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CAPÍTULO III 

PESQUISA-FORMAÇÃO: PESQUISANDO EM EDUCAÇÃO 

ONLINE 

 

O método não precede a experiência, o 
método emerge durante a experiência e 
se apresenta ao final, talvez para uma 
nova viagem.  

Edgar Morin 
 

 

Neste capítulo apresento os princípios epistemológicos e 

metodológicos da pesquisa-formação em educação online. A 

discussão é inspirada nos trabalhos de Macedo, Morin, Ardoino, 

Barbier, Coulon, Freire, Nóvoa e Josso. 

 

O objeto que se auto-organiza 

Pesquisar como um ambiente virtual de aprendizagem pode 

se constituir como um espaço de formação exigirá dos sujeitos 

envolvidos em uma vivência de pesquisa capaz de contemplar a 

dinâmica do movimento. A formação e a prática docente na 

cibercultura estruturada pela criação e uso de um ambiente virtual 

de aprendizagem exigem dos sujeitos envolvidos uma bricolagem 

de concepções epistemológicas e metodológicas capazes de também 

se transformarem no processo. Coulou nos alerta: 

Escolher um método é escolher uma teoria. 
Como nenhuma metodologia se justifica por si 
mesma, para compreender essa escolha e o seu 
uso, é preciso aproximá-la da teoria com a qual 



 140

é compatível a até mesmo que ela por vezes 
representa. (COULON, 1995,p. 99). 

Alain Coulon tem toda razão quando afirma a necessária 

implicação entre método e teoria. A escolha do método está 

diretamente relacionada com a concepção epistemológica e 

metodológica do pesquisador e suas parcerias intelectuais. Além 

disso, o próprio objeto de estudo também é responsável por essa 

articulação de saberes, até porque o mesmo emerge e se institui na 

relação dialógica e dialética entre método/teoria/campo de 

pesquisa. 

 Em se tratando de um objeto de estudo que se institui a 

partir de um campo de pesquisa baseado no conceito de organismo 

vivo, autopoiese, que se auto-organiza a partir dos feixes de 

relações sociotécnicas estabelecidas pelos sujeitos do processo de 

aprendizagem – professores, estudantes, técnicos, aprendentes em 

geral – com o ambiente tecnológico, é fundamental vivenciar uma 

metodologia aberta às emergências, ao novo, ao possível, ao 

acontecimento.  

Compreender esse processo exigirá do pesquisador uma 

metodologia coerente com essa dinâmica, uma abordagem de 

pesquisa que o insira no processo como um sujeito implicado nessa 

emergente rede de relações. Sendo o ciberespaço um ambiente 

fecundo de comunicação e aprendizagem, novos processos e 

produtos vêm se instituindo. Novas possibilidades formativas vêm 

emergindo e conseqüentemente novas pesquisas. O ciberespaço 

torna-se efetivamente um campo vivo de pesquisa em ciências 

sociais. A educação tem sido uma área em emergência, 

principalmente no que se refere à construção de novos ambientes e 

cenários de formação e prática docente. 
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Procuramos nessa pesquisa a parceria com abordagens 

epistemológicas e metodológicas que nos ajudem a compreender o 

objeto de estudo como um fenômeno33 sociotécnico vivo, 

inquietante e mutante. A cibercultura e seus desdobramentos, 

incluindo aqui a formação de professores, não pode ser estudada e 

muito menos compreendida, como um fenômeno linear, fechado e 

mapeado por práticas simplistas e fragmentadas. O fenômeno exige 

do pesquisador escuta sensível, olhar atento a seus movimentos e 

desdobramentos, uma aprendizagem formada na ação e pela ação, 

no devir com os sujeitos culturais, compreendendo e interagindo 

com seus etnométodos, ou seja, suas estratégias de aprender e 

construir conhecimento. Segundo Morin: ”A ação escapa à vontade 

do ator político para entrar no jogo das inter-retroações, recíprocas 

do conjunto da sociedade” (MORIN, 1996, p. 298). 

 O objeto de estudo não pode ser visto como um alvo a ser 

atingido. É necessário perceber o objeto como um ente vivo, que se 

auto-organiza pela complexidade dos processos instituídos e 

instituintes onde seres humanos e objetos técnicos se implicam, se 

transformam e se afetam, produzindo assim modos de ser, de 

pensar e de viver que vêm desafiando os processos formativos 

legitimados por uma forma cartesiana, racionalista de conhecer. 

Procuraremos estudar a formação e a prática docente 

mediadas pela educação online não como objetos dados, mas como 

objetos dando-se, vivos, onde os sentidos dos sujeitos 

cognoscentes – pesquisadores e demais sujeitos da pesquisa – 

foram mapeados de forma hipertextual a partir de suas ações e 

experiências concretas, vivenciadas no cotidiano de nossas 

interações no ambiente virtual de aprendizagem, construído e 

gestado por nós. Para tanto é fundamental: 

                                                 
33 Fenômeno vem do grego fainomenon – que deriva do verbo fainestai – 
e significa o que se mostra, o que se manisfesta, o que aparece (Macedo, 
2000, p. 43). 
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procurar a comunicação entre a esfera dos 
objetos e a dos sujeitos que concebem esses 
objetos. Trata-se de estabelecer a relação entre 
ciências naturais e ciências humanas, sem as 
reduzir umas às outras (pois nem o humano se 
reduz ao biofísico, nem a ciência biofísica se 
reduz às suas condições antropossociais e 
elaboração (MORIN,1999, p. 31). 

 

 

Segundo Macedo: 

A aquisição do conhecimento depende de uma 
interpretação e esta de um ato de volição. Tais 
idéias estão no âmago das concepções de ator-
autor enquanto noções que apontam para a 
ação, para a autorização do Ser do homem” 
(...) Ao pensar no conhecimento como sendo 
uma conseqüência da subjetividade socializada 
do Ser, isto é, da tomada de consciência do 
conhecimento, já questiona-se a relação 
sujeito-objeto) (MACEDO, 2000, ps. 44-45). 

 

A pesquisa científica neste trabalho procurou agregar os 

saberes para além dos clássicos saberes científicos. A objetividade 

científica se comunicou com a subjetividade dos sujeitos tecendo 

assim uma relação comunicacional entre produto-processo-

produtor. “As inspirações não emudecem a empiria, fundam um 

certo empirismo heterodoxo, prenhe de sentidos e significados”. 

(MACEDO, 200, p. 36). Ademais, a relação entre os sujeitos é uma 

relação intersubjetiva e dialética onde conceitos e experiência 

ganham forma e se constituem em discurso. 

 

 

Como em todo processo interativo, o discurso é 
sempre compreendido por outrem, que lhe 
atribui significações. Neste veio, o discurso, ao 
dar-se à significação, o faz como uma obra, isto 
é, dentro de um tipo de codificação num 
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paradigma no qual é compreendido (MACEDO, 
2000, p. 49). 

 

É no contexto da fertilidade e da emergência do fenômeno 

que procuramos compreender e interpretar um evento da 

cibercultura – educação online – e como este pode contribuir para a 

formação e prática docente. Não é possível produzir conhecimento 

acerca desta problemática, utilizando-se apenas o repertório teórico 

já sistematizado sobre o tema, nem lançar mão apenas do 

repertório clássico da ciência moderna. Urge vivenciar, compreender 

e interpretar, estando do “lado de dentro” da manifestação do 

fenômeno, criando e recriando a empiria e a teoria. Como nos alerta 

Morin: 

o próprio progresso do conhecimento científico 
exige que o observador se inclua em sua 
observação, o que concebe em sua concepção; 
em suma, que o sujeito se reintroduza de forma 
autocrítica e auto-reflexiva em seu 
conhecimento dos objetos (MORIN, 1999, p. 30). 

 

É necessário encarnar o objeto, tornar-se membro da 

cibercultura, ir a campo para compreender de forma situada, 

criando dispositivos metodológicos que permitam que o objeto se 

desvele no contexto do campo da pesquisa. “Ademais, a construção 

do outro se dá num processo de negociação onde cultura e 

identidade cultural estão em uma contínua efervescência, como 

espaços inscritos e como história de atores sociais dentro de uma 

temporalidade” (MACEDO, 2000, p. 55). 

Colocar-se no lugar do outro – eu virtual, eu em potência, 

(Serpa, 1999) – exige do pesquisador uma escuta e um olhar 

diferenciados. Em vez de ir a campo apenas “coletar dados” e julgar 

o real a partir do referencial teórico, é preciso vivenciar o contexto 

cultural, interagir com os sujeitos e seus objetos técnicos, suas 

produções culturais, seus etnométodos. Até porque “ir a campo” na 
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cibercultura e mais especificamente em situação de formação online 

é uma grande incoerência. Em educação online é necessário estar 

no campo, construí-lo com os sujeitos, interagir com os objetos 

técnicos. “Ao se perceber o fenômeno, tem-se que há um correlato 

e que a percepção não se dá num vazio, mas em um estar-com-o-

percebido” (MACEDO, 2000, p. 47).  

Estudar o fenômeno in loco requer atenção às diversidades, aos 

discursos, às linguagens. A vida social se constitui, dentre outros 

fatores, através da linguagem. A linguagem aqui é entendida como 

toda forma de expressão. “A linguagem não é utilizada como ‘meio’. 

É reconhecida como matéria-prima” (ARDOINO, 2003, p. 93). O 

fenômeno precisa ser vivenciado, compreendido, interpretado e 

comunicado. A descrição do cotidiano da pesquisa precisa agregar a 

densidade vivida no campo da pesquisa, bem como suas 

implicações para a construção e desenvolvimento da ciência. É 

Morin que nos alerta: “A ciência não é científica. Sua realidade é 

multidimensional. Os efeitos da ciência não são simples nem para o 

melhor, nem para o pior. Eles são profundamente ambivalentes” 

(MORIN, 1999, p. 9). 

Por considerar a complexidade destas relações que Morin nos 

convida a pensar e fazer ciência com consciência. Consciência tanto 

no sentido moral (controle ético e político) quanto no sentido 

intelectual (aptidão auto-reflexiva). Para o autor: “Uma ciência 

empírica privada de reflexão e uma filosofia puramente especulativa 

são insuficientes, consciência sem ciência e ciência sem consciência 

são radicalmente mutiladas e mutilantes” (MORIN,1999, p. 11).  
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A pesquisa-formação em educação online 

 

Procuremos compreender a educação online, o uso e 

construção de ambiente virtual de aprendizagem para a formação 

de professores como um objeto que se auto-organiza na 

complexidade das redes de relações estabelecidas entre os 

participantes e o próprio espaço de formação. Neste sentido o 

objeto não pode ser analisado por um método construído a priori, 

onde o pesquisador não se implica com os sujeitos e muito menos 

com o objeto de estudo. Ademais, concordamos mais uma vez com 

Morin quando este afirma que “o método não precede a experiência, 

o método emerge durante a experiência e se apresenta ao final, 

talvez para uma nova viagem” (MORIN, 2003, p. 20). Optamos por 

uma concepção de pesquisa baseada na implicação do pesquisador 

com o campo de pesquisa, construindo juntamente com os sujeitos 

envolvidos o conhecimento e o próprio método.  

Assim optamos pelo método da pesquisa-formação inspirado 

nas abordagens de pesquisa-ação em Barbier (2002) e do conceito 

de formação abordado nos trabalhos de Freire (1998), Macedo 

(2000, 2001), Nóvoa (1995, 2002, 2004), e pesquisa-formação em 

Josso (2004).  

Para Barbier a pesquisa-ação “não é uma nova disciplina em 

Ciências Sociais, mas uma maneira filosófica de existir e de fazer 

pesquisa interdisciplinar para um pesquisador implicado” (BARBIER, 

2002, p. 85). Nós nos identificamos com esse conceito de pesquisa, 

pois nos colocamos no papel de pesquisadora ativa, envolvida e 

implicada com o processo de formação e de aprendizagem. A 

pesquisa neste caso não é um espaço para “olhar o fenômeno do 

lado de fora”, ao contrário, é um espaço de formação e auto-

formação, um espaço de implicação, onde o risco, a incerteza, a 
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desordem serão contemplados sem prejuízo do rigor do fazer 

ciência. Para Barbier (2002) o rigor científico não deve ser baseado 

nas medidas quantificáveis, mas sim nas questões em noções 

qualitativas, como por exemplo: 

• Rigor do quadro simbólico no qual a 

expressão do imaginário e o desdobramento da 

implicação vão poder se produzir; 

• Rigor da avaliação permanente da ação 

relativamente aos objetivos intermediários que se dá o 

grupo implicado para avançar em direção ao seu 

objetivo; 

• Rigor dos campos conceituais e teóricos 

cujas fronteiras são articuladas, sem ignorar suas 

zonas esmaecidas, suas incertezas; 

• Rigor da implicação dialética do 

pesquisador, desse laço entre a complexidade e a 

implicação que Jean-Louis Le Grand chama de 

“implexidade”. 

Neste sentido, todos os sujeitos do curso online são 

pesquisadores. A autoria da pesquisa é compartilhada por todos os 

participantes do projeto: professores-pesquisadores formadores e 

pesquisadores-estudantes. O ambiente virtual foi criado a partir de 

uma proposta pedagógica e de pesquisa inicial que se modificou 

ganhando novos contornos ao longo da pesquisa. Contrariando as 

noções clássicas de pesquisa, o pesquisador não é um sujeito 

neutro, não implicado, que vê os outros sujeitos como seres 

“pesquisados”. Na pesquisa-ação, todos são sujeitos, todos são 

potencialmente pesquisadores, ninguém é objeto. O objeto é a 
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relação entre os autores. Neste sentido, estamos diante do conceito 

de pesquisador coletivo de Barbier (2002). 

O pesquisador coletivo é composto por todos os sujeitos 

participantes, atores e autores da pesquisa. A participação coletiva 

é condição fundante da pesquisa-ação. Não há pesquisa-ação sem 

participação coletiva. É necessário o envolvimento pessoal 

multidimensional, que integre as dimensões do emocional, 

sensorial, imaginativo, criativo e também racional e implicado pela 

experiência. “Implicar-me consiste sempre em reconhecer 

simultaneamente que eu implico o outro e sou implicado pelo outro 

na sua situação interativa” (BARBIER, 2002, p. 101). Além das 

dimensões de cunho pessoal, cada integrante do grupo precisa 

reconhecer o outro como co-autor da pesquisa. Esta por sua vez é 

sempre um processo inacabado, um produto de final aberto. Nesta 

tese o pesquisador coletivo é o grupo-sujeito34 composto pelas 

pesquisadoras e pelos cursistas que organizaram em grupos de 

trabalhos móveis, ou seja, os grupos de trabalho foram sempre 

reestruturados a partir dos interesses investigativos de cada 

pesquisador bem como do grupo como um todo.  

A participação do pesquisador coletivo se configura no co-

gestão dialógica entre os participantes que atuam de forma 

colaborativa e cooperativa. O princípio da autonomia relativa é 

estruturante de todo processo da pesquisa. “Não se trata tão-

somente de uma pesquisa sobre a ação ou para a ação. Mas de uma 

pesquisa em ação” (BARBIER, 2002, p. 81).  

 

                                                 
34 Barbier (2002) lança mão do conceito de grupo-sujeito de Felix 
Guattari, oposto ao de grupo-objeto. 
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A complexidade 

Os estudos sobre complexidade surgem com a dificuldade de 

lidar com o conhecimento na contemporaneidade, num momento 

caracterizado por uma diversidade de crises, no campo dos modos e 

nos meios de produção, nas relações sociais, nas formas de 

construir, socializar e legitimar saberes e conhecimentos. Segundo 

Morin: 

 

O paradoxal é que essa Ciência Moderna, que 
tanto contribuiu para elucidar o cosmos, as 
estrelas, a bactéria e, enfim, tantas coisas, é 
completamente cega com respeito a si mesma e 
a seus poderes; já não sabemos para onde ela 
nos conduz (MORIN, 1996, p. 276). 

O complexo não corresponde à não-explicação e sim à 

dificuldade de explicar. É a partir deste pressuposto que Morin 

conceitua a complexidade. Um espaço/tempo complexo é aquele 

caracterizado pela incapacidade de captar todos os processos em 

curso (ações, interações, retroações) e pela existência de 

fenômenos aleatórios, fenômenos estes, que não podem ser 

determinados empiricamente agregando incerteza ao pensamento. 

A realidade torna-se cada vez mais problemática devido à 

emergência dos fenômenos histórico-culturais e da busca incessante 

pela eliminação da diversidade complexa. 

 

Tudo se fez, tudo nasceu através de encontros 
aleatórios. Devemos trabalhar com a desordem e 
a incerteza, e damo-nos conta de que trabalhar 
com a desordem e a incerteza não significa 
deixar-se submergir por elas; é, enfim, colocar à 
prova um pensamento energético que as olhe de 
frente (MORIN, 1996:277).  

Os comportamentos humanos são possíveis de previsão. 

Contudo, não estamos livres dos acasos, das emergências. 
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Toleramos as desordens. A complexidade humana (máquinas 

viventes) é marcada também pelo princípio da auto-eco-

organização. Quando a epistemologia da complexidade destaca que 

o todo pode ser mais que a soma das partes; menos que a soma 

das partes e ao mesmo tempo, mais e menos que as partes, é 

porque o mundo do conhecimento deve ser compreendido como um 

sistema e não como um objeto. Ainda assim, para MORIN (1996) “o 

próprio sistema pode ser considerado como parte de um 

polissistema e como se estivesse rodeado por um ecossistema, 

oferecendo assim a possibilidade de reconsiderá-lo em seu 

ambiente” (p. 279).  

A contradição é também elemento da complexidade. 

Parafraseando Heráclito, Edgar Morin destaca: “Viver de morte, 

morrer de vida”. No universo complexo que é o homem (máquina 

vivente), a convivência com a vida e a morte, o amor e o ódio, a 

alegria e a tristeza, gera contradições que organizam o modo de 

vida humano, que auto-eco-organizam. Assim são também os 

ambientes virtuais de aprendizagem.  

Alguns pesquisadores consideram como ambiente virtual de 

aprendizagem apenas sua infra-estrutura tecnológica, ou seja, o 

conjunto de interfaces e/ou ferramentas e conteúdos de um curso. 

Estes são apenas elementos da complexidade do objeto de estudo. 

O espaço de aprendizagem e de formação não se institui sem a 

ação dos sujeitos cognoscentes e sua partilha de sentidos. A 

educação online se auto-eco-organiza pela interatividade dos atores 

e suas interfaces tecnológicas, por exemplo: um fórum de discussão 

não se torna fórum sem a partilha de sentidos e os discursos dos 

seus interlocutores. 
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A multirreferencialidade 

Dentre as diversas críticas à produção, socialização e 

legitimação de saberes e conhecimentos na atualidade podemos 

destacar a ciência como mais uma referência e não como mais uma 

grande narrativa. “A exuberância, a abundância, a riqueza das 

práticas sociais proíbem concretamente sua análise clássica por 

meio da decomposição-redução”. (ARDOINO, 1998, p. 26).  

Ademais, os próprios acontecimentos científicos12 ao longo 

da história da ciência permitem que iniciemos não só uma discussão 

sobre a necessidade de construção de uma nova ciência, “ciência 

transdisciplinar”, como nos alerta Morin, mas, sobretudo a 

possibilidade de legitimar outras referências e/ou saberes e 

conhecimentos. Tal preocupação vem ganhando destaque devido às 

diversas mutações sociotécnicas vividas neste novo século. Nesse 

contexto, podemos lançar mão de mais uma abordagem 

epistemológica e metodológica, a multirreferencialidade. 

O conceito de multirreferencialidade é pertinente para 

contemplar nos espaços de aprendizagem uma “leitura plural de 

seus objetos (práticos ou teóricos), sob diferentes pontos de vista, 

que implicam tanto visões específicas quanto linguagens 

apropriadas às descrições exigidas, em função de sistemas de 

referenciais distintos, considerados, reconhecidos explicitamente 

                                                 
12 “Por um lado, as potencialidades da tradução tecnológica dos 
conhecimentos acumulados fazem-nos crer no limiar de uma sociedade de 
comunicação e interactiva libertada das carências e inseguranças que 
ainda hoje compõem os dias de muitos de nós: o século XXI a começar 
antes de começar. Por outro lado, uma reflexão cada vez mais 
aprofundada sobre os limites do rigor científico ecológico ou da guerra 
nuclear faz-nos temer que o século XXI termine antes de começar”. 
(SANTOS, 1997, p. 6). 
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como não redutíveis uns aos outros, ou seja, heterogêneos” 

(ARDOINO, 1998, p. 24).  

A multirreferencialidade, como um novo paradigma, torna-

se hoje grande desafio. Desafio que precisa ser vivido e gestado, 

principalmente pelos espaços formais de aprendizagem que ainda 

são norteados pelos princípios e práticas de uma ciência moderna. 

Por outro lado, diferentes parcelas da sociedade vêm criando novas 

possibilidades de educação e de formação inicial e continuada. 

A emergência de atividades (presenciais e/ou a distância, 

estruturadas por dispositivos comunicacionais diversos), cursos 

(livres, supletivos, de qualificação profissional), atividades culturais 

diversas, artísticas, religiosas, esportivas, comunitárias começam a 

ganhar neste novo tempo uma relevância social bastante fecunda. 

Tal acontecimento vem promovendo a legitimação de novos espaços 

de aprendizagem, que tentam “fugir do reducionismo que separa os 

ambientes de produção e os de aprendizagem (...), espaços que 

articulam, intencionalmente, processos de aprendizagem e de 

trabalho” (BURNHAM, 2000, p. 299).  

Os sujeitos que vivem e interagem nos espaços 

multirreferenciais de aprendizagem expressam na escola 

insatisfações profundas, pondo em xeque o currículo fragmentado, 

legitimando inclusive espaços diversos, que há bem pouco tempo 

não gozavam do status de espaços de aprendizagem – através da 

autoria dos saberes construídos pela itinerância dos processos. É 

pela necessidade de legitimar tais saberes e também competências 

que diversos espaços de trabalho estão certificando os sujeitos pelo 

reconhecimento do saber fazer – competência – independentemente 

de uma suposta formação institucional específica, como por 

exemplo, as experiências “formais” de formação inicial. 
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Para que a diversidade de linguagens, produções e 

experiências de vida sejam de fato contempladas de forma 

multirrefencializada, nos e pelos espaços de aprendizagem, os 

saberes precisam ganhar visibilidade e mobilidade coletiva, ou seja, 

os sujeitos do conhecimento precisam ter sua alteridade 

reconhecida, sentindo-se implicados numa produção coletiva, 

dinâmica e interativa que rompa com os limites do tempo e do 

espaço geográfico. Para tanto as novas tecnologias digitais poderão 

estruturar novas práticas curriculares e pedagógicas. 

 
A emergência das noções subsunçoras 

 

Pesquisar é antes de tudo inquietar-se, é questionar a 

realidade procurando respostas sempre temporárias, pois no 

contato com as mesmas, novas inquietações engendram-se 

levando-nos a uma busca incessante de novas respostas e 

explicações. Nesse processo, o pesquisador busca em princípio 

parcerias intelectuais e teóricas colocando a teoria num lugar de 

destaque. Contudo, o objeto só se desvela na interface entre o 

referencial teórico e o campo de pesquisa. 

Nas tradições mais clássicas de pesquisa, é comum apoiar-se 

no referencial teórico para compreender o campo de pesquisa, como 

se este só tivesse importância ao legitimar ou não o referencial 

teórico adotado. Essa tradição não contempla nossa necessidade e 

não nos ajudará na compreensão e desnudamento do nosso objeto 

de pesquisa. 

O campo de pesquisa é aqui entendido como espaço fundante 

e seminal, dele emergirão as falas autorizadas dos sujeitos, que 

juntamente com o referencial teórico engendrarão a autoria do 

professor-pesquisador na construção do processo-produto da 

pesquisa acadêmica. 
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A autoria do pesquisador se constitui no diálogo sistematizado 

no formato dissertativo, produto de final aberto, entre a teoria e a 

prática da empiria. A realidade da pesquisa, bem como seu 

processo e resultado, é um retrato da subjetividade do pesquisador 

e a interpretação objetiva do diálogo deste pesquisador com a 

teoria e a empiria. Para Macedo: 

À medida que a leitura interpretativa dos 
“dados” se dá – às vezes por várias 
oportunidades – aparecem significados e 
acontecimentos, recorrências, índices 
representativos de fatos observados, 
contradições profundas, relações estruturadas, 
ambigüidades marcantes (MACEDO, 2000, p. 
204). 

Nesse complexo jogo surgem, estabelecem e se atualizam as 

noções subsunçoras. As noções subsunçoras são as categorias 

analíticas, frutos da análise e interpretação dialógica entre empiria e 

teoria num processo de aprendizagem significativa. Para Ausubel 

(apud MOREIRA, 1982), a aprendizagem significativa é um processo 

dinâmico em que uma nova informação ancora-se em conceitos 

relevantes preexistentes na estrutura cognitiva – estrutura 

hierárquica de conceitos que são abstrações da experiência dos 

indivíduos – do sujeito aprendente que se atualiza sempre que um 

novo conceito é significado.  

Numa realidade de pesquisa acadêmica as noções 

subsunçoras são sempre atualizadas quando o pesquisador acessa 

uma nova informação seja pelo contato teórico e/ou empírico. O 

estabelecimento consciente e criativo das noções subsunçoras exige 

do pesquisador a mobilização de competências teórico-analíticas e 

hermenêuticas, implicando operações cognitivas como:  

• Distinção do fenômeno em elementos significativos; 

exame minucioso destes elementos;  
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• Codificação dos elementos examinados; 

• Reagrupamento dos elementos por noções subsunçoras; 

sistematização textual do conjunto; 

• Produção de uma meta-análise ou uma nova 

interpretação do fenômeno estudado; estabelecimento 

de relações e/ou conexões entre as noções subsunçoras 

e seus elementos (MACEDO, 2000, p. 204). 

As noções subsunçoras sofrem um processo dinâmico e 

evolutivo ao longo do desenvolvimento da pesquisa acadêmica. 

Geralmente, tudo começa a partir do estabelecimento do 

anteprojeto de pesquisa, que na maior parte das vezes é fruto de 

experiências anteriores agregadas a constantes inquietações 

teórico-práticas, evoluindo sempre que o pesquisador interage com 

novas informações, advindas tanto da revisão da literatura quanto 

das relações e implicações estabelecidas com os sujeitos e os 

dispositivos da pesquisa de campo.  

 

Ao nos defrontarmos com a realidade, temos 
que compreender que esta não cabe num 
conceito, é preciso construir um certo 
distanciamento teórico, a fim de edificarmos, 
durante as observações, uma disponibilidade 
face aos acontecimentos em curso. Ao concluir a 
coleta de informações, as inspirações teóricas 
são retomadas fazendo-as trabalhar criticamente 
no âmbito das interpretações saídas do estudo 
concreto. Neste encontro, tensionado pelos 
saberes já sistematizados e “dados” vivos da 
realidade, nasce um conhecimento que se quer 
sempre enriquecido pelo ato reflexivo de 
questionar, de manter-se curioso (MACEDO, 
2000, p. 206-207). 

É preciso então, utilizar estratégias e dispositivos que possam 

não só acompanhar a dinâmica e evolução dos conceitos 

subsunçores e da própria aprendizagem significativa do 
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pesquisador, bem como desenvolver meios e dispositivos que 

potencializem o processo de aquisição e atualização dos mesmos. 

Neste sentido a prática da cartografia cognitiva pode se constituir 

numa importante interface. 

Potencializando a cartografia cognitiva com o uso de 
software 

 

Os conceitos subsunçores são amplamente potencializados 

quando o pesquisador procura de forma estratégica a interface 

entre os saberes tácitos e os explícitos, ou seja: procurar 

externalizar os conceitos das suas redes neurais para sua expressão 

fora da mente. Este processo pode se dar na produção de um texto, 

uma obra de arte ou científica, enfim em várias linguagens e formas 

de expressão. Contudo, os estudos da cartografia cognitiva vêm 

demonstrando que quanto mais conseguirmos nos expressar com 

formas que se aproximam das nossas estruturas cognitivas, mais 

visível torna-se o processo de construção do conhecimento e, neste 

sentido, mais e melhores formas de ressignificar a aprendizagem e 

as noções subsunçoras.  

O pensamento é construído por redes e associações. 

Produzimos novos saberes em rede hipertextual, não pensamos 

linearmente. Um novo saber se conecta com um saber já construído 

podendo ser atualizado e até mesmo refutado. Tudo depende da 

nossa produção de sentidos, de como significamos, de como 

fazemos ciência. Conforme nos alerta Morin: 

O conhecimento não é uma coisa pura, 
indpendente de seus instrumentos e não só de 
suas ferramentas mentais, mas também de seus 
instrumentos mentais que são os conceitos; a 
teoria científica é uma atividade organizadora da 
mente, também o diálogo com o mundo dos 
fenômenos. Isso quer dizer que é preciso 
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conceber a teoria científica como uma 
construção. (MORIN, 1999, p. 44). 

Assim sendo, o uso de mapas conceituais se constitui como 

um dispositivo fecundo para novas aprendizagens. A expressão da 

rede de pensamento – cartografia cognitiva – pode ser 

externalizada / internalizada / externalizada num movimento 

dinâmico como um “retrato hipertextual” da mente a partir dos 

mapas conceituais.  

Vejamos a seguir o mapa conceitual criado por Okada (2004). 

 

Fonte: curso online Uso de software na pesquisa qualitativa. 



 



Os mapas conceituais são diagramas que indicam relações, 

conexões ou associações entre os conceitos. A organização dos 

mapas conceituais dependerá única e exclusivamente do 

pensamento do pesquisador, de como ele vem estruturando suas 

idéias a partir da sua interação com seu objeto de estudo, seja no 

campo teórico, no campo empírico ou na sua interface. Para 

confeccionar um mapa conceitual que expresse a cartografia 

cognitiva do pesquisar é necessário o uso de interfaces sejam elas 

atômicas (lápis e papel) ou digitais (softwares). 

