizado como o novo ambiente de comunicação que surge com a
interconexão mundial de computadores”.

Percebe-se, na definição dos autores, a relação estabelecida entre sociedade e tecnologia, principalmente
a partir da década de 70, com o advento da microinformática e da internet, que trouxeram a possibilidade
de nos comunicarmos e nos reunirmos por interesses comuns, para trocar mensagens, arquivos, fotos e,
acima de tudo, compartilharmos nossas idéias e sentimentos. Esse potencial proporcionado pelo suportes
da informação faz com que a mensagem se torne leve e manipulável graças ao processo de digitalização,
abrindo inúmeras perspectivas de comunicação e novas práticas educacionais.

Estes aspectos remetem à dinâmica da cibercultura, e sua possibilidade de alterar a relação
espaço-temporal. Se nas sociedades orais as mensagens eram produzidas e recebidas em um mesmo
contexto e os emissores e receptores tinham a possibilidade de vivenciar um universo parecido de
significado, a escrita traz a possibilidade das mensagens que foram produzidas por pessoas em contextos
diferentes pudessem ser compartilhadas em outros contextos, o que faculta a difusão do sentido de suas
produções. A grande problemática dessa configuração é o distanciamento entre a emissão da mensagem e
o seu destinatário, que teria agora o desafio de interpretar a mensagem de acordo com o significado
matricial de origem.

Entretanto, a emergência do ciberespaço, definido por Lévy (1999, p.17) como “o espaço de comunicação
aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”, leva ao desafio
de se pensar o universal sem totalidade, semelhante ao das sociedades orais, onde havia o
compartilhamento do mesmo contexto, porém em outro arranjo, permeado pelas tecnologias da
informação e comunicação. Esta dinâmica permeada pelas tecnologias da informação e comunicação
possibilita a humanidade se comunicar, partilhar e vivenciar experiências, construindo assim um universal
sem totalidade, pois à medida que este universal vai crescendo, vai tornando-se cada vez menos
totalizável. Assim, a tecnologia digital, que possibilita um caráter plástico e fluido da informação, vem
romper com a narrativa seqüenciada da escrita, e se apresenta de forma descontínua, ampliando as
possibilidades de uso do ciberespaço, enquanto espaço de comunicação humana. Todo esse potencial do
meio digital requer maior acuidade numa outra dimensão espaço-temporal.

Sobre esse assunto, Lemos (2003, p. 14) revela:

Vivemos uma nova conjuntura espaço-temporal marcada pelas tecnologias digitais-telemáticas onde o
tempo real parece aniquilar, no sentido inverso à modernidade, o espaço de lugar, criando espaços de
fluxos, redes planetárias pulsando no tempo real, em caminho para a desmaterialização dos espaços de
lugar. Assim, na cibercultura podemos estar aqui e agir à distância. A forma técnica da Cibercultura
permite a ampliação das formas de ação e comunicação sobre o mundo. (LEMOS, 2003, p.14)

Se na modernidade a concepção de tempo resumia-se a uma noção linear na qual a ideia de progresso e
de história parecia inalterada e cronologicamente definida, o ciberespaço desafia a vivenciar em outra
dinâmica baseada na compressão do tempo. Essa noção se caracteriza principalmente pela comunicação
eletrônica que circula pelos fluxos de intercâmbios entre locais distantes selecionados, enquanto a
experiência fragmentada permanece presa aos lugares. Nesse sentido, Castells (2005) caracteriza o tempo
como sendo intemporal, diretamente relacionado ao espaço de fluxos. Para o autor, na sociedade
informacional é o espaço, caracterizado pelo fluxo de informações, que agora organiza o tempo. O espaço
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de fluxos é conceituado como "a organização material de tempo-compartilhado de práticas sociais que
funcionam por fluxos. Por fluxo eu entendo sucessões propositadas, repetitivas, programáveis de troca e
interação entre posições fisicamente deslocadas, organizadas por atores sociais nas estruturas
econômicas, políticas e simbólicas de sociedade” (CASTELLS, 2005, p. 501).

Assim, para que se possa aproveitar melhor o potencial da educação com a utilização das TIC,
principalmente no que diz respeito à flexibilização do tempo e o rompimento de obstáculos espaciais, é
preciso investir em propostas educacionais na rede que superem a visão mecanicista de transmissão de
conhecimento, intensificando dinâmicas interativas e hipertextuais.

