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CAPÍTULO II 

 

A EDUCAÇÃO ONLINE PARA ALÉM DA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA: UM EVENTO DA CIBERCULTURA 

 

Comunicar não é de modo algum transmitir 
uma mensagem ou receber uma 
mensagem. Isso é a condição física da 
comunicação. É certo que para comunicar, 
é preciso enviar mensagens, mas enviar 
mensagens não é comunicar. Comunicar é 
partilhar sentido. 
 

Pierre Lévy 
 

 

Este capítulo aborda o conceito de educação online como um 

fenômeno da cibercultura. O potencial comunicacional e pedagógico 

do AVA, tratado a partir de algumas potencialidades das tecnologias 

digitais e suas interfaces na promoção de conteúdos e situações de 

aprendizagem baseadas nos conceitos de interatividade, hipertexto 

e objetos de aprendizagem. 

A cibercultura vem promovendo novas possibilidades de 

socialização e aprendizagem mediadas pelo ciberespaço e, no caso 

específico da Educação, pelos ambientes virtuais de aprendizagem. 

A cibercultura é a cultura contemporânea estruturada pelas 

tecnologias digitais. Não é uma utopia, é o presente, vivemos a 

cibercultura, seja como autores e atores incluídos no acesso e uso 

criativo das TICs, seja como excluídos digitais. A exclusão digital é 

um novo segmento da exclusão social mais ampla. Um desafio 

político! 

Concordamos com Lemos (2003) quando conceitua a 

cibercultura como “a forma sociocultural que emerge da relação 

simbiótica entre sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base 

microeletrônica que surgiram com a convergência das 
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telecomunicações com a informática na década de 70” (LEMOS, 

2003, p. 12) do século passado. Assumimos desde já que a 

educação online não é apenas uma evolução das gerações da EaD, 

mas um fenômeno da cibercultura. 

É comum encontrar na literatura especializada em educação e 

tecnologias que a educação online é uma evolução ou nova geração 

da modalidade de educação a distância (EaD). Discordamos, mesmo 

sem ignorar ou descartar essa possibilidade, com essa afirmativa 

simplista. Vejamos o quadro a seguir: 
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As gerações da EaD e suas tecnologias 

GERAÇÕES DA EaD TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
Primeira Geração – 1850 a 1960 Começa via papel impresso e 

anos mais tarde ganha a 
participação do rádio e da 
televisão. Característica: uma 
tecnologia predominante. 

Segunda Geração – 1960 a 1985 Os meios são fitas de áudio, 
televisão, fitas de vídeo, fax e 
papel impresso. Característica: 
múltiplas tecnologias sem 
computadores. 

Terceira Geração – 1985 a 1995. 

 

Correio eletrônico, papel 
impresso, sessões de chat, 
mediante uso de computadores, 
internet, cd, videoconferência e 
fax. Característica: múltiplas 
tecnologias incluindo os 
computadores e as redes de 
computadores. 

Quarta Geração – 1995 a 2005 
(estimado) 

Correio eletrônico, chat, 
computador, internet, 
transmissões em banda larga, 
interação por vídeo e ao vivo, 
videoconferência, fax, papel 
impresso. Característica: 
múltiplas tecnologias incluindo o 
começo das tecnologias 
computacionais de banda larga. 

Quinta Geração Identificada por James C. Taylor 
como sendo a reunião de tudo o 
que a quarta geração oferece 
mais a comunicação via 
computadores com sistema de 
respostas automatizadas, além 
de acesso via portal a processos 
institucionais. Enquanto a quarta 
geração é determinada pela 
aprendizagem flexível, a quinta é 
determinada por aprendizagem 
flexível inteligente.  

Fonte: http://shopping.webaula.com.br/vitrine/vitrine1.asp 
(acessado em julho de 2004).  

 

http://shopping.webaula.com.br/vitrine/vitrine1.asp
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 Trataremos aqui da educação online como um dos 

movimentos ou fenômenos da cibercultura. 

 

  

Mapa criado pela autora 

 

A educação online é “o conjunto de ações de ensino-

aprendizagem desenvolvidas por meio de meios telemáticos, como 

a internet, a videoconferência e a teleconferência” (MORAN, 2003, 

p. 40). Cada vez mais sujeitos e grupos-sujeitos, empresas, 

organizações, enfim, espaços multirreferenciais de aprendizagem 

vêm lançando mão desse conceito e promovendo a difusão cultural 

de suas idéias, potencializando a democratização da informação, da 

comunicação e da aprendizagem entre indivíduos geograficamente 

dispersos seja como elemento potencializador da educação 



 109

presencial e ou da educação a distância. Os meios telemáticos mais 

utilizados nas atuais práticas de educação online são os ambientes 

virtuais de aprendizagem disponibilizados no ciberespaço.  