O uso de software potencializa a construção dos mapas 

conceituais pelas flexibilidade e plasticidade próprias das 

tecnologias digitais. Com apenas alguns cliques na tela do 

computador e a seleção de alguns comandos de formatação e 

arquivamento dos dados. Como elaborar mapas conceituais? O 

assunto principal é registrado na tela, dentro de um retângulo 

através de um conceito claro e significativo. Logo em seguida e 

abaixo, os conceitos que têm relação direta com o tema inicial são 

anotados em retângulos inferiores e setas descritivas são 

estabelecidas entre os elementos. Os conceitos mais específicos, 

são estabelecidos sempre abaixo e a estrutura vai se ramificando 

como uma árvore. Os conceitos subjacentes podem ser definidos 

nas laterais em paralelo. Novas setas podem surgir, e algumas 

imagens podem acompanhar as palavras. As cores ficam a critério 

do cartógrafo.  

Nos mapas conceituais alguns aspectos são importantes:  

• Escolher o tema a ser abordado e definir o objetivo 

principal a ser perseguido; 

• Registrar os conceitos iniciais e definir uma seqüência 

hierarquizada; 
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• Identificar as conexões entre os elementos através de 

linhas: a) indicar o propósito da conexão registrando na 

linha o propósito da ligação; b) pesquisar o significado 

das palavras-chave para selecioná-las de modo mais 

claro e preciso conforme o assunto abordado; c) 

permitir sessões de feedback, de modo que através de 

outras opiniões seja possível rever seus conceitos, e 

avaliar o instrumento utilizado, de modo a enfatizar 

sempre os pontos mais relevantes do assunto.  

Aprendizagem implica modificações na estrutura cognitiva e 

não apenas acréscimos. Para uma aprendizagem significativa é 

importante considerar: 

• Conceitos registrados nos diversos níveis devem 

representar o contexto abordado;  

• A organização hierárquica facilita a apreensão dos 

conceitos; novas idéias e conceitos devem ser 

"potencialmente significativos" para o aluno;  

• Ao estabelecer conexões entre os novos conceitos e os 

já existentes, as estruturas cognitivas poderão 

apreender com mais facilidade e relembrar o significado 

com mais clareza.  

 

 

 

 



 

Mapa conceitual criado pela autora  



 O exercício de mapear permite que o pesquisador possa 

visualizar sua cartografia cognitiva, facilitando a construção do 

conhecimento em todo o processo da pesquisa. O mapeamento 

hipertextual permitiu ver o objeto da cibercultura e a formação de 

professores não como um fato puro e simplesmente registrado num 

manual ou receituário calcados em uma só verdade, sistematizada 

apenas por conceitos e discursos desconectados da práxis. É preciso 

reconhecer os sujeitos da pesquisa como seres de práxis. Ser de 

práxis é aquele que “além de pensar o mundo e o mundo dos 

homens, imagina-se também parte indestacável destes mundos; 

age sobre eles e com eles, por conseguinte, o seu saber e o seu 

fazer remetem-lhe para dentro de uma cultura científica e humana 

ao mesmo tempo” (MACEDO, 2000, p. 38).  

 Vários são os softwares disponíveis no ciberespaço. Nesta 

pesquisa utilizamos os softwares Cmap e Nestor. Vejamos: 

 1– O Cmap Tools (http://www.uwf.com) foi desenvolvido pelo 

IHMC– University of West Florida, sob a supervisão do Dr. Alberto J. 

Cañas. É um software de download gratuito que permite construir, 

navegar, compartilhar mapas conceituais de forma individual ou 

colaborativa. Ao clicar na tela, surgem retângulos e os conceitos 

podem ser registrados e depois interligados por linhas. Estas 

conexões podem ser explicitadas com uma descrição da relação. 

Nos mapas podem ser inseridos links para texto, figuras, vídeos, 

sons, vídeos e URLs, e também apontar para outros mapas que 

possuam alguma relação entre os conceitos. 

No CMap a organização dos mapas é agrupada por projetos 

que poderão conter vários mapas armazenados em servidores, 

locais ou distribuídos, que são conectados através da web para 

possibilitar seu compartilhamento. Os mapas podem ser salvos nos 

formatos html e JavaScript.  
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2– O Nestor Web Cartograher 

(http://www.gate.cnrs.fr/~zeiliger/nestor/nestor.htm) é um 

software desenvolvido no Centro de Pesquisa Nacional Científica em 

Lyon-França por Romain Zeiliger. Sua instalação também pode ser 

feita através de download gratuito. Com o Nestor é possível 

elaborar mapas conceituais, mapas da mente, mapas web. 

 

 
A pesquisa e a prática pedagógica como dispositivos 
de formação docente 
 
 

Não é nova no meio acadêmico a idéia de conceber a prática 

docente como prática de pesquisa. Vários são os trabalhos que 

anunciaram e vêm anunciando que ensinar é muito mais que 

transmitir informações sistematizadas ou arquitetar situações 

instrucionais que orientem processos de ensino e aprendizagem. 

Freire (1996) já afirmava que ensinar é ser epistemologicamente 

curioso, isso implica a construção ou participação da construção do 

conhecimento do objeto. 

Neste sentido, o professor-pesquisador é sobretudo aquele 

que aprende enquanto ensina e que ensina enquanto aprende. Ser 

epistemologicamente curioso implica a capacidade de aprender, “de 

que decorre a de ensinar, sugere ou, mais do que isso implica a 

nossa habilidade de aprender a substantividade do objeto 

apreendido”. Aprender é “construir, reconstruir, constatar para 

mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do 

espírito” (FREIRE, 1996, p. 77). 

Assumimos nessa pesquisa o papel de pesquisadora-

aprendente. Assim o pesquisador não é apenas quem constata o 

que ocorre, mas também intervém como sujeito de ocorrências. Ser 

sujeito de ocorrências no contexto de pesquisa e prática pedagógica 
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implica conceber a pesquisa-formação como processo de produção 

de conhecimentos sobre problemas vividos pelo sujeito em sua ação 

docente. A pesquisa-formação contempla a possibilidade da 

mudança das práticas, bem como dos sujeitos em formação. Assim, 

“a pessoa é, simultaneamente, objeto e sujeito da formação”. 

(NÓVOA, 2004, p. 15). 

Neste veio, a coletividade também é o sujeito de ocorrências. 

Assim todo o conjunto de conteúdos e estratégias da e na ação 

docente deve emergir a partir dos problemas, temas e necessidades 

de todos os sujeitos pesquisadores. A pesquisa-formação não 

dicotomiza a ação de conhecer da ação de atuar, própria das 

pesquisas ditas “aplicadas”. O pesquisador é coletivo, não se limita 

a aplicar saberes existentes, as estratégias de aprendizagem e os 

saberes emergem da troca e da partilha de sentidos de todos os 

envolvidos. 

 

Conceber a pesquisa e a prática docente em educação online 

como estratégia e não apenas como programa nos mostra que é 

possível não subutilizar o potencial das tecnologias digitais mais 

especificamente o potencial dos ambientes virtuais de 

aprendizagem. Já constatamos em outras pesquisas que o uso de 

tecnologias e interfaces digitais potencializa o diálogo, a autoria 

coletiva e apartilha de sentidos em múltiplas linguagens e mídias. 

Entretanto, constatamos também que se essas tecnologias forem 

utilizadas num contexto de pesquisa e práticas docentes 

transmissoras, baseadas no modelo comunicacional da cultura e das 

mídias de massa, pouca ou quase nenhuma mudança ocorrerá em 

termos de educação, comunicação e conseqüentemente de 

aprendizagem (Santos, 2002). 

Neste sentido, a pesquisa e prática docente em educação 

online deve partir da concepção de estratégia e não apenas de 

programa. O conceito que adotamos concebe a estratégia como a 
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“arte de utilizar as informações que aparecem na ação, de integrá-

las, de formular esquemas de ação e de estar apto para reunir o 

máximo de certezas para enfrentar a incerteza” (MORIN, 1999, p. 

192). 

Conceber a pesquisa e a prática docente como estratégia vai 

de encontro ao conceito de programa e/ou desenho instrucional 

muito utilizado em projetos de tecnologia educacional. No cenário 

das práticas e projetos de EaD, nas diversas gerações em que a 

educação online está em emergência, o conceito de desenho 

instrucional vem sendo bastante empregado, questionado e 

ressignificado.  

Uma prática pedagógica baseada no conceito de programa se 

caracteriza pela seqüencialização, normalmente linear, de todo o 

processo de ensino-aprendizagem. O ensino é concebido como 

trajetória e não como itinerância. Na trajetória os aprendentes são 

guiados por instruções e aulas predeterminadas que compõem 

conseqüentemente um conjunto de módulos, e estes o curso como 

um todo. O ensino como itinerância é arquitetado no movimento 

complexo da formação coletiva a partir do contexto sociotécnico e 

cultural dos sujeitos bem como das suas mediações e estratégias 

cognitivas. Foi pela opção de prática pedagógica como itinerância 

estratégica que nossa pesquisa-formação em educação online tem 

se constituído como espaço de formação docente.   

 Vejamos a seguir o quadro sinóptico: 
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Diferenças entre programa e estratégia 
 

MÉTODO 
PROGRAMA ESTRATÉGIA 

Organização predeterminada da 
ação; 

Encontra recursos, faz 
contornos, realiza investimentos 
e desvios; 

Necessita de condições estáveis 
– repetição do mesmo no 
mesmo, dose fraca e superficial 
de risco e de obstáculos; 

Necessita da instabilidade – 
aberta, evolutiva, enfrenta o 
improviso, o novo, situações 
aleatórias, utiliza o risco, o 
obstáculo, a diversidade; 

Tolera dose fraca e superficial de 
erros;  

Tira proveito e necessita de seus 
erros, para a concorrência, 
iniciativa, decisão e reflexão; 

Ignora o contexto; Depende do contexto. Não existe 
um método fora das condições 
em que se encontra o sujeito; 

Ciência clássica Arte e Ciência 
Busca acabamento eficaz e 
eficiente dos processos. 

Tensão entre o inacabamento e 
a síntese da última interpretação 
possível. 

Quadro criado pela autora a partir de Morin, Ciurana e Motta 
(2003). 

 

É a partir dessa inspiração metodológica e epistemológica que 

nossa pesquisa-formação em educação online foi desenvolvida. 

Assim, procuramos criar um dispositivo de pesquisa e prática 

pedagógica em que os sujeitos envolvidos pudessem partilhar 

saberes de forma complexa e multirreferencial. Nessa rede de 

relações, autorias variadas emergiram da interface 

teoria/prática/tecnologias digitais. 



 166

O campo de pesquisa no ciberespaço: criando e 
gestando o dispositivo de pesquisa-formação e 
prática docente em educação online 

 

Como se dá o processo formativo em educação online? Um 

ambiente virtual de aprendizagem no ciberespaço poderá se 

constituir em um espaço de formação? Como agregar pesquisadores 

implicados em uma pesquisa coletiva? 

Como refletir acerca dessas questões não seria possível fora 

de um contexto concreto de formação, foi necessário criar um 

dispositivo capaz de fazer emergir um campo de pesquisa que 

agregasse cenários de aprendizagem e de formação. O conceito 

tratado aqui é inspirado em Ardoino, que entende o dispositivo 

como “uma organização de meios materiais e/ou intelectuais, 

fazendo parte de uma estratégia de conhecimento de um objeto” 

(ARDOINO, 2003, p. 80). 

Neste sentido, surge a idéia coletiva de criar e professorar um 

curso online, onde os pesquisadores envolvidos pudessem discutir 

suas inquietações acadêmicas num espaço que abrigasse vários 

pesquisadores geograficamente dispersos, mas que a partir do 

conceito de educação online pudessem construir e socializar saberes 

e conhecimentos a partir da mediação pedagógica estruturada por 

tecnologias digitais, mais especificamente pelo ambiente virtual de 

aprendizagem, AVA. 

O AVA foi então criado como dispositivo para fazer emergir 

um campo de pesquisa que, a princípio, configurou-se no cenário de 

duas pesquisas de doutoramento. A primeira, pela UFBA, fruto 

dessa reflexão, procurou verificar como a educação online, o uso e 

construção de ambiente virtual de aprendizagem pode se constituir 

como uma espaço de pesquisa e formação. A segunda, pela PUC-
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SP, procurou investigar como a cartografia e uso de softwares de 

mapeamento poderiam contribuir na investigação acadêmica. A 

idéia de criar um dispositivo coletivo36 se justificou pelo desafio de 

produzir conhecimento de forma coletiva e interinstitucional, atitude 

pouco vivenciada nos meios acadêmicos e educacionais. 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Nosso encontro ocorreu na PUC-SP no início de nossas pesquisas de 
Mestrado. Edméa (mea2@uol.com.br) fazia pesquisa de campo sobre 
ambientes virtuais de aprendizagem no Programa de Comunicação e 
Semiótica. O projeto foi orientado pelo Prof. Dr. Nelson Pretto 
coordenador do GEC/UFBA, Grupo de Pesquisa em Educação e 
Comunicação. Alexandra (coopan@uol.com.br) investigava o software 
Nestor Web Cartographer no Programa de Educação: Currículo. O projeto 
foi orientado pelo Prof. Dra. Maria Cândida Moraes. 

Após um semestre letivo de muita discussão em 2000, continuamos 
interagindo pelo ciberespaço, com alguns encontros presenciais tendo 
como cenários o sol de Salvador e o frio de São Paulo. Após dois anos, 
refletindo sobre nossos trabalhos, estudos de casos, teorias e práticas, 
concluímos nossas pesquisas. Em 2002, defendemos nossas dissertações 
e iniciamos os nossos projetos de doutorado. Atualmente, Alexandra 
investiga o uso de mapas em projetos acadêmicos e Edméa investiga 
como a cibercultura, a educação online e a pesquisa-formação  podem 
contribuir para a formação do docente-pesquisador. 

 

Esta pesquisa atualmente integra as pesquisas do grupo de pesquisa 
FORMACCE, coordenado pelo Prof. Dr. Roberto Sidney Macedo, orientador 
do projeto de tese. Nesse turbilhão de idéias, resolvemos unir nossas 
investigações numa pesquisa-formação, o que nos levou a ministrar 
juntas o curso online sobre Uso de Software da Pesquisa Qualitativa, que 
pode ser acessado pela URL: www.cogeae.pucsp.br. Nossas produções 
são “obras abertas” e um convite para novas inteligências coletivas. 
Exemplos de nossas mediações podem ser verificados também nas URLs: 
www.projeto.org.br/cartografia e www.projeto.org.br/emapbooks . 

 

mailto:mea2@uol.com.br
mailto:coopan@uol.com.br
http://www.cogeae.pucsp.br/
http://www.projeto.org.br/cartografia
http://www.projeto.org.br/emapbooks
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Como a educação online 
pode contribuir para a 

formação de docentes e 
pesquisadores na 

cibercultura? 

Como a cartografia 
cognitiva pode contribuir 

na investigação 
acadêmica? 

Edméa Santos 
Doutoranda: UFBA 
E-mail: mea2@uol.com.br 
Orientador: Roberto Macedo 

Alexandra Okada 
Doutoranda: PUC-SP 
E-mail: coopan@uol.com.br  
Orientador: Fernando Almeida 

 

 
 

Inspiradas pela complexidade que procura tecer junto e não 

de forma simplificada procuramos desenvolver um método de 

pesquisa e prática docente que articulasse sempre nossos projetos 

prévios com as emergências do processo. Concordamos com Morin, 

quando afirma que: 

  

O método é uma estratégia do sujeito que 
também se apóia sem segmentos programados 
que são revistos em função da dialógica entre 
essas estratégias e o próprio caminhar. O 
método é simultaneamente programa e 
estratégia e, por retração de seus resultados, 
pode modificar o programa; portanto o método 
aprende (MORIN, 2003, p. 28).  
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Assim como o método aprende, todos os sujeitos envolvidos 

também o fazem. Um curso online concebido como estratégia 

itinerante se modifica tanto por conta das histórias e itinerâncias de 

vida dos sujeitos envolvidos como pelos seus conteúdos teóricos, 

metodológicos e tecnológicos previamente planejados pelos 

docentes.  
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CAPÍTULO IV 

 

PRÁTICA DOCENTE: O PROGRAMA ABERTO ÀS ESTRATÉGIAS 

 

 

Ensinar exige pesquisa: não há ensino sem 
pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 
que-fazeres se encontram um no corpo do 
outro. Enquanto ensino continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago (...). 
Pesquiso para conhecer o que ainda não 
conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade. 
 

Paulo Freire 
 

Neste capítulo, trago a análise dos dados no contexto da 

prática docente engendrada a partir da criação coletiva de um AVA 

– ambiente virtual de aprendizagem. Procuro descrever densamente 

o processo e desenvolvimento da pesquisa-formação como prática 

docente em educação online. Esta prática é apresentada a partir do 

conceito de estratégia (Morin, 1999) que procurou articular 

recursivamente a idéia de projeto interativo-hipertextual e a 

promoção de um dispositivo de pesquisa-formação a partir do uso 

de interfaces comunicacionais e gêneros textuais.  

Em pesquisa-formação o dispositivo de pesquisa e prática 

docente vai se constituindo no processo a partir da autoria do 

pesquisador-coletivo. Contudo, devemos partir de uma 

intencionalidade pedagógica que vai se auto-organizando como nos 

sugere Edgar Morin. De onde partimos? Por onde devemos 

começar? Estas questões nos mobilizaram na construção da 

proposta do projeto pedagógico para nosso curso online. 

Sendo nosso dispositivo um curso online procuramos agregar 

a não-linearidade dos processos. Portanto, não trataremos aqui de 

elencar linearmente (1– faça isso, 2 – faça aquilo, 3...) os passos de 
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um projeto pedagógico como comumente nos orientávamos pelos 

clássicos manuais didáticos. Todos os elementos de um 

planejamento educacional são vivos e se articulam entre si. 

 Muitas vezes um planejamento começa por uma inquietação de 

pesquisa ou problema; outras, por nos depararmos com um recurso 

didático interessante e daí já surgem idéias de como usá-los em 

nossas atividades docentes. Enfim, o planejamento poderá começar 

por qualquer nó da rede. Vejamos a seguir o mapa do planejamento 

que inspirou a arquitetura do nosso dispositivo de pesquisa e 

prática pedagógica, visto como um hipertexto que se auto-organiza 

a partir na nossa ação criadora. Na rede tudo interage com tudo.  
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Projeto Pedagógico em rede 

 

 

Mapa elaborado pela autora 

 



Como elaborar um projeto para educação online? O 
problema da pesquisa 
  

Na perspectiva de uma pedagogia significativa, principalmente 

baseada na idéia de projeto pedagógico, não devemos criar um 

curso baseado em respostas já prontas e encadeado linearmente 

como se costumava fazer em práticas pedagógicas “bancárias”. Se 

todo o curso já for encadeado dessa maneira não sobrará espaço 

para a dúvida e a construção colaborativa do conhecimento. 

Em vez apenas da “pedagogia da resposta”, devemos mediar 

também a “pedagogia da pergunta”, ou seja, devemos, juntamente 

com os pesquisadores envolvidos, elaborar um projeto de 

aprendizagem baseado na concepção de que ensino também é 

investigação e não apenas transmissão de informação. Mas como 

pôr essa idéia em prática? É importante que o projeto seja norteado 

por problemas encarnados, de cunho existêncial, ou seja, uma 

questão ou questões norteadas que instiguem os sujeitos do 

processo à busca e à construção do conhecimento e da sua própria 

formação. 
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Todo problema deve partir da necessidade do grupo. O nosso 

curso online foi norteado inicialmente por duas questões centrais. 

Os pesquisadores que se inscreveram e se colocaram à disposição 

para a partilha de sentidos se identificaram com os problemas das 

pesquisadoras-formadoras. Nosso papel na docência online é 

provocar e mediar a construção do conhecimento e não transmitir 

respostas prontas em forma de instrução. 
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Projeto: do desenho instrucional ao desenho 
educacional  
 

Se percorrermos todo o mapa do planejamento, refletindo e 

sistematizando cada conceito a partir da nossa realidade 

educacional, estaremos fazendo na prática um desenho 

instrucional37. O termo não é novo, mas ressurge com força total no 

atual contexto da EAD e mais especificamente da educação online. 

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 (AVA). É 

importante não reduzirmos o termo “educação” ao termo 

“instrução”. Blikstein e Zuffo (2003) nos alertam: “A profissão da 

moda é o design instrucional. Ora, sabemos da semiótica que a 

forma com que nomeamos as coisas não é gratuita. Se já 

começamos assumindo que estamos falando de ‘instrução’, alguma 

coisa está errada.” 

 

De onde vem o conceito de desenho instrucional? 

Historicamente o conceito de desenho instrucional vem 

acompanhando a evolução das teorias educacionais, inspiradas pela 

Psicologia da Aprendizagem e em seus contextos sociotécnicos. 

Vejamos o quadro trazido por Filatro (2004, p. 73): 

                                                 
37 Neste trabalho, optamos pela expressão “desenho educacional” por 
entendermos que um projeto de educação não pode se reduzir ao conceito 
de instrução. 
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Influências sobre o design instrucional a partir da década de 1960 

Período 1960-1975 1976-1988 1988-atualmente 

Teoria da 

instrução 

Comportamentalista Movendo-se em 

direção ao 

cognitivismo 

Seguindo a corrente em 

direção ao 

construtivismo 

Ênfase Comportamento 

observável 

Processamento 

interno 

Construção individual e 

coletiva de 

conhecimento 

Paradigma 

Psicológico 

Psicologia 

comportamental 

Psicologia do 

processamento 

da informação 

Construção do 

conhecimento/mediação 

social 

Status do 

design 

instrucional 

Emergente Engajado no 

desenvolvimento 

de teorias e 

modelos 

Engajado na redefinição 

Fonte primária: G. Brent Wilson & Peggy Cole, “Cognitive Teaching 
Models”, em David. H. Johansen (org.), Handbook of Research in 
Instructional Technology (New York: Scholastic Press, 1996). 
 

Entendemos por desenho educacional todo projeto de 

planejamento, acompanhamento e avaliação de situações variadas 

de aprendizagem. O desenho educacional envolve desde os 

aspectos filosóficos aos metodológicos de um percurso de 

aprendizagem seja do projeto pedagógico mais amplo até a 

arquitetura de cada aula ou atividade específica. Acreditamos que 

um desenho instrucional deve ser capaz de: 
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• Apoiar e orientar a mobilização de múltiplas competências 

cognitivas, habilidades e atitudes, oferecendo-lhes situações 

pelas quais possam construir o conhecimento; 

• Criar processos e materiais didáticos que procurem atingir os 

objetivos de aprendizagem; 

• Articular cada material com os demais de um conjunto, de 

maneira a evitar uma proposta de aprendizagem fragmentada 

e descontextualizada; 

• Otimizar o acesso à informação a partir de diferentes meios e 

recursos tecnológicos e midiáticos permitindo que o grupo-

sujeito ressignifique a informação construindo o 

conhecimento.  

Inspirado nesses objetivos, nosso dispositivo de pesquisa e 

prática docente se constituiu pela recursividade de duas dimensões 

fundantes: 

• A prática pedagógica interativa e hipertextual na 

pesquisa-formação; 

• A infra-estrutura comunicacional como interfaces 

e dispositivos de pesquisa-formação. 
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A prática pedagógica interativa e hipertextual na 
pesquisa-formação 
 

A metodologia do curso privilegiou a construção coletiva de 

conhecimentos partindo do tema de interesse do participante, 

priorizando a interação entre todos, acesso ao material de apoio e 

leituras, troca de informações, discussão e reflexão em grupo e 

individual. A dinâmica foi organizada em dois encontros presenciais 

e encontros online, com debates e reflexões, atividades e estudos 

de casos, organizados em: 

 a) 24 horas de atividades remotas, correspondentes a oito 

semanas com aulas de três horas, com problematizações e desafios, 

construções e análises de mapas, com a respectiva mediação, 

discussões e debates sobre pesquisa qualitativa com alguns 

professores especialistas;  

 b) 6 horas em dois encontros presenciais de 3 horas cada. A 

navegação e interatividade no ambiente foram anunciadas na 

agenda do próprio ambiente, com mapas para orientação criados ao 

longo do processo a partir do mapeamento das itinerâncias dos 

pesquisadores envolvidos. 

Cada participante trabalhou com a sua temática de interesse, 

com o seu projeto de pesquisa, aproveitando durante cada módulo 

para aprofundar seu contexto investigativo. Desse modo, tivemos 

atividades individuais e em grupo para discutir e aprofundar 

conceitos sobre mapeamento e a utilização dos softwares Cmap e 

Nestor, articulação das informações e análises, interpretação dos 

mapas para desenvolvimento de um paper. No final do curso, os 

participantes apresentaram as suas produções científicas (mapa e 

paper) que foram publicadas na URL www.projeto.org.br/emapbook 

e na Comunidade Nestor, no CNRS em Lyon. As atividades 

http://www.projeto.org.br/emapbook
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privilegiaram a interatividade entre todos os pesquisadores através 

das interfaces síncronas e assíncronas do AVA COGEAE. 

 

Contexto – Os sujeitos da pesquisa 

 

Todo planejamento educacional deve contemplar a questão da 

contextualização. Contextualizar é considerar as singularidades e 

pluralidades tanto dos sujeitos aprendentes quanto do espaço de 

aprendizagem, ou instituição.  

 

• Qual o perfil sociocognitivo dos pesquisadores? Ou seja, como 

gostam de se relacionar e de aprender? 

• Quais as condições tecnológicas? 

 

• Quais são os principais setores e áreas envolvids no projeto 

de pesquisa? 

Procuramos mapear as singularidades utilizando uma ficha de 

inscrição38. 

GRUPO-SUJEITO 

 

Nome e Estado Formação Inicial Pesquisa e docência 
Alexandra Okada 
(SP) 

Graduação em 
Computação no ITA, 
Especialização em 
Marketing, Mestrado e 
Doutorado em 
Educação pela PUC-SP 

Doutoranda em 
Educação pela PUC-
SP, professora do 
ensino fundamental 
da Escola Dante 

Ângela Cava (RJ)  Enfermeira, doutora em 
Enfermagem 

Professora da 
Universidade Federal 
do Estado do Rio de 
Janeiro, leciona a 
disciplina Metodologia 
da Pesquisa na 
Graduação e Pós-

                                                 
38 Ver anexo. 
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graduação stricto 
sensu. 

Beltrina (SP) Graduada em 
Jornalismo,especialização 
e Mestrado em Bogotá 
(Colômbia) em 
Planejamento Urbano e 
Desenvolvimento 
regional, e Doutorado na 
ECA/USP.  

Pesquisadora no grupo 
da PUC, o Nepe, 
estudava: o fenômeno 
do envelhecimento. 
Docente de 
Metodologia da 
Pesquisa na Pós-
graduação em 
Gerontologia. Editora 
da revista Kairós e 
mentora do Portal do 
Envelhecimento. 

Carmen Lídia (SP) Graduação em Adm. de 
Empresas, especialização 
ESPM, Mestrado e 
Doutorado na FGV. 

Professora de 
marketing da FEA-PUC. 

Cristina Puoli (SP) Graduada em Psicologia Gerente de uma equipe 
de 5 pessoas (gerentes 
e analistas de pesquisa 
qualitativa de mercado) 

Dauci Sousa (RJ – 
Niterói) 

Graduada em Pedagogia, 
Especialista em 
Psicopedagogia pela 
PUC-RJ, mestre em 
Educação pela 
UNIVERSO 

Professora de 
Metodologia da 
Pesquisa e 
Psicopedagia da 
UNIVERSO 

Edméa Oliveira 
(BA/RJ) 

Graduação em 
Pedagogia UCSAL, 
especialização em 
Metodologia do Ensino 
Superior pela UNEB, 
Mestrado e Doutorado 
em educação pela 
UFBA 

Docente no Ensino 
Superior, Formação 
de professores. 
Pesquisa docência e 
pesquisa na 
cibercultura com 
ênfase na Educação 
Online. 

Fátima Fernandes 
(RJ) 

 Professora de Pesquisa 
de Marketing e 
Metodologia Científica 
na Faculdade de 
Comunicação da UFRJ 

Fernando Lobo (GO) Graduação e mestrado 
em História pela 
Universidade Federal de 
Goiás 

Pesquisador na área de 
Paleografia – 
transcrição de 
documentos históricos. 

José Heleno (SP) Graduação em Ciências 
Contábeis e em 
Administração de 
Empresas pela PUC/SP.  

Docente na FEA/PUC-
SP 

Marialda Christoffel 
(RJ – Niterói) 

Enfermeira, doutora em 
Enfermagem 

Professora adjunta do 
Departamento 
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Materno-Infantil 
Faculdade de 
Enfermagem da UERJ. 
Coordenadora o Curso 
de Especialização em 
Enfermagem Neonatal 
e um Projeto de 
Extensão 

Miua Tanaka (SP – 
São Bernardo do 
Campo) 

 

Graduação em 
Matemática, Mestrado 
em Educação pela PUC-
SP 

Professora de 
Matemática no ciclo 
básico dos cursos de 
engenharia e ciência da 
computação na FEI – 
Faculdade de 
Engenharia Industrial 
em São Bernardo do 
Campo (SP) 

 
Mônica Mandaji (SP) Graduação em 

Jornalismo. Mestrado na 
ECA/USP, na área de 
Jornalismo,Tecnologia e 
Mercado defendendo um 
tema relacionado ao 
Marketing Cultural. 
Doutorado em Educação. 

Professora na PUC-SP 
no departamento de 
Artes, lecion na 
Faculdade Europan, em 
Cotia. Pesquisa para o 
doutorado sobre 
interatividade na web, 
professora 
capacitadora do Teia do 
saber, projeto do 
governo estadual junto 
a professores do ensino 
fundamental, em que  
ministra aulas de novas 
tecnologias aplicadas a 
educação 

Paulo Melo (SP) Graduado em Adm. de 
Empresas e Ciências 
Contábeis, com pos-
graduação em 
Controladoria e Adm. 
Contábil e Financeira, 
atualmente cursa MBA 
em Contabilidade pela 
PUC e incia o Mestrado 
em Educação e Currículo 

Pesquisa a 
aproximação da 
empresa e escola, foco 
em mensuração de 
ativos intangíveis.  

