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Esse estudo apresenta aspectos relevantes da interação na perspectiva de mediar o conhecimento

para a promoção da aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) entre tutor e o

aluno. Foi analisada uma disciplina do curso de Licenciatura em Matemática a distância da

Universidade Aberta do Brasil (UAB) em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (Ufal),

tendo como objeto de estudo fóruns de aprendizagem. A metodologia utilizada foi baseada na

pesquisa qualitativa na abordagem estudo de caso. Nessa direção, esse estudo se fundamenta em

alguns autores que colaboram para a percepção de que a ausência de interação/colaboração no

processo ensino e aprendizagem pode fragilizar a aquisição de novos conhecimentos.
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ABSTRACT

This study presents relevant aspects of interaction with a view to mediating knowledge to promote

learning in the Virtual Learning Environment (VLE) between tutor and student. It analyzed a course

of Degree in Mathematics distance of the Open University of Brazil (UAB) in partnership with the

Federal University of Alagoas (Ufal), with the study of learning forums object. The methodology

was based on qualitative research in the study approach case. In this direction, this study is based

on some authors that contribute to the perception that the absence of interaction / collaboration in

teaching and learning process can weaken the acquisition of new knowledge.
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INTRODUÇÃO

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) tem sido um fator determinante para a vida em

sociedade, no contexto atual em que se expandem informações com rapidez indiscutíveis por

variadas formas de interações à distância, principalmente através de redes de comunicação com o

auxílio da internet.

Neste contexto, a Educação a Distância (EaD), possibilita a união destas duas demandas que

desafiam o profissional em sua formação. Nessa modalidade de ensino tanto presencial quanto

EaD com a mesma proposta curricular, porém apresenta suas próprias especificidades, como a

dinâmica do processo baseada na interação que de acordo com Primo (2005) é uma “ação entre”

os participantes do encontro.

Desta maneira, utilizaremos a ferramenta fórum como estudo de caso, pois ela é uma das

principais responsáveis pelo processo de interação em um AVA. Um dos grandes desafios da EaD é

realizar o acompanhamento do aluno durante o processo de aprendizagem, pois muitos destes

acreditam ser mais “fácil” está em um curso desta modalidade, pelo fato de ser a distância, e

acabam por não acompanhar a contento, a dinâmica dessa modalidade de ensino. É em um curso

com essas características que o aluno, deve criar mecanismos que viabilizem a autonomia, neste

sentido, Primo (apud ANDRADE; SANTOS, 2010, p. 2), afirma que o aluno é um sujeito ativo e

reflexivo, que aprende a ter domínio do conhecimento a partir de sua autonomia possibilitando a

ressignificação desse conhecimento.

Muitas abordagens tradicionais do modelo presencial continuam presentes na educação à distância

e o aluno ainda é visto como um mero repetidor de ideias e teorias, ou seja, um repositório de

informações preestabelecidas e transmitidas por seus professores, daí a dificuldade para que a

aprendizagem aconteça. Nesse contexto, apesar de poucos instrumentos para analisar a

aprendizagem colaborativa, os fóruns do AVA podem fornecer uma comprovação significativa da

aprendizagem colaborativa/ interativa.

2. OS FÓRUNS NO CONTEXTO DA EAD

Os fóruns em um curso EaD têm várias funcionalidades, mas quando propostos para desenvolver a

aprendizagem a partir da interação entre os sujeitos, possibilita o registro e a comunicação de

significados por todo o coletivo. Freitas (2009, p.10), afirma que é uma interface denominada de
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“espaço assíncrono de atividades discursivas e colaborativas. Interface híbrida, bidirecional,

polifônica, aberta ao diálogo, à coparticipação e à interatividade.” É relevante considerar que o

coletivo neste espaço forma uma comunidade virtual de sujeitos que interagem de forma

assíncrona compondo um mesmo espaço (não lugar) com aparatos técnicos configurando-se o

ciberespaço.

No contexto em evidência Aparici (2012, p. 33) afirma que o “ciberespaço é um ‘não lugar’

dilemático e contraditório que ainda mantém as características anárquicas de sua origem, mas que

pouco a pouco está sendo organizado à imagem e semelhança do mundo real”. Nos fóruns é

possível a acessibilidade dos participantes a qualquer momento para que possam contribuir com as

discussões que ali estão sendo realizadas, para isso é preciso haver temas geradores que

fomentem as discussões.