Nesse cenário, e com a disponibilidade cada vez maior de artefatos gratuitos na WEB, permitindo as
pessoas a criarem espaços de aprendizagem, a discussão sobre ambientes online emerge como uma
possibilidade de criação e socialização de saberes de pessoas que geograficamente não se encontrariam.
Insisto mais uma vez na importância da codificação digital que proporciona uma melhor acessibilidade à
informação e a configuração de um processo comunicacional em mutação, respondendo às solicitações dos
usuários.

Navegando sobre a concepção de educação
online

Conforme o já referido, a cibercultura surge como conseqüência das implicações socioculturais da
microinformática e do movimento de contracultura americana, que diferentemente dos grandes centros de
poder, busca uma maior democratização da informação. Juntamente a esse movimento, desenvolve-se a
ciência da informática trazendo a possibilidade da leitura da realidade em linguagem digital.

Dentre as diversas possibilidades abertas pelo paradigma digital, ocorre a liberação do pólo da emissão
que veio intensificar as várias relações sociais. Exemplo disso são os blogs, os chats, os fóruns de
discussão, os e-mails, que vem potencializando uma comunicação cada vez mais interativa. Ressalta-se
também a importância da conexão, que une os homens entre si através da máquina, numa constante
troca de informações.

Nesse contexto, emerge uma série de iniciativas de cursos de especialização, extensão e graduação,
pautados nas orientações da legislação vigente[2], que tem como preocupação básica a construção de
novos espaços de aprendizagem via internet. Vale destacar a importância da portaria nº 2.253/2001 que
permite as instituições de ensino utilizar um modelo híbrido de ensino nos seus cursos, ampliando os
processos interativos nas propostas educacionais. Para Branco (2003), essa portaria desafia as
universidades a repensarem suas práticas em relação à utilização das tecnologias da informação,
superando uma concepção do computador como máquina de digitar, e vivenciando plenamente a cultura
das redes. Outro aspecto que o autor chama a atenção é em relação à compreensão do que seja educação
a distância, que vem ampliar as concepções de ensino antes confinadas a sala de aula. Nesse contexto
podemos reconhecer a importância da criação de comunidades virtuais de aprendizagem no
compartilhamento de práticas, conhecimentos, dinamizando a partilha de saberes e o crescimento de
todos.

Essas propostas educativas, que utilizam basicamente os meios telemáticos como a videoconferência,
teleconferência e internet, são caracterizados por Moran (2003) como educação online. Para o autor, a
educação online permite diferentes desenhos de cursos, desde propostas totalmente virtuais, até
perspectivas presenciais, potencializando as dinâmicas da sala de aula convencional.

Em relação à educação a distância, ele afirma que “é um conceito mais amplo que o da educação online.
Um curso por correspondência é a distância e não é online” (MORAN, 2003, p.40). Este conceito vem
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sendo ressignificado por diferentes instituições sociais, com destaque às universidades, no sentido de
proporcionar cursos de formação, bem como potencializar as discussões na educação presencial. A partir
daí, existe uma diversidade de propostas, desde aquelas centradas no docente, e com pouca interação, até
aquelas centradas no trabalho em grupo com bastante interatividade.

Contribuindo com a discussão sobre a educação online, Almeida (2003), reforça o seu uso via a internet, e
a caracteriza como uma modalidade de educação, cuja comunicação ocorre de forma síncrona e
assíncrona. Ressalta a autora que as interações entre os participantes podem ocorrer a partir de diferentes
perspectivas comunicacionais, quais sejam: comunicação um-a-um, comunicação de um-todos e
comunicação todos-todos. A terceira perspectiva traz como desafio a superação de propostas educativas
hierárquicas e lineares, incluindo o debate plural de idéias e a possibilidade de intervenção e alteração na
mensagem.

Para Santos (2005), o conceito de educação online está diretamente ligado ao desenvolvimento da
cibercultura por possibilitar: a convergência de mídias, os encontros entre diferentes pessoas afastadas
geograficamente, a vivência da interatividade, a aprendizagem colaborativa e os processos de
comunicação síncronos e assíncronos. Para ela, todo esse potencial da educação online diferencia-se das
práticas convencionais de EAD, que têm como foco principal a auto-aprendizagem. A autora ressalta que
essa perspectiva é reducionista, por não propiciar a dialógica entre os sujeitos, centrando-se apenas na
resolução de atividades propostas no material do curso e a posterior entrega ao professor-tutor.