Sandra Leste (SP) Mestre e Doutora em 
Educação 

Docente e 
pesquisadora em 
Educação ambiental e 
rural 

Silvia Lizpitt (SP) Graduação em Letras, 
Mestre Ensino em 

Funcionária – Aux. 
administrativo – do 
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Ciências da Saúde no 
CEDESS – Centro de 
Desenvolvimento do 
Ensino Superior em 
Saúde, da UNIFESP – 
Universidade Federal de 
São Paulo (Escola 
Paulista de Medicina) 

CEDESS – Centro de 
Desenvolvimento do 
Ensino Superior em 
Saúde, da UNIFESP – 
Universidade Federal 
de São Paulo (Escola 
Paulista de Medicina. 
Pesquisa, autora de  "A 
inter-relação 
docente/hipertexto: 
uma avaliação a partir 
do livro-texto digital 
"Aprendendo a 
Estudar" 

Silvio Yoshiro (SP) Graduação em Economia 
na USP e em 
Administração na FGV, 
Mestre em Administração 
Pública e Doutor em 
Economia de Empresas, 
ambos na FGV-SP 

Professor de Comércio 
Internacional do 
Departamento de 
Economia da PUC/SP e 
da ESPM. 

Terezinha Richartz 
(MG – Varginha) 

Socióloga, Mestre e 
doutoranda em Ciências 
Sociais – PUC-SP 

Professora de 
Sociologia e 
Metodologia Científica 
na Universidade Vale 
do Rio Verde 
(UNINCOR), no Centro 
Universitário do Sul de 
Minas (UNIS) e na 
Faculdade Cenecista de 
Varginha (FACECA). 

 
Vânia Dohme (SP) Graduada em Ciências 

Jurídicas e Sociais pela 
PUC, pós-graduada em 
Marketing pela ESPM e 
mestre em Educação, 
Arte e História da Cultura 
no Mackenzie. 

Professora na 
Faculdade de Ciências 
Econômicas, Contábeis 
e Adminidtrativas da 
Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie e 
pesquisadora do Núcleo 
de Estudos do Terceiro 
Setor da mesma 
Universidade. 

Vera Sá Graduação em Medicina, 
Especialista em 
Psiquiatra pela UNIFESP 
e analista Junguiana pela 
Sociedade Brasileira de 
Psiciologia Analítica; 
Mestre Ciências Sociais 
da PUC-SP  

Pesquisadora sobre 
invasões de sites 
brasileiros.  
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Competências 

 

O conceito de competências vem sendo muito divulgado nos 

atuais documentos oficiais do sistema educacional brasileiro, bem 

como nos referenciais mais atualizados na área da educação em 

seus diversos níveis e modalidades. Contudo, cabe esclarecer que 

esse conceito não é novo e que assume ao longo da história da 

educação características bem específicas e correspondem aos vários 

momentos e interesses históricos, políticos, econômicos e 

ideológicos como nos alerta Deluiz39. Em nosso curso online 

tratamos o conceito de competência como “capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (PERRENOUD, 1999). 

Quando estamos aprendendo a dirigir um automóvel, temos 

que aprender a coordenar simultaneamente nossos vários sentidos 

e agregar a essa coordenação técnicas bem específicas. Neste 

processo estamos frente ao conceito de competência. Quando já 

sabemos dirigir, estamos diante do conceito de habilidade, pois o 

ato de dirigir em si não mais nos desafia. Contudo, se estivermos 

dirigindo e por algum motivo precisarmos nos "livrar" de um 

obstáculo tendo que tomar decisões rápidas, estamos novamente 

frente ao conceito de competência. 

É preciso ter clareza sobre o que iremos mobilizar em nossos 

estudantes/aprendentes, do ponto de vista social, cognitivo, 

atitudinal e procedimental. Ou seja, precisamos refletir sobre a 

questão da mobilização e construção de competências. Não tem 

sentido elaborar um curso online que não agregue valor aos saberes 

já existentes do grupo. Aos saberes já construídos podemos 

denominar de habilidades. Toda habilidade é um saber que o sujeito 

                                                 
39 Cf. DELUIZ. Neise. In: 
http://www.senac.br/informativo/BTS/273/voltec273b.htm . <acessado 
em 2004>. 

http://www.senac.br/informativo/BTS/273/voltec273b.htm
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já construiu, ou seja, saber que não mais o desafia. Contudo, 

poderemos lançar mão das habilidades para mobilizarmos novas 

competências. 

Sabíamos que a maior parte dos pesquisadores envolvidos 

nunca participara de cursos online como espaço de formação. Nosso 

desafio foi criar as condições iniciais e contínuas para que o 

dispositivo se constituísse de fato em um dispositivo de formação 

para todos os sujeitos envolvidos.  

O curso Uso de Software na Pesquisa Qualitativa 

(www.cogeae.pucsp.br) foi ministrado no ambiente virtual do 

COGEAE, seu objetivo principal foi formar pesquisadores e 

proporcionar meios efetivos para análise, definição, criação e 

acompanhamento de atividades online e apoio à educação 

presencial, envolvendo processos interativos e interfaces 

tecnológicas, permitindo ao grupo-sujeito do processo criar 

atividades correlatas em seu ambiente de pesquisa e trabalho. Os 

objetivos de aprendizagem deste curso são: 

 Discutir conceitos relevantes sobre mapas e a pesquisa 

qualitativa (sua complexidade e dinâmica não-linear); 

 Conhecer alguns exemplos de mapas utilizados em projetos 

acadêmicos e refletir sobre benefícios, dificuldades, obstáculos 

e novas aplicações; 

 Conhecer e aplicar alguns recursos dos softwares: Cmap e 

Nestor Web Cartographer;  

 Elaborar mapas para facilitar a análise e produção de 

conhecimento na pesquisa qualitativa.  

A partir dos objetivos, procurou-se formar uma comunidade 

virtual de pesquisa por meio da vivência em atividades online e no 

desenvolvimento de um projeto significativo para subsidiar a 

reflexão teórica e a prática profissional. Desse modo, o ambiente 
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virtual procurou orientar o processo num ambiente interativo e 

flexível, no qual os conteúdos e atividades foram disponibilizados no 

decorrer do processo, principalmente de acordo com os interesses e 

necessidades do grupo no ambiente COGEAE. 

 

 Equipe  

 

Um galo sozinho não tece uma manhã 
Ele precisa sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 
E o lance a outro; de um outro galo 

Que apanhe o grito que o galo antes 
E o lance a outro; e de outros galos 

Que com muitos outros galos se cruzem 
Os fios de sol de seus gritos de galo, 

Para que a manhã, desde uma teia tênue, 
Se vá tecendo, entre os galos. 

 

João Cabral de Melo Neto  

 

Será que um projeto de curso online pode ser desenvolvido 

por apenas um autor? Assim como o galo no poema de João Cabral 

de Melo Neto, um professor não pode trabalhar sozinho num projeto 

de curso online. Uma das principais competências do professor e 

pesquisador em cursos online é a capacidade de trabalhar de forma 

coletiva. Em educação online é necessário o intercâmbio com 

diversos profissionais. Vejamos o quadro a seguir: 
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Especialistas e suas principais atividades 

 
ESPECIALISTAS ATIVIDADES 

Conteudista Cria e seleciona conteúdos 
normalmente na forma de texto 
explicativo/dissertativo e prepara o 
programa do curso. 

Web-roteirista Articula o conteúdo através de um 
roteiro que o potencializa a partir do 
uso de linguagens e formatos 
variados (hipertexto, mixagem e  
multimídia). 

Webdesigner Desenvolve o roteiro, criado pelo 
web-roteirista, criando a 
estética/arte final do conteúdo a 
partir das potencialidades da 
linguagem digital. 

Programador Desenvolve os AVA – ambientes 
virtuais de aprendizagem, criando 
programas e interfaces de 
comunicação síncrona e assíncrona, 
atividades programadas, 
gerenciamento de arquivos, banco 
de dados. Enfim toda parte do 
processo que exija programação de 
computadores. 

Instructional Designer (esse 
profissional normalmente é um 
educador com experiência em 
Tecnologia Educacional). 

Analisa as necessidades, constrói o 
desenho do ambiente de 
aprendizagem, seleciona as 
tecnologias de acordo as 
necessidades de aprendizagem e 
condições estruturais dos cursistas, 
avalia os processos de construção e 
uso do curso. Além disso, media o 
trabalho de toda a equipe de 
especialistas. 

 
Fonte: SANTOS, Edméa. Articulação de saberes na EAD online: por uma 
rede interdisciplinar e interativa de conhecimentos em ambientes virtuais 
de aprendizagem. In: SILVA, M. (org.) Educação online. São Paulo: 
Edições Loyola, 2003, p. 218-219. 
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Em nosso curso online as pesquisadoras-formadoras foram 

mediadoras de todo processo do desenho educacional. Interagimos 

com a equipe do COGEAE que nos ajudou a criar o AVA desde a 

formatação do roteiro para a linguagem informática até o apoio 

(principalmente no suporte técnico) ao grupo ao longo do processo. 

  

Nas clássicas equipes de EaD a autoria do professor 

normalmente de caracteriza da seguinte maneira: 

Professor/autor – elabora conteúdos para 
materiais didáticos de EAD;  

Professor/instrutor – ministra aulas 
complementares ao material didático, 
síncrona ou assincronamente, intermediadas 
por tecnologias (chats, fóruns, 
videoconferência, televisão, etc.) ou 
presencialmente; 

Professor/tutor – auxilia os autores e 
instrutores e, principalmente aos alunos, a 
serem bem sucedidos no processo de 
ensino/aprendizagem. Não tem permissão 
para modificar os conteúdos e linhas 
pedagógicas propostas pelos 
autores/coordenadores do curso.40 

 

Não partilhamos da idéia de autoria centrada apenas na figura 

do professor conteudista. A autoria em educação online deve ser 

descentralizada, sendo a equipe envolvida, a autora de todo 

processo. Em algumas equipes essa fragmentação é uma realidade. 

Contudo, devemos evitá-la. O trabalho em equipe pode assumir 

diversas formas de articulação de saberes. Neste trabalho optamos 

pela articulação interdisciplinar e multirreferencial. Toda a equipe 

em nossa pesquisa foi formada pelas professoras-doutorandas e em 

                                                 
40 Cf. Produção de material didático para cursos à distância na Web. 
SBPC n. 53, Salvador/BA, julho 2001.  
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co-autoria com o webdesigner do COGEAE. Todos os docentes-

pesquisadores-cursistas contribuíram e participaram do 

planejamento e gestão dos conteúdos de aprendizagem, pois 

participaram efetivamente com suas narrativas formativas nos 

dispositivos e interfaces do AVA.  

 

 

Atividades 

 

Em todo planejamento educacional as atividades de 

aprendizagem correspondem à VIDA do projeto. O que isso 

significa? São as atividades que fazem a mobilização das 

competências. É nessa fase do projeto que devemos “virtualizar” ou 

prever o que será vivenciado pelos pesquisadores no contexto da 

prática pedagógica. Como já discutimos o conhecimento não é algo 

que pode ser transmitido. O que podemos transmitir são as 

informações. O conhecimento é o tratamento crítico das 

informações e o cenário desse tratamento é organizado pelas 

atividades. É fundamental que para cada conjunto de competências 

que queremos mobilizar que pensemos em atividades concretas e 

variadas. 

Em educação online é importante garantir tanto atividades 

individuais quanto colaborativas e cooperativas. É preciso garantir 

aos sujeitos envolvidos vivências e diversos desafios sociocognitivos 

e político-culturais referentes ao ato de pesquisar. 

As atividades procuraram provocar no pesquisador 

inquietações e processos de desequilíbrio/equilíbrio/deseguílibrio. 

(Piaget, 1990). Mas como provocar inquietações? Como desafiar os 

pesquisadores para novas e melhores aprendizagens? Mediar a 

aprendizagem entre aquilo que o pesquisador já souber 

(conhecimento REAL) e o que o pesquisador não souber e poderá 

saber (conhecimento POTENCIAL). É na interface (ZONA DE 
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DESENVOLVIMENTO PROXIMAL – ZDP) entre o REAL e o POTENCIAL 

que procuramos atuar pedagógica e, sobretudo, intencionalmente, 

pois o que é em um momento ZDP em outro é REAL (Vygotsky, 

1993, 1994). 

Então como devemos criar e mediar zonas de 

desenvolvimento proximais em cursos online? Na prática da 

pesquisa e prática pedagógica procuramos criar e mobilizar (ZDP) 

sugerindo atividades baseadas nas seguintes estratégias: 

 

• SENSIBILIZAR – é fundamental fazer emergir os saberes 

tácitos dos cursistas. Por saberes tácitos podemos considerar 

todo o repertório de saberes que os cursistas trazem e que a 

priori não foram socializados nas comunidades de 

aprendizagem. Estes saberes seriam o conhecimento REAL – 

aquilo que sabemos sobre um determinado assunto. Pare que 

os saberes tácitos se tornem explícitos podemos utilizar 

estratégias e recursos que provoquem um debate inicial. 

Sugestões: apresentar um texto curto, charge, figura, gif, 

música.  

 

• PROBLEMATIZAR – a sensibilização através de um recurso que 

faça o cursista expor seu saber inicial deve ser acampanhada 

por uma provocação que faça o sujeito aprendiz ter dúvida 

sobre o conhecimento que possui. Afinal aprender não é 

apenas reforçar o que já sabemos, muito pelo contrário, é 

problematizar o que sabemos, entrar em contato com 

informações diversas e reconstruir esses saberes produzindo 

um saber novo! Sugestões: A partir da apresentação de um 

recurso problematizar o tema, levantar questionamentos! A 

problematização fará o cursista ter dúvidas e o provocará a 

buscar novos saberes e fontes de informações variadas. 
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• PRODUZIR – é fundamental lançar desafios, problematizações 

e a partir disso orientar a PRODUÇÃO do conhecimento. O 

conhecimento novo é produzido a partir do tratamento crítico 

das informações. Neste momento novas leituras devem ser 

sugeridas, atividades de produção variada devem ser 

mediadas. Em cursos online devemos disponibilizar 

informações em hipertextos, incentivar debates em chats e 

fóruns de discussão, incentivar a produção individual e 

coletiva utilizando diversas interfaces ou canais de 

comunicação. 

 

• AVALIAR – Avaliar é negociar, debater, criar critérios de 

verificação da aprendizagem. Diagnosticar se os objetivos 

educacionais e as competências foram mobilizadas, para só 

assim tomar decisões sobre novas estratégias de mobilização. 

Para isso devemos em todo processo observar e acompanhar 

os debates e os produtos da aprendizagem. Avaliar não é só 

diagnosticar. É diagnosticar para INTERVIR e isso significa 

atuar e mediar novas ATIVIDADES!  
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Avaliação dos processos e da aprendizagem  

 A avaliação foi concebida como um processo pedagógico 

intencional, onde todos os pesquisadores-aprendentes puderam 

mapear seus percursos de aprendizagem numa dinâmica inclusiva e 

crítica da realidade. Os percursos explicitam mais a mobilização de 

competências do que seus resultados analisados separadamente. 

Essa abordagem prima pela ênfase nos processos, na cultura, sendo 

os produtos resultados dessa prática interativa na qual os sujeitos 

puderam acompanhar os acontecimentos, imprevistos, 

manifestações observáveis, interpretar uma multiplicidade de 

significantes.  

Utilizando o diálogo como princípio, a avaliação se expressa 

na troca de saberes que são diagnosticados, criticados e 

reorientados por todo o grupo. A interfaces online (blogs, fórum de 

discussão, chat e o portfólio) se configuraram como um espaços de 

avaliação personalizada, onde cada sujeito pode expressar sua 

itinerância individual, se identificando ou não com outros sujeitos. 

Desse modo surgiram também os grupos de trabalho cooperativos 

em função dos projetos e parcerias. A avaliação da aprendizagem 

foi contemplada nas seguintes dimensões: 

  

 auto-avaliação – o avaliador é o autor da ação, da 

produção ou da performance avaliada; 

 co-avaliação – o avaliador é um par da ação, da 

produção ou da performance avaliada; 

 hetero-avaliação – o avaliador é um ator mais 

experiente, geralmente o professor da atividade, no 

tratamento do objeto de estudo a ser avaliado.  
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Exemplos: 

Auto-avaliação 

Justificando atrasos ...
11 Maio, 17:23 

41 views, 1 comentários

Justificando atrasos... 

Acabo de enviar um e-mail para a lista de discussão onde prometi 
continuar neste "canal" alguns comentários sobre a apresentação 
do meu Referencial Teórico e Metodologia para os meus colegas e 
equipe docente do Mestrado.  
 
Um dos instrumentos que usarei na pesquisa é o NESTOR para, a 
partir dos mapas construídos pelos sujeitos numa leitura 
exploratória de um livro-texto digital, avaliar estilos de navegação 
(além de questionário e grupo focal). O NESTOR fez o maior 
sucesso, por ser novidade para a platéia e pelo potencial de uso 
em diversos momentos do desenvolvimento de um projeto de 
pesquisa.  
 
Para fundamentar teóricamente minha metodologia inclui no 
Referencial Teórico um capítulo sobre Cartografia Cognitiva (em 
construção), por enquanto só está na minha cabecinha). Como 
nas disciplinas do Mestrado já tínhamos usado e abusado dos 
mapas conceituais e os autores privilegiados pelos docentes 
foram Ausubel e Vygostki, a platéia já estava bastante 
sensibilizada para receber os conceitos, o que, sem dúvida, 
facilitou muito minha apresentação.  
 
Para apresentar os caminhos percorridos na elaboração da 
Introdução e Referencial Teórico construi no CMaps um Mapa 
Conceitual a partir dos tópicos do Sumário, que, além de oferecer 
uma vista "panorâmica" dos conteúdos abordados, me ajudou 
durante o processo de elaboração a identificar lacunas e 
excessos, ou seja a organizar e articular melhor os temas 
abordados.  
 
Chega. Escrevi demais.  

 

 

 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/index.php?month=5&year=2004&wapl=Silvia##
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Blog [Silvia] – O Uso do Software na Pesquisa Qualitativa 
 
Justificando atrasos...  
[Blog] Edméa comentou...

"Chega escrevi demias"!!!??? Nada disso, Silvia! Use e abuse desse 
espaço. Registre sua aprendizagem, suas descobertas, pois estas 
são referências para a aprendizagem de todos nós. Fico feliz com 
sua produção. Fiquei imaginando como foi a sua apresentação no 
mestrado. Que lega, hem?! Mas conta mais... quais as questões 
levantadas ? Conta mais... como o uso dos softwares está ajudando 
na sua produção? 

 

Co-avaliação 

 

17 Maio, 08:52  
Reaproveita

r 

 
7 views, 0 

comentários

Reaproveitar 

A ordem da época é reciclar, mas para os ambientalistas, 
antes é necessário, reutilizar,  
 
e estou fazendo isso com as idéias... acho que pode, né?  
 
rs  
 
bem, respondi um email pra Vera e estou compartilhando 
aqui. Aproveito pra perguntar, se alguém conhece/leu 
Heidegger, vou tentar perguntar no fórum tb...ele é 'tudo 
de bom'...rs  
 
 
"Oi, Vera,  
 
agradeço o envio da sua produção. li e gostei muito!  
 

 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/?wapl=Edmea
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/index.php?month=5&year=2004&wapl=san##
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/index.php?month=5&year=2004&wapl=san##
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se for um texto "interativo", acrescentaria algum 
comentário sobre as categorias analíticas que o 
autor coloca, pois é exatamente sobre isso que 
estou 'enveradando' na minha tese, se tiverem 
algum material tb sobre isso, adoraria receber, a 
gente fala muito de categorias, mas sei pouco sobre 
isso: como construí-las adequadamente?  
 
fora isso, gostaria de colocar q não contribuí no mapa pois 
aqui ele não abre, dia 22 estarei com vcs e espero que a 
gente consiga terminar algumas pendências,  
 
(vou usar isso no meu blog)  
 
um abraço,  
 
boa semana!  
 
Sandra"  

 
  
24 Junho, 01:46  Auto-avaliaçã

 
2 views, 0 

comentários

Auto-avaliação 

Caros colegas,  
 
Chegamos ao final do curso, com um gostinho de quero mais. 
Agora, que o semestre letivo (sou professora) está acalmando, 
fico pensando nas leituras que gostaria de ter feito ou 
aprofundado. Gostaria de ter a oportunidade de ler os outros 
textos do módulo 3, conhecer a discussão com os autores (que 
oportunidade nos foi dada – parabéns à equipe), olhar os 
trabalhos dos outros grupos, enfim, tudo que o curso nos ofereceu 
e que, infelizmente, não pude fazê-lo no devido tempo. Agora que 
posso, espero que o ambiente do curso permaneça disponível por 
mais alguns dias.  
 
No início, tive muitas dificuldades com o Nestor e, mesmo agora, 
sei que ainda preciso explorar muito as suas ferramentas – isso 
com o tempo eu aprendo. Importante mesmo é o potencial que o 
Nestor e o Cmap têm para dinamizar a aprendizagem, o aprender 
fazendo, construir o próprio caminho para a aprendizagem. 
Sensacional, tudo a ver com o meu projeto de pesquisa.  
 

 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/index.php?month=6&year=2004&wapl=miua##
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/index.php?month=6&year=2004&wapl=miua##
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A formação de grupos de acordo seu estágio de pesquisa, é muito 
"acolhedor" – ninguém fica inibido porque é iniciante ou por 
qualquer outra crença. Bom lembrar, também, que todos 
poderiam dar seus "palpites" em outros grupos.  
 
Outro aspecto que merece destaque é a interação e participação 
dos grupos – os fóruns foram riquíssimos – observações 
pertinentes, informações novas, contribuições, bom humor, 
ambiente agradável. Tudo isso graças a todos, alunos e 
mediadores ( Ale e Méa, vocês foram ótimas ).  
 
Um grande abraço,  
 
Miua  

 

 

O conteúdo interativo e hipertextual 

 

Em educação online devemos considerar que os conteúdos 

não podem ser reduzidos ao conjunto de assuntos que devem ser 

apresentados pelos pesquisadores-estudantes. Conteúdo é todo o 

conjunto de informações científicas, tecnológicas, estéticas e do 

cotidiano e universo de saberes dos sujeitos envolvidos do 

processo. Nesse contexto não devemos separar conteúdo de forma. 

É preciso considerar que os conteúdos não são apenas informações 

estáticas. Muito pelo contrário o conteúdo é vivo, se transforma e é 

ressignificado ao longo de todo o curso pelos professores e 

principalmente pelos cursistas, quando os mesmos imprimem seus 

sentidos e partilham suas experiências.  

Nas práticas convencionais de EAD, o conteúdo é de 

responsabilidade do conteudista e cabe ao designer instrucional 

desenhar o curso articulando os saberes em uma equipe de 

produção. Em nosso curso online todos os envolvidos foram 

conteudistas, pois procuramos articular o nosso desenho 

instrucional prévio com a emergência dos debates ao longo de todo 

o curso. Procuramos mapear os conteúdos de forma hierárquica e 
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hipertextual, agregando a informação (conteúdo/assunto 

propriamente dito) às atividades e desafios engendrando assim um 

desenho instrucional vivo, autopoiético.  

 

Para facilitar a organização e articulação dos conteúdos 

utilizamos as técnicas dos mapas conceituais e dos mapas da web. 

As técnicas nos ajudaram a organizar melhor como os conteúdos 

que iríamos discutir bem como nos permitiram articulá-los entre si e 

principalmente com os canais de comunicação ou interfaces digitais 

(diários online, fóruns, chats, portfólio, etc.). 

O conteúdo do nosso curso online foi organizado em três 

módulos (distribuídos ao longo de 8 semanas), cada um dos 

módulos focando áreas temáticas complementares, assim 

organizados: 

I. Mapeando informação 

Apresentação dos participantes e seus projetos de pesquisa; 

exploração do software Nestor Web Cartographer: download, 

instalação, recursos  

• Processo de desenvolvimento de mapas: Concept 

Maps, Mind Maps e Web Maps, preferencialmente aplicados 

aos projetos  

• Documentação como método de registro: 

documentação temática, bibliográfica e geral  



 197

II. Pesquisa qualitativa  

• Pesquisa qualitativa: métodos de coleta, obtenção 

e registro de dados e observações  

• Pesquisa qualitativa: análise textual, temática, 

interpretativa  

• Organização dos registros e observações por meio 

de mapas e mapeamento de categorias e análises  

III. Desenvolvimento e reflexão sobre mapas na 

pesquisa qualitativa  

• Desenvolvimento de mapas aplicados na pesquisa 

qualitativa  

• Análise dos mapas elaborados em grupos, 

avaliação e feedback do curso.  

 

 

O módulo I foi mediado por agendas semanais e traziam as 

instruções com indicação de leituras e orientação para debates 

interativos que aconteceram nas modalidades comunicacionais 

síncronas e assíncronas.  

 

Vejamos a seguir tais orientações: 

 

MÓDULO I. MAPEANDO INFORMAÇÃO 
  

Mapas um guia para organização (aula 3 – 
19/04 a 23/04) (Novo)  
 

• Leituras III.a – O diálogo entre a teoria e 
a empiria, mapeando as noções 
subsunçoras com o uso de software – 
Versão: DOC | HTML  

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/texto3.doc
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/texto31.php
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• Atividade Coletiva III.a – Mapeando 
Conceitos  

• Atividade Individual III.b – Memorial 
Reflexivo  

• CHAT  
21/04 (quarta-feira) "Discussão teoria-
prática" 20h  
25/04 (domingo– todos) "Ponto de 
encontro" 21h30 
 
Fórum: Discussão em grupo...  

Mapas um guia para organização (aula 2– 
05/04 a 16/04)  
  

• Leituras II.a – Navegar sem Mapa? 
  

• Atividade II.a - Apresentação do Projeto 
com Cmap e Nestor 
  

• CHAT 
06/04 (terça-feira) 8h 
15/04 (quinta-feira) 20h   

• Fórum: Discussão em grupo...  

Mapas um guia para organização (aula 1 – 
29/03 a 02/01)  
  

• Leituras I.2 – Cartografia Cognitiva – 
Concept Maps, Mind Maps e Web Maps  
  

• Atividade I.b- Apresentação do Projeto 
através de um MindMap 
  

• CHAT 31/04 (quarta-feira) 20h 
  

• Fórum: Projeto de investigação  

  
INTRODUÇÃO (aula presencial)  
  

• Preparando o Ambiente  

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/atividade4.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/atividade4.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/atividade5.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/atividade5.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=dgrupos&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/navegarsemmapa.doc
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/atividade3.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/atividade3.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=dgrupos&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/texto2.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/texto2.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/atividade2.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/atividade2.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=forum2&realm=default
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Roteiro de download do Software Nestor. 
Roteiro de download do Software Cmap.  

• Leitura I.1 –Uso de software na pesquisa 
qualitativa: ponto de partida. 
  

• Atividade I.a – Apresentação dos 
participantes com Mapa 
            
  

• Fórum: Introdução ao curso 

 

 

As palavras sublinhadas são no AVA links, elos de ligação, que 

remetiam o pesquisador-estudante a outros textos (hipertextos), 

sejam leituras de informações e conteúdos ou discussões nas 

interfaces síncronas e assíncronas (fóruns de discussão, chat). A 

partir das emergências do módulo 1, ou seja, descobertas, dúvidas, 

interesses de pesquisa e aprofundamento de conceitos e ou 

procedimentos desenhamos o módulo 2 no formato de mapa. 

Denominamos neste caso o mapa dos módulos de hipermap. 

Hipermap em nosso AVA era o hipertexto do desenho instrucional 

em forma de mapas. Vejamos a seguir o desenho do módulo 2: 

 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/roteiro1.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/roteiro2.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/texto1.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/texto1.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/atividade1.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/atividade1.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=forum1&realm=default
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Todos os módulos a partir do módulo II foram organizados por 

mapas hipertextuais em que as orientações e conteúdos foram 

disponibilizados no ambiente virtual sempre a partir das interações 

e discussões que emergiam das interfaces e dispositivos da 

pesquisa41.  

No módulo III procuramos sistematizar o que já foi produzido 

por todo grupo-sujeito. Mediamos e incentivamos a reflexão acerca 

do percurso individual e coletivo dos pesquisadores-participantes 

através dos dispositivos comunicacionais. Toda reflexão culminou na 

produção do trabalho final do curso denominado por nós de 

MapPaper. O MapPapeR é um texto com mapas que foi ser 

desenvolvido individualmente e em grupo, a partir do interesse de 

pesquisa dos participantes e aproveitando toda produção avaliada 

ao longo do processo. Ilustraremos melhor o processo na discussão 

a seguir sobre blog, fórum, chat e portfólio42. Vejamos a seguir o 

hipermapa do módulo III: 

 

 

 

                                                 
41 São discutidos com mais detalhes no item interfaces e dispositivos da 
pesquisa. 

42 As discussões serão aprofundadas no item: A infra-estrutura 
comunicacional como interface e dispositivo de pesquisa-formação 

 



 



A infra-estrutura comunicacional como interfaces e 
dispositivos de pesquisa-formação 

 

Sempre que usamos a língua para nos comunicar de forma 

oral ou escrita, nas várias esferas da atividade humana, recorremos 

a algum gênero de discurso. Segundo Oliveira (2002) os gêneros de 

discurso são tipos relativamente estáveis e normativos de 

enunciados, mas bastante diversos, dadas as infinitas 

potencialidades das formas de discurso (atos de fala) que a língua 

configura nos diversos campos sociais. Segundo Bakhtin apud 

Oliveira: 

Uma dada função (científica, técnica, ideológica, 
oficial, cotidiana) e dadas as condições, 
específicas para cada uma das esferas da 
comunicação verbal, geram um dado gênero, ou 
seja, um dado tipo de enunciado, relativamente 
estável do ponto de vista temático, 
composicional e estilístico (BAKHTIN, p. 285).  