Os ambientes virtuais agregam uma das características 

fundantes da internet: a convergência de mídias, ou seja, a 

capacidade de hibridizar e permutar num mesmo ambiente várias 

mídias. Mídia é todo o suporte que veicula a mensagem expressada 

por uma multiplicidade de linguagens (sons, imagens, gráficos, 

textos em geral). Em alguns casos suporte e linguagem se 

hibridizam. Em outras palavras é a união das tecnologias da 

informática e suas aplicações com as tecnologias das 

telecomunicações e com as diversas formas de expressão, 

linguagens. Podemos citar como exemplos: uso de vídeos, tv 

interativa, cinema, rádio, além das mídias próprias da internet e dos 

AVAs: chats, fóruns de discussão, diários eletrônicos, blogs, etc.  

Já discutimos que o próprio ciberespaço é por si só um AVA 

devido a sua natureza aberta e flexível. Sua expansão se dá devido 

à grande produção de informação e de saberes criados por sujeitos 

e grupos/sujeitos diversos distribuídos geograficamente pelo mundo 

inteiro. Os autores do ciberespaço criam e socializam seus saberes 

em vários formatos, seja na forma de softwares, interfaces, 

hipertextos, mídias diversas. 

 Neste sentido, podemos nos apropriar desses recursos 

produzindo conhecimentos num processo de co-criação e autoria. 

Assim concebemos o ciberespaço como um AVA que é uma 

organização viva, em que seres humanos e objetos técnicos 

interagem num processo complexo que se auto-organiza na 

dialógica de suas redes de conexões. Para construir sites ou 

plataformas que sejam AVA com interfaces disponíveis no 

ciberespaço é importante destacar algumas questões: 
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a) Criar ambientes hipertextuais que agreguem 

intertextualidade, conexões com outros sites ou documentos; 

intratextualidade, conexões no mesmo documento; 

multivocalidade, agregar multiplicidade de pontos de vistas; 

navegabilidade, ambiente simples e de fácil acesso e 

transparência nas informações; mixagem, integração de várias 

linguagens: sons, texto, imagens dinâmicas e estáticas, gráficos, 

mapas; multimídia integração de vários suportes midiáticos; 

b) Potencializar comunicação interativa síncrona, comunicação 

em tempo real e assíncrona, comunicação a qualquer tempo – 

emissor e receptor não precisam estar no mesmo tempo 

comunicativo; 

c) Criar atividades de pesquisa que estimule a construção do 

conhecimento a partir de situações-problema, onde o sujeito 

possa contextualizar questões locais e globais do seu universo 

cultural; 

d) Criar ambiências para avaliação formativa, onde os saberes 

sejam construídos num processo comunicativo de negociações 

em que as tomadas de decisão sejam uma prática constante 

para a ressignificação processual das autorias e co-autorias; 

e) Disponibilizar e incentivar conexões lúdicas, artísticas e 

navegações fluidas (SANTOS, 2003, p. 225). 

 

O AVA precisa ser uma obra aberta, onde a imersão, a 

navegação, a exploração e a conversação possam fluir na lógica da 

completação. Isso significa que o AVA deve agregar a criação no 

devir, todos os participantes poderão contribuir no seu design e na 

sua dinâmica pedagógica. Como já sinalizamos anteriormente, a 

codificação digital (bits) permite que o sujeitos possam modificar os 

documentos, criando e publicando mensagens em formatos 

variados. 
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Conforme já afirmamos, tratamos o conceito de educação 

online como um fenômeno ou evento da cibercultura e não apenas 

como uma evolução da EaD. Nas práticas convencionais de EaD 

temos a auto-aprendizagem como característica fundante, ou seja, 

o cursista recebe o material do curso com instruções que envolvem 

conteúdos e atividades, elabora sua produção individual retornando-

a, via canais de comunicação, ao professor-tutor. Assim a 

aprendizagem é construída e mediada pelo material didático 

produzido à luz de um desenho instrucional. A instrução é o centro 

do processo. O sujeito aprende sozinho e no seu tempo tendo o 

material didático um papel muito importante. 

O que muda então com a educação online? Além da auto-

aprendizagem, as interfaces dos ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA) permitem a interatividade e a aprendizagem 

colaborativa, ou seja, além de aprender com o material, o 

participante aprende na dialógica com outros sujeitos envolvidos – 

professores, tutores e principalmente outros cursistas –, através de 

processos de comunicação síncronos e assíncronos (fórum de 

discussão, lista, chats, blogs, webfólios entre outros). Isso é 

revolucionário, inclusive quebra e transforma o conceito de 

distância. Se bem apropriada por cursistas e professores, a 

educação online deixa de ser EaD para ser simplesmente 

EDUCAÇÃO. 