O grande desafio da educação online não está centrado unicamente na disponibilização de ambientes e
interfaces gratuitas para a utilização nos diferentes espaços educativos, e sim na compreensão desses
artefatos como potencializadores de práticas pedagógicas inovadoras que permitam aos aprendizes
interações e co-autoria na construção do conhecimento e do seu próprio processo de aprendizagem.

Ambientes online de aprendizagem: desafios e
potencialidades

Resgatando o potencial da cibercultura, principalmente no que diz respeito à liberação do pólo da emissão
e à conexão generalizada, os ambientes de aprendizagem se destacam como um dos principais meios
telemáticos para o desenvolvimento de propostas em educação online, principalmente no que diz respeito
à formação de professores.

Para Almeida (2003, p.331), “os ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais
disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias da informação e
comunicação”. A autora traz também, como potencial desses ambientes, a integração de várias mídias,
linguagens e recursos, além de uma melhor organização das informações e a possibilidade de uma maior
interação entre as pessoas e o objeto de conhecimento. É nesse sentido, que os docentes são desafiados a
construírem novas estratégias de trabalho no contexto digital, permitindo adentramento e construindo
propostas que promovam cooperação e co-autoria.

Em sua definição sobre Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), Santos (2003, p. 223) também
destaca a interação como um aspecto fundamental, quando o conceitua como "espaço fecundo de
significação onde seres humanos e objetos técnicos interagem, potencializando assim a construção de
conhecimentos, logo a aprendizagem". A autora ressalta que este conceito é muito mais amplo,
considerando o próprio ciberespaço como um AVA, devido a sua configuração aberta e flexível.

Uma lista de discussão na web, por exemplo, é entendida como um espaço onde mensagens são
socializadas no formato do correio eletrônico. No entanto, mais que simples espaço para troca de
mensagens elas podem ser vistas como
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(...) instrumentos que servem como verdadeiro coletivo inteligente, onde os assuntos agrupados de forma
temática são tratados por especialistas das mais diversas áreas, discutindo, comentando ou informando.
Formam-se assim fóruns permanentes, proporcionando trocas mais profundas do que as obtidas nos
chats, por exemplo. Cria-se uma comunidade informativa extremamente importante no processo
pedagógico (LEMOS et al, 1999).

É essa produção e socialização de saberes e informações, que vêm contribuindo para a expansão do
ciberespaço e possibilitando processos de criação e autoria em diferentes espaços geográficos. Não há
como negar, que a codificação digital, responsável pelo caráter plástico, hipertextual e fluido da
mensagem, foi determinante para uma melhor acessibilidade à informação e a configuração de um
processo comunicacional em constante transformação em sintonia com as demandas dos sujeitos.

Defino o ambiente online de aprendizagem como uma arquitetura técnico-social que possibilita o
desenvolvimento de práticas pedagógicas interativas, na construção colaborativa de conhecimentos entre
os diferentes sujeitos. Esta definição vai ao encontro daquela desenvolvida por Santos (2003), cuja idéia
central se pauta num modelo comunicação todos - todos, onde o adentramento e a manipulação da
informação são aspectos fundamentais na construção de novos saberes no ciberespaço.

Entretanto, apesar da evidência do potencial comunicacional e educativo potencializado pelos AVA, o que
se percebe em diferentes contextos educativos é a sua subutilização. Muitas propostas vivenciadas nestes
ambientes continuam pautadas na lógica da distribuição da informação, na cópia na reprodução, e na
linearidade desconsiderando projetos educativos que favoreçam o trabalho cooperativo potencializado pelo
meio digital. Dessa forma, propostas fechadas, pautadas na linearidade e transmissão dos conteúdos e
que não dialogam com o contexto se tornam sem relevância para o educando, transformando-os em
meros repetidores de um currículo sem significado. Essa mesma noção de ordem, tão vivenciada na
escola, traz no seu bojo a idéia de professor dono da verdade e detentor de todo o saber. Com a utilização
das TIC pode-se cair no mesmo risco, reforçando a perspectiva instrucionista, na medida em que estas
tecnologias só serviriam para reforçar a lógica linear da aula expositiva.