Além da diversidade de funções sociais que agregam dos 

gêneros do discurso, estes são também classificados como 

primários e secundários. Segundo Oliveira (2002) o gênero primário 

se difere do secundário por se constituir num contexto de uma 

comunicação verbal espontânea, como o diálogo, a carta, o diário. 

Já o gênero secundário se caracteriza por se apresentar num 

contexto comunicacional mais complexo, a exemplo da escrita 

artística (literária) e científica. Assim, instituímos diversos 

mecanismos de poder, pois os gêneros do discurso demarcam a 

função social da língua e suas diversas formas de expressão e 

gestão de poderes. Para Barthes, o poder: 
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Está presente nos mais finos mecanismos de 
intercâmbio social: não somente no Estado, nas 
classes, nos grupos, mas ainda nas modas, nas 
opiniões correntes, nos espetáculos, nos jogos, 
nos esportes, nas informações, nas relações 
familiares e privadas, e até mesmo nos implusos 
liberadores que tentam contestá-lo: chamo 
discurso de poder todo discurso que engendra e 
erro e, por conseguinte, a culpabilidade daquele 
que o recebe (BARTHES, 1977, p. 11). 

 

Neste veio, Barthes destaca a linguagem como o objeto em 

que se inscreve o poder. Sendo assim, a linguagem como marca 

diferencial dos seres humanos em relação aos outros seres vivos é o 

grande detonador de formas variadas de discurso e de poderes. 

Ainda segundo Barthes: 

 A linguagem é uma legislação, a língua é seu 
código. Não veremos o poder que reside na 
língua, porque esquecemos que toda língua é 
uma classificação, e que toda classificação é 
opressiva: ordo quer dizer, ao mesmo tempo, 
repartição e cominação (...) Assim, por sua vez 
própria estrutura, a língua implica uma relação 
fatal de alienação. Falar, e com maior razão 
discorrer, não é comunicar, como se repete com 
demasiada freqüência, é sujeitar: toda língua é 
uma reição generalizada (BARTHES, 1977, p. 
12-13). 

Ainda conforme o autor o poder é o parasita de um organismo 

trans-social, ultrapassa nossa história política. A “língua, como 

desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária, nem 

progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o fascismo não é 

impedir de dizer, é obrigar a dizer” (BARTHES, 1977, p. 12-13). 

Somos seres de linguagem não temos como escapar do poder, 

então o que fazer? O próprio Barthes nos sugere: 
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(...) só nos resta trapacear com a língua, 
trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa 
esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir 
a língua fora do poder, no esplendor de uma 
revolução permanente da linguagem, eu chamo, 
quanto a mim: literatura. Entendo por literatura 
não um corpo de uma seqüência de obras, nem 
mesmo um setor de comércio ou de ensino, mas 
o grafo complexo das pegadas de uma prática: a 
práitca de escrever. Nela viso, portanto, 
essencialmente, o texto, isto é, o tecido dos 
significantes que constitui a obra, porque o texto 
é o próprio aflorar da língua, e porque é no 
interior da língua que a língua deve ser 
combatida, desviada: não pela mensagem de 
que ela é instrumento, mas pelo jogo de 
palavras de que ela é o teatro. (BARTHES, 1977, 
p. 16) (grifos do autor). 

Apropriando-nos do conceito de literatura em Barthes 

podemos lançar mão da comunicação mediada por interfaces 

digitais que potencializem os processos de formação como 

possibilidade concreta de ensaiar autorias variadas sejam estas 

individuais ou colaborativas. Desta forma, todo grupo-sujeito 

exercitou sua autoria, seu exercício de poder.  

Nas concepções de pesquisa “aplicada” e de prática 

pedagógica bancária, os sujeitos da comunicação são vistos como 

meros objetos e receptores que não participam da autoria das 

mensagens, nem da comunicação e muito menos dos processos de 

aprendizagem. As práticas discursivas são atos de falas lineares 

centralizados no pólo da emissão, normalmente veiculados pelo 

pesquisador-especialista e pelo professor transmissor de 

informação.  
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Nesta pesquisa as interfaces digitais ganharam um significado 

para além da infra-estrutura comunicacional. Concordamos com 

Silva (2004) acerca do conceito de interface: 

Interface é um termo que na informática e na 
cibercultura ganha o sentido de dispositivo para 
encontro de duas ou mais faces em atitude 
comunicacional, dialógica ou polifônica (...). A 
interface está para a cibercultura como espaço 
online de encontro e de comunicação entre duas 
ou mais faces. É mais do que um mediador de 
interação ou tradutor de sensibilidades entre as 
faces. Isso sim seria “ferramenta”, termo 
inadequado para exprimir o sentido de 
“ambiente”, de “espaço” no ciberespaço ou 
“universo paralelo de zeros e uns” (JOHNSON, 
2001:19) (SILVA, 2004)43. 

 

Nosso AVA procurou agregar diversas interfaces. Cada 

interface reúniu um conjunto de elementos de hardware e software 

destinados a possibilitar ao grupo-sujeito (com)partilhas de sentidos 

e significações como autoria e co-autoria. Procuramos integrar 

várias linguagens (sons, textos e imagens – estáticas e dinâmicas) 

na tela do computador. A partir de ícones e botões, acionados por 

cliques do mouse, janelas de comunicação se abriram, 

potencializando a interatividade pesquisador-tecnologia, tecnologia-

tecnologia e pesquisador-pesquisador, grupo-sujeito nas dimensões 

comunicacionais: “um-um”, “um-todos” e “todos-todos” (Lévy, 

2000).  

Neste contexto, procuramos também atentar para a 

emergência de novos gêneros textuais a partir do uso das 

tecnologias digitais de informação e comunicação. Conforme alerta-

nos Marcuschi: 

 

                                                 
43 In: www.saltoparaofuturo.gov.br, acessado em outubro de 2004. 

http://www.saltoparaofuturo.gov.br/
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Como se sabe, todas as tecnologias 
comunicacionais novas geram ambientes e 
meios novos. Assim foi a invenção da escrita 
que gerou um sem-número de ambientes e 
necessidades para seu uso, desde a placa de 
barro, passando pelo pergaminho, o papel, até 
a invenção da imprensa com os tipos móveis. O 
mesmo ocorreu com a invenção do telefone, do 
rádio e da televisão. Hoje, a internet tornou-se 
um imenso laboratório de experimentações de 
todos os formatos. Assim, antes de entrar 
propriamente na análise dos gêneros virtuais, 
seria útil analisar os ambientes ou entornos 
virtuais em que esses gêneros se situam. (...) 
Não são domínios discursivos, mas domínios de 
produção e processamento textual em que 
surgem os gêneros (MARCUSCHI, 2004, p. 26).  

Neste sentido, procuramos situar as interfaces em nossa 

pesquisa como incubadoras de textos, narrativas, enfim de 

sentidos, configurando-se assim como espaços formativos. 

Constituíram-se também como “dispositivo de observação e 

pesquisa, que é quando o etnógrafo procura os meios para estar 

onde tem necessidade de estar, ver e ouvir o que pode e 

desenvolver a confiança entre os sujeitos a estudar e fazer mais 

perguntas” (COULON, 1995, p. 90-91). Assim, não separamos 

pesquisa de formação. Pesquisa é formação e autoformação. 
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As interfaces como dispositivos de pesquisa em nosso AVA 
 

 

Tela principal do dispositivo, AVA. Interfaces, computador 
como máquina semântica e de partilha de sentidos 

 

O Ambiente Virtual do COGEAE foi o nosso local inicial de 

encontro. As interfaces são: agenda – módulos, produções, fórum, 

chat, midiateca, suporte. 

 

Participantes – os sujeitos da pesquisa 

A interface participantes foi concebida como um espaço para 

partilha das singularidades dos sujeitos da pesquisa. Cada sujeito 

pode neste espaço partilhar um pouco da sua diferença se 

apresentando livremente, sintetizando sua implicação com o curso, 

sua itinerância de aprendizagem, trabalho, pesquisa e história de 

vida. Cada sujeito pôde dissertar e expressar suas itinerâncias em 

forma de mapas de apresentação. Assim, os sujeitos publicizaram 
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suas diferenças permitindo que a elas todos tivessem acesso e lhes 

deram visibilidade. Assim tivemos a oportunidade de nos conhecer e 

por conta disso formar nossas micro-redes de interação que no 

processo do curso de constituiu em diversos grupos de trabalho 

(GTs) colaborativos. Sabemos que não é possível formar GT sem a 

visibilidade das singularidades. É a partir dessa partilha que 

formamos inicialmente grupos e tribos. Ao longo das interações no 

AVA, outras interfaces mediaram também a formação de outros 

GTs. Os GTs não foram fixos e se auto-organizaram a partir da 

dinâmica hipertextual e interativa do processo de comunicação 

criado e gestado por todo grupo-sujeito. 

Cada participante postou um resumo com seu perfil de forma 

dissertativa e com mapa conceitual de sua itinerância pessoal e 

profissional, sinalizando o interesse e expectativas do curso online. 

Exemplo: 

Apelido:MonicaMandaji E-mail:  [Topo] 
Eu sou a Mônica Mandaji, sou professora na Puc-SP no departamento de Artes e 
também leciono na Faculdade Europan, em Cotia. Estou iniciando a minhas 
pesquisas para o doutorado onde pretendo trabalhar com interatividade na web. 
Fiz meu mestrado na Eca/Usp, na área de Jornalismo, Tecnologia e Mercado 
defendendo um tema relacionado ao Marketing Cultural. Na graduação fiz 
jornalismo em Santos e depois uma pós em comunicação social também naquela 
cidade maravilhosa (também sou santista de time) Como jornalista trabalhei entre 
outros lugares na Gazeta Mercantil, como uma das editoras do Investnews, que 
era o braço digital da Empresa. Atualmente escrevo para a editora Digerati na 
área de tecnologia. 
Também sou professora capacitadora da Teia do Saber, projeto do governo 
estadual junto a professores do ensino fundamental, neste curso ministro aulas de 
novas tecnologias aplicadas à educação... o resultado é muito gratificante Sou 
casada, gosto muito de viajar, estudar e fazer esportes aquaticos, atualmente 
pratico deep running. Gosto muito de ler, as histórias medievais são as minhas 
preferidas Tenho duas cadelinhas maravilhosas, a Morgana Helena e a Margot Petit 
Nour, as duas ocupam todos os espaços livres do dia mas é muito divertido. Bem, 
esta sou eu...  

 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/studentsproduction.php?nativ=1031#top#top
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Mapa de apresentação de Mônica, uma das pesquisadoras do 
projeto 
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Blog – diário de itinerância online 

 

Um conceito de dicionário... 

O termo “diário” vem do latim diariu. Como substantivo 

masculino: “1. Escrito em que se registram os acontecimentos de 

cada dia; 2. periódico que se publica todos os dias (...)”. Neste 

sentido, já demarcamos aqui que uma das principais características 

do diário é o registro dos acontecimentos do dia-a-dia, ou seja, do 

cotidiano vivido e refletido pelo autor. Assim o diário se configura 

como um ato de fala ou gênero de discurso, em que temos: a) 

fusão autor/narrador/personagem; b) ausência de memória em 

retrospectiva. Atém-se ao dia-a-dia. 

A transição do suporte midiático 

Todo gênero de discurso para ser veiculado socialmente 

necessita de uma mídia, suporte que veicula a mensagem. Ao longo 

da história do gênero diário, esses suportes se configuraram 

basicamente por dois formatos: o material e mais 

contemporaneamente, o digital. Estes formatos, por sua vez, 

agregam diferentes concepções comunicacionais que vale a pena 

destacarmos: 

Diários no suporte material  

O suporte material fez com que durante muito tempo a escrita 

do diário ficasse restrita ao mundo privado do autor, diarista. A 

partilha do conteúdo do diário só é permitida se o diarista reunir 

num mesmo espaço e tempo outros interlocutores. Com o advento 

da imprensa os diários puderam ser impressos em série e 

distribuídos em diversos espaços. Contudo, partilhar o conteúdo ou 
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sentidos não se restringe a distribuir o conteúdo. É necessário 

partilhar os sentidos e para que essa prática se efetive é necessária 

a interlocução dos sujeitos, intervindo fisicamente na mensagem 

com nos sugere Silva (2000). Além do limite comunicacional da 

partilha de sentidos do diário material, há um hiato entre o ato de 

produzir e a de publicar a mensagem. Os diários materiais precisam 

passar por diversos filtros, como, por exemplo a censura das 

instituições (família, escola, editoras, entre outras). 

Diários no suporte digital 

O suporte digital em potência, nem sempre em ato, permite 

que o conteúdo do diário seja partilhado de forma síncrona ou 

assíncrona. É possível interagir, intervindo fisicamente na 

mensagem. Para isso, basta ter acesso à interface online. A prática 

do diarismo online se constitui em um fenômeno da cibercultura. 

Esse fenômeno foi mapeado por Oliveira (2002), que destaca sua 

evolução em duas grandes “ondas”: 

Primeira: Pessoas que dominavam recursos complexos de 

informática (linguagens html e ftp) começaram a publicizar seu 

cotidiano, através de páginas pessoais (home pages) na internet. 

Essas páginas eram quase sempre atualizadas ganhando o formato 

de diário online. Nesta onda, era possível contar os autores que 

praticavam esse gênero discursivo. Poucas pessoas no mundo 

inteiro usavam este recurso, pois para criar e publicar os diários era 

necessário um conhecimento técnico específico.  

Segunda: Com a evolução das interfaces da internet, a 

emergência da política do software livre e a cultura das 

comunidades virtuais, surge o fenômeno dos weblogs ou 

simplesmente blogs. Blogs são interfaces que permitem criar, 

publicar e atualizar mensagens em tempo real (online) mesmo que 
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o autor não tenha conhecimentos avançados em informática. 

Segundo Lévy: 

 No momento em que a maioria dos usuários 
definitivamente não é mais informata 
profissional, quando os problemas sutis da 
comunicação e da significação suplantam os da 
administração pesada e do cálculo bruto que 
foram os da primeira informática, a interface 
torna-se o produto nodal do agenciamento 
sociotécnico (LÉVY, 1998, p. 177). 

Diversas são as apropriações da interface blog. Inicialmente 

as interfaces foram criadas com a finalidade de facilitar a prática do 

diarismo íntimo, depois constatamos a emergência de outras 

práticas comunicacionais como, por exemplo, o jornalismo online, 

uso de sites pessoais e institucionais, diários de pesquisa, álbuns de 

fotografias – que evoluíram para uma nova interface: os fotologs. 

Podendo manipular e editar imagens, com esta interface o autor 

pode também contar e construir histórias ilustradas com uma 

variedade de possibilidades de linguagem em mixagem e 

hipertexto. 

Outras ondas: Com a emergência da educação online e do 

potencial dos AVAs, os diários online começam a indicar 

possibilidades concretas na mediação de processos reflexivos (na 

ação e sobre a ação) em cenários de formação. Em nossa pesquisa 

utilizamos uma interface de diário online, que permitiu criar tanto 

como diário de campo quanto como diário de aula na pesquisa-

formação. 
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O diário na pesquisa e na prática docente 

Diário de campo, de bordo, jornal de pesquisa do estudante 

são apenas alguns nomes que podem indicar a “descrição minuciosa 

e intimista, portanto densa de existencialidade, que alguns 

pesquisadores despojados das amarras objetivistas constroem ao 

longo da elaboração de um estudo” (MACEDO, 2000, p. 195). O 

diário de campo é um dispositivo de caráter pessoal que permite 

refletir e registrar o ocorrido, impulsionando o pesquisador a 

investigar a própria ação por meio do registro e análise sistemática 

de suas ações e reações, bem como seus sentimentos, impressões, 

interpretações, explicações, atos falhos, hipóteses e preocupações 

envolvidas nessas ações.  

Em nossa pesquisa nos apropriamos do conceito de diário de 

itinerância44 proposto por Barbier (2002). Para este autor o diário 

de itinerância é um dispositivo metodológico específico. “Ele fala de 

um sujeito (indivíduo, grupo ou comunidade) mais do que de uma 

‘trajetória’ muito bem balizada. Lembremos que, na itinerância de 

uma vida, encontramos uma infinidade de itinerários contraditórios. 

(BARBIER, 2002, p. 133-134).  

Barbier aponta três fases para a escrita do diário de 

itinerância: 

• Primeira fase: o diário-rascunho: nesta fase o 

pesquisador escreve tudo o que tem vontade de anotar 

no fervilhar da ação de pesquisa. Trata-se de uma parte 

mais íntima do diário de itinerância que em algumas 

                                                 
44 Itinerância representa um percurso estrutural de uma existência 
concreta tal qual se manifesta pouco a pouco, e de uma maneira 
inacabada, no emaranhado dos diversos itinerários percorridos por uma 
pessoa ou por um grupo (BARBIER, 2002, p. 134). 
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situações pode ser partilhado com pessoas mais 

próximas do pesquisador; 

• Segunda fase: o diário elaborado: elaborado a partir 

do diário-rascunho, procura preparar a escrita para a 

partilha com a comunidade em geral. Nesta fase é 

importante inserir comentários científicos, filosóficos, 

poéticos, estéticos em geral. “Assim, durante toda esta 

fase do diário elaborado, eu estou em contato 

imaginário com um leitor virtual. Eu escrevo para mim e 

para outrem. Eu sou, por excelência, um ser social”. 

(BARBIER, 2003, p. 142); 

• Terceira fase: o diário comentado: nesta fase o diário 

é literalmente partilhado com toda comunidade 

interessada. É importante nesta fase observar 

sensivelmente as ações e reações do leitor que deixa de 

ser virtual que se atualiza de forma interativa, 

intervindo na mensagem do pesquisador autor do diário, 

construindo assim o diário de itinerância coletivo. 

Neste sentido o diário configura-se num rico dispositivo para 

os docentes e pesquisadores que fazem opção pela abordagem 

qualitativa nos meios educacionais. Conforme nos alerta Patton 

abud Zabalza: 

Os dados qualitativos consistem em descrições 
detalhadas de situações, acontecimentos, 
sujeitos, interações e condutas observadas; 
citações diretas de pessoas acerca das suas 
experiências, atitudes, crenças e pensamentos; 
e fragmentos ou passagens completas de 
documentos, correspondência, registros e 
histórias de casos (PATTON abud ZABALZA, 
1994, p. 18). 

Mesmo sendo um dispositivo “intimista”, a prática do diarismo 

em nossa pesquisa procurou incentivar a partilha de sentidos, 
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promovendo a reflexão das práticas a partir não só do diálogo 

consigo mesmo, mas sobretudo com o diálogo interativo com todo 

grupo-sujeito. Assim, em nosso curso online, essa interface e 

instrumento de pesquisa procuraram explorar o caráter formativo a 

partir dos seguintes princípios: 

Explicitação e partilha de dilemas. As situações 

problemáticas que emergem no decorrer na atividade profissional 

do professor ou do pesquisador-aprendente, podemos denominar  

dilema. Um dilema é “todo o conjunto de situações bipolares ou 

multipolares que se apresentam ao professor no desenrolar da sua 

atividade profissional” (ZABALZA, 1994, p. 1994). Muitas vezes os 

dilemas não aparecem de forma consciente ao pesquisar. Por isso é 

importante a partilha dos dilemas. O que pode ser problema para 

um sujeito da pesquisa, pode não ser para outros, até que os 

mesmos deixem seu caráter tácito e passem a ser explicitados para 

todo o coletivo. Neste sentido, dois aspectos do conceito de dilema 

são especialmente importantes para nossas reflexões: 

Os dilemas são constructos descritivos (isto é, identificam 
situações dialéticas e/ou conflituais que se produzem nas 
situações didáticas) e estão próximos da realidade: referem-
se não a grandes esquemas conceptuais, mas antes a 
atuações concretas relativas a situações problemáticas no 
decorrer da aula (ZABALZA, 1994, p. 62).  

Ilustramos por exemplo alguns dilemas vividos pela 

pesquisadora-aprendente no contexto desta pesquisa. Dilemas 

estes partilhados entre pesquisadores.  

Dilema de Edméa partilhado com o grupo45

                                                 
45 Todas as narrativas geradas no contexto das interfaces (blogs, fórum, 
chat, portfólio) foram transcritas para esta tese no seu formato original. 
Os erros de digitação e ortografia, bem como os gramaticais de uma 
forma geral não foram modificados.  
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ATENÇÃO AO "SILÊNCIO VIRTUAL"!!
16 Maio, 12:28 

60 views, 4 comentários

ATENÇÃO AO "SILÊNCIO VIRTUAL"!! 

Muitas são as inquietações do professor online. Dentre elas a 
questão do silêncio virtual. Os especialistas conceituam o silêncio 
virtual como sinônimo de AUTO-APRENDIZAGEM. A auto-
aprendizagem é a característica fundante da EAD, ou seja, o 
aluno recebe o material do curso com conteúdos e atividades, 
elabora sua produção individual retornando essa produção ao 
professor-tutor. Assim a aprendizagem é construída e mediada 
pelo material didático. O sujeito aprende sozinho e no seu tempo 
tendo o material um papel muito importante.  
O que muda com a EAD ONLINE? Além da AUTO-APRENDIZAGEM 
os recursos do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) permitem 
a INTERATIVIDADE e a APRENDIZAGEM COLABORATIVA, ou seja, 
além de aprender com o material o aprendiz aprende com os 
OUTROS SUJEITOS professores, tutores e principalmente outros 
cursistas) através dos canais de comunicação (fórum, lista, chats, 
blogs). Isso é revolucionário, inclusive quebra e transforma o 
conceito de DISTÂNCIA!! Se bem apropriada pelos cursistas e 
professores, a ead online deixa de ser EAD para ser EDUCAÇÃO.  
 
Entretanto nem todos os cursistas dispõem de tempo (e muitos 
não desejam a interatividade e a aprendizagem colaborativa) 
para a interatividade. Preferem mesmo a AUTO-APRENDIZAGEM. 
Então cabe ao professor reconhecer essa realidade e potencializar 
essa aprendizagem mesmo sabendo que a aprendizagem 
colaborativa seja um MAIS COMUNICACIONAL (Silva, 2000) em 
relação a auto-aprendizagem.  
 
ESTOU MUITO FELIZ HOJE. Ontem recebi uma mensagem na 
minha secretária eletrônica de uma cursista maravilhosa. A 
Fátima, professora da UFRJ, lembram dela? Ela foi no nosso 
primeiro encontro presencial. Foi muito participativa, nos deu 
dicas muito boas, fez uma avaliação muito crítica e construtiva da 
nossa atuação docente (minha e de Ale). Depois do primeiro 
encontro presencial a Fátima sumiu. Não participou no nosso 
ambiente virtual COGEAE. Ficamos (eu e Ale) mapeando as 
participações e criando estratégias de "resgate" dos alunos "Não 
participantes". Nesse contexto estava Fátima!!  
 
Gente, Fátima está PARTICIPANDO E MUITO ATENTA NO SEU 
SILÊNCIO VIRTUAL!! Hoje nos falamos por fone e senti que ela 

 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/index.php?month=5&year=2004&sid=Edmea##
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quer participar mais com todos nós. Isso é muito rico! Seja bem 
vinda Fátima! Vamos participar também das atividades 
colaborativas! Afinal não vamos subutilizar o VIRTUAL.  
 
Tem mais alguém no silêncio virtual???  
 
Beijos!  
meã 

 

 

Comentários de outros participantes: 

Blog [Edméa] – O Uso do Software na Pesquisa Qualitativa 
 
ATENÇÃO AO \"SILÊNCIO VIRTUAL\"!!  
[Blog] Tere comentou...

Méa, de fato cada um aprende de uma forma. Mas a interatividade 
ajuda nas discussões, no amadurecimento das idéias. Quando 
colocamos o que pensamos para os outros, estamos sujeitos a 
críticas, a complementações e o conhecimento acaba tomando 
novas dimensões. Como indivíduo enxergamos parte da realidade, 
quando mais pessoas olham, o campo de visão se amplia.

[Blog] DAL comentou...

Oi Méa, passe para a Fátima caso eu não consiga, que ela é bem 
vinda...O nosso grupo...está ao seu dispor.

[Blog] Fatima comentou...

Obrigada pelas boas-vindas!!! Bjos Fátima

[Blog] Fatima comentou...

Obrigada pelas boas-vindas e pelas dicas para que eu e ajuste ao 
grupo. []s Fátima

 

Adicionar Comentários

Nome Edméa 

  

Comentario

 

Adicionar Comentário
 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/?wapl=Tere
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/?wapl=DAL
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/?wapl=FatimaFernandes
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/?wapl=FatimaFernandes
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 FECHAR JANELA

Mas quais os dilemas de Fátima? 

Minha primeira experiência em curso on 
line...16 Maio, 15:50 

41 views, 0 comentários

Minha primeira experiência em curso on line... 

Ontém consegui separar tempo (esta foi a pior dificuldade para 
acompanhar o curso – o excesso de liberdade de poder entrar no 
seu tempo me levou no primeiro momento a não entrar em 
tempo nenhum uma vez que gastaria algum tempo que não 
tinha)para me atualizar e produzir o que deveria no curso...  
 
me ajudou muito receber mesmo que esporadicamente emails de 
alguns tratando do curso – foi isto que fez com que ele não caisse 
no esquecimento e me fizesse separar todo este fim de semana 
para e por em dia Quando me dei conta de que o curso está 
acabando e que não havia feito nada me senti envergonhada 
como professora e sobretudo porque minha universidade havia 
pago a matrícula  
 
Que bom que retornei!!!  
 
Estou adorando interagir com os softwares e a estruturação da 
busca na internet através do Nestor.  
 
Estou com pena de não ter tempo sufuciente para me aprofundar 
e curtir mais as possibilidades de organização de informação  
 
 
De qualquer modo custei a me conectar mas gostei...  
 
A demora se deveu a excesso de atividades que estou realizando 
mas estou tentando limpar minha agenda  
 
Bem aí estão meus primeiros registros e vou tentar melhorar a 
minha participação  
 
Para o próximo módulo espero poder usar os softwares e todas as 
suas potencialidades sobretudo para realizar análise de conteúdo 
e interpretativa de textos e montar mapas mconectados  
 

 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/index.php?month=5&year=2004&wapl=FatimaFernandes##


 220

Fátima  
 
PS meu teclado tem um defeito intermitente de engolir letras de 
forma aleatória – no momento vírgula e m. Tenham paciência. 

 

Quem é Fátima? 

Apelido:FatimaFernandes 
E-
mail:fatsofer@sr3.ufrj.br

[Topo] 

 
Oi Pessoal 
 
Estou interessada em novas técnicas de pesquisa, em especial 
qualitativas. Esta está sendo a minha primeira experiência em 
cursos à distância e vou tentar verificar se ainda haverá tempo 
hábil para a qualidade da interação que gostaria de ter com 
vocês. 
 
Tenho trabalhado e viajado muito. Sou professora de pesquisa 
de marketing e metodologia científica. 
 
Tenho uma filha que adoro e quando sobra tempo gosto de 
caminhar, ir ao cinema, viajar, sobretudo para lugares próximos 
à natureza. 

 

Dilema de Beltrina partilhado com o grupo. Quem é Beltrina? Um 

pouco de Beltrina:  

Apelido:Beltrina E-mail:beltrina@uol.com.br [Topo] 

Olá,  

Embora morando em Sampa, foi impossível estar presente e só 
consegui efetuar minha matrícula n0 dia 31. Quanto à minha 
formação, lá atrás, fiz jornalismo em Santos, especialização e 
mestrado em Bogotá (Colômbia) em planejamento urbano e 
desenvolvimento regional, e doutorado na ECA/USP, 
trabalhando a cidade como construto. Participei durante 10 
anos de um grupo de pesquisa de lá sobre as novas tecnologias 
comunicacionais como organizadoras do social. Vim para a PUC-
SP atrás de um pós.doc com o objetivo de analisar o impacto 
das tecnologias no corpo urbano/humano. Este não saiu, pois 

mailto:fatsofer@sr3.ufrj.br
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/studentsproduction.php?nativ=1031#top#top
mailto:beltrina@uol.com.br
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/studentsproduction.php?nativ=1031#top#top
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não tive bolsa, mas acabei me apaixonando pelo tema que o 
grupo da PUC, o Nepe, estudava: o fenômeno do 
envelhecimento. Resultado: hoje sou docente no pós em 
Gerontologia e dou aula sobre metodologias de pesquisa. Além 
disso sou uma das editoras da revista Kairós e mentora do 
Portal do Envelhecimento, atualmente em reconstrução. 
Sinceramente não sei dizer como cheguei aqui. Me inscrevi no 
semestre passado mas o curso não se realizou e aqui estou de 
novo. Sabem, agora, ao descrever esta minha trajetória, 
percebo que os "acasos" não se dão por acaso. Desde 2001 
estamos querendo criar um Instituto Virtual de Pesquisa sobre 
Gerontologia no país. Acredito que este curso possibilitará 
redesenhar um projeto piloto. Fora essa dimensão da minha 
vida, a outra é preenchida com três crianças, uma com 10 e 
duas de 4. Com elas viajamos muito para a praia, que eu adoro 
e consigo me realimentar pisando na areia, mergulhando no 
mar e ouvindo aquele som das ondas. 

Como podem ver meu tempo é bem preenchido. Normalmente 
estarei me conectando depois que elas dormem, depois das 23 
horas, talvez perca muitos papos, mas poderemos trocar e-
mails e "conversarmos". O curso vem a ser para mim uma 
inspiração e uma ferramenta que me permitirá materializar um 
projeto importante para a história de nossa longevidade, a não 
ser que morramos antes!  