A cibercultura vem promovendo novas possibilidades de 

socialização e aprendizagem mediadas pelo ciberespaço e no caso 

específico da educação formal pelos ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVAs). Nesse sentido, é fundamental nos 

preocuparmos com a organização do projeto educacional que 

contemple as potencialidades do hipertexto, da interatividade e da 

simulação nestes novos espaços do saber. Potencialidades estas que 

não são excludentes entre si e que não são conceitos emergentes 

da cibercultura, mas que são por ela potencializados. 
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Mapa criado pela autora 
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Interatividade 

 

Os conceitos de aprendizagem colaborativa, cooperativa e 

educação interativa vêm sendo muito utilizados com a emergência 

da educação online. Por que será? Esses conceitos não eram muito 

discutidos na modalidade de EaD que não usava as TICs, mais 

especificamente a internet e seus ambientes virtuais de 

aprendizagem. Os meios de comunicação de massa não permitem 

que todos os sujeitos envolvidos nas práticas de EaD partilhem 

sentidos. O pólo da emissão não era liberado. É com a emergência 

da cibercultura que os conceitos de colaboração, cooperação e 

interatividade vêm sendo ressignificados e contemplados. 

Segundo Okada (2003), na literatura especializada em 

educação online, as expressões “aprendizado colaborativo” e 

“aprendizado cooperativo” vêm causando uma provocante polifonia. 

Não há consenso sobre o uso desses termos em educação online. 

Contudo, mapeamos algumas convergências e divergências. 

Vejamos o quadro a seguir: 

 

Convergências e divergências 

Aprendizado 

colaborativo 

Aprendizado 

cooperativo 

Não existe 

necessariamente um único 

propósito em comum. 

É estimulado o trabalho em 

conjunto visando atingir um 

propósito em comum. 

A interatividade é encorajada visando principalmente à 

partilha da autoria de todos os cursistas e do professor-tutor. Todos 

os aprendizes podem contribuir uns com os outros, desenvolvendo 

suas competências e habilidades. 
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Como podemos então exemplificar esses conceitos tendo 

como referencial um curso online? Em todas os canais ou interfaces 

comunicacionais baseadas no modelo todos-todos poderemos 

potencialmente debater e discutir temas e questões variadas 

através do uso de fóruns, chats, blogs, entre outros. Nesse sentido, 

todos aprendem com todos, pois o canal de comunicação é 

interativo. Estamos então diante do conceito de aprendizado 

colaborativo, pois todos podem intervir na mensagem de todos, 

construindo coletivamente sentidos sem necessariamente produzir 

cooperativamente o conhecimento. A cooperação é quando a 

produção é orientada para um propósito específico e intencional, 

onde todos os envolvidos deverão produzir juntos a obra. Em suma, 

colaboração e cooperação são conceitos complementares e não 

excludentes.  

 Entretanto, nem todos os estudantes dispõem de infra-

estrutura, tempo e, em muitos casos, desejo e vontade de partilhar 

sentidos com outros ou de aprender de forma colaborativa ou 

cooperativa. Preferem mesmo reagir aos recursos e materiais 

didáticos que tragam instruções que promovam a auto-

aprendizagem. Então, cabe ao professor reconhecer essa realidade 

e potencializar essa aprendizagem, mesmo sabendo que a 

interatividade é um mais comunicacional (Silva, 2000) em relação 

às práticas de auto-aprendizagem. 

 O mais comunicacional é a atitude e intencionalidade do 

sujeito que comunica para além do que a interação já contempla 

por si só. Exemplo: o silêncio virtual é um exemplo de interação, 

mas não de interatividade na educação online. Por quê? “O receptor 

de informação, a menos que esteja morto, nunca é passivo. Mesmo 

sentado na frente de uma televisão sem controle remoto, o 

destinatário decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu sistema 

nervoso de muitas maneiras, e sempre de forma diferente de seu 

vizinho” (LÉVY, 1999, p. 79). 
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Contudo, segundo Silva (2000), esse “receptor” não é 

interativo porque não partilha seus sentidos com os outros sujeitos 

da comunicação. Interatividade ou mais comunicacional é atitude de 

partilhar saberes intervindo no discurso do outro, produzindo  

coletivamente a mensagem, a comunicação e a aprendizagem. 