Sendo a plataforma de aprendizagem uma interface de comunicação assíncrona, nela a

possibilidade de diálogos entre sujeitos que estão geograficamente separados possibilita a

construção do conhecimento de forma colaborativa, fazendo com que o ciberespaço esteja para

além de um meio de informação como acontece com a TV, o rádio etc. Nesta dinâmica, cada

sujeito constrói seu conhecimento a partir das trocas entre os pares. De acordo com Costa,

Paraguaçu e Pinto (2009, p.122):

o fórum dá aos cursistas em cursos EaD a possibilidade de acompanhamento

da interação a partir de uma estrutura arborescente; a maior visibilidade das

relações dialéticas entre os atores envolvidos (docentes, tutores e

aprendizes); e por fim, a facilidade de tratamento de dados, a partir de temas

específicos que explorem os debates, as reflexões e o tratamento do texto

escrito.

Os fóruns temáticos ou de discussão de conteúdos, devem possibilitar quando bem utilizados

impactos significativos no desempenho dos alunos em um curso EaD. É por esse motivo que eles

não devem ser meros repositórios de respostas, mas um espaço de interação, interdependência,

pensamentos divergentes e convergentes que evidenciam a aquisição de novos conhecimentos e

consequentemente aprendizagem colaborativa.

Nesse sentido, Martins e Garbin (2011), ao avaliarem a importância das mediações e participações

dos alunos nas discussões dos fóruns, destacam que os fóruns usados apenas como repositórios de

atividades não se caracterizam como um ambiente de discussão e que não se mostram eficazes na

apropriação do processo cognitivo de assimilação do conhecimento. E destacam que não há

construção nem aprendizagem colaborativa. 3. O FÓRUM E A APRENDIZAGEM COLABORATIVA
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Para Morgado (2001, p. 127), a aprendizagem colaborativa é "um tipo de aprendizagem que

resulta do fato dos indivíduos trabalharem em conjunto, com objetivos e valores comuns,

colocando as competências individuais ‘a serviço’ do grupo ou da comunidade de aprendizagem".

Desta maneira, a atuação do aluno durante a aprendizagem é extremamente importante, porque

ela deve ser “um processo de construção ativa e não uma recepção passiva do conhecimento”

(MATTAR, 2013, p. 51). Com isso, a partir da aprendizagem colaborativa, o aluno ativo e em

conjunto pode enriquecer por meio da interação formando diferentes perspectivas e experiências

diante de uma mesma tarefa/resolução de problemas.

A aprendizagem colaborativa, de acordo com Irala e Torres (2004), embora pareça recente, já

ocorri a desde o século XVIII e foi bastante testada por teóricos, pesquisadores e educadores.

Desta forma, a existência da aprendizagem colaborativa independentemente da internet promove

grandes mudanças no papel do aluno e do professor, porém com a popularização dos meios

virtuais, pois, conforme afirma Mercado (2013, p.5):

a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação nas práticas

pedagógicas exige uma nova compreensão do mundo, emergindo um novo

tipo de aprendizagem que contemple a pluralidade, as diferenças e

possibilite, assim, a participação, a interação, a colaboração, as múltiplas

visões de mundo, criação e interferência por parte dos indivíduos por meio

da produção utilizando estes recursos. [grifo nosso]

De acordo com as falas do autor, vivemos em uma sociedade de informação que possibilita

pluralidade, diferenças e interação no processo de ensino-aprendizagem nos AVA. A partir do

contexto em EaD novos cenários são articulados, daí a grande importância dos fóruns de

discussão. Segenreich (2005) revela que com a aprendizagem colaborativa oriundas da

participação nos fóruns de discussão, é possível além de toda interação, interdependência e os

pensamentos divergentes. O autor enfatiza o fórum como um dos recursos para acompanhar as

mudanças no crescimento do aluno. É no fórum de discussão que os alunos podem exercitar a

participação de um como indivíduo e de todos como coletivo. Nesse sentido, é com essa

perspectiva que os fóruns de discussão de conteúdos são formulados, pois por meio deles é

possível perceber as mudanças na aquisição de conhecimentos de cada aluno participante de um

curso em EaD.

Assim, os fóruns de discussão em suas diversas abordagens agem diretamente no despenho do

aluno da EaD. Observamos por meio da análise dos dados coletados que esta ferramenta se

apresenta eficiente e com um grande potencial para o ensino - aprendizagem. As relações do

fórum entre os alunos enfatiza a autoaprendizagem incentivando o aluno a pesquisar e
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(re)construir o conhecimento de forma colaborativa. METODOLOGIA

Para Vygotsky (1991), o processo de socialização contribui efetivamente para o desenvolvimento

social, emocional e cognitivo do sujeito. A partir deste, acreditamos que a ferramenta fórum pode,

se bem mediada, contribuir para a construção do conhecimento. Ao abordarmos como metodologia

o estudo de caso visamos que o “caso é tomado como unidade significativa do todo e, por isso,

suficiente tanto para fundamentar um julgamento fidedigno quanto propor uma intervenção”

(CHIZZOTTI, 2000, p.102).