Abraços virtuais a todos, beltrina  
 

  

Dilema postado por Beltrina: 

Li o blog de (a/o) Tere. Gênero nominal 
em dúvida04 Maio, 00:03 

31 views, 4 comentários

Li o blog de (a/o) Tere. Gênero nominal em dúvida 

Oi Dal e Tere. Sempre pensei que Dal (de Daucy, não é?) fosse 
do gênero feminino. Mas ao ler o de/a/o Tere fiquei em dúvida? 
Se já é difícil fazer um trabalho em grupo pela dificuldade de 
conciliação de tempos e bagagens de visões de mundo, que 
dizer se nem ao menos sabemos com quem falamos? O 
anonimato é muito legal, mas às vezes extrapola os limites e, 
sinceramente, pois agora, esta "(des)informação", provoca a 

 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/index.php?month=5&year=2004&wapl=Beltrina##
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reflexão sobre o aprofundamento do conhecimento. 
 
Blog [Beltrina] – O Uso do Software na Pesquisa Qualitativa 
 
 
 
Comentários de outros pesquisadores: 
 
Li o blog de (a/o) Tere. Gênero nominal em dúvida  
[Blog] Edméa comentou...

Vejo que a DIFERENÇA é fundante para a construção de 
conhecimentos. É importante incluirmos em nossas práticas os 
modos de ser dos sujeitos e seu repertório cultural valorizando 
questões de GÊNERO, SEXUALIDADE, CULTURA REGIONAL...É 
desafio para educação não só respeitar a diferença mas sobretudo 
INCLUI-LAS nas nossas práticas. Isso vale para a educação em 
qualquer modalidade...isso não é fácil pois O CURRÍCULO É ESPAÇO 
DE LUTA E PODER. A questão aqui na ead online ou nas relações 
medidas pela internet são mais "neutralizadas" por conta dessa 
nova forma de socialização. Daí o que mais interessa é a identidade 
de SABERES e esta por sua vez não exclui nenhuma diferença!

[Blog] DAL comentou...

Afinal das contas são as diferenças comprovantes que somos seres 
criativos por natureza. Vamos imaginar o mundo sem as diferenças. 
Ou seremos todos certinhos...ou seremos todos...E assim!!!O 
importante também é não excluir...e sim...incluir. Não deixem de 
me incluir por favor...questões de gênero não devem procriar em 
nosso grupo dialético e interativo...não é mesmo, Bel e Méa...? 

[Blog] Edméa comentou...

Oi Bel! A interação online traz muitas novidades para a questão da 
sociabilidade. O Pierre Lévy nos diz que: "As identidades tornam-se 
identidades de saber. As consequências éticas dessa nova 
instituição da subjetividade são imensas: quem é o outro? É alguém 
que sabe. E que sabe as coisas que eu não sei. O outro não é mais 
um ser assustador, ameaçador: como eu, ele ignora bastante e 
domina alguns conhecimentos. Mas como nossas zonas de 
inexperiência não se justapõem ele representa uma fonte possível 
de enriquecimento de meus saberes. Ele pode aumentar meu 
potencial de ser, e tanto mais quanto mais diferrir de mim. ". 
(LEVY, 1998:27). Então... vivamos as diferenças! Parabéns pelo 
grupo de vocês. beijos Meã

[Blog] DAL comentou...

Oi, Bel!!!Imagine!!!O nome é confuso. Temos Daucy nos dois 
gêneros. Conheço alguns. Sou do gênero feminino...e saber disso 
sempre ajuda.Mas...você já reparou a Agenda nova???Como 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/?wapl=Edmea
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/?wapl=DAL
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/?wapl=Edmea
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/?wapl=DAL
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faremos???

 

 

Provocando mais o debate: 

 

NOVAS FORMAS DE SOCIABILIDADE
04 Maio, 09:38 

101 views, 3 comentários

NOVAS FORMAS DE SOCIABILIDADE 

A educação online bem como as outras formas de sociabilidade no 
ciberespaço vem nos convocando a refletir sobre essas 
diferenças. É muito bom observar e vivenciar isso no contexto da 
pesquisa de campo, quando este se estabelece no ambiente 
online. Navegando pelos blogs uma mensagem ilustra bem esse 
sentimento de mudança e transição. Ao mesmo tempo que é 
diferente e interessante e desestruturante e gera insegurança. 
QUE RICO TUDO ISSO!  
 
Nos diz Beltrina \\\\\\\"Oi Dal e Tere. Sempre pensei que 
Dal (de Daucy, não é?) fosse do gênero feminino. Mas ao 
ler o de/a/o Tere fiquei em dúvida? Se já é difícil fazer um 
trabalho em grupo pela dificuldade de conciliação de 
tempos e bagagens de visões de mundo, que dizer se nem 
ao menos sabemos com quem falamos? O anonimato é 
muito legal, mas às vezes extrapola os limites e, 
sinceramente, pois agora, esta 
\\\\\\\"(des)informação)\\\\\\\", provoca a reflexão 
sobre o aprofundamento do conhecimento.  
 
Pois é galera...Vejam o que diz Pierre Levy...\\\"As identidades 
tornam-se identidades de saber. As consequências éticas dessa 
nova instituiçào da subjetividade são imensas: quem é o outro? É 
alguém que sabe. E que sabe as coisas que eu não sei. O outro 
não é mais um ser assustador, ameaçador: como eu, ele ignora 
bastante e domina alguns conhecimentos. Mas como nossas 
zonas de inexperiência não se justapõem ele representa uma 
fonte possível de enriquecimento de meus saberes. Ele pode 
aumentar meu potencial de ser, e tanto mais quanto mais diferrir 
de mim. \\\". (LEVY, 1998:27).  
 

 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/index.php?month=5&year=2004&sid=Edmea##
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Então vivamos as identidades de saberes! Contudo será que 
devemos deixar as outras identidades de fora? O que acham 
disso? Como isso podem contribuir ou não para a interatividade 
dos grupos que aprendem? 

 

Comentários sobre a provocação 

Blog [Edméa] – O Uso do Software na Pesquisa Qualitativa 
 
NOVAS FORMAS DE SOCIABILIDADE  
[Blog] DAL comentou...

Concordo plenamente com você...A identidade de saberes se faz 
importante...

[Blog] Edméa comentou...

Vejo que a DIFERENÇA é fundante para a construção de 
conhecimentos. É importante incluirmos em nossas práticas os 
modos de ser dos sujeitos e seu repertório cultural valorizando 
questões de GÊNERO, SEXUALIDADE, CULTURA REGIONAL...É 
desafio para educação não só respeitar a diferença mas sobretudo 
INCLUI-LAS nas nossas práticas. Isso vale para a educação em 
qualquer modalidade...isso não é fácil pois O CURRÍCULO É ESPAÇO 
DE LUTA E PODER. A questão aqui na ead online ou nas relações 
medidas pela internet são mais "netralizadas" por conta dessa nova 
forma de socialização. Daí o que mais interessa é a identidade de 
SABERES e esta por sua vez não exclue nenhuma diferença!

[Blog] DAL comentou...

Yo soy del sur,chileno, navegante que volvió de los mares. No me 
quedé en las islas, coronado. No me quedé sentado en ningún 
sueño. Regresé a trabajar sencillamente com todos los demás y 
para todos. Pablo Neruda Tem a ver, Méa...gênero??!!!O importante 
é....trabalhar...navegar...produzir 
conhecimento...aprender...mapear...
 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/?wapl=DAL
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/?wapl=Edmea
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/?wapl=DAL
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Acesso ao mundo pessoal  

Enraizar e pertencer
06 Maio, 09:19 

29 views, 1 comentários

Enraizar e pertencer 

Hoje saquei um lance legal...juntei os dois conceitos e encontrei 
muita coisa boa...uma coisa que aprendi sozinha: há o enraizar 
num sentido político, voltado para a cidania, ao local, a 
identidade; mas também há o enraizamento (menos cognitivo?) 
mais perceptivo, sensitivo de se sentir no local, daquele local e 
também da indentidade com ele, se identificando com ele.  
Isso tudo eu confirmei na literatura e nesta revisão pela NET q 
num terminou... ainda tem umas páginas pra ver e depois quero 
explorar uma autora incrível: Nancy Mangabeira Unger, tô 
amando, ela diz tudo que eu pensava e num conseguia dizer...  
 
Será mesmo tudo isso uma chave para corroborar minha 
hipótese? O sujeito identificado, inserido, se sentindo 
pertencente, responsável, pode contribuir, pode mudar, pode 
"salvar o planeta"...rs...o exagero foi pra terminar este 
monólogo...  
 
Gostei do Blog! achava uma bobagem (me perdoem) mas agora 
tô curtindo...num quero q apaguem isso, please! 

 

 

 

Blog [san] – O Uso do Software na Pesquisa Qualitativa 
 
Enraizar e pertencer  
[Blog] Edméa comentou...

Oi San! Que maravilha a sua reflexão. Muitas vezes nossos "cliques" 
ficam dispersos exatamente pela falta do registro, da reflexão 
sistematizada. O blog na verdade é uma interface, algo que te 
conecta com o outro e com a sua própria reflexão. Refletir na ação e 
sobre a ação é um exercício ótima para nossa formação. Use e 
abuse desse espaço! grande abraço! Méa

 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/index.php?month=5&year=2004&wapl=san##
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/blog/?wapl=Edmea
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Em nossa pesquisa o diário basicamente articulou o triplo 

papel: 

• a)permitir que o pesquisador-aprendente reconheça o 

ocorrido em sua ação, servindo de instrumento de 

investigação e reflexão de suas ações; 

• b) ajudar os pesquisadores a tomarem decisões de 

intervenção e encaminhamento das atividades baseadas 

no processo de desenvolvimento do pesquisador; 

• c) subsidiar a elaboração do trabalho final individual que 

se refere à reflexão e auto-avaliação da cartografia 

durante o curso baseado nos diversos momentos do 

diário. 

Quatro questões nortearam basicamente o diário de pesquisa:  

• Quais as dificuldades enfrentadas e quais as estratégias 

utilizadas para superar essas dificuldades? 

• Quais as realizações e os avanços acontecidos até 

agora? 

• Como você vê a sua participação no curso? 

• O que você espera (comentários e sugestões) para o 

próximo módulo?  

As questões elencadas serviram apenas como sugestões às 

reflexões dos pesquisadores envolvidos e puderam, através da 

interface do blog, partilhar outros sentidos e interagir com outros 

pesquisadores, pois a interface permitia a interatividade assíncrona. 

A plasticidade da tecnologia digital e seu potencial interativo já vêm 

sendo explorados e reconhecidos por pesquisadores que 

comumente utilizam os diários em suporte atômico. Reconhece 

Zabalza: 
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A consolidação das tecnologias da informação e 
comunicação no ensino reforçou grandemente a 
possibilidade de utilizar “diários” como recurso 
de acompanhamento por parte dos professores, 
e, inclusive, como procedimento para 
compartilhar experiências entre os próprios 
alunos. A maior parte das plataformas digitais 
para o ensino (semipresencial, a distância ou 
simplesmente combinada com a presencial) 
inclui espaços para que os estudantes (e 
também os professores ou outros colaboradores) 
possam redigir seu diário. Esse diário pode ter 
um acesso restrito (aberto apenas ao professor, 
ou aos colegas do grupo de trabalho, etc) ou 
aberto (de maneira que todos os colegas de aula 
possam acompanhar o processo particular de 
trabalho que cada um segue (ZABALZA, 2004, p. 
24). 
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Fórum de discussão  

 

A interface e seu suporte digital 

  

Os fóruns de discussão são interfaces de comunicação 

assíncrona, pois permitem o registro e a partilha das narrativas e 

sentidos entre os sujeitos envolvidos. Emissão e recepção se 

imbricam e se confundem permitindo que a mensagem circulada 

seja comentada por todos os sujeitos do processo de comunicação. 

“Por intermédio de mundos virtuais, podemos não só trocar 

informações, mas verdadeiramente pensar juntos, pôr em comum 

nossas memórias e projetos para produzir um cérebro cooperativo” 

(LÉVY, 1998, p. 96). 

Estas interfaces são, praticamente, as mais utilizadas na 

educação online. A maioria das plataformas e ambientes virtuais de 

aprendizagem disponibilizam a interface fórum, com o objetivo de 

mediar a comunicação assíncrona entre os sujeitos da comunicação. 

Por possibilitar diálogos online entre sujeitos geograficamente 

dispersos e favorecer a criação coletiva do conhecimento podemos 

dizer que os fóruns de discussão configuram, na maioria dos casos, 

a sala de aula online. Cada sujeito na sua singularidade e diferença 

pode expressar e produzir saberes, desenvolver suas competências 

comunicativas, contribuindo e construindo a comunicação e o 

conhecimento coletivamente. 

A interface fórum permite a construção, estruturação, 

organização e registro das narrativas e autorias dos sujeitos a partir 

da multiplicidade e pluralidade de seus discursos. Mediar a partilha 

de sentidos, garantindo a participação individual e compartilhada 

dos discursos é um dos grandes desafios da prática docente. Só é 

possível construir coletivamente o conhecimento quando dispomos 

da contribuição singular de cada participante. Assim, é preciso fazer 

emergir ambiências de comunicação e aprendizagem onde cada 
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pesquisador possa se sentir como membro do grupo, atuar como 

pesquisador-coletivo. 

Em nossa pesquisa-formação utilizamos várias estratégias de 

comunicação a partir da interface fórum. Procuramos criar ramos de 

discussões variados, incentivando todos os participantes a postarem 

mensagens de acordo com os interesses individuais e coletivos. 

Assim, observamos que é de fundamental importância a mediação 

pedagógica amorosa, cuidadosa, que respeite e valorize as 

diferenças de opiniões, problematizando e incentivando a 

continuidade do diálogo. “A escrita tende a uma certa 

informalidade, menor monitoração e cobrança pela fluidez do meio 

e a rapidez do tempo” (MARCUSCHI, 2004, p. 29).  

Ademais, não devemos só ilustrar o potencial dos fóruns de 

discussão como interfaces e dispositivos de comunicação 

assíncrona, mas também como um tipo emergente de gênero 

textual ou de discurso. “Não devemos confundir um programa com 

um gênero, pois mesmo diante da rigidez de um programa, não há 

rigidez nas estratégias de realização do gênero como instrumento 

de ação social. O que deveria investigar é qual a real novidade das 

práticas e não a simples estrutura interna ou a natureza da 

linguagem” (MARCUSCHI, 2004, p. 29). Vejamos a seguir um 

trecho46 de um ramo de discussão de um dos fóruns da nossa 

pesquisa-formação: 

 

152004EUI00A : Edméa Pesquisar  

Index >> Palestra2 Macedo : 
Reflexão inicial    

Rigor da pesquisa e noções 
subsunçoras / O que é rigor 

Criado por: 
Alexandra  

                                                 
46 Os trechos foram transcritos diretamente para este trabalho sem 
alterações no formato do texto, seja no aspecto estrutural, seja do 
aspecto ortográfico. 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=reply&forum=mesa2&id=0&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=search&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=mesa2&realm=default
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hermenêutico?   
 

Autor Tópico

Reflexão inicial  

Posted: 04-05-2004 10:56 AM     
 

 
Refletir sobre o rigor da interpretação 
em pesquisas, principalmente, em 
pesquisas práticas das quais sou 
iniciante...me leva a imaginar que o 
rigor vá depender do 
pesquisador...visto que o produto final 
da pesquisa é um aberto...um 
construtono decorrer da investigação. 
Certo? O pesquisar com sua formação, 
suas experiências...cria sua 
metodologia, desenha sua trajetória 
de análise...num holomovimento.  

DAL  

    200.217.112.153   

RE: Reflexão inicial  DAL  

Posted: 05-05-2004 01:42 PM     
 

 
Dando continuidade a nossa reflexão 
sobre o rigor hermenêutico 
consideramos muito importante o "dar 
o tempo" de acordo com a 
problemática-necessidade existente no 
campo da pesquisa. Verificamos 
especificidades únicas ligadas ao 
contexto campo de pesquisa-objeto da 
pesquisa. Que dados serão 
superficiais? Como estão se colocando 
os "fatos", com quais funções 
subsunçoras estão os envolvidos na 
investigação? Passada a peneira temos 
dados suficientes para a solução de 
nosso problema? 
Uma análise necessita de conteúdo 
consistente para que o produto seja de 
qualidade. Como poderemos nos valer 
da fenomenologia para avaliarmos o 
conteúdo existente a ponto de não 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa2&mid=257&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa2&mid=257&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa2&mid=265&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa2&mid=265&realm=default
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voltarmos ao campo?   

    200.164.38.181   

RE: RE: Reflexão inicial  Edméa  

Posted: 05-05-2004 07:51 PM     
 

 
 

Quote  
 

 
Dando continuidade a nossa 
reflexão sobre o rigor 
hermenêutico consideramos 
muito importante o "dar o 
tempo" de acordo com a 
problemática-necessidade 
existente no campo da 
pesquisa. Verificamos 
especificidades únicas ligadas ao 
contexto campo de pesquisa-
objeto da pesquisa. Que dados 
serão superficiais? Como estão 
se colocando os "fatos", com 
quais funções subsunçoras 
estão os envolvidos na 
investigação? Passada a peneira 
temos dados suficientes para a 
solução de nosso problema? 
Uma análise necessita de 
conteúdo consistente para que o 
produto seja de qualidade. 
Como poderemos nos valer da 
fenomenologia para avaliarmos 
o conteúdo existente a ponto de 
não voltarmos ao campo? 

 
 
 
Oi Dal!oi gente! 
 
O objeto se desvela no campo de 
pesquisa e este é movimento. A 
pesquisa qualitativa permite em 
visitemos o campo de pesquisa várias 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa2&mid=268&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa2&mid=268&realm=default
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vezes se for necessário. O objeto em 
educação é vivo! A pesquisa é obra 
aberta. Contudo, o pesquisador 
precisa ensaiar sua síntese e por isso 
precisa delimitar seu tema, relacionar 
teoria e empiria e escrever sua 
síntese. Nada impede o revisitar o 
campo até porque as etapas na 
pesquisa qualitativa etnográfica não 
são linerares, primeiro isso...depois 
aquilo...A PESQUISA É ESPAÇO DE 
FLUXO!  

 

    152.92.162.146   
RE: Reflexão inicial  

Posted: 05-05-2004 08:42 PM     
 

 
Méa, A pesquisa é um movimento, é o 
campo, certo? Seu objeto está 
imbutido na pesquisa e portanto no 
movimento que é realizado 
(holomovimento). Sim, mas...o tempo 
necessário ao término da pesquisa 
dependerá também do número de 
revisitações mnecessárias às 
interpretações...às apreensões das 
informações para sua 
conclusão(considerações)?  

DAL  

    200.164.38.181   
RE: RE: Reflexão inicial  Edméa  

Posted: 06-05-2004 09:25 AM     
 

 
 

Quote  
 

 
Méa, A pesquisa é um 
movimento, é o campo, certo? 
Seu objeto está imbutido na 
peaquisa e portanto no 
movimento que é 
realizado(holomovimento). Sim, 
mas...o tempo necessário ao 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa2&mid=269&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa2&mid=269&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa2&mid=276&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa2&mid=276&realm=default
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término da pesquisa dependerá 
também do número de 
revisitações mnecessárias às 
interpretações...às apreensões 
das informações para sua 
conclusão(considerações)? 

 
 
 
Dal, temos um cronograma , um 
tempo, prazos ....estes precisam ser 
administrados sem dúvida! Por isso o 
projeto precisa ser bem cuidadoso e 
gestado pelo pesquisador. O que tinha 
colocado foi só a questão da 
FLEXIBILIDADE/conexão entre as 
etapas da pesquisa. Daí mesmo se 
você estiver escrevendo o relatório 
final da pesquisa e se sentir 
necessidade do retorno ao campo é 
um possibilidade. 
beijos 
méa 
 

 

    200.165.216.202   
RE: Reflexão inicial  

Posted: 06-05-2004 01:53 PM     
 

 
Concordo plenamente com você, Méa. 
a tradição fenomenológica manda que 
se reduza. Isto significa registrar o 
essencial, certo?  

DAL  

    200.217.101.65   
Comentários sobre o texto  SilvioYoshiro 

Posted: 08-05-2004 01:45 PM     
 

 
Não entendi o que significa estratégia 
acadêmica, que aparece no início do 
texto. 
 
Será que a academia aceita a 
pluralidade como "medida" da 
confiabilidade das pesquisas (pag. 2) ? 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa2&mid=280&realm=default
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http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa2&mid=295&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa2&mid=295&realm=default


 234

Há na academia, pelo menos em 
economia, *igrejinhas* que tem visões 
diferentes do mundo, assim, é difícil 
você ser pluralista; adota-se uma 
linha de pensamento e é sobre ela que 
se caminha. 
 
Será que é fácil dentro da academia, 
estar aberto a todas as referências de 
saberes (pg. 3)? Repetindo o que 
escrevi anteriomente e acrescentando 
que na minha opinião todos tem juízos 
de valores, não existindo ciência 
*pura*. 
 
Será que a academia aceita o que não 
se fale pela boca da teoria (pg 5). Para 
a academia tudo tem que ter 
fundamentação teórica. 
 
Esses três questionamentos são de 
uma visão conservadora da academia, 
onde existem algumas regras não 
escritas, ou melhor, não explícitas e 
dos quais muitos de nós já tivemos 
consequências advindas delas. 
 
É interessante a proposta de 
procedimento de validação das 
conclusões com os atores (pg. 6), 
entretanto, em alguns ramos das 
ciências sociais aplicadas, é de difícil 
aplicação.  

 

    200.158.214.197   
RE: Comentários sobre o texto  Edméa  

Posted: 08-05-2004 08:49 PM     
 

 
 

Quote  
 

 
Não entendi o que significa 
estratégia acadêmica, que 
aparece no início do texto. 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa2&mid=297&realm=default
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Será que a academia aceita a 
pluralidade como "medida" da 
confiabilidade das pesquisas 
(pag. 2) ? Há na academia, pelo 
menos em economia, 
*igrejinhas* que tem visões 
diferentes do mundo, assim, é 
difícil você ser pluralista; adota-
se uma linha de pensamento e é 
sobre ela que se caminha. 
 
Será que é fácil dentro da 
academia, estar aberto a todas 
as referências de saberes (pg. 
3)? Repetindo o que escrevi 
anteriomente e acrescentando 
que na minha opinião todos tem 
juízos de valores, não existindo 
ciência *pura*. 
 
Será que a academia aceita o 
que não se fale pela boca da 
teoria (pg 5). Para a academia 
tudo tem que ter 
fundamentação teórica. 
 
Esses três questionamentos são 
de uma visão conservadora da 
academia, onde existem 
algumas regras não escritas, ou 
melhor, não explícitas e dos 
quais muitos de nós já tivemos 
consequências advindas delas. 
 
É interessante a proposta de 
procedimento de validação das 
conclusões com os atores (pg. 
6), entretanto, em alguns ramos 
das ciências sociais aplicadas, é 
de difícil aplicação. 

 
 
 
 
Oi Silvio! 
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Pois é... Poucos são os orientadores e 
acadêmicos que contemplam a 
complexidade e a 
multirreferencialidade e pluralidade de 
saberes. A grande maioria valoriza 
mesmo a "adoção"de um referencial 
teórico para relacionar com os dados 
do campo de pesquisa. Na perspectiva 
trazida no texto do Roberto os dados 
do campo devem ser tratados e 
legitimados com o mesmo valor dos 
dados teóricos. O sujeito é legítimo e 
conhece! Mas vai falar disso para os 
positivistas!!!! 
 

 

    200.165.216.202   
RE: Reflexão inicial  DAL  

Posted: 11-05-2004 04:53 PM     
 

 
No alcance da transcendência – no 
dançar do pensamento– as noções 
subsunçoras são renovadas e/ou 
construídas, conforme competência 
teórico-prático do pesquisador. São 
diversas habilidades e competências 
pessoais (análise/síntese) exigidas que 
vão imprimir a qualidade da 
investigação...em tempo, 
planejamento, alcance de objetivos e 
um produto de valor. Pela 
característica da pesquisa qualitativa 
verifica-se a existência da pluralidade 
de conhecimentos técnicos a ser 
dominado pelo pesquisador. Macedo 
fala em técnica da triangulação que se 
resume na Multirreferencialidade. 
Muitas referências para a 
investigação...Certo? Para que a 
pesquisa qualitativa atenda 
plenamente ao caráter multireferencia 
se faz necessário que seja viva. A 
pesquisa se torna viva à medida que 
os atores se coloquem, falem, 
participem... Quanto mais recurso 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa2&mid=302&realm=default
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forem utilizados mais RIGOR se 
observará no estudo. Mas, como 
organizar a apresentação da pesquisa 
com tantos recursos envolvido?  

 

    201.8.70.125   
RE: Comentários sobre o Texto  

Posted: 14-05-2004 11:43 AM     
 

 
A partir da última frase do texto de 
Macedo: 
 
"Garantiriamos assim, a desconstrução 
da estrutura "dura" do rigor fisicalista, 
trazendo para este cuidado a noção de 
rigor fecundo, mediado por uma 
epistemologia social implicada" 
 
gostaria de comentar o conceito de 
"estrutura dura do rigor fisicalista" que 
só aceita como válida a linguagem da 
Física, tornando-a única para toda a 
Ciência. 
 
Acho que aqui cabe perguntar, de qué 
Física estamos falando? pois um novo 
paradigma está vigente a partir da 
Física Quântica que lida com a Lógica 
Difusa (Fuzzy), com a Teoria do Caos, 
com a Complexidade, relação Sujeito-
Objeto, e que acena para uma 
aproximação ou convergência 
epistemológica com as outras 
linguagens científicas, notadamente 
aquelas das Ciências Humanas. 
 
Esta aproximação epistemológica me 
parece extremamente significativa e 
fecunda ao entender, como Khun, que 
a Ciência é uma ação coletiva e um 
produto histórico. 
 
 

Silvia  

    200.17.25.8   

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa2&mid=320&realm=default
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Categorias  san  

Posted: 17-05-2004 09:15 AM     
 

 
Oi pessoal, li os comentários e me 
animei a arriscar uns 'pensamentos', 
 
aqui com o pessoal da educação 
ambiental, a interdisciplinariedade e 
multirreferencialidade são necessárias, 
estudadas e discutidas, se bem que 
ainda estamos tentando entender suas 
distinções, contribuições, 'estratégias 
e táticas' (lembrei disso agora, 
desculpem se forcei) 
 
gostei muito da contribuição do Silvio: 
nosso grupo faz questão de sempre 
deixar claro qual é a nossa opção 
teórica, pois que é tb política (P. Demo 
que diz que toda ação educativa é 
política?). Mesmo que interdisciplinar, 
mas construímos nossa 
abordagem/referencial a partir do 
pressuposto de q vivemos numa época 
de profundas desigualdades sociais, e 
além disso, a saída para a 
problemática ambiental se dará no 
respeito a diversidade, pois ela 
garante diferentes olhares/pensares 
na busca de soluções para a 
construção de sociedades mais justas 
e igualitárias. 
 
Se houvesse 1 caminho linear poderia 
ser diferente, até ditador...mas não há 
(ainda bem, né?). Por isso se fala 
tanto em redes, tessituras...aí os 
valores humanos poderão ser 
destacados...esse é o grande desafio, 
compreender os nexos entre tudo, o 
nosso sentimento de pertença 
contribuindo para um movimento de 
inclusão, participação de todos num 
mundo novo...sustentável para as 
mais diversas formas de vida. 
 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa2&mid=360&realm=default
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    143.107.215.64   
Heidegger  

Posted: 17-05-2004 09:22 AM     
 

 
Em tempo, 
 
1)estou começando a aprofundar as 
categorias para análise dos meus 
dados...alguém tem algum outro texto 
sobre isso? 
 
2)estou começando (e adorando!) a 
ler Heidegger, porém sou zootecnista, 
lembram-se? sem qualquer formação 
na Filosofia...alguém já leu? têm 
algum livro? pode/quer me ajudar a 
discutir? 
 
bjs  

san  

    143.107.215.64    
 

 

 

O fórum como gênero textual 

 

Os fóruns de discussão foram criados ao longo do processo 

da pesquisa sempre a partir da emergência polifônica dos sentidos 

do pesquisador-coletivo. Não criamos fóruns estáticos e impostos 

como normalmente tem acontecido em práticas de EaD online, nas 

quais o professor ou tutor costuma disponibilizar os tópicos ou 

ramos de discussão com temas específicos a partir de roteiros e 

desenho instrucional disponibilizados a priori. Os tópicos principais 

surgiam do debate e empate das discussões na prática de pesquisa 

de todos os envolvidos. Além disso, procuramos algumas vezes 

lançar temas e questões como provocações a fim de fazer emergir a 

participação, para além do concordar ou não com o assunto 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa2&mid=362&realm=default
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proposto. A interface permitiu que todos postassem e comentassem 

as mensagens de todos numa relação interativa de 

bidiredicionalidade e de hibridação como nos sugere Silva (2000). 

Para Patrícia Wallace apud Marcuschi (2004) O fórum de 

discussão assíncrono “forma um ambiente para discussões de temas 

específicos, listas de grupos e assim por diante. As relações são 

continuadas e movidas por interesses comuns. É um ambiente que 

envolve vários gêneros” (MARCUSCHI, 2004, p. 27). Assim, 

procuramos, incentivar em nossa pesquisa e prática docente a 

emergências de gêneros variados como, por exemplo: conversações 

abertas em grupos, conversações duais (casuais), entrevista com 

convidados, aulas específicas para dicas técnicas ou esclarecimentos 

conceituais, reunião de equipes e grupos de trabalho, diários, 

anotações, agendas entre outros. Vejamos o quadro a seguir: 

 

 

Índice geral do fórum de discussão 

 

 

152004EUI00A : 
Edméa 

Pesquisar  

Index    
 

00 – Módulo II Critérios de Avaliação  

  Forum  Descrição  Tópicos Msgs 
Mais 
Recente 

 Como 
avaliar 
mapas?

Após ter 
elaborado 
mapas, ter 
visto os mapas 
dos colegas e 
também 
construído 
mapas 
coletivamente... 

2 23 28-05-
04 
11:15 
am 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=search&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?realm=default
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que critérios 
são importantes 
para avaliar 
mapas? 