Analisando os reflexos dessa metodologia em diferentes ambientes educacionais, venho percebendo que
na metodologia expositiva o aluno recebe tudo pronto, não problematiza, não é desafiado a fazer relação
com o que já conhece e acaba sempre se acomodando.

Demo (2003) denuncia esse caráter instrucionista da educação afirmando:

Num primeiro momento, instrucionismo é “linearizar” a aprendizagem no plano da mera lógica seqüencial,
tornando-a reprodutiva e mantendo o aprendiz na condição de objeto. Num segundo momento, o
instrucionismo evita o saber pensar, ou seja, uma das bases mais flagrantes da autonomia, induzindo à
subalternidade (...) (DEMO, 2003, p.78).

Prossegue o autor na análise, retratando que na nova mídia encontramos a abordagem instrucionista, a
exemplo da proposta da teleconferência, utilizada muitas vezes como panacéia de alguns cursos a
distância. Assim, a centralização e a exposição unilateral não desafiam o sujeito na construção de seu
processo de aprendizagem, já que “esta aparece em outro ambiente, tipicamente reconstrutivo-político, no
qual o aluno é convidado a pesquisar e elaborar com mão própria para poder manejar conhecimento com
autonomia” (DEMO, 2003, p. 79). Entretanto, algumas propostas pautadas nessa metodologia e que
possibilitam contextualizações históricas, abertura ao debate entre os participantes, o desenvolvimento de
reflexões sobre as questões em pauta e a promoção debate todos-todos, permite uma maior participação
dos sujeitos envolvidos no processo. Contudo, sua utilização exclusiva não dá conta das demandas dos
sujeitos envolvidos no processo. Na visão de Pretto,

[...] o uso como instrumentalidade esvazia esses recursos de suas características fundamentais,
transformando-os apenas num animador da velha educação, que se desfaz velozmente, uma vez que o
encanto da novidade também deixa de existir. (PRETTO, 1996, p.114).
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Sob esse prisma, a perspectiva da instrumentalização é reducionista, pois limita o potencial das
tecnologias no contexto social e, em especial, nos ambientes de aprendizagem, pois nessa lógica a
tecnologia acaba sendo utilizada para reproduzir uma perspectiva educacional centrada na transmissão de
informações. Ela caracteriza-se basicamente por desconsiderar os contextos educativos como espaços
coletivos e sim como uma justaposição de individualidades, além de não reconhecer que o conhecimento
se dá na relação sujeito-objeto – realidade. Além desses fatores, nega-se a perspectiva comunicacional
interativa possibilitada pelo contexto digital.

Em minha caminhada como aluna e docente online, venho percebendo que apesar do potencial aberto pelo
contexto digital e pela cibercultura, de uma comunicação mais interativa na perspectiva todos-todos, as
propostas disponibilizadas nos AVA continuam centradas numa via de mão única, reproduzindo o modelo
comunicacional de massa onde a emissão é separada da recepção ou mascara-se o discurso de um
feedback meramente mecanicista, reduzindo o processo a um simples envio e recebimento de mensagens.

Destaco também a opinião de Okada (2003), ao considerar os ambientes instrucionistas aqueles que
trazem como foco a transmissão da informação em aulas expositivas, centrando-se apenas na proposta
dos conteúdos, e não proporcionando aos alunos uma interação efetiva na dinâmica do trabalho. Para ela,
essa configuração do ambiente assemelha-se a aula expositiva convencional, onde o professor transmite o
conteúdo e o aluno individualmente desenvolve sua auto-aprendizagem.

Contra esta lógica, o ambiente virtual de aprendizagem deve ser pensado como espaço de
auto-organização de seres humanos e objetos técnicos, trazendo como desafio a construção de
concepções pedagógicas que reflitam uma proposta hipertextual, interativa e colaborativa (SANTOS,
2003). A autora destaca algumas questões importantes para a construção de sites que sejam AVA no
ciberespaço:

a) Criar sites hipertextuais que agreguem intertextualidade, intratextualidade, multivocalidade,
navegabilidade, mixagem e multimídia.

b) Potencializar a comunicação interativa síncrona e assíncrona.

c) Criar atividades de pesquisa que estimulem a construção do conhecimento, a partir de
situações-problema, onde o sujeito possa contextualizar questões globais e locais do seu objeto cultural;

d) Criar ambiência para avaliação formativa, onde os saberes sejam construídos num processo
comunicativo de negociações, onde a tomada de decisões seja uma prática constante para a (re)
significação processual de autorias e co-autorias.

e) Disponibilizar e incentivar conexões lúdicas, artísticas e navegações fluidas. (SANTOS, 2003a, p. 225).