Sendo qualitativa, Ludke e André (1986), afirmam que a análise se desenvolve por meio de

informações reais, focalizando o espaço investigado de maneira profunda. Esse estudo busca

evidenciar aspectos concretos do AVA , captando informações relevantes no contexto da EaD.

Nesse sentido, buscamos coletar dados, analisá-los e descrevê-los, a fim de evidenciar a interação

como contribuinte para a construção da aprendizagem colaborativa por meio da ferramenta fórum.

O estudo de caso frequentemente é utilizado em estudos organizacionais, de acordo com Yin

(2001), é uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de

seu contexto.

O propósito de um estudo de caso é reunir informações detalhadas e sistemáticas sobre um

fenômeno (PATTON, 2002). Desta maneira, utilizamos o fórum Citações em documentos NBR

10520 da disciplina Organização do Trabalho Acadêmico (OTA), escolhido justamente pela

importância em se destacar os aspectos referentes à organização e a elaboração de trabalhos

acadêmicos, com carga horária de 60 horas, 31 inscritos inseridos no polo de Maceió, ofertada pelo

Curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância vinculado a UAB em parceria com

a Ufal. Os dados foram constituídos por recortes da participação dos envolvidos no processo de

ensino e aprendizagem coletados no referido fórum.

Aluno 1  segunda, 4 Jan 2016, 20:55

Ao confeccionarmos um trabalho acadêmico, devemos por em prática o uso

das citações, evitando assim o plágio de artigos, livros e outros itens que

venham a ser alheios a nossa criação. Ao analisar os tipos de citações pude

observar que é de extrema importância ter essa disciplina incluida em nossa

grade curricular... pois as noções e conhecimentos de como se fazer um

trabalho acadêmico fica bem claro ao aluno que esteja cursando qualquer

curso e nao sabe como organizar.

Fonte: Ava/Moodle/UFAL
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Ao analisarmos as falas do aluno 1, verificamos a atuação do sujeito que no primeiro momento destaca a

importância do uso de citações, enfatizando o cuidado ao fazer uma referência do autor, evitando assim,

situações com cópias caracterizando o plágio, porém em outro momento é mencionado um explicação sobre a

citação extraída justamente sem referência. Verificamos mais uma vez o mesmo ocorrido com este outro

sujeito:

Aluno 2  sábado, 2 Jan 2016, 19:58

citação: É uma informação retirada de outras fontes mencionadas em um

determinado texto para complementar as ideias citadas, através de pesquisas,

embasando o assunto abordado, dando respaldo a sua interpretação. Quando ao

escrever um texto e colocar um pensamento de um determinado autor, deve se

colocar seu sobrenome, ano que foi publicado, no momento da citação respeitando

os direitos autoras.

Existem três tipo de citação: citação direta( ou literais, ou textuais) a citação

indireta e citação de citação.

citação direta é aquela que quando um determinado texto for transcrito de forma

fielmente originais, ou seja obedecendo todas suas características. Quando o

sobrenome dentro de parentese ele deve ser escrito de forma maiúscula e quando

for fora do parentese de escreve de forma minúscula e sempre colocando o ano de

sua publicação, a pagina e aspas dupla com textos de até três linhas.

citação direta com mais de três linhas, devem ser transcrito sem aspas, com fontes

menor que a do texto e com um recuo 4 cm da margem esquerda.

citação indireta reproduz a ideia do autor e informações sem transcrever as

palavras do autor citado, por isso não é necessário de destaque ou aspas.

citação de citação é parte de um texto que não se teve acesso ao texto original, ou

tomou conhecimento através de outas fontes. Deve-se usar primeiramente o nome

do autor ao qual não teve acesso, ano dessa referida obra se existi, seguido da

expressão latina "apud" logo após deverá colocar o nome do autor da obra

consultada, ano e número da pagina.

Fonte : AVA/Moodle/UFAL

É notável nos argumentos descritos que o aluno 2, mesmo sabendo da importância da disciplina, para sua

formação acadêmica, bem como para sua formação pessoal demonstra conhecimento no que se refere as

teorias, mas não informa a fonte que utilizou para definir seus exemplos. Nessa direção, Gil (2002) defende
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que o desenvolvimento de produções científicas só se dá de maneira efetiva mediante o concurso dos

conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos.