01 – Módulo II Mesa-Redonda  

  Forum  Descrição  Tópicos Msgs 
Mais 
Recente 

 Palestra1 
Moraes

Teoria & Prática 
em 
Holomovimento 
/ O que é esse 
movimento? 

5 25 19-05-
04 
11:34 
am 

 Palestra2 
Macedo

Rigor da 
pesquisa e 
noções 
subsunçoras / 
O que é rigor 
hermenêutico? 

2 18 19-05-
04 
12:03 
pm 

 Palestra3 
Cañas

Mapas 
conceituais / O 
que são 
modelos de 
conhecimento? 

1 10 18-05-
04 
01:21 
am 

 Palestra4 
Zeiliger

Construtivismo 
e Cartografia / 
O que é modelo 
construtivista? 

1 10 26-05-
04 
11:21 
pm 

02 – Módulo II Texto em Grupo  

  Forum  Descrição  Tópicos Msgs 
Mais 
Recente 

 Grupo1 
ESBOÇO

Como a 
cartografia 
facilita o esboço 
da 
investigação? 

4 9 19-05-
04 
12:06 
pm 

 Grupo2 
TEORIA

Como um mapa 
se torna um 
modelo de 
conhecimento e 
permite 
aprofundar a 
teoria? 

2 6 13-05-
04 
02:22 
pm 

 Grupo3 
ANALISE 
DE DADOS

Como o rigor 
emerge nos 
mapas e facilita 
a análise de 

3 5 17-05-
04 
09:17 
am 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=mesa1&realm=default
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http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=mgrupo3&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=mgrupo3&realm=default
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dados? 

 Grupo4 
ESCRITA

Como mapas 
permitem 
evocar teoria-
prática e 
facilitar a 
escrita? 

1 5 17-05-
04 
11:03 
pm 

77 – Módulo I – Trabalho em Grupo  

  Forum  Descrição  Tópicos Msgs 
Mais 
Recente 

 Discutindo 
conceitos

Após ver na 
Agenda a 
divisão de 
grupos, 
participe do 
fórum 
discutindo em 
grupo: "Que 
conceito você 
gostaria de 
aprofundar 
decorrente das 
leituras 
realizadas?" 
Abraços... bom 
trabalho! 

6 83 16-05-
04 
05:25 
pm 

88 – Introdução  

  Forum  Descrição  Tópicos Msgs 
Mais 
Recente 

 Discussão 
em grupos

 4 60 25-05-
04 
09:15 
pm 

 Introdução 
ao curso

 2 20 15-05-
04 
05:24 
pm 

 Projeto de 
investigação

 9 42 15-05-
04 
11:49 
pm 

99 – Ajuda  

  Forum  Descrição  Tópicos Msgs 
Mais 
Recente 

 Dúvidas  15 34 20-06-

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=mgrupo4&realm=default
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Pedagógicas 04 
11:11 
am 

 Suporte 
Técnico

 23 61 25-08-
04 
11:05 
pm  

 

  

Estatísticas 
 
Total Fóruns: 15 
Total Mensagens: 
411 
 

   Powered By 
electrifiedForum 
v.96 

 
 

Fonte: Curso online O uso de software na pesquisa 

qualitativa

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=suporte&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=suporte&realm=default
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O quadro anterior é o índice com os tópicos ou ramos de discussões 

principais do fórum de discussão do nosso AVA. Cada tópico 

principal contém desdobramentos variados ou subtópicos. Estes 

desdobramentos emergiram da necessidade do pesquisador-coletivo 

de compartilhar o desejo de aprender como a cartografia cognitiva e 

o uso de softwares poderiam contribuir para a pesquisa qualitativa. 

Contudo, cada pesquisador é um sujeito em seu contexto específico, 

as singularidades, necessidades individuais e dilemas pessoas 

tinham que ser contempladas e garantidas. Procuramos, assim, não 

encarar as diferenças como problema e sim, como vantagem. 

Conforme podemos observar no índice do fórum, ramos ou 

tópicos diversos foram criados ao longo do curso com objetivos 

variados. Nas primeiras semanas, procuramos mapear quais as 

necessidades de cada pesquisador promovendo a socialização dos 

projetos de pesquisa de cada participante. Daí abrimos o ramo 

chamado Projeto de investigação. A visibilidade das produções 

individuais é condição sine qua non para a emergência de grupos 

colaborativos e cooperativos de trabalho de aprendizagem.  

Neste sentido, verificamos quais eram os desejos, 

necessidades e interesses de cada participante e como seu projeto 

poderia contribuir com outros projetos e com o projeto de todo o 

coletivo. A partir desse mapeamento inicial, verificamos a 

emergência dos grupos de trabalho não só do interesse temático 

como também pela confluência dos momentos específicos ou fases 

da pesquisa. Vejamos o trecho a seguir: 
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152004EUI00A : 
Edméa 

Pesquisar  

Index >> Projeto de investigação : 
Pesquisa em Educação Online    

 Criado por: Cogeae   
 

Autor Tópico

Pesquisa em Educação Online  

Posted: 01-04-2004 08:33 AM     
 

 
Oi! 
 
Como sabemos, e estamos vivenciando 
neste curso, o espaço da internet com 
seus ambientes virtuais de aprendizagem 
estão se configurando com um espaço 
legítimo de aprendizagem. Nesse sentido, 
muitos pesquisadores estão tentando 
compreender esta nova realidade e 
campo de pesquisa que tem suas 
particularidades por conta de algumas 
características fundamentais deste 
espaço. Que características são essas? 
Como pesquisar em educação online? 
Como interagir com os sujeitos da 
pesquisa? Como coletar e analisar dados? 
Qual o papel do pesquisador em educação 
online? Que epistemologias e técnicas 
poderão subsidiar uma pesquisa 
qualitativa na internet? COMO O USO 
DOS MAPAS PODE AJUDAR?  
 
Estas são algumas das minhas 
inquietações atuais. Meu doutorado se 
configura nestas dúvidas.  
 
Conto com vocês nessa empreitada. 
TODOS NÓS SOMOS SUJEITOS DESTA 
PESQUISA!!!  

Edméa  

    201.8.30.22   

RE: Pesquisa em Educação Online  SilvioYoshiro 

Posted: 01-04-2004 09:35 AM     
 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=reply&forum=forum2&id=2&realm=default
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oi Méa, 
 
Por um tempo estive como diretor do 
Centro de Estudos Estratégicos na 
Secretaria da Fazenda de SP e fui um dos 
coordenadores de um curso que tinha 
dois módulos com educação à distância, 
um de matemática financeira e outro de 
economia. Bom, para avaliar  
o curso, fizemos um pequeno questionário 
aos alunos. A caracteristica dos alunos 
eram serem servidores públicos de nível 
médio. Fizemos também um questionário 
com o perfil dos alunos. O número de 
alunos foi cerca de 1500, se não me falha 
a memória. 
 
Silvio  

 

    200.158.213.32   

RE: Pesquisa em Educação Online  

Posted: 01-04-2004 01:46 PM     
 

 
Edméa, Compreender a realidade(espaço 
internet) e seus ambientes virtuais de 
aprendizagem... está fazendo parte de 
nossos anseios no momento. Tenho 
experimentado tão somente a construção 
de hipertextos com meus alunos, a cada 
semestre. Colocarei aqui um exemplo 
para que dê sua opinião. DISCIPLINA: 
Fundamentos da Educação na Graduação. 
Tema: Pluralidade Cultural e Educação. 
Partimos da leitura de texto e fazemos 
um debate sobre o conteúdo do texto. 
Retiramos palavras -chaves. Cada equipe 
se responsabiliza de pesquisar via internet 
sobre uma palavra chave. Retiram os 
textos, ficham e passam ao restante do 
grupo o produto, a construção realizada. 
Marcamos um novo debate(conversa) e 
após re-construção cria-se o hipertexto, 
muitas das vezes incluindo atividades 
práticas.O que acha? Quero melhorar 
ainda mais este trabalho...  

DAL  

    201.8.69.195   

RE: RE: Pesquisa em Educação 
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Online  Edméa  

Posted: 09-04-2004 08:16 PM     
 

 
 

Quote  
 

 
Edméa, Compreender a 
realidade(espaço internet) e seus 
ambientes virtuais de 
aprendizagem... está fazendo parte 
de nossos anseios no momento. 
Tenho experimentado tão somente 
a construção de hipertextos com 
meus alunos, a cada semestre. 
Colocarei aqui um exemplo para 
que dê sua opinião. DISCIPLINA: 
Fundamentos da Educação na 
Graduação. Tema: Pluralidade 
Cultural e Educação. Partimos da 
leitura de texto e fazemos um 
debate sobre o conteúdo do texto. 
Retiramos palavras -chaves. Cada 
equipe se responsabiliza de 
pesquisar via internet sobre uma 
palavra chave. Retiram os textos, 
ficham e passam ao restante do 
grupo o produto, a construção 
realizada. Marcamos um novo 
debate (conversa) e após re-
construção cria-se o hipertexto, 
muitas das vezes incluindo 
atividades práticas.O que acha? 
Quero melhorar ainda mais este 
trabalho...  

 
 
 
 
oI daL! 
 
A atividade é muito boa. Gostei! A partir 
de um texto outros textos são criados 
construindo coletivamente um hipertexto. 
Assim vocês ampliam as discussões 
abrindo e sistematizando mais e mais 
debates. Você utiliza interfaces para essa 
atividade? Usam chats, fóruns e listas de 
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discussão? Como os grupos são 
formados? Vocês usam que programas 
para desenvolver os hipertextos? O 
software Nestor pode ajudar muito, pois 
ele mapeia as páginas publicadas na web 
e além disso você pode converter os 
mapas para html e criar sites com mapas. 
Veja o site www.projeto.org.br/cartografia  
 
QUE TAL CRIAR JUNTOS AQUI UMA 
ATIVIDADE COMO ESTA UTILIZANDO 
NOSSO AMBIENTE COGEAE??VAMOS 
NESSA? QUE TAL DEBATERMOS O TEXTO 
DA AGENDA 1 E ELABORANRMOS 
COLETIVAMENTE UM HIPERTEXTO 
USANDO O NESTOR? 
Parabéns pela idéia 
mé@ 
 

 

    200.101.236.42   
RE: Pesquisa em Educação Online  

Posted: 13-04-2004 01:25 PM     
 

 
Méa, adorei a sua resposta. Vamos 
começar amanhã a idéia. Hoje estou 
praticamente saboreando as mensagens 
do fórum. Recebi uma tarefa extra e 
tenho que deslocar-me já. Dedicarei 
amanhã aos estudos e já atuando como 
você sugeriu.  

DAL  

    200.217.112.85   
RE: Pesquisa em Educação Online  DAL  

Posted: 14-04-2004 02:15 PM     
 

 
Méa,disponibilizamos nossos e-mails para 
conversarmos. Estamos fazendo um 
"ritual de iniciação" na Universidade sobre 
esta metodologia... Os laboratórios de 
informática são utilizados para 
aulas...tradicionais...Eu pego uma 
brecha...estou me 
entranhando...tentando modificar a forma 
de transformar o conhecimento 
curricular... 
Nossos alunos, apesar de universidade 
particular, não possuem em sua maioria 
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computadores. Utilizam horários extras na 
própria Universidade... outra conquista. 
Cadastram seus endereços eletrônicos... 
Ficam encantados– todo brasileiro tem 
direito a ter seu endereço eletrônico...  
A turma se divide em equipes num 
primeiro momento por conveniência 
(conhecimento, local de moradia, etc.) 
São turmas grandes. Após navegarem 
algumas equipes se modificam devido aos 
textos encontrados e, no final, cumprem 
suas responsabilidades como alunos... 
Alguns conseguem ir além, e participam 
da nossa jornada científica. Formamos 
mesas redondas por turmas... 
Estou procurando, portanto realizar 
mudanças.  

 

    200.217.106.185   
RE: Pesquisa em Educação Online  

Posted: 14-04-2004 02:18 PM     
 

 
Méa, como organizar sua proposta? Posso 
começar aqui, agora o debate sobre o 
texto da Agenda 1. Certo? Ah! Mandarei 
um e-mail para você...deve ter na 
apresentação...  

DAL  

    200.217.106.185   
RE: RE: Pesquisa em Educação 

Online  
Edméa  

Posted: 14-04-2004 10:56 PM     
 

 
 

Quote  
 

 
Méa, como organizar sua proposta? 
Posso começar aqui, agora o 
debate sobre o texto da Agenda 1. 
Certo? Ah! Mandarei um e-mail 
para você...deve ter na 
apresentação... 
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Oi Dal! 
 
Que tal encaminharmos essa atividade 
pela lista de discussão? Poderemos copiar 
nosso diálogo aqui no fórum para 
contextualizarmos os colegas que ainda 
não entraram no cogeae/fórum. Assim, 
poderemos agendar o chat de debate do 
texto e a partir do mesmo podemos 
mediar a produção de outros textos e 
mapas coletivamente. Vamos lá ! fique a 
vontade NESSA CO-AUTORIA E 
MEDIAÇÃO. 
beijos 
mé@ 
 

 

    200.165.216.111   
RE: Pesquisa em Educação Online  

Posted: 15-04-2004 05:11 PM     
 

 
Estou feliz com a idéia. Estou organizando 
a atividade... pesquisei o 
www.projeto.org.br/cartografia e gostei 
muito...Mas a correria tb é grande...Logo 
a noite...  
 

DAL  

    200.217.130.254   
RE: Pesquisa em Educação Online  

Posted: 16-04-2004 08:51 AM     
 

 
Méa, organizei uma atividade que lhe 
mandei via e-mail para observações, 
certo?  

DAL  

    200.217.142.97    
 

 

Conforme o trecho anterior, além da partilha dos projetos e 

intenções de pesquisa, os grupos foram formados também pela 

identificação do perfil de cada pesquisador. Assim, criamos o ramo 

Discussão em grupo, que apresentou o seguinte desdobramento: 
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152004EUI00A : 
Edméa 

Pesquisar  

Index >> Discussão em grupos    

 Criado por: Cogeae   
 

  Título  Autor  Msgs Mais 
Recente  

 
APROFUNDAMENTO 
TEÓRICO Alexandra 25 

25-05-
04 
09:15 
pm 

 

ESBOÇO Alexandra 18 

25-05-
04 
09:01 
pm 

 

ANÁLISE DE DADOS Alexandra 11 

16-05-
04 
03:15 
pm 

 

ESCRITA E FASE FINAL Alexandra 6 

15-04-
04 
12:58 
pm  

 

 

Além das discussões específicas por grupos de trabalho, 

procuramos garantir pontos de encontros onde todo grupo pudesse 

interagir para além das discussões do grupo específico. 

Aproveitamos a emergência das dúvidas iniciais e organizamos os 

tópicos: Introdução e Ajuda. No ramo Introdução do curso 

procuramos orientar e esclarecer questões específicas sobre o 

funcionamento das interfaces e dispositivos, bem como orientar a 

instalação e acesso aos softwares utilizados para a potencialização 

das técnicas de cartografia (Nestor e CMAP). Neste ramo, 

procuramos também mapear o conceito inicial sobre pesquisa de 

cada participante. Vejamos: 
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152004EUI00A : 
Edméa 

Pesquisar  

Index >> Introdução ao curso : 
Introdução ao curso    

 Criado por: Cogeae   
 

Autor Tópico

Introdução ao curso  

Posted: 27-03-2004 01:34 AM   
   

 
Caros colegas, vamos iniciar nossa 
primeira discussão... Durante o 
curso estaremos abordando uso de 
software na pesquisa qualitativa... 
O que é "pesquisa" para você? Por 
quê mapear?...  

Alexandra  

    200.171.157.39   

RE: Introdução ao curso  

Posted: 27-03-2004 10:06 PM   
   

 
Boa noite, Alexandra! Considero 
que a pesquisa é a busca do 
conhecimento. A pesquisa está 
voltada para a solução de 
problemas, nos quais se utilizam 
métodos para investigar e analisar 
as soluções nesse processo do 
conhecimento.  

MarialdaChristoffel 

    200.220.22.73   

RE: Introdução ao curso  SilvioYoshiro  

Posted: 28-03-2004 11:15 AM   
   

 
Pesquisa é encontrar respostas 
para um problema científico 
através de uma metodologia, 
hipóteses, análise de dados e 
referenciais teóricos. O 
mapeamento pode nos ajudar a 
organizar as informações coletadas 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=reply&forum=forum1&id=0&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=forum1&mid=4&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=forum1&mid=4&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=forum1&mid=7&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=forum1&mid=7&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=forum1&mid=8&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=forum1&mid=8&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=search&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=forum1&realm=default


 253

assim como sistematizar o caminho 
percorrido de forma a poder pensar 
melhor a respeito da solução do 
problema.  

 

    200.158.214.84   

RE: Introdução ao curso  

Posted: 28-03-2004 10:12 PM   
   

 
A pesquisa é a busca do 
conhecimento, através da 
desconstrução-reconstrução da 
realidade que queremos investigar. 
Ela nasce de uma inquietação do 
pequisador, a partir de sua 
reflexão/ crítica sobre determinado 
objeto de estudo.  
Para obter sucesso em sua busca, 
o pesquisador precisa fazer o 
mapeamento do estudo. Comparo 
o mapeamento ao referencial 
teórico e metodológico, ou seja, ele 
é o eixo integrador, a espinha 
dorsal, que delineia, define e 
coordena todas as etapas da 
pesquisa. Deste modo, o processo 
de pesquisar é facilitado e se corre 
menos risco de percorrer caminhos 
tortuosos e desnecessários.  

angel  

    200.141.96.121   

RE: Introdução ao curso  

Posted: 28-03-2004 11:54 PM   
   

 
Vocês disseram tudo: pesquisa é a 
busca por conhecimentos que 
tragam respostas para um 
problema que nasceu de uma 
inquietação do pesquisador. O 
mapeamento, ao organizar os 
dados coletados, facilita a 
percepção de relações, coerência, 
fundamentação.  

miua  

    201.0.192.223   
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RE: Introdução ao curso  

Posted: 29-03-2004 06:31 PM   
   

 
Pesquisar é investigar, é um 
exercício intelectual em busca do 
conhecimento. O ser humano 
necessita movimentar-se em busca 
de melhoria para sua vida, para 
seus afazeres e, é nesse sentido 
que iremos investigar o uso de 
sofware em pesquisa qualitativa. 
Para tanto, o uso de recursos que 
facilite nossa investigação, que 
melhore o acesso às informações 
se torna indispensável nos dias de 
hoje onde, as horas voam na 
concretização de nossos afazeres. 
Mapear é o ato de colocar em 
determinada ordem as informações 
que facilitarão as análises a serem 
feitas no decorrer da investigação 
(pesquisa). Acredito eu... Dal  

DAL  

    200.217.146.186   

RE: Introdução ao curso  Fernando  

Posted: 30-03-2004 12:01 AM   
   

 
Na opinião de alguns historiadores, 
a segunda metade do século XX 
nos teria revelado uma "aceleração 
da história". Nas palavras de Ciro 
Flamarion, "O passado se torna 
história (...) a um ritmo alucinante: 
a história corre atrás de nós, está 
em nossos calcanhares." Na 
"Supermodernidade" há um 
excesso de acontecimentos 
simultâneos e interdependentes 
considerados relevantes, o que 
dificulta a apreensão de um volume 
cada vez maior de informações 
processadas a cada minuto. Isso 
poderia nos conduzir a um certo 
desnorteamento, o que nos 
introduz numa busca de sentido 
para um presente cada vez mais 
obscuro e complexo. Eis aí (talvez) 
o papel da pesquisa e do 
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pesquisador: iluminar esta 
realidade vivida. Neste contexto, o 
mapeamento, a possibilidade de 
antecipar caminhos e trilhas produz 
em mim uma expectativa 
reconfortante: a de dominar uma 
técnica a mais capaz de me 
oferecer um pouco mais de 
respostas às minhas indagações 
sobre o meu tempo.  

 

    200.140.106.64   

RE: Introdução ao curso  

Posted: 30-03-2004 09:11 AM   
   

 
Refletindo em Fernando, iluminar a 
realidade vivida 
mapeando...técnica possível para 
organização de nossas atividades 
não só de pesquisas como na 
vida?!  

DAL  

    200.217.130.193   

RE: Introdução ao curso  

Posted: 31-03-2004 12:58 PM   
   

 
Terminei a leitura do primeiro 
texto, agora e adorei...é isto que 
estou procurando para expandir 
meus conhecimentos em como 
realizar uma pesquisa acadêmica 
pela internet com sucesso... e 
como dar mais agilidade a busca 
em meus projetos de 
pesquisas...e....e aquilo... falta 
porém a habilidade...espero 
alcançá-la neste curso que estou 
adorando...  

DAL  

    201.8.78.171   

RE: RE: Introdução ao curso  Edméa  

Posted: 01-04-2004 08:15 AM   
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Quote  
 

 
 
Refletindo em Fernando, 
iluminar a realidade vivida 
mapeando...técnica possível 
para organização de nossas 
atividades não só de 
pesquisas como na vida?! 

 
 
 
Oi, gente! DAL e Fernando... 
Falem um pouco mais sobre essa 
coisa de "ILUMINAR A REALIDADE 
VIVIDA". O que seria essa 
realidade e como nós 
pesquisadores estaríamos nesse 
contexto? 
mé@ 
 

 

    201.8.30.22   
RE: Introdução ao curso  

Posted: 01-04-2004 11:44 AM   
   

 
Pesquisar é aprender com a 
experiência da humanidade, fazer 
uso do conhecimento acumulado 
com o intuito de construir uma 
resposta à uma inquietação a 
respeito de um tema específico, 
mapear é fundamental na 
organização e qualificação das 
informações, quando obtemos um 
resultado prático para sociedade, 
acredito que tenhamos iluminado a 
realidade vivida, citado pelo 
Fernando.  

pmelo  

    200.212.174.2   
RE: Introdução ao curso  DAL  

Posted: 01-04-2004 01:16 PM   
   

 
Segundo Berger em A construção 
social da realidade (2002,p35), 
..."a análise sociológica da 
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realidade...do conhecimento que 
dirige a conduta na vida 
diária...devemos começar pelo 
esclarecimento dessa realidade". 
Portanto, o mapeamento vai 
proporcionar esclarecimento a 
nossa realidade do momento, do 
nosso objetivo no curso. Assim 
iluminará nossas aquisições vividas 
neste momento importante... 
Não sei se os colegas pensaram 
neste sentido.  

 

    201.8.69.195   
RE: Introdução ao curso  

Posted: 01-04-2004 07:23 PM   
   

 
Agora minha senha está 
funcionando e poderei estar 
participando... 
Então vamos lá 
Pesquisa e Como disse a Marialda é 
a busca do conhecimento, é 
encontrar respostas para algumas 
angustias (pode parecer 
exagerado) pois o pesquisador é 
para mim um eterno angustiado  

MonicaMandaji  

    200.148.19.124   
RE: Introdução ao curso  Fernando  

Posted: 02-04-2004 09:04 AM   
   

 
Olá, Edméa. 
A DAL está certa. Lançar luzes, 
clarear, esclarecer, demonstrar, 
podem ser sinônimos de iluminar. 
Sem dúvida, o ato ou efeito de 
mapear pode nos dizer (e nos diz) 
muito daquilo que ainda não 
conhecemos e, talvez, até mesmo, 
daquilo que já pensamos conhecer. 
Contudo, qual será o objetivo: 
compreender (esclarecer/iluminar) 
melhor nossos objetos de estudo 
ou explicá-los? Seremos capazes 
de dar uma explicação em relação 
ao nosso objeto, enquanto sujeitos 
envolvidos no processo da 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=forum1&mid=41&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=forum1&mid=41&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=forum1&mid=42&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=forum1&mid=42&realm=default


 258

pesquisa, ou lançaremos apenas 
alguns fachos de luz para a 
compreensão do tema que 
abordamos ou sobre o território 
desconhecido no qual navegamos? 
Neste sentido, iluminar, de 
qualquer forma, precede ou 
antecede (para aqueles que 
pretendem fazê-lo) o ato da 
explicação. Quanto a mim, espero 
apenas aprender um pouco mais 
mapeando com vocês e seguir 
iluminando ainda mais a nossa 
história (e a minha história). Na 
verdade, sinto-me como um 
explorador dos mares 
desconhecidos dos séculos 15 e 16, 
maravilhado com uma nova 
descoberta: a possibilidade de me 
orientar e me guiar por mapas.  

 

    200.101.47.108   
RE: Introdução ao curso  

Posted: 02-04-2004 01:10 AM   
   

 
Olá colegas! Cheguei tarde, mas 
cheguei! 
Para mim pesquisa é o ganha pão 
pois trabalho com pesquisa de 
mercado. Além disso, é um prazer 
pois, em geral, envolve um enigma 
a ser desvendado já que os clientes 
só pedem pesquisa de produtos ou 
serviços-problema em situações 
em que precisam das informações 
para tomar decisões. Acredito que, 
para esse tipo de pesquisa, mapear 
serve a dois propósitos: organizar 
as informações de uma forma 
visual e muitas vezes explicativa e 
comunicar as relações entre os 
assuntos levantados de uma 
maneira sucinta e de fácil 
apreensão.  

Cristina  

    200.204.117.151   
MAPAS E ILUMINAÇÃO  DAL  

Posted: 02-04-2004 10:27 AM   
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Interessante o que nos disse 
Fernando. Refletindo penso que o 
nosso objeto de estudo nos leva a 
em cada mapa, clareá-lo melhor. 
Cada momento e cada contexto em 
que o objeto é investigado recebe 
uma iluminação específica. 
"Iluminar" em Fernando parece a 
voz de um poeta– lembra 
Camões:"...mares nunca antes 
navegados..., em outros Rubens 
Alves e a pedagogia do 
amor...Quem sabe tudo se trate 
das "subjetividades" nossas?!!!  

 

    200.217.130.31   
CARTOGRAFIA COGNITIVA  

Posted: 02-04-2004 12:04 PM   
   

 
Não sei se faz parte desse Index, 
comentar mas, o texto nos aponta 
para os novos desafios que 
teremos no curso. É bom, espero 
que consiga vencê-los através da 
máquina... ainda não consegui 
utilizar bem (processo de envio) os 
softwares Nestor e Cmap. Realizo 
os mapas e... 
já vem o Mind...técnica de 
mapeamento"Mapa da Mente"? 
Meu referencial teórico cresceu 
muito...em uma semana. 
Obrigada!!!  

DAL  

    200.217.130.31   
RE: Introdução ao curso  

Posted: 21-04-2004 03:54 PM   
   

 
Pesquisa é a procura de respostas 
científicas para os problemas que 
nos são pertinentes. Neste caso é 
fundamental o estabelecimento de 
métodos que nos auxiliam nesta 
caminhada.  

Tere  

    200.195.20.178   
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RE: Introdução ao curso  

Posted: 21-04-2004 09:57 PM   
   

 
É a busca de conhecimento 
específico e de forma estruturada 
sobre um tema. Por exemplo e 
busco conhecimento sobre o uso de 
software em pesquisa qualitativa 
e...estou tentando criar uma 
estruturação...adequada...através 
dos softwares indicados pelas 
monitoras do curso..sistematizei?  

DAL  

    201.8.89.75    
 

 

O tópico Ajuda foi desdobrado em dois ramos de discussões: 

Dúvidas Pedagógicas e Suporte Técnico. Em Dúvidas 

Pedagógicas procuramos interagir com discussões referentes aos 

conteúdos – conceituais e procedimentais – a partir dos hipertextos 

e objetos de aprendizagem disponibilizados no projeto ou desenho 

educacional do curso. Já para questões mais específicas de ordem 

técnica procuramos organizar os debates no ramo Suporte 

Técnico, no qual contamos com o apoio dos técnicos do COGEAE47. 

 

 É fundamental que os formadores em educação online 

conheçam o funcionamento das interfaces e do AVA como um todo. 

Entretanto, nos deparamos com questões que fogem de nossa 

competência de bons usuários. A parceria com um profissional 

especializado é fundamental. Os problemas técnicos são de variados 

tipos. Encontramos desde problemas com o AVA propriamente dito 

a problemas técnicos nos computadores pessoais de cada 

participante que se não pudesse contar com uma ajuda 

especializada poderia ter evadido do curso. Vejamos um exemplo de 

dúvida técnica: 
                                                 
47 Neste sentido, contamos com o apoio de Paula e Waldemir, técnicos do 
COGEAE-PUC. 
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Autor Tópico 

Material da Midiateca  

Posted: 28-05-2004 08:39 AM      
 

Olá, pessoal do suporte! 
Não estou conseguindo abrir o último arquivo 
disponível na midiateca (tutorial do Cmap). 
Mando salvar no Cmap e tudo bem. Quando 
mando abrir, não abre! 
Parece que ele não salva o arquivo como 
.cmap, mas em html. Neste caso, o Front 
Page também não o abre. 
Como devo proceder para salvá-lo em meu 
computador e utilizá-lo? 
Cordialmente, 
Fernando  

Fernando 

    200.101.47.175   

RE: Material da Midiateca  

Posted: 28-05-2004 10:48 AM      
 

Olá, Fernando 
 
Este arquivo está em um servidor fora da 
COGEAE, e não é um endereço com um 
arquivo como extensão final, e por isso você 
não pode salvá-lo em sua máquina, pois ele 
virá com a extensão "cmap.htm", e você não 
conseguirá abrí-lo com nenhum software. 
Uma alternativa é a seguinte: você abre a 
página normalmente, clicando no nome do 
arquivo na mídiateca, e no browser você 
seleciona Arquivo > Salvar Como > Página da 
Web Completa. Deste modo você salvará a 
página como HTML, junto com uma pasta com 
as imagens. 
Qualquer dúvida, entre em contato. 
 