Santos (2005) estabelece cinco regras básicas para um melhor uso das interfaces digitais. Uma primeira
seria o fácil acesso, onde a clareza, a simplicidade e o desenho acessível facilitariam a navegação no
ambiente; o uso eficiente possibilitaria a clareza e a transparência ao estudante na administração e
maximização do tempo; ser memorizável é uma regra que diz respeito à disposição dos ícones utilizados,
obedecendo a certo padrão e buscando facilitar a ambientação dos estudantes − com essa categorização,
fica mais fácil identificar as interfaces do ambiente e conhecer as atividades propostas em cada módulo;
minimizadora de erros é outra regra importante em relação ao aspecto da usabilidade; refere-se ao apoio
ao estudante em caso de dificuldades para navegar e buscar as informações; satisfaz o cliente buscar
estabelecer relação com o perfil cognitivo e cultural do estudante.

Em sua tese de doutoramento, Santos (2005) aprofunda a discussão sobre a elaboração de conteúdos
hipertextuais em AVA, e sugere algumas características para a elaboração desses conteúdos: usabilidade,
multivocalidade, intratextualidade, intertextualidade e multilinearidade. O primeiro diz respeito à
funcionalidade e estética da arquitetura do ambiente de aprendizagem, buscando facilitar a navegação e
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leitura do sujeito na dinâmica do curso.

Na visão de Santos (2005), a multivocalidade refere-se à agregação de vários pontos de vista das
temáticas em estudo, potencializando uma pluralidade de idéias e de debates. Este caráter
multirreferencial permite ao estudante uma discussão mais abrangente e a construção de sua própria
itinerância intelectual. Muitos cursos à distância não contemplam este aspecto e as discussões ficam
reduzidas a um só referencial teórico, impossibilitando uma maior polifonia de idéias.

A terceira característica importante destacada pela autora em relação ao desenvolvimento de conteúdos
hipertextuais diz respeito à intratextualidade que, basicamente, enfatiza a utilização de conexões no
próprio documento. Os links internos são responsáveis pela ligação do hipertexto principal com outras
conexões no próprio ambiente. Este aspecto permite uma dinâmica de diálogo entre diferentes textos e
entre eles e imagens fixas ou em movimento, sons, gráficos entre outras formas. Este aspecto é de
fundamental importância na elaboração de conteúdos hipertextuais, pois facilita a navegação no mesmo
ambiente e a articulação entre os diferentes formatos de conteúdos. Cursos que trabalham com esta
perspectiva tendem a articular melhor as discussões que estão sendo provocadas, pois existe a
possibilidade de relacionar conceitos importantes trabalhados nas temáticas em discussão, bem como
esclarecer dúvidas em relação a estes temas.

Santos (2005) também identifica na sua pesquisa a intertextualidade, permitindo a abertura do texto ao
exterior, e a possibilidade ao estudante de acesso a diferentes sites com temáticas semelhantes à
proposta de estudo do curso. Esta experiência é bastante rica, pois amplia a capacidade de análise de
diferentes pontos de vista, enriquecendo a leitura através da abertura a diversos textos,
estabelecendo-se aí um verdadeiro diálogo que o leitor constrói, traçando seu próprio caminho.
Este aspecto é fundamental no contexto da cibercultura, pois permite ao estudante construir
sua itinerância ao longo do processo, não ficando somente restrito aos conteúdos do curso.

E, por último, a autora destaca a multilinearidade que é uma das principais características do hipertexto
digital. Cursos que contemplem este aspecto devem permitir também uma navegação sobre diferentes
ângulos. Perspectivas de trabalho engessadas e lineares, que não incluam o movimento, a incerteza e a
imprevisibilidade, podem desmotivar o estudante no seu processo de estudo. Daí, a necessidade do
conteúdo do curso estar disponível, permitindo ao educando acessar as informações a partir de qualquer
ponto.