 
Muitos são os sentidos construídos em torno do conceito de 

interatividade. Essa polissemia surge e se espalha por volta dos 

anos 70, quando a cultura informática começa a ser popularizada, 

transformando-se em uma das palavras mais divulgadas e 

banalizadas pelo mercado das diversas mídias. Adverte-nos Silva: 

Há uma crescente utilização do adjetivo 
“interativo” para qualificar qualquer coisa 
(computador e derivados, brinquedos 
eletrônicos, eletrodomésticos, sistema bancário 
online, shows, teatro, estratégias de 
propaganda e marketing, programas de rádio e 
tv, etc.), cujo funcionamento permite ao 
usuário-consumidor-espectador-receptor algum 
nível de participação, de troca de ações e de 
controle sobre acontecimentos. Podemos dizer 
então que há uma indústria da interatividade em 
franco progresso acenando para um futuro 
interativo (SILVA, 2000). 

Pierre Lévy (1999) mapeia didaticamente a relação 

comunicacional entre a mensagem e os dispositivos que a fazem 

circular permitindo que possamos analisar o potencial interativo dos 

meios para práticas comunicacionais mediadas por tecnologias. 

Vejamos: 
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Os diferentes tipos de interatividade 

Relação 
com a men-

sagem 
 

Dispositivo 
de 
comunicação 

 
Mensagem linear 
não-alterável em 

tempo real 

 
Interrupção e 

reorientação do fluxo 
informacional em tempo 

real 

 
Implicação do 
participante na 

mensagem 

 
Difusão 
unilateral 

 
Imprensa 
Rádio 
Televisão 
Cinema 

 
− Banco de dados 

multimodais 
− Hiperdocumentos 

fixos  
− Simulações sem 

imersão nem 
possibilidade de 
modificar o 
modelo 

 
− Videogames 

com um só 
participante 

− Simulações 
com imersão 
(simulador 
de vôo) sem 
modificação 
possível do 
modelo 

 
 
Diálogo,  
reciprocidade 

 
Correspondência 
postal entre duas 
pessoas 

 
− Telefone 
− Videofone 

 
Diálogos através de 
mundos virtuais, 
cibersexo 
 
 

 
Diálogo 
entre  
vários  
participantes 

 
− Rede de 

correspon-
dência 

− Sistema de 
publicação 
em uma 
comunidade 
de pesquisa 

− Correio 
eletrônico 

− Conferências 
eletrônicas 

 
− Teleconferência 

ou 
videoconferência 
com vários 
participantes 

− Hiperdocumentos 
abertos 
acessíveis online, 
frutos da 
escrita/leitura de 
uma comunidade 

− Simulações (com 
possibilidade de 
atuar sobre o 
modelo) como de 
suportes de 
debates de uma 
comunidade 

 
− RPG 

multiusuário 
no 
ciberespaço 

− Videogame 
em 
“realidade 
virtual” com 
vários 
participantes 

− Comunicação 
em mundos 
virtuais, 
negociação 
contínua dos 
participantes 
sobre suas 
imagens e as 
imagens de 
sua situação 
comum 

Fonte: Livro Cibercultura de Pierre Lévy (1999, p. 83). 
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Entretanto, não devemos apenas analisar as práticas 

comunicacionais apenas pela relação mensagem/meio. É preciso 

atentar para a atitude comunicacional dos sujeitos da comunicação 

(emissores-receptores) e conseqüentemente para os meios que os 

mesmos dispõem para que a comunicação se torne efetivamente 

interativa. Silva (2000) sugere três fundamentos para analisarmos, 

criarmos e gestarmos práticas, processos e produtos, de fato 

interativos. Em educação online essa análise é urgente. Assim não 

subutilizaremos os meios e nem a educação na cibercultura. 

 

Silva (2000) nos sugere três fundamentos da interatividade:  

 

• Participação-intervenção: participar não é apenas 

responder "sim" ou "não" ou escolher uma opção dada, 

significa modificar a mensagem. 

• Bidirecionalidade-hibridação: a comunicação é produção 

conjunta da emissão e da recepção, é co-criação, os 

dois pólos codificam e decodificam. 

• Permutabilidade-potencialidade: a comunicação supõe 

múltiplas redes articulatórias de conexões e liberdade de 

trocas, associações e significações. 