[ ]s 
Paula – Suporte  

Paula – 
Suporte  

    200.144.148.134    
 

Muitos foram os hipertextos navegados e que serviram de 

pretextos para a produção de novas estratégias de pesquisa. A 
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partir da interação e dos desdobramentos de leitura e escrita, 

muitos conceitos novos e ressignificados invadiram o universo 

conceitual de todos os participantes. Dúvidas, problematizações, 

partilhas de sentidos, emergiram aquecendo os debates e 

estruturando a inteligência coletiva no tópico Trabalho em grupo 

onde criamos o ramo Discutindo conceitos. Assim, como em 

outros ramos de discussão, diversos desdobramentos emergiram 

por iniciativas de pesquisadores variados. A cada nova discussão, 

novas problematizações, trocas e descobertas. Vejamos o trecho: 

 

152004EUI00A : 
Edméa 

Pesquisar  

Index >> Discutindo conceitos : 
Grupo 02 – Aprofundamento Teórico    

Após ver na Agenda a divisão de 
grupos, participe do fórum 
discutindo em grupo: "Que conceito 
você gostaria de aprofundar 
decorrente das leituras realizadas?" 
Abraços... bom trabalho!  

Criado por: 
Alexandra  

 
 

Autor Tópico

Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 20-04-2004 12:05 AM      
 

Olá caros colegas! Vamos começar o trabalho em grupo... Após as 
leituras realizadas, existe algum conceito relacionado com "o uso 
de software na pesquisa qualitativa" que você gostaria de 
aprofundar? Registre aqui... No dia 21/04 (se possível) o grupo 
deverá entrar em consenso e decidir um conceito para aprofundar 
o estudo através de um Mapa Conceitual Coletivo...  

Alexandra 

    200.171.157.39   

RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  DAL  

Posted: 20-04-2004 12:48 AM      
 

Beltrina, Miua e Silvia, que o processo de mapeamento de 
informações facilita a construção do conhecimento tenho a 
certeza...mas, como facilitar a busca...Como sistematizar ...O que 
seriam conceitos subsunçores? Será proveitosa essa discussão?  

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=reply&forum=conceitosgrupo&id=2&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=conceitosgrupo&mid=141&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=conceitosgrupo&mid=141&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=conceitosgrupo&mid=145&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=conceitosgrupo&mid=145&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=search&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=conceitosgrupo&realm=default


 263

     201.8.88.8   

RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 22-04-2004 04:51 PM      
 

Colegas de grupo, 
 
Sugeri o conceito "noções subsunçoras" a partir da leitura do 
texto da Edméa "O diálogo entre a teoria e a empiria ...". Ainda 
não tive tempo para procurar outras fontes. Espero uma 
confirmação do grupo quanto à escolha definitiva.  

Silvia  

    200.17.25.8   

RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 22-04-2004 10:47 PM      
 

Como estão nossas noções subsunçoras ao final deste módulo 
1?Criamos categorias de análise em função do nosso projeto? 
Surgiram novos significados para o nosso grupo, a partir das 
leituras...  

DAL  

    200.217.93.231   

RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 22-04-2004 10:48 PM      
 

Melhor dizendo a partir da leitura e da relação dialógica 
estabelecida pelo grupo?  

DAL  

    200.217.93.231   

RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  Beltrina  

Posted: 23-04-2004 12:57 AM      
 

Não pude até agora participar do chat, é humanamente impossível 
conciliar em feriados, finais de semana e certos horários, o ser 
mulher, mãe, dona de casa, docente e pesquisadora. Peço 
compreensão dessas minhas ausências. Venho acompanhando 
algumas leituras e, esta última, especialmente, me deixou 
incomodada justamente pelo "noções subsunçoras", que me 
parece que foi o conceito escolhido para ser aprofundado, ou 
estou enganada? Primeiro porque precisei procurar no dicionário o 
que vinha a ser esta palavra e, segundo, particularmente a acho 
"feia" (e aí não está minha abstração, mas minha sensorialidade), 
difícil de ser pronunciada e quando uma palavra tem que ser 
explicada para dizer o que vem a ser ao leitor, já fico com certas 
dúvidas. Concordo com Edméa que no processo de pesquisa deve 
haver uma relação dialógica, e dela surgem as categorias com as 
quais o pesquisador vai trabalhar e assim acrescentar 
conhecimentos, senão ficamos na reprodução, como grande parte 
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de muitos de nossos colegas. Sinceramente não sei que termo 
utilizar, ou se há necessidade de um conceito para explicar a 
relação dialógica não só com os autores chamados para a 
pesquisa inicialmente, como aqueles que serão convidados depois 
da pesquisa de campo que vai apresentar e exigir outras 
categorias. Se assim for, prefiro trabalhar outros conceitos: 
conexões efêmeras, conexões pontuais, associações pulsantes em 
movimento, etc. Gostaria que o grupo pudesse se relacionar 
também via e-mail, como Dal vem fazendo. Para mim facilita 
muito. Mas estas são apenas "minhas noções subsunçoras" desta 
aprendizagem. Ainda não posso dizer significativa... Na realidade, 
já nem sei o que estou escrevendo, melhor dormir pois acho que 
já falei muita abobrinha!!!  

 

    200.168.121.210   

RE: RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  Silvia  

Posted: 23-04-2004 10:48 AM      
 

Colegas e Beltrina em especial, 
 
Concordo plenamente com tudo o que v. disse, inclusive foi esse o 
motivo de ter sugerido este conceito para discutir no grupo. 
 
Também procurei no dicionário, etc., etc. 
 
Estou tentando amadurecer minha interpretação fazendo uma 
ponte entre os conceitos de Ausubel sobre aprendizagem 
significativa e sua aplicação na pesquisa.  
 
Neste momento diria que entendo as "noções subçunsoras" como 
a bagagem cognitiva que permite ao pesquisador identificar ou 
não as categorias que emergem da relação dialógica. Ou seja, o 
conhecimento prévio que o pesquisador tem determinaria a 
interpretação dos dados e a identificação das categorias.  
 
Concordam ? 
 
Também tenho dificuldade em participar dos chats e prefiro 
discutir via e-mail que, apesar de não ser tão dinâmico, permite 
uma reflexão maior. Como o grupo é pequeno não vale a pena 
criar uma lista de discussão, poderiamos enviar e-mails com cópia 
para todos os participantes. Meu e-mail é: 
 
lizpitt@cedess.epm.br 
 
 

Quote  
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Não pude até agora participar do chat, é humanamente 
impossível conciliar em feriados, finais de semana e 
certos horários, o ser mulher, mãe, dona de casa, 
docente e pesquisadora. Peço compreensão dessas 
minhas ausências. Venho acompanhando algumas 
leituras e, esta última, especialmente, me deixou 
incomodada justamente pelo "noções subsunçoras", 
que me parece que foi o conceito escolhido para ser 
aprofundado, ou estou enganada? Primeiro porque 
precisei procurar no dicionário o que vinha a ser esta 
palavra e, segundo, particularmente a acho "feia" (e aí 
não está minha abstração, mas minha sensorialidade), 
difícil de ser pronunciada e quando uma palavra tem 
que ser explicada para dizer o que vem a ser ao leitor, 
já fico com certas dúvidas. Concordo com Edméa que 
no processo de pesquisa deve haver uma relação 
dialógica, e dela surgem as categorias com as quais o 
pesquisador vai trabalhar e assim acrescentar 
conhecimentos, senão ficamos na reprodução, como 
grande parte de muitos de nossos colegas. 
Sinceramente não sei que termo utilizar, ou se há 
necessidade de um conceito para explicar a relação 
dialógica não só com os autores chamados para a 
pesquisa inicialmente, como aqueles que serão 
convidados depois da pesquisa de campo que vai 
apresentar e exigir outras categorias. Se assim for, 
prefiro trabalhar outros conceitos: conexões efêmeras, 
conexões pontuais, associações pulsantes em 
movimento, etc. Gostaria que o grupo pudesse se 
relacionar também via e-mail, como Dal vem fazendo. 
Para mim facilita muito. Mas estas são apenas "minhas 
noções subsunçoras" desta aprendizagem. Ainda não 
posso dizer significativa... Na realidade, já nem sei o 
que estou escrevendo, melhor dormir pois acho que já 
falei muita abobrinha!!! 

 
 
 

 

    200.17.25.8   
RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 23-04-2004 11:59 AM      
 

Silvia e Beltrina, espero receber o encaminhamento do e-mail de 
vcs. Enviarei um para vcs sobre minha reflexão teórica a partir 
desse curso. Silvia, vc não vai participar nem mesmo do Blog?  

DAL  

    201.8.78.45   
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RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 23-04-2004 01:43 PM      
 

Pensando bem, acho que podemos nos valer também desta 
ferramenta que o curso nos oferece visto que Ale e Méa devem 
estar supervisionando nossa produção...Assim, e-mail e forum se 
complementarão. Tenho vínculo de estudos com a Dra. Márcia 
Simão. Ela publicou um artigo "O conhecimento científico e 
filosófico, a preponderância conforme o pensamento do homem." 
Ela cita Habermas como pertencente ao método compreensivo; 
fala em Hegel como dialético;Kosik como dialética do 
concreto...Ausubel 
vem(www.dcc.unicamp.br/~heloisa/MO642/AUSUBEL/sld001.htm) 
apontando para a implicação da aprendizagem como modificações 
na estrutura cognitiva e não só acréscimos...uma nova informação 
ao relacionar-se com um aspecto relevante da estrutura de 
conhecimento do sujeito (conceito subsunçor). As representações 
das experiências realizadas pelo sujeito através das sensações. Eu 
e a Beltrina estamos tendo sensações de muitas informações e, 
assim, não pudemos estruturar ainda todas as informações...aos 
poucos vamos relacionando essas informações com aspectos de 
nossas estruturas cognitivas. Mas, refletindo...terão nossas 
estruturas cognitivas ancoradores suficientes apra tantas novas 
informações?Concordam?Me ajudem a compreender apra eu 
poder seguir com minha reflexão...  

DAL  

    201.8.77.57   
RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 24-04-2004 12:40 PM      
 

Dal, Bel e Silvia... a discussão está bem rica 
A mensagem anterior da Dal traz aspectos essenciais p/ reflexão: 
<b> "Como estruturar todas as informações? Terão nossas 
estruturas cognitivas ancoradores suficientes para tantas novas 
informações?"</b>  
Acho que são duas questões ótimas... Que tal discutirmos um 
pouco sobre isso? 
Observo que é fundamental selecionar o que é relevante e isto 
está muito relacionado com a experiência prévia de cada um, o 
contexto pessoal e coletivo na qual estamos inseridos... Nas 
diversas interações, nosso olhar vai se ampliando à medida que o 
que é novo... é refletido, discutido... articulado com prática... e 
assim o significado é construído... ao invés de simples 
memorização de informação... 
 
 
 

Alexandra  

    200.171.157.39   
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RE: RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 24-04-2004 10:21 PM      
 

Dal, 
 
Posso utilizar o Blog sim, porém eu entendi que é para ser usado 
em outra atividade – o "Memorial Reflexivo" – e que seria de 
carater individual. Estou errada ??? 
 

Quote  
 

 
Silvia e Beltrina, espero receber o encaminhamento do 
e-mail de vcs. Enviarei um para vcs sobre minha 
reflexão teórica a partir desse curso. Silvia, vc não vai 
participar nem mesmo do Blog?  

 
 
 

Silvia  

    200.100.125.107   
RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 25-04-2004 10:47 AM      
 

Silvia,como você ainda não introduziu seu Blog...seu "Memorial 
Reflexivo"...  

DAL  

    200.217.141.205   
RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 25-04-2004 10:52 AM      
 

Ale, vou fazer uma reflexão maior...organizar a mente...e 
responderei a sua informação valiosa.  

DAL  

    200.217.141.205   
RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  Alexandra  

Posted: 25-04-2004 08:54 PM      
 

Silvia e Dal... o BLOG tem um caráter aberto antes de tudo... 
Pode ser utilizado para escrever como um diário pessoal... Num 
dos Chats a Méa trouxe alguns conceitos de BLOG...  
Blog é muito usado como um espaço pessoal que pode ser 
compartilhado e estar aberto a comentários de outros colegas e 
apreciações... 
Nós sugerimos iniciar o BLOG como um Memorial reflexivo... pois 
é uma das técnicas bem utilizadas em pesquisa... como um 
"diário intinerante". Barbier no livro "Pesquisação" traz um 
conceito muito bom e dicas de como utilizar o diário intinerante...  
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Abraços ALE   

    200.171.157.39   
Aprendizagem significativa  

Posted: 25-04-2004 09:43 PM      
 

Ale falou: "selecionar o que é relevante .. "experiência prévia". 
Meu pensamento foi até ao domínio do uso da máquina e língua 
inglesa... fatores importantes, ancoradores tornar significativa a 
aprendizagem do Nestor... 
Ao pensar na busca do Referencial Teórico para o projeto acessei 
o www.projeto.org.br/cartografia e em seguida /ABED. O volume 
de informações novas me foram tantas que entrei numa luta... 
rever Ausubel... e aprender Nestor. Tem a ver, Ale/Méa? 
Sabemos que aprendizagem mecância leva a uma armazenagem 
arbitrária (sem significação para a estrutura cognitiva, certo? A 
aprendizagem significativa para Ausubel pode ser 
representacional(quando se segnifica por símbolos), de conceitos 
(quando se significa por eventos ou objetos) e proposicional 
(quando se significa idéias em forma de propprosições). Mas, um 
fator importante é a capacidade de assimilação da estrutura 
cognitiva, certo? Nova informação (significativa) => relacionada e 
assimilada por conceito subsunçor já existente na estrutura 
cognitiva => a um produtointeracional ou seja =>subsunçor 
modificado, ok?!  

DAL  

    200.217.103.82   
RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 26-04-2004 12:11 AM      
 

Pessoal, estamos falando o tempo todo de informação, como 
organizá-la, etc.. Mas gostaria de acirrar mais esta discussão ao 
trazer a questão da informação propriamente dita, e digo isso 
como pesquisadora: com a avalanche e bombardeio de 
informações dos meios de comunicação, praticamente grande 
parte de nossas informações a respeito de quase tudo provém 
justamente dos meios de comunicação. Mas um número grande 
de informações não garante a produção de conhecimento. Ora, 
como pesquisadores o que queremos é produzir conhecimento, e 
é claro que esta produção tem como ponto de partida nossa visão 
de mundo, é ela que irá filtrar, interpretar, analisar, e ela se dá a 
partir do corpo como paisagem. Repito aqui o que Damásio diz em 
"Erro de Descartes": os nossos mais refinados pensamentos e as 
nossas melhores ações, as nossas maiores alegrias e as nossas 
mais profundas mágoas usam o corpo como instrumento de 
aferição. Pensemos nisso para não reproduzir a separação corpo e 
mente. 
Recado para Ale: ainda não trabalhei com o Nestor. Quero ver se 
faço esta semana. Falta de tempo mesmo!!  

Beltrina  

    200.168.121.210   
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RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 26-04-2004 01:41 AM      
 

Sim Bel mas,"... a estrutura cognitiva de quem aprende é o 
primeiro e o mais importante fator cognitivo a ser 
considerado..."Ausubel– autor em discussão  

DAL  

    200.217.26.35   
RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 26-04-2004 07:38 AM      
 

Como fui realocada neste grupo, estou me interando das 
discussões para poder participar. Acredito que a quantidade de 
atividades que precisamos coordenar ao mesmo tempo, é um 
entrave no aprofundamento teórico, (também sou mãe, 
estudante, profissional, esposa... ) entrave porque como o volume 
de informações disponíveis hoje é muito grande, é necessário 
muito cuidado na escolha do que é relevante. Quando é preciso 
interromper seguidamente a leitura, por motivos também 
importantes, a pesquisa não avança. Também concordo que 
apesar do volume de informações disponíveis, o que nos ajuda na 
seleção, é nosso "olhar clínico", ou seja, nossos desejos, e 
aspirações em relação ao que desejamos, de fato, aprender.  

Tere  

    200.195.20.213   
RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 26-04-2004 12:57 PM      
 

Pessoal, 
 
Acabo de fazer uma pesquisa no Google sobre noções 
subsunçoras através do Nestor. Como não sei como incluir o mapa 
gerado aqui, mandarei em anexo a e-mail para a lista. Desde já 
adianto que só consegui um artigo do Macedo. 
 
Alquém poderia indicar alguma base de dados específica para 
realizar este tipo de pesquisa ? 
 
 
 
 

Silvia  

    200.17.25.8   
RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  DAL  

Posted: 26-04-2004 04:04 PM      
 

No estudo do Ausubel sobre aprendizagem significativa existe o 
conceito de subsunçor/subsunçor modificado/papel do professor 
na identificação dos subsunçores relevantes...  
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     201.8.61.38   
RE: RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 27-04-2004 09:22 AM      
 

 

Quote  
 

 
No estudo do Ausubel sobre aprendizagem significativa 
existe o conceito de subsunçor/subsunçor 
modificado/papel do professor na identificação dos 
subsunçores relevantes... 

 
 
 
 
Oi Gente! 
 
Que fórum curioso e instigante. Pelo visto o conceito de "noçôes 
subsunçoras" tem provocado amor e ódio. Maravilhoso!  
 
Dal você buscou o conceito em Ausubel? Fala mais sobre suas 
descobertas? que relação podemos fazer entre " conceitos 
subsunçor" em Ausubel com "categorias" na pesquisa? 
 
Ah! estou acompanhando o debate de vocês, viu? estou adorando 
e aprendendo muito. O chat de quinta-feira dia 29/04 será ótimo 
para debatermos online essas questões polêmicas. 
axé 
méa 
 

Edméa  

    200.244.137.5   
RE: RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  Edméa  

Posted: 27-04-2004 09:33 AM      
 

 

Quote  
 

 
Não pude até agora participar do chat, é humanamente 
impossível conciliar em feriados, finais de semana e 
certos horários, o ser mulher, mãe, dona de casa, 
docente e pesquisadora. Peço compreensão dessas 
minhas ausências. Venho acompanhando algumas 
leituras e, esta última, especialmente, me deixou 
incomodada justamente pelo "noções subsunçoras", 
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 que me parece que foi o conceito escolhido para ser 
aprofundado, ou estou enganada? Primeiro porque 
precisei procurar no dicionário o que vinha a ser esta 
palavra e, segundo, particularmente a acho "feia" (e aí 
não está minha abstração, mas minha sensorialidade), 
difícil de ser pronunciada e quando uma palavra tem 
que ser explicada para dizer o que vem a ser ao leitor, 
já fico com certas dúvidas. Concordo com Edméa que 
no processo de pesquisa deve haver uma relação 
dialógica, e dela surgem as categorias com as quais o 
pesquisador vai trabalhar e assim acrescentar 
conhecimentos, senão ficamos na reprodução, como 
grande parte de muitos de nossos colegas. 
Sinceramente não sei que termo utilizar, ou se há 
necessidade de um conceito para explicar a relação 
dialógica não só com os autores chamados para a 
pesquisa inicialmente, como aqueles que serão 
convidados depois da pesquisa de campo que vai 
apresentar e exigir outras categorias. Se assim for, 
prefiro trabalhar outros conceitos: conexões efêmeras, 
conexões pontuais, associações pulsantes em 
movimento, etc. Gostaria que o grupo pudesse se 
relacionar também via e-mail, como Dal vem fazendo. 
Para mim facilita muito. Mas estas são apenas "minhas 
noções subsunçoras" desta aprendizagem. Ainda não 
posso dizer significativa... Na realidade, já nem sei o 
que estou escrevendo, melhor dormir pois acho que já 
falei muita abobrinha!!! 

 
 
 
 
Oi Bel! 
 
Suas questôes e motivos são muito bem vindos e respeitados 
pelos teóricos mais renomados sobre a questão da formação 
docente. Um espaço de aprendizagem que não considera a 
história de vida e as questões de GÊNERO não pode ser 
legitimado como espaço de aprendizagem. Conciliar o cotidiano de 
trabalho e aprendizagem com vida pessoal é difícil. Contudo, É 
FORMATIVO. Isso nos difere dos outros seres pensantes!! Então 
fique tranquila e aproveite a nossa capacidade de viver no 
HIPERTEXTO. Outro dia li nas páginas amarelas da Veja uma 
entrevista de uma antopóloga falando que nós MULHERES 
aprendemos a lidar com situações variadas de forma simultânea 
exatamente por conta do nosso processo histórico:cuidar da casa, 
dos filhos, conquistar outros espaços...enfim... 
------------------ 
Abra seu "coração" ao conceito de noções sunsunçoras até porque 
ele tá muito próximo dos conceitos de " conexões efêmeras, 
conexões pontuais, associações pulsantes em movimento, etc" . É 
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apenas mais uma referência! mais um sabeer. 
 
Adorei "associações pulsantes em movimento" !!!! 
beijos 
méa 
 

 

    200.244.137.5   
RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 27-04-2004 10:44 AM      
 

Conforme as diretrizes abaixo, acho que nos deveriamos organizar 
melhor para cumprir as atividades solicitadas. 
 
*************************** 
2– No período de 22/04 até 26/04, cada cursista deverá mapear 
no Nestor referenciais da internet sobre o conceito e elaborar um 
resumo (consulte Nestor – Dicas de Texto <= aguarde a 
publicação 21/04) referente à pesquisa realizada. Compartilhar os 
mapas em Produções.  
O coordenador deverá montar um único mapa (consulte Nestor – 
Reunião de Mapas <= aguarde a publicação 21/04) e nos enviar 
até 27/04.  
 
3– No dia 22/04 na Midiateca (consulte Nestor – estética dos 
mapas <= aguarde a publicação 21/04) para elaborar o melhor 
design... isso facilitará a construção do mapa do grupo. 
******************************** 
Já mandei meu mapa do Nestor por e-mail, porém, as instruções 
deste Módulo pedem para compartilhar os mapas colocando-os 
em "Produções". Ontem e hoje visitei esse espaço mas ainda não 
abriram uma opção para colocar os mapas. Como fazer ? 
 
Também não achei na Midiateca o texto da Alexandra sobre 
Estética dos Mapas. 
 
Alguém pode ajudar ?  

Silvia  

    200.17.25.8   
RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  DAL  

Posted: 27-04-2004 01:29 PM      
 

Não consegui, ainda fazer o quote...Mas, para Bel e Méa, 
principalmente tenho o seguinte, que os outros colegas poderão 
opinar, também: 
O que Bel diz lembra a "qualidade" da nossa produção e que no 
meu entender não é metafísica visto que significamos de 
diferentes formas. À medida que a nossa produção vai sendo 
construída, através das "interfaces" do curso, vamos formalizando 
conceitos que previamente não foram definidos. Esses conceiros 
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serão praticamente definidos a partir "desta" ocasião sem par de 
troca dialógica e passarão a integrar o currículo de "nosso" curso. 
É durante a "discussão", "a participação e interação" que 
sistematizamos e que formalizamos avançando " patamares". Os 
"patamares" formam o alicerce(subsunçores) para a estrutura 
cognitiva, certo?Um passo para a significação, visto que trazemos 
aspectos relevantes– a cada um de nós– para a "discussão". Estes 
aspectos relevantes a cada um, são os que se encontram 
disponíveis em nossas estruturas cognitivas.  
As interfaces são então os recursos e, portanto, influenciadores da 
estrutura cognitiva dos participantes. Nisso, a linguagem utilizada 
na interação via interface.... a mediação 
oferecida...(excelência.....!!!!)"clarifica os significados" (Ausubel) 
tornando-os "transferíveis. REFLEXÃO;Precisamos descobrir os 
conceitos, os princípios, as proposições para uso adequado....em 
nosso projeto grupal??? 
www.dcc.unicamp.br/~heloisa/MO642/AUSUBEL/sld001.htm 
 

 

    200.217.94.50   
RE: RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  Edméa  

Posted: 27-04-2004 06:00 PM      
 

 

Quote  
 

 
Não consegui, ainda fazer o quote...Mas, para Bel e Méa, 
principalmente tenho o seguinte, que os outros colegas 
poderão opinar, também: 
O que Bel diz lembra a "qualidade" da nossa produção e que 
no meu entender não é metafísica visto que significamos de 
diferentes formas. À medida que a nossa produção vai 
sendo construída, através das "interfaces" do curso, vamos 
formalizando conceitos que previamente não foram 
definidos. Esses conceiros serão praticamente definidos a 
partir "desta" ocasião sem par de troca dialógica e passarão 
a integrar o currículo de "nosso" curso. É durante a 
"discussão", "a particiapação e interação" que 
sistematizamos e que formalizamos avançando " 
patamares". Os "patamares" formam o 
alicerce(subsunçores) para a estrutura cognitiva, certo?Um 
passo para a significação, visto que trazemos aspectos 
relevantes– a cada um de nós– para a "discussão". Estes 
aspectos relevantes a cada um, são os que se encontram 
disponíveis em nossas estruturas cognitivas.  
As interfaces são então os recursos e, portanto, 
influenciadores da estrutura cognitiva dos participantes. 
Nisso, a linguagem utilizada na interação via interface.... a 
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mediação oferecida...(excelência.....!!!!)"clarifica os 
significados" (Ausubel) tornando-os "transferíveis. 
REFLEXÃO;Precisamos descobrir os conceitos, os princípios, 
as proposições para uso adequado....em nosso projeto 
grupal??? 
www.dcc.unicamp.br/~heloisa/MO642/AUSUBEL/sld001.htm 

 
 
 
Oi Gente! 
 
para apimentar um pouco... 
O conceito de noções subsunçoras emerge da perspectiva da 
teoria da aprendizagem significativa e apropriada pela 
etnometodologia. Fazendo uma analogia as metodologias clássicas 
de pesquisa equivale a noção de categorias. Entretanto, a 
etnometodologia usa a expressão "subsunçoras" para agregar um 
"mais comunicacional"– significado– a noção de categoria. Uma 
categoria pode emergir de uma leitura ou apropriação teórica ou 
empírica. A noção subsunçora é a categoria analítica e sistemática 
da APREENSÃO do pesquisador. Aquilo que o mesmo SIGNIFICOU 
cognitivamente e existencialmente seja na pesquisa teórica e ou 
empírica. As noções subsunçoras emergem no estabelecimento de 
relações e ou conexões com seu repertório conceitual e o universo 
da pesquisa. 
 
Muitas vezes – maioria das vezes – o pesquisador lê um monte de 
textos. Adota as categorias dos teóricos e vai a campo apenas 
confirmar ou refutar as mesmas categorias.(AS NOÇÕES 
SUBSUNÇORAS SÃO MAIS QUE ISSO! SÃO SIGNIFICAÇÕES) Isso 
é um processo mecânico de produzir conhecimento.  

 

    200.141.86.91   
Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 28-04-2004 12:06 PM      
 

É Méa vc coloca a pimenta, mas primeiramente vamos ao 
chocolate...Precisamos assimilar.... Mas selecionando a 
informação, ou melhor, discriminando. Isto exige criatividade 
(competências e habilidades) ligada ao pensar..., certo o 
raciocínio?A aprendizagem mecânica nesse caso, não necessita 
necessariamente de associação a conceitos da estrutura 
cognitiva.É o caso da manuseio dos softwares...vc segue os 
passos da informática...sua armazenagem é arbitrária. Já a 
fundamentação teórico do uso do software...o produto...o 
conteúdo dos mapas realizados...necessitam de princípios 
teóricos...Estou indo...dando significado ao que precisamos 
discutir?  

DAL  

    200.217.93.152   
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RE: RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 28-04-2004 10:18 PM      
 

Silvia e colegas, a discussão está ótima! Quantas mensagens 
hein! 
Aviso aos navegantes... Os mapas podem ser enviados pela lista 
(e-mail é o modo mais rápido de chegar... E se cada grupo colocar 
no título da Mensagem "Grupo02 – Discutindo Conceitos – Mapa" 
vai permitir que só os interessados abram a mensagem. 
Outra opção é deixar o Mapa em produções ( cada participante 
pode ir fazendo a sua versão e publicar lá) A opção ficou 
disponível hoje. 
Sobre estética e reunião de Mapas (estes textos estarão em breve 
na Midiateca) Abraços ALE  

Alexandra  

    200.171.157.39   
RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  Edméa  

Posted: 29-04-2004 10:04 AM      
 

 

Quote  
 

 
É Méa vc coloca a pimenta mas primeiramente vamos 
ao chocolate...Precisamos assimilar.... mas 
selecionando a informação ou melhor, discriminando. 
Isto exige criatividade (competências e habilidades) 
ligada ao pensar..., certo o raciocínio?A aprendizagem 
mecânica nesse caso, não necessita necesariamente de 
associação a conceitos da estrutura cognitiva.É o caso 
da manuseio dos softwares...vc segue os passos da 
informática...sua armazenagem é arbitrária. Já a 
fundamentação teórico do uso do software...o 
produto...o conteúdo dos mapas 
realizados...necessitam de princípios teóricos...Estou 
indo...dando significado ao que precisamos discutir?  

 
 
 
 
Oi gente! 
 
Numa recente conversa com meu orientador o professor Roberto 
Sidney Macedo ele me disse o seguinte: "os conceitos 
subsunçores são agregadores e macro-atratores que organizam 
cognitivamente uma compreensão mais relacional e portanto 
ampliada e significativamente mais rica, eles acolhem de forma a 
abrigar conceitos menos inclusivos. São, portanto, construtores de 
patterns,ou seja compreensões que totalizam relacionalmente 
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informações diversas de uma situação a se conhecer. ", 
(MACEDO, 2004) 
 
Vamos debater e matutar? 
 
bjs 
mé@ 
 

 

    200.141.86.91   
RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 29-04-2004 10:10 AM      
 

Colegas, 
 
Já enviei meu mapa por e-mail para a lista e hoje o coloquei em 
"PRODUÇÕES" com o nome silviaativ3.map.  

Silvia  

    200.17.25.8   
RE: RE: Grupo 02 – Aprofundamento Teórico  

Posted: 29-04-2004 10:46 AM      
 

Edméa e grupo, 
 
Gostei da definição abaixo. Comentando... 
 