Sendo assim, é perceptível a importância da disciplina para a formação acadêmica, neste caso, apoiada na

ferramenta fórum a qual possibilita a visualização desses registros. Vejamos mais um recorte das falas de um

aluno:

Aluno 3 – terça, 19 Jan 2016, 15:27

Professora, por favor, me ajude no tocante a uma dúvidas que surgiu: Como uso

uma solicitação em outra língua, no meu caso, na língua italiana.

Pode ser usada tal citação?

Fonte : AVA/Moodle/UFAL

Tutora  terça, 19 Jan 2016, 21:18

Olá aluno 3, boa noite!

Olha nunca usei tradução de outros idiomas, em meus trabalhos. Porém andei

verificando que quando a citação tiver texto traduzido pelo autor do trabalho, você

deve acrescentar após a chamada da citação, a expressão "tradução nossa".

Ex: ( SOBRENOME, ANO, p. XX, tradução nossa)

Caso haja alguma diferença ou não seja essa a forma correta, a professora pode

fazer uma intervenção.

Abraço e bom trabalho!

P. Fonte : AVA/Moodle/UFAL

Nesse recorte, o aluno 3 expõe suas dúvidas referentes ao assunto e neste momento é totalmente necessário

o feedback estimulando uma aprendizagem significativa. De acordo com Sá (1998), o tutor passou a ser visto

como um orientador da aprendizagem do aluno solitário e isolado, ou seja, o aluno que se encontra

fisicamente em outro espaço. As falas de Sá (1998) retratam o que ainda persiste na atuação da tutoria no

atual cenário da EaD. É interessante retratar que após o posicionamento da tutora, que faz a retroalimentação

e mediação do conhecimento, aspecto imprescindível para que o processo de aprendizagem seja estabelecido,

é observado que o estudante agradece revelando uma interação construída, conforme o recorte que segue:

Aluno 3  terça, 19 Jan 2016, 21:58 Obrigado... Ajudou bastante. Qualquer outra dúvida vou perturbar,

ok?

Fonte : AVA/Moodle/UFAL

18/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a _  aprendizagem _  _colaborativa _  nos _  foruns _  um _  estu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.7-10,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Neste contexto, é fundamental o papel do tutor, pois Oliveira Netto (2005), afirma que o estudante,

tradicionalmente, é um receptor de conhecimento passivo, pois o professor é considerado como autoridade

absoluta, porém na aprendizagem colaborativa o papel do estudante é construído como atuante e central.

Cabe ao tutor saber conduzir a participação no fórum, de maneira a estimular a autonomia dos alunos,

desconstruindo a ideia de participação somente quando o tutor faz qualquer interferência. CONSIDERAÇÕES

FINAIS

Nós fóruns de discussão de conteúdos em um AVA é possível perceber que cada sujeito pode expressar e

produzir saberes, além de desenvolver suas competências comunicativas ao contribuir e construir o

conhecimento coletivamente.

O estudo destaca a importância da interação entre estudantes e tutores, pois ao interagirem produzem e

ressignificam o conhecimento uma vez que o fórum é uma ferramenta virtual capaz de promover reflexões,

trocas de experiências, saberes e ainda dá espaço para a construção de relações sociais, afetivas e,

sobretudo, a troca de sentidos construídos por cada singularidade. É nele também que temos a possibilidade

da aprendizagem colaborativa ao refletir, dialogar e buscar respostas entre os pares.

Foi analisada a disciplina OTA do curso de Licenciatura em Matemática para que pudéssemos descrever as

formas de interação realizada por tutora e estudantes com a perspectiva de promoção da aprendizagem. Com

isso, por se tratar de um disciplina de suma importância, pois envolve a organização que deve ser construção

de trabalhos acadêmicos,verificamos o quanto os alunos podem discusar e expôr suas dúvidas e

questionamentos sobre o conteúdo.

Percebeu-se em diversos momentos o quanto os alunos, entenderam a importância dessa disciplina, para a

formação acadêmica, e o quanto os questionamentos relacionados às temáticas se fazem necessários. Mesmo

percebendo algumas situações em que os alunos, demonstram insegurança no que se refere às ideias

tratadas na proposta das atividades dos fóruns, esses se tornam momentos ricos em aprendizagem, pois

foram a partir desses momentos que eles puderam interagir com os pares e a tutora tendo assim, uma

compreensão mais satisfatória do que se propunha a atividade.

Nesse contexto, foi observado que o fórum enquanto espaço de aprendizagem proporciona criar nos alunos o

espírito de colaboração e participação. Desta forma, a aprendizagem colaborativa inserida nos fóruns de

discussão de conteúdos, promove de forma significativa uma importante contribuição para a formação de

profissionais comprometidos com o desenvolvimento de uma educação de qualidade.
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