 

Para que possamos aproveitar melhor o potencial dos AVA e 

da cibercultura na disponibilização de múltiplas redes articulatórias 

de conexões como nos sugere Silva (2000) é de extrema 

importância lançarmos mão do conceito de hipertexto nas práticas 

de educação online. É importante ressaltar que o conceito de 

hipertexto não nasce da emergência das TICs, mas é nesse 

contexto que ganha destaque e potencialidade. O conceito de 

interatividade só pode ser efetivamente contemplado se estiver em 

sintonia com o conceito de hipertexto. 
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Hipertexto 

  

Na cibercultura estamos vivenciando novas modalidades de 

leitura e escrita próprias da lógica do hipertexto. Essa modalidade 

de texto representa uma possibilidade concreta de mais e melhores 

leituras, pois as TICs permitem, através do seu suporte digital, que 

várias mídias (jornais, revistas, portais, rádios, tvs, listas de 

discussão, cinema, vídeo, etc.) e linguagens (sons, imagens, 

gráficos, textos em geral) sejam interconectadas, tecendo assim um 

grande texto denominado hipertexto eletrônico. 

 
O conceito de hipertexto não nasce da emergência das TICs, 

mas é aí que ganha destaque. Assim como o conceito de 

interatividade, o conceito de hipertexto é um dos mais importantes 

do cenário da cibercultura. O que é um hipertexto? Como podemos 

lançar mão dele para o processo de ensino-aprendizagem em 

educação online? Segundo Jay Bolter apud Ramal 2003:  

 
 As partes de um hipertexto podem ser 
agrupadas e reagrupadas pelo leitor. Cada uma 
das páginas da rede é construída por vários 
autores: designers, projetistas gráficos, 
programadores, autores do conteúdo do texto. 
Cada percurso textual é tecido de maneira 
original e única pelo leitor cibernético. Não 
existe, portanto, um único autor: seria mais 
adequado falar de um sujeito coletivo, uma 
reunião e interação de consciências que 
produzem conhecimento e navegam juntas. 
(RAMAL, 2003). 

 

Assim, concebemos o hipertexto como uma inter-relação de 

vários textos ou narrativas. É a possibilidade de dialogar com a 

polifonia. Com a cibercultura podemos potencializar o diálogo 

polifônico por conta da natureza do suporte digital. Num material 

impresso, podemos ter hipertexto. Contudo, temos limitações por 
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causa do suporte material do impresso. Em educação online 

podemos criar hipertextos eletrônicos com múltiplas linguagens e 

mídias, como nos esclarece Umberto Eco: 

 
O hipertexto eletrônico não apenas nos permite 
viajar através de um novelo textual (seja uma 
Enciclopédia inteira ou a obra completa de 
Shakespeare), sem necessariamente “desfiar” 
toda a informação que contém, penetrando 
como uma agulha num novelo de lã, graças ao 
hipertexto, nasce também à prática da escritura 
inventiva livre. Na internet encontram-se 
programas com os quais se podem escrever 
histórias coletivamente, participando de 
narrativas cujo andamento pode ser modificado 
ao infinito (ECO, 2003, p. 19).  

 

De acordo com Lévy (1993) o hipertexto se constitui em um 

conjunto de nós ligados por conexões. Estes nós ou links são elos 

de ligação entre textos e hipertextos que podem ser imagens, 

palavras, páginas, gráficos ou outro hipertexto. Na elaboração de 

conteúdos hipertextuais para cursos online, é importante observar 

algumas características fundamentais: usabilidade, multivocalidade, 

intratextualidade, intertextualidade, multilinearidade. 
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Mapa criado pela autora 

Usabilidade – No contexto de análise de hipertextos em 

cursos online, o conceito de usabilidade corresponde ao 

estabelecimento básico de padrões estéticos e funcionais que 

ajudem e facilitem a leitura e/ou navegação do estudante no 

ambiente de aprendizagem. Jacob Nielsen (1994) definiu 5 regras 

básicas para uma boa usabilidade em projetos e interfaces digitais: 

1- De fácil acesso – a interface precisa ser de 

simples acesso, sem muitas pirotecnias e poluições visuais, 

sonoras, etc. É importante criar um desenho acessível, 

facilitando o acesso rápido à informação e a clareza das 

atividades. Muitos estudantes evadem dos cursos online 

devido às dificuldades de acesso e navegação no ambiente; 

2- De uso eficiente – maximizar e otimizar o 

tempo que o estudante está interagindo com o ambiente, 

conduzindo-o de forma clara e transparente; 

3- Memorizável – criar estratégias estéticas que 

facilitem a memorização de estratégias iconográficas. 

Padronizar os ícones das interfaces, cores dos elementos do 
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hipertexto ajudam na ambientação do estudante no curso. 

Trocar os padrões do ambiente pode comprometer a 

interatividade. Contudo, é interessante variar os padrões 

principalmente entre módulos. Numa mesma atividade 

devem-se manter certos padrões; 

4- Minimizadora de erros– procurar prever 

possíveis dificuldades de navegação e acesso a informações 

no ambiente. É interessante criar Helps, FAQ, Tutoriais e 

outras estratégias que orientem e apóiem o estudante no seu 

percurso. 