As noções subsunçoras como "construtores de patterns", na 
minha interpretação, seriam os "princípios organizadores" dos 
"padrões" de um sistema que, conforme o pensamento sistêmico, 
constituem o aspecto qualitativo (onde acontecem as relações e 
portanto os significados -> informação -> conhecimento) a partir 
da "estrutura" que seria o aspecto quantitativo (dados). 
 
[/quote] 
 
Numa recente conversa com meu orientador o professor Roberto 
Sidney Macêdo ele me disse o seguinte: "os conceitos 
subsunçores são agregadores e macro-atratores que organizam 
cognitivamente uma compreensão mais relacional e portanto 
ampliada e significativamente mais rica, eles acolhem de forma a 
abrigar conceitos menos inclusivos. São, portanto, construtores de 
patterns,ou seja compreensões que totalizam relacionalmente 
informações diversas de uma situação a se conhecer. ", 
(MACEDO, 2004) 
 
Vamos debater e matutar? 
 
[/quote] 
 

Silvia  

    200.17.25.8    

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=conceitosgrupo&mid=232&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=conceitosgrupo&mid=232&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=conceitosgrupo&mid=233&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=conceitosgrupo&mid=233&realm=default


 277

Os tópicos e ramos acima citados agregaram discussões 

variadas fazendo emergir identificações, partilhas de sentidos, 

projetos individuais e configurações variadas de grupos de pesquisa 

a partir do momento ou fase específica do processo de investigação 

de cada pesquisador. Defendemos a idéia de pesquisa como uma 

rede que se auto-organiza sem linearidades. Entretanto, sabemos 

que devemos estruturar o projeto em momentos específicos 

(abertos, interligados e flexíveis uns aos outros) que nos ajudem a 

otimizar processos e gerir o cronograma de trabalho. Por esse 

motivo, novos grupos de trabalho foram criados a partir do 

agrupamento dos pesquisadores pelo momento em que cada um se 

encontrava em sua pesquisa. 

 Assim, estruturamos para cada grupo um tópico específico, 

mas aberto a contribuições e entradas de outros grupos. Esta 

organização nos ajudou também a formar grupos colaborativos 

interdisciplinares. Vejamos: 

 

 Grupo 1 – Esboço – tópico formado por pesquisadores 

que estavam elaborando seus preprojetos de pesquisa 

para mestrado e ou doutorado; 

 Grupo 2 – Teoria – tópico formado por pesquisadores 

interessados pelo mapeamento dos seus quadros 

teóricos; 

 Grupo 3 – Análise de dados – tópico formado por 

pesquisadores preocupados com interpretações e 

análise dos dados; 

 Grupo 4 – Escrita – tópico formado por pesquisadores 

preocupados com a sistematização do relatório final da 

pesquisa, estrutura dos capítulos. 
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02 – Módulo II Texto em Grupo  

  Forum  Descrição  Tópicos Msgs 
Mais 
Recente  

 Grupo1 ESBOÇO Como a 
cartografia 
facilita o 
esboço da 
investigação? 

4 9 19-05-
04 12:06 
pm 

 Grupo2 TEORIA Como um mapa 
torna um 
modelo de 
conhecimento e 
permite 
aprofundar a 
teoria? 

2 6 13-05-
04 02:22 
pm 

 Grupo3 ANALISE DE DADOS Como rigor 
emerge nos 
mapas e facilita 
a análise de 
dados? 

3 5 17-05-
04 09:17 
am 

 Grupo4 ESCRITA Como mapas 
permitem 
evocar teoria-
prática e 
facilitar a 
escrita? 

1 5 17-05-
04 11:03 
pm 

 

Conforme já explicitamos, os grupos de trabalho foram 

criados a partir dos interesses dos próprios participantes. Contudo, 

os mesmos não potencializaram conforme tínhamos planejado o 

debate e o diálogo nos ramos de discussões. Notamos uma queda 

considerável na participação dos debates. Por conta da pouca 

participação em atividades colaborativas em grupos específicos de 

trabalhos, procuramos investir na mediação pedagógica a partir de 

uma nova proposta de trabalho, acreditando ainda na possibilidade 

de trabalhar em grupo de forma colaborativa. Conforme 

explicitamos no capítulo II uma das principais características da 

educação online é a aprendizagem cooperativa e interativa mediada 

pelas interfaces em AVA. Não queríamos abrir mão dessa 

possibilidade investindo apenas em situações de auto-

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=mgrupo1&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=mgrupo2&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=mgrupo3&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=mgrupo4&realm=default
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aprendizagem, até porque percebemos que em tópicos anteriores a 

aprendizagem colaborativa pôde ser constatada. 

 

Notamos que a participação no ramo Discutindo conceitos, 

no tópico Trabalho em grupo, foi bastante produtiva. Inspiradas 

nesta realidade criamos o desenho e projeto do Módulo II sugerindo 

o aprofundamento e retomada de conceitos debatidos no ramo 

Discutindo conceitos. Daí criamos um novo tópico chamado 

Mesa-redonda com ramos específicos para debates a partir da 

disponibilização de textos-palestras de professores doutores, nossos 

parceiros intelectuais, que nos inspiraram em nossas pesquisas 

tanto no que se refere ao aspecto epistemológico-metodológico 

(Moraes e o Macedo) como também o técnico-metodológico 

(Cañas48 e Zeiliger49)50. Os textos foram gentilmente cedidos pelos 

professores que se colocaram à disposição para emitir um parecer 

sobre a síntese dos debates de cada equipe. As sínteses enviadas 

foram disponibilizadas na midiateca51 do AVA e novamente 

comentadas pelos pesquisadores no fórum de discussão.  

 

152004EUI00A : 
Edméa 

Pesquisar  

Index >> Palestra1 Moraes : 
O conflito produz a transcendência    

Teoria & Prática em Holomovimento 
/ O que é esse movimento?  

Criado por: 
Alexandra   

 

Autor Tópico

                                                 
48 Autor do software Cmap 
49 Autor do software Nestor 
50 Apenas a professora Maria Cândida Moraes e o professor Ramon Zeiliger 
tiveram disponibilidade para participar dos debates nos fóruns de 
discussão. 
 
51 Ver anexo o índice com o conteúdo disponibilizado na midiateca. Esta 
área procurou sistematizar todo o conteúdo do curso agrupando-os num 
único ambiente. 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=reply&forum=mesa1&id=1&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=search&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?forum=mesa1&realm=default
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O conflito produz a transcendência  

Posted: 06-05-2004 06:46 PM      
 

Achei interessante a análise da relação 
sujeito/objeto colocada a partir de uma visão 
holística, total, una, interdependente, 
dialética, complementar. Por outro lado, 
teoria e prática ocorrem como parte de uma 
mesma realidade, sincronicamente, numa 
relação de complementaridade. O símbolo do 
infinito nos dá a idéia de um movimento 
interminável, sem fim. É este na verdade o 
princípio do conhecimento através da 
experiência do sujeito no mundo, cujo 
processo ocorre como uma onda. A ruptura 
gera a continuidade, o conflito produz a 
transcendência. Assim, ora predomina a 
estabilidade, ora o alvoroço. Desta forma, 
quando achamos que chegamos a algum 
lugar, é preciso reler, rever, refazer e a 
pesquisa retoma seu ritmo no interior das 
carências de orientação próprias da ciência.  

Fernando  

    200.140.106.67   

RE: O conflito produz a transcendência  

Posted: 06-05-2004 08:51 PM      
 

Fernando e pessoal, também vejo o conflito 
como um elemento potencializador de 
transcendência! Quantas e quantas vezes 
durante a pesquisa nos sentimos perdidos... 
ora sem dados... ora num mar sem fim de 
informações.  
E no meio do caos surge grandes insights... 
Entretanto, ao nos deparar com o conflito, 
ele pode nos conduzir para um momento 
construtivo num nivel mais elevado... um 
outro lugar...Ou então, ele pode nos 
desestruturar... e nos trazer aquela sensação 
de que não chegamos a lugar nenhum...  
Como lidar com isso? Como lidar com este 
movimento de estabilidade e alvoroço? 
 

Alexandra 

    200.171.157.39   

RE: O conflito produz a transcendência  DAL  

Posted: 07-05-2004 01:05 AM      
 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa1&mid=284&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa1&mid=284&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa1&mid=286&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa1&mid=286&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa1&mid=288&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa1&mid=288&realm=default
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Ale e Fernando, não seria este movimento de 
estabilidade e alvoroço o gerador da 
tranformação que Paulo Freire (1979) 
comenta como como gerador de 
transformação? Fruto da ação-reflexão...já 
que a estabilidade...após o conflito...a 
turbulência, sempre traz uma nova 
compreensão. Concordam?  

 

    200.217.177.72   

RE: O conflito produz a transcendência  

Posted: 07-05-2004 02:21 AM      
 

É exatamente assim que estou me sentindo: 
no meio do caos, sob uma avalanche de 
novas informações, vislumbrando um 
caminho tão diferente daquele que tenho 
trilhado. Conflito e medo é o que sinto. 
 
Como lidar com isso? Com serenidade, 
permitindo que o conflito se manifeste e nos 
dando a oportunidade de transcender. Numa 
situação de conflito, eu procuro deixar o 
agente provocador em "banho-maria", 
enquanto vou refletindo, analisando, 
medindo... até emergir uma luz/insight.  

miua  

    201.0.192.52   

RE: A transcendência reproduz o 
conflito  

Fernando  

Posted: 07-05-2004 09:26 PM      
 

Pessoal, permitam-me viajar! 
Se teoria e prática decorrem de um mesmo 
movimento, então todas as consequencias 
provenientes desta situação corroboram para 
a transcendencia e superação dos conflitos, 
mesmo que, posteriomente, conduzam a 
novas situações conflituosas. Esta é a logica 
do movimento. Contudo, deve haver um 
princípio de "certeza", de "confiança" ou 
mesmo de "esperança" ou "expectativa" que 
faz com que o sujeito (nós) não se desespere 
ou permita que o caos se sobreponha aos 
seus (nossos) esforços. No fundo buscamos 
esta certeza, que nos encoraja, nos estimula 
e, provavelmente, nos faz ou nos impele a 
sempre tentar novamente, a reler, a rever e 
reavaliar. A verdade é que este movimento, 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa1&mid=289&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa1&mid=289&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa1&mid=293&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa1&mid=293&realm=default
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além de ser inerente à teoria e à prática, 
transcende a própria relação entre sujeito e 
objeto: ele perpassa a própria natureza 
através da qual o conhecimento ocorre no 
interior do ser que quer conhecer. E conhecer 
é trocar o velho pelo novo (ou, às vezes, o 
novo pelo velho), sempre! Este salto pode 
provocar medo, insegurança, mas integra a 
ação para a transição necessária. Até que o 
novo se torne velho impelindo-nos (de novo) 
em busca do novo... Como lidar com isso? 
Talvez a resposta seja a busca de um 
método (caminho) ou mecanismo confiável e 
capaz de nos nortear e orientar. E por que 
não a cartografia? Mapear nossos caminhos 
percorridos e a percorrer pode nos garantir 
um porto seguro nas turbulências do mar 
revolto e instável do conhecimento.  

 

    200.140.106.182   

RE: O conflito produz a transcendência  

Posted: 11-05-2004 11:32 AM      
 

Colegas, prefiro sistematizar e contextualizar 
para um término de discussão do texto, nãos 
sei se posso: 
Para mim fica evidente o movimento dialético 
teórico-prático citado por Moraes como 
"dança do pensamento". com o movimento 
que realizei neste curso.Interiorizei novos 
processos – um referencial enorme e uma 
prática nova tanto no uso do ambiente 
quanto nos mapeamentos. Integrei todos os 
conceitos?! Talvez não, porém, 
transcendi...Dancei um 
ritmo...acelerativo...Que tal batizarmos o 
ritmo desta dança de que Moraes se 
preocupou em investigar?  

DAL  

    201.8.70.125   

RE: O conflito produz a transcendência  verasa  

Posted: 11-05-2004 08:39 PM      
 

Oi Dal, 
Adorei o seu comentário, que te parece o 
nome "ritmo vivo"? Explico: a imagem do 
anel de Moebius parece com a hélice dupla 
do DNA e, afinal, a vida se faz entre teoria e 
prática. 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa1&mid=301&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa1&mid=301&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa1&mid=305&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa1&mid=305&realm=default
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Que lhe parece? 
 

 

    200.98.17.139   

RE: O conflito produz a transcendência  

Posted: 11-05-2004 11:58 PM      
 

Excelente Verasa!Vamos ver a opinião da 
Méa e da Ale e do Fernando?  

DAL  

    201.8.71.83   

RE: O conflito produz a transcendência  

Posted: 12-05-2004 08:58 AM      
 

Vejo que nos conflitos inerentes ao processo 
de aprendizagem que fomos submetidos 
neste curso, que para mim foi novo, já que 
nunca fiz um curso a distância, consegui 
transcender. Mesmo ainda tendo dúvidas, 
espero agora poder chegar ao porto seguro, 
guiada pelos mapas, na pesquisa teórica que 
estou desenvolvendo. Transcender dá um 
certo equilíbrio momentâneo até que novas 
dúvidas aparecem. Mas este o processo que 
vivência o pesquisador, até para avançar. O 
que era velho, é ultapassado pelo novo, ou 
vice versa, mas nunca estacionamos. Novos 
conflitos sempre virão para continuarmos a 
caminhada, e chegarmos a transcendência 
de novo.  

Tere  

    200.195.20.218   

RE: O conflito produz a transcendência  

Posted: 12-05-2004 09:13 PM      
 

Concordo plenamente com você . Como 
transcendemos!!!O movimento realizado foi 
para mim enorme...Movimentei-me por 
inteiro na busca do alcançar(construir) novos 
conhecimentos e já modifiquei em muito o 
meu modelo...de aprender...os mapas( cmap 
e Nestor) já estão integrados, internalizados 
e utilizados.  

DAL  

    200.217.142.51    
 

 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa1&mid=306&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa1&mid=306&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa1&mid=312&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa1&mid=312&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=editmsg&forum=mesa1&mid=313&realm=default
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/forum/index.php?action=replyquote&forum=mesa1&mid=313&realm=default
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Os debates e atividades foram realizados pelos participantes 

de forma colaborativa tendo como fruto desse processo de autoria, 

mapas variados. Produzimos mapas da mente, mapas conceituais e 

webmaps52 individuais e em grupos cooperativos. Assim, 

procuramos também através de debates no fórum de discussão 

compartilharmos nossas impressões sobre o conceito de avaliação e 

discutir como avaliaríamos nossas produções. Para este fim 

específico criamos o tópico Critérios de Avaliação, no qual a partir 

do ramo Como avaliar mapas? criamos coletivamente um 

dispositivo para avaliarmos os trabalhos a partir das contribuições 

do fórum. Vale ressaltar, que todas as produções foram 

disponibilizadas e avaliadas também a partir da interface portfólio 

conforme veremos adiante. 

  

Os tópicos e ramos de discussão se configuram como espaços 

formativos, pois procuramos agregar valor às discussões fazendo 

emergir vários discursos e narrativas de formação. A orientação dos 

trabalhos individuais e em grupo, o aprofundamento e emergência 

de discussões, foram processos mediados pela tela interativa do 

fórum de discussão. A tela do fórum é interativa “porque é lugar de 

diálogo, mas também porque é meio desse diálogo” (SILVA, 2000, 

p. 116). Assim, todos os participantes foram autores e co-autores 

da pesquisa e da prática docente.  

                                                 
52 Na abordagem da interface portfólio aprofundaremos os 
conceitos e técnicas de cartografia cognitiva utilizados em nosso 
curso online. 
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Chat  

O suporte 

Do ponto de vista da interface o chat é um canal de 

comunicação síncrono do ciberespaço. O chat também é chamado 

de bate-papo pelos sujeitos da cibercultura. Esta interface permite 

que sujeitos geograficamente dispersos possam de encontrar e se 

comunicar pela possibilidade de sincronização do espaço e 

espacialização do tempo. Assim, o chat se configura como um 

espaço virtual onde os sujeitos interagem num mesmo tempo físico 

estando em lugares geograficamente dispersos.  

O uso do chat tem sua origem na década de 80 do século 

passado. Inicialmente a tecnologia, chamada de IRC – Internet 

Relay Chat –, era restrita aos amigos de seu criador que só 

utilizavam este canal providos de senhas específicas. Apenas nos 

anos 90 do século passado a tecnologia IRC foi popularizada, 

passando a se chamar A-net – Anarchy net. Nesta fase da interface 

foi permitido que qualquer sujeito com conexão à internet pudesse 

utilizar este novo canal livremente (MARCUSCHI, 2004). 

Atualmente o chat é uma das interfaces mais conhecidas do 

ciberespaço e também fora dele. No nosso cotidiano podemos 

observar que a mídia de massa de uma forma geral, a tv e o rádio 

entre outras, estão incluindo os chats em sua programação. 

Diariamente somos convocados pelos reality shows, telejornais ou 

programas de auditório a participar de chats a convite do 

apresentador desses programas.  

Os chats também vêm transformando as clássicas mídias 

permitindo que, com a convergência de suas linguagens, as mídias 

de massa venham se tornando em potência interativas. Um 
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exemplo concreto é o caso das tvs disponíveis do ciberespaço, que 

agregam além da transmissão digital da imagem, interfaces 

síncronas como os chats. A ALLTV53 é um exemplo dessa 

convergência de mídias. Enquanto um programa vai sendo 

apresentado, os internautas vão interagindo entre si e com os 

apresentadores a partir da interface chat disponibilizada no portal 

do canal na internet. Assim, podemos criar juntos a pauta do 

programa, rompendo com a lógica de comunicação de massa que 

separa o pólo da emissão do pólo da recepção. 

 Várias iniciativas de convergência de mídias vêm se 

instituindo seja pelos canais de comunicação mercadológicos, seja 

pelos utilizados por movimentos políticos, sociais e educacionais. No  

Fórum Social Mundial de 2005, que aconteceu na cidade de Porto 

Alegre, vários canais de comunicação fizeram a cobertura interativa 

do evento a partir da convergência de mídias, sendo o chat a 

interface de comunicação entre as pessoas que estavam na cidade 

de Porto Alegre com outras pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. 

Não só a mídia de massa vem lançando mão das 

possibilidades comunicacionais dos chats. No meio educacional 

muitos docentes e organizações no exercício de suas práticas, 

sejam estas presenciais ou não, estão utilizando os chats como 

possibilidades de extensão de suas salas de aula, onde convidados 

são convocados, trabalhos em grupo são incentivados, entre outras 

estratégias formativas. 

Podemos afirmar que o chat e seus desdobramentos, a 

exemplo dos programas de comunicação instantânea que utilizam 

os recursos do audiovisual, são os recursos de comunicação 

síncrona mais utilizados pelos usuários do ciberespaço.  

                                                 
53 Para acessar a ALLTV, clique em www.alltv.com.br.  

http://www.alltv.com.br/
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Gênero textual 

Por ser um canal de comunicação entre os sujeitos e suas 

narrativas a interface chat vem condicionando a emergência de um 

novo tipo de texto. O texto é “o tecido dos significantes que 

constitui a obra, porque o texto é o próprio aflorar da língua” 

(BARTHES, 1978, p. 17). Assim, toda vez que estamos diante de 

certas regularidades, características específicas, situadas e 

contextualizadas num cenário cultural, estamos diante do conceito 

de gênero textual. 

Os chats são textos emergentes da cultura digital. Os sujeitos 

da cibercultura se comunicam na e pela interface de forma caótica e 

hipertextual. A interface permite que todos se comuniquem com 

todos num mesmo espaço virtual. Dessa forma se, por exemplo, 50 

pessoas utilizam ao mesmo tempo a interface chat todos poderão 

emitir e receber as mensagens de todos. Podemos ter uma 

infinidade de possibilidades: 1 pessoa falando para 49, 25 falando 

com 25, enfim diversos arranjos dialógicos podem emergir.  

Esta forma de comunicação síncrona vem caracterizando um 

novo gênero textual que apresenta as seguintes características, 

conforme ilustra Marcuschi: 

a) São produções escritas no formato de diálogo 

numa seqüência imediata e retornos rápidos com o 

sistema de seleções de parceiros descrito em (1), 

podendo ocorrer muitas confusões pela multiplicidade 

de indivíduos na sala. 

b) São produções síncronas apesar de escritas. Mas 

existe a possibilidade de não ocorrer a sincronia 

esperada no caso de respostas não imediatas, quando 
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o parceiro responde muito tarde ou interage com 

vários simultaneamente. 

c) As contribuições são em geral curtas, não indo 

além de umas poucas linhas, mas podem chegar a 

textos maiores; caracterizam-se como turnos quando 

olhadas nas relações que se estabelecem no contexto 

da interação em andamento.  

d)  A possibilidade de operar comandos e praticar 

ações que nem sempre são bilaterais. Ocorre a 

possibilidade de eu ter selecionado alguém e somente 

ele, mas esta pessoa estar comigo e também estar 

respondendo a outros de modo que eu não saiba e 

nem possa controlar (MARCUSCHI, 2004, p. 47). 

Nas salas livres ou temáticas de bate-papo encontramos 

várias possibilidades de diálogos que vamos travando a partir das 

nossas formas éticas, estéticas e políticas de nos relacionarmos com 

o outro. Para Souza (2002): 

Não seria surpreendente se os avanços da 
tecnologia fizessem com que no futuro 
desapareçam os chats, substituídos por 
comunicação viva-voz ou televisiva. Enquanto 
isso não acontece, a presença entre nós desta 
forma de comunicação, que talvez para muitos 
represente uma expressão de decadência do 
uso da escrita por sua rebeldia ao 
convencionado, abre possibilidades de olhares 
instigantes. Nela, grafemas são usados num 
jogo semiótico complexo, e por meio deles, 
buscam-se maneiras inovadoras de se realizar 
o que é tipicamente realizado por fonemas, 
prosódia, expressão facial, olhar e gestos 
(SOUZA, 2002, p. 117). 
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Log do Chat 16/05/2004 21h30 
 

21:14:35 [DAL] Oi Fátima, boa noite.! 
21:18:42 [Fati] Oi Dal Boa Noite! É a já está conectada, mas não entrou 

na sala e você não está indicada conexão!!! 
21:19:47 [DAu] Eu estava aproveitando para visitar os foruns. Fiz alguns 

comentários nas suas participações, com grande alegria. 
21:20:27 [DAu] Espero que goste...  
21:21:12 [Fati] Que legal vou lá verificar Ainda não acabei de ler os 

textos de Cañas e Do autor do Nestor mas estou quase 
acabando 

21:22:14 [DAu] Tivemos muito trabalho por aqui, mas...pela sua 
experiência conseguirá avançar rapidamente. Você já tem 
algum grupo? 

21:22:31 [Fati] Imagino que você trocou Dal por dau porque teve 
problema de reentrar? Isto també ocorreu comigo!!! 

21:23:07 [DAu] Sim. acho que é nossa prática...não tenho tanta...e vc? 
21:23:33 [Fati] Sobre grupos ainda não tenho não Andei dando uns 

pitacos no grupo de cartografia cognitiva as estou u pouco 
perdida com os trabalhos de grupo!!! 

21:23:46 [DAu] Já viu isto...aprendi aqui no chat...Ale 
21:24:38 [Fati] Bem meu teclado está com problema no m--- 
21:25:02 [Fati] Como é que você faz estas animações 
 

 

No contexto da cibercultura, as pessoas que se comunicam 

por e com os chats, fazendo chat, costumam não se preocupar com 

a atenção exclusiva da audiência, como muitas vezes vivenciamos 

nas salas de aula baseadas pelo conceito de educação bancária. 

Neste sentido, podemos nos comunicar com quem quisermos sem 

nos preocupar necessariamente com a atenção dos outros 

participantes. Entretanto, todos são em potência interlocutores de 

todos. Assim, temos a possibilidade da conversa paralela numa rede 
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que se auto-organiza a partir dos fios já puxamos, ou não, com os 

outros nós da rede. Vejamos a figura54 a seguir: 

 

Na educação online e em nossa pesquisa-formação 

O chat é interface comum na maioria dos AVAs. É uma das 

interfaces mais conhecidas em educação online, mas não tão 

utilizada como o fórum, por exemplo. Por necessitar que todos os 

sujeitos estejam em comunicação síncrona, muitas vezes é difícil 

reunir todos os participantes ou grupos específicos para aulas ou 

debates online mediados pelo chat. Uma das principais 

características da educação online é a flexibilidade do tempo de 

estudo e interatividade entre os participantes e destes com os 

conteúdos de aprendizagem. Por esta flexibilidade, muitas pessoas 

estão atualmente buscando a educação online. 

                                                 
54 Figura retirada do livro MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário: o 
desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo: EDUSP, 1993, p. 187. 
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 Percebemos que muitos participantes preferem a 

comunicação dos fóruns de discussão, dos blogs, enfim das 

interfaces assíncronas. Em nossa prática e pesquisa-formação 

procuramos promover dias e horários variados para que todos os 

participantes pudessem vivenciar a ambiência comunicacional dos 

chats em sua formação online. Estabelecemos dois dias e horários 

específicos55. Assim, os participantes se organiziram e participaram 

da experiência. Procuramos incentivar os chats entre os grupos de 

trabalho, duplas de pesquisa, além de nos colocarmos à disposição 

para encontros fora do calendário estabelecido e acordado pela 

maioria dos participantes. 

 

Tela do Chat do AVA – COGEAE 

                                                 
55 Promovemos enquetes online e chegamos ao acordo de que nossos 
chats seriam realizados às quartas-feiras às 21h e aos domingos às 22h 
após o horário do Fantástico, programa da Rede Globo de Televisão. Neste 
sentido, verificamos também a influência da programação televisiva na 
agenda do final de semana de alguns participantes. É a mídia de massa 
convivendo com o cotidiano e a cibercultura. 
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Em nossa pesquisa, percebemos que a comunicação síncrona 

dos chats promove o sentimento de pertença, o vínculo afetivo e o 

calor humano por conta da “adrenalina” de se sentir conectado em 

tempo real. Segundo Lévy: 

O objetivo de todo texto é o de provocar em 
seu leitor um certo estado de excitação da 
grande rede heterogênea de sua memória, ou 
então orientar a sua atenção para uma certa 
zona de seu mundo interior, ou ainda disparar 
a projeção de um espetáculo multimídia na tela 
de sua imaginação (LÉVY, 1993, p. 24). 

Vejamos um trecho de um de nossos chats: 

 

Log do Chat 16/05/2004 21h30 
 

21:40:50 [Fati] méa o que voce chaa de silencio virtual no grupo? 
21:40:56 [méa] Silvio como anda seu trabalho com a Vânia? 
21:41:39 [silvio] Méa. Pois é. Paulistana... é ruim. A gente fez um chat 

na segunda e não andamos mais. 
21:42:14 [verasa] DAu> vc é uma sortuda, 
21:42:20 [méa] O silêncio virtual é própria do singular. Da introspecção 

criativa do sujeito. No grupo não pode ter silêncio virtual, pois 
é necessário troca, partilha de sentidos, APRENDIZAGEM 
COLETIVA! 

21:42:54 [DAu] Sim e dou muitas graças... 
21:42:58 [Fati] Em que grupo devo me agregar? Só tenho algu tempo 

durante o fim de semana!!! 
21:43:10 [verasa] méa> faz todo o sentido esta visão... 
21:43:10 [méa] Que pena Silvio. Mas vamos essa dupla dinâmica! 
21:43:22 [silvio] Méa. Fiquei também adoecido – faringite – a partir de 

terça e tive um concurso interno de promoção na sexta, assim, 
estou desorientado sem mapa... 

21:44:03 [verasa] DAu> vc tá aproveitando bem o curso, bacana viu  
21:44:24 [silvio] *coitadinho* de mim...;( 
21:44:39 [DAu] Obrigada...eu desejei muito fazer este curso...e corri 

muito... 
21:44:53 [méa] Dau é uma lider mesmo! Todo grupo precisa de uma 

liderança que se renove sempre! 
21:45:35 [DAu] coitadinho...você está dodói ou por causa do 

mapa.? 
21:46:10 [silvio] por causa do mapa...lá vai o kill...risos...o olho do verde 

tá até fechado 
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21:46:10 [verasa] méa> Por falar em liderança gostei da integração dos 
professôres...... 

21:46:49 [DAu] Obrigada méa, mas sempre existe um porquê...eu não 
queria perder um detalhe do curso...aproveitá-lo ao ma´ximo. 
Se vc perceber estava aprendendo com Fati 

21:46:54 [Fati] Será que voCês teria vontade de e contar o que os grupos 
estão fazendo? 

21:47:25 [méa] Oi Fátima! O grupo da Dal, Tere, Bel...tá no pique. O 
Silvio tá com a Vânia, acho que podes escolher. Que tal Silvi, 
fazer dupla/trio com a Fátima? 

21:47:54 [silvio] Será um prazer, Fátima. 
21:48:04 [Fati] O que estão fazendo? 
21:48:21 [DAu] Olha que vai ser excelente esse trio...estou gostando 

muito da troca com Fati... 
21:48:33 [méa] Fátima , Silvio é muito legal e articulado. Precisa só de 

alguém como ele e com iniciativa! 
21:49:30 [méa] Marquem um chat para um papo de planejamento. O 

nosso chat fica disponível sempre! 

 

Por conta dessas possibilidades comunicacionais procuramos 

em nossa pesquisa fazer emergir textos mais próximos da lógica da 

rede do que das clássicas salas de aula, onde a lógica é muitas 

vezes baseada na permanência do falar-ditar do mestre. Contudo, 

sabemos que a intencionalidade pedagógica muitas vezes nos 

convoca a preleção e esta, pode ser bastante bem-vinda como 

possibilidade de engendramento de novas autorias livres e plurais, 

mais próximas da estética do hipertexto.  

Vejam o trecho a seguir: 

 

Log do Chat 15/04/2004 20h 
 

20:50:52 [Fernando] Introduzir páginas explicativas parece-me 
necessário para esclarecer melhor os caminhos que propomos 
nos mapas. 

20:51:19 [méa] Para começar sugiro que enviem os textos em word e os 
mapas no nestor. Mas isso tudo depois de discutirmos