Dessa forma, o ambiente não limita a navegação dos participantes e promove uma comunicação centrada
nos pressupostos da interatividade, permitindo ao sujeito a autoria de suas ações. Assim, o professor
tanto no ensino presencial quanto a distância, deve gerir situações facilitadoras da aprendizagem, articular
diferentes pontos de vista, instigar o diálogo entre os alunos e a produção conjunta, a busca de
informações e a expressão do pensamento do aluno, orientando-o em suas produções e na recuperação e
análise dos registros e suas respectivas reformulações (ALMEIDA, 2003).

Interfaces Digitais e Ambientes Virtuais de
Aprendizagem

As interfaces disponíveis nos ambientes virtuais de aprendizagem, por seu formato digital, estimulam de
certa maneira um comportamento hipertextual, interativo e virtualizante, seja por parte dos professores,
seja por parte dos alunos. A utilização do termo interface representa as diversas funcionalidades
oferecidas nos diversos ambientes de aprendizagem da rede como os chats, fóruns, blogs entre outros.
Para Johnson (2001), o termo interface está relacionado à informática e à cibercultura como dispositivo
para o encontro de duas ou mais faces em atitude comunicacional, caracterizando-se como um objeto
virtual característico do ciberespaço.
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Na perspectiva interativa, percebe-se nas interfaces digitais, presentes no ciberespaço, abordagens
síncronas e assíncronas. As abordagens síncronas se caracterizam, principalmente, pelas trocas ocorridas
em tempo real, onde os sujeitos vivenciam o mesmo instante de conexão; as mensagens são visualizadas
e estão disponíveis para a intervenção imediata. Já nas abordagens assíncronas, as mensagens podem ser
acessadas em momentos diferentes, independendo da presença dos sujeitos. Conseqüentemente, o acesso
às informações disponibilizadas nas mensagens pode ocorrer dias depois da postagem, a depender do
interesse e disponibilidade das pessoas envolvidas.

Para Brito (2003), apesar do potencial das abordagens síncronas se centrarem na interação em tempo
real, estas apresentam como limitação a compatibilidade de horário, as questões relativas aos empecilhos
tecnológicos, além da dificuldade de disponibilização de tempo integral do professor para as interações.
Para o autor, as abordagens assíncronas, por não requererem a presença dos sujeitos no mesmo instante,
flexibilizam a interação entre os participantes.

Destaco mais uma vez a opinião de Brito (2003) que, ao citar Romani e Rocha[3], menciona alguns pontos
que podem interferir na efetividade dos mecanismos baseados nas interfaces assíncronas: tempo de
resposta – é necessário que as questões ou colocações pontuadas pelos discentes sejam respondidas logo,
evitando-se a desmotivação dos sujeitos; sobrecarga do professor – o docente pode ser bombardeado por
uma série de questões, e ser incapaz de responder a todas, causando demora no envio de respostas aos
alunos; motivação do aluno – é importante desenvolver estratégias de intervenção que motivem o aluno a
colaborar com os colegas e com o docente; sistematização de questões – deve ser uma pauta constante
durante todo o trabalho, buscando evitar a desmotivação dos alunos; sistematização das respostas – é
preciso que o docente responda com clareza às dúvidas levantadas pelo educando, demonstrando apoio
em todo o processo de ensino e aprendizagem.

A guisa de considerações

Os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser utilizados como suporte para a educação online, apoio
às atividades de sala de aula, cursos de extensão, formação continuada, ampliando as interações para
além daquelas inerentes ao espaço-tempo, face-a-face. As opções curriculares de cada instituição, a
articulação do grupo de trabalho e os objetivos educacionais pleiteados é que irão definir o desenho
didático e a concepção educacional do ambiente.

É importante salientar que os ambientes de suporte para a educação à distância, por mais que ofereçam
interfaces que propiciem a cooperação e a integração, não irão conseguir sozinhos que os alunos
construam seus conhecimentos, se não basearem-se nos pressupostos da interatividade, por mais
hipertextuais que sejem.

Um ambiente rico com interfaces interativas é de suma importância, mas, o mais importante é que a
equipe interdisciplinar busque promover as interações e cooperações entre todos os sujeitos da
aprendizagem.
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