5- Satisfaz o cliente – criar interfaces que façam 

analogias ao perfil do estudante, ao seu perfil cognitivo, 

cultural. 

Seguidos ao extremo, os princípios acima podem 

comprometer a riqueza do hipertexto. Portanto, é preciso ter 

cuidado com o excesso de padronizações. Muitos cursos online são 

mais parecidos com manuais de instruções do que com obras 

abertas. É importante ter bom senso e não transformar o curso 

online em uma camisa-de-força. É preciso “incluir um mecanismo 

que ajude o usuário a não se perder, mas que ao mesmo tempo 

não o impeça de perder-se” (SILVA, 2000, p. 203). 

Neste sentido, nosso AVA23 lançou mão do conceito de 

usabilidade na sua simplicidade. Disponibilizamos os ícones de 

acesso aos dispositivos de conteúdos e comunicação num menu 

horizontal fixo que permitiu ao leitor acessar sempre que 

necessário a opção por ele desejada. Cada clique num ícone 

específico repetia o pesquisador ao seu conteúdo que 

                                                 
23 A descrição mais detalhada sobre o AVA criado no contexto da pesquisa 
será abordado nos capítulos III e IV. As imagens sobre o AVA foram 
trazidas para este capítulo II com o objetivo de ilustrar a abordagem 
conceitual dos elementos do hipertexto eletrônico. 
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automoticamente aparecia na parte inferior da tela, mantendo fixo 

o menu principal dentro da área interna do AVA. Vejamos alguns 

exemplos: 

 

Menu principal do AVA 



 

Tela do fórum de discussão 
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Tela da midiateca 
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Tela da apresentação dos participantes 



 

Multivocalidade – O hipertexto precisa contemplar uma 

pluralidade de pontos de vista acerca dos temas abordados. 

Geralmente, os conteudistas procuram agregar e citar o referencial 

que mais se identifica com seu ponto de vista pessoal. É preciso 

superar o paradigma da simplicidade conceitual. Quanto mais 

complexo e multirreferencial for o conteúdo mais possibilidades de 

associações e significações fará o leitor, ou seja, em potência mais 

polifonia. Quanto mais diversidade e referências diferentes mais 

possibilidades terá o participante de construir seu próprio ponto de 

vista. Vejamos a seguir exemplo de um conteúdo com 

multivocalidade24. 

                                                 
24 Telas do portal Cartografia Cognitiva produzido por Alexandra Okada 
(2002) para divulgar e agregar pesquisas e projetos coletivos sobre 
cartografia cognitiva. Utilizamos o portal cartografia para divulgar 
experiências e compartilhar nossos projetos com outros pesquisadores 
interessados pelo tema. O portal foi utilizado em nossa pesquisa como 
fonte de informações conteúdo. Além dos conteúdos hipertextuais 
disponibilizados no interior do AVA procuramos também agregar outros 
conteúdos disponíveis no ciberespaço a exemplo do portal cartografia. 
Acessado www.projeto.org.br/cartografia  

http://www.projeto.org.br/cartografia
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As figuras ilustram uma unidade de conteúdo de um 

hipertexto eletrônico sobre o tema cartografia e uso de mapas na 

pesquisa e na prática pedagógica. Nossa preocupação foi expressar 

o conceito de mapas com multivocalidade. Para tanto criamos um 

portal com hipermapas que ilustraram o tema a partir do ponto de 

vista de diversos autores, como Deleuze e Guattari, Pierre Lévy, 

Rob Kitchin, Romain Zeiliger, entre outros. Assim, os participantes 

puderam acessar vários pontos de vista acerca de um mesmo 

conteúdo.  
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Intratextualidade – Quando temos conexões entre documentos 

em um mesmo documento estamos diante do conceito de 

intratextualidade para o hipertexto eletrônico. Em informática 

chamamos de links internos, ou seja, conexões de vários 

hipertextos sem sair do hipertexto principal, no caso de um curso 

online é quando podemos acessar várias partes do curso sem sair 

do mesmo.  

Nas imagens a seguir temos um exemplo de intratextualidade. A 

tela principal do hipertexto apresenta um hipermap (mapa 

conceitual no formato de hipertexto) sobre os elementos de um 

planejamento de ensino, tema do conteúdo da unidade de ensino. 

Cada elemento do planejamento é apresentado por um conceito 

que agrega um link (elo de ligação entre textos no hipertexto) para 

um texto específico que apresenta mais informação e orientações 

de aprendizagem acerca do conceito abordado do canto direito da 

tela, sem abandonar por completo o documento inicial. 
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Fonte: Telas do AVA do curso online Uso de Software da 

Pesquisa Qualitativa25

                                                 

25 OKADA, Alexandra. SANTOS, Edméa O. Uso de software na pesquisa 
qualitativa. Curso Online. www.cogeae.pucsp.br . 2004.  

 

http://www.cogeae.pucsp.br/
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As figuras a seguir são um desdobramento da figura anterior. 

Estamos aqui diante da característica da intratextualidade, pois os 

links e conexões no hipertexto são internos, ou seja, a mobilidade 

entre os textos no conjunto do hipertexto não faz o usuário sair do 

documento principal que no exemplo citado é o próprio conteúdo da 

unidade de ensino. 
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Intertextualidade – A abertura do texto ao 
exterior, podendo ser considerado como o ato de 
conectar textos de sites distintos a partir de 
temáticas semelhantes. Num hipertexto 
eletrônico a intertextualidade é a característica 
de conectar o documento a vários documentos 
externos ao ambiente do curso. Muitas vezes o 
conteúdo de um curso fica restrito ao próprio 
ambiente virtual, isso limita a leitura do 
participante. Não podemos perder a noção de 
que mesmo utilizando um AVA específico o 
mesmo encontra-se no ciberespaço, e que este, 
é um universo rico de possibilidades de novas 
leituras e experiências.  
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Fonte: Site Cartography – material complementar do curso 

online Uso de Software na Pesquisa Qualitativa. 
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Multilineariade – O participante pode começar lendo de 

onde quiser, interromper sua leitura e partir para outra parte ou até 

mesmo para algo diferente. É importante disponibilizar boa parte 

do conteúdo para que o estudante possa exercer sua auto-

aprendizagem de forma livre e plural. Muitos professores e 

desenhistas instrucionais acabam limitando o percurso de 

aprendizagem quando disponibilizam linearmente o conteúdo do 

curso. 

 Muitos estudantes perdem a motivação com a linearidade 

pela qual são muitas vezes disponibilizados os textos. Entretanto é 

importante deixar claro quais são os objetivos específicos de cada 

módulo e unidade deixando o estudante navegar livremente por 

todo o ambiente. Assim, o estudante poderá navegar 

aleatoriamente por cada uma delas escolhendo um ou mais para 

desenvolver os desafios e exercitar sua autoria.  
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Objetos de aprendizagem: recursos digitais com 
intencionalidade pedagógica 

 

No cenário atual sobre recursos didáticos na educação online 

vem sendo apresentado e discutido o conceito de objetos de 

aprendizagem26. Um objeto de aprendizagem é qualquer recurso ou 

objeto digital que pode ser combinado, recombinado e reutilizável 

para fins educacionais, ou seja, textos em geral, arquivos de som, 

gráficos, vídeos, charges, animações, imagens em geral são, em 

potência, objetos de aprendizagem.  

 

Vale ressaltar que um recurso só é um objeto de 

aprendizagem se for contextualizado e utilizado com 

intencionalidade pedagógica. O que isso significa? Se utilizarmos 

aleatoriamente um recurso digital sem nenhuma orientação para a 

aprendizagem, fora do contexto da discussão do projeto de ensino-

aprendizagem, o recurso não é um objeto de aprendizagem. Na 

internet dispomos gratuitamente de uma infinidade de recursos 

digitais. Encontramos sites específicos de gifs animados, vídeos, 

filmes, músicas, animações, charges, textos científicos em 

bibliotecas virtuais, etc27. Se nos apropriarmos desses objetos 

digitais (sempre citando as fontes) utilizando-os de forma 

contextualizada em nossas aulas online ou presenciais, eles deixam 

simplesmente de ser objetos digitais para serem objetos digitais de 

aprendizagem. 

 

                                                 
26 Para saber mais acesse o site: http://www.clnet.com.br/oa/ . 
 
27 Vejamos alguns exemplos: http://www.charges.com.br; 
www.animamundi.com.br;www.protalcurtas.com.br; 
http://periodicos.capes.gov.br; http://www.novaescola.com.br; 
http://www.espacoacademico.com.br; http://www.abed.org.br; 
http://www.anped.org.br.  
 
 

http://www.clnet.com.br/oa/
http://www.charges.com.br/
http://www.animamundi.com.br/
http://www.protalcurtas.com.br/
http://64.4.36.250/cgi-bin/linkrd?_lang=BR&lah=78664e499830f654f3676bea717cb109&lat=1080531834&hm___action=http%3a%2f%2fperiodicos%2ecapes%2egov%2ebr
http://www.novaescola.com.br/ed/172_mai04/html/fala_mestre.htm
http://www.espacoacademico.com.br/rea_td.htm
http://www.abed.org.br/
http://www.anped.org.br/
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A figura a seguir utiliza a imagem ou metáfora do jogo infantil 

Lego para ilustrar o conceito de objeto de aprendizagem ou objeto 

educacional. A idéia é brincar e combinar os recursos digitais 

criando aulas com conteúdos e situações de aprendizagem. Assim, 

podemos criar nossos próprios objetos de aprendizagem ou utilizar 

o universo de informações digitais disponíveis no ciberespaço para 

fins educacionais.  

 

Fonte: Slide apresentado pela professora Liane Tauruco da 

UFRGS28.

 

Muitas vezes nos perguntamos: mas qual a novidade? Muitos 

de nós durante muito tempo procuramos levar para nossas salas de 

aula (presenciais e online) recursos como vídeos, filmes, textos 

variados e em vários formatos e gêneros para sensibilizar, 

problematizar, produzir ou avaliar a construção de conhecimentos. 

A novidade nas discussões atuais está marcada pelo potencial da 

                                                 
28 Para saber mais sobre o trabalho desenvolvido pela UFRGS acesse o 
site: http://www.cinted.ufrgs.br . 
 

http://www.cinted.ufrgs.br/
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internet e do digital, que facilita a produção, divulgação, utilização e 

armazenamento das informações29. 

 O suporte digital permite maior flexibilidade e plasticidade na 

criação e uso da informação devido ao potencial da mixagem,  

mistura de linguagens; da multimídia, mistura de mídias; e da 

interatividade. Reconhecendo o potencial da mídia digital, o MEC – 

Ministério da Educação e Cultura – criou o Programa RIVED30 para 

incentivar a produção de objetos de aprendizagem nas 

universidades brasileiras e o uso destes objetos por professores da 

escola básica. 

A interatividade é o grande desafio das equipes que produzem 

objetos de aprendizagem. Mais que criar objetos para apresentar e 

ilustrar conteúdos ou situações didáticas dinâmicas e animadas, os 

objetos de aprendizagem devem ser abertos à autoria e co-autoria 

dos aprendentes que interagem com o mesmo, construindo e 

virtualizando hipóteses variadas sobre o conhecimento em 

construção Nunes (2004)31. A simulação é uma das grandes 

potencialidades das tecnologias digitais. 

Dentre as diversas possibilidades do paradigma digital a 

simulação destaca-se por ser uma tecnologia que potencializa a 

imaginação e o pensamento. Simular usando recursos das TICs é 

fazer com que projetos digitais ou virtuais funcionem como se 

fossem projetos reais utilizando recursos concretos. A plasticidade 

promovida pelo digital permite a ampliação rápida da situação 

cognitiva de simulação própria dos seres humanos. Além disso, 

                                                 
29 Muitas são as equipes de produção que vêm pesquisando e publicizando 
suas produções. Podemos destacar os trabalhos da PUC-RJ. COUTINHO, 
Laura et al. Objetos de aprendizagem e curso na Web. ABED, 2004. 
<http://www.abed.org.br>. 
 
30 O Programa RIVED pode ser acessado no endereço: 
http://www.rived.proinfo.mec.gov.br  
 
31 César Nunes é coordenador do projeto LabVirt da USP/SP. Para 
conhecer este projeto acesse o site : www.labvirt.futuro.usp.br  

http://www.rived.proinfo.mec.gov.br/
http://www.labvirt.futuro.usp.br/
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podemos tentar várias hipóteses economizando recursos materiais e 

humanos. 

Para que possamos analisar o potencial da simulação para o 

ensino e aprendizagem em EAD, navegue pela aula32: "A simulação 

como recurso pedagógico na internet".  

Inspirada nos princípios apresentados neste capítulo 

desenvolvi, em co-autoria com outros pesquisadores, um projeto de 

pesquisa-formação que procura agregar conteúdos e situações de 

aprendizagem interativas e hipertextuais. Os objetos de 

aprendizagem foram construídos pelo grupo, desenhando nosso 

projeto de educação online. No próximo capítulo, abordo o 

paradigma epistemológico e metodológico da pesquisa-formação em 

educação online.  

                                                 

32 Preparada pelo professor Marcos Palácios da FACOM/UFBA para o Núcleo de 
Tecnologia Educacional do Programa Nacional de Informática (PROINFO) de 
Barreiras, Bahia, pode ser acessada no endereço: 
http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/palacios/aula/index.htm  

http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/palacios/aula/index.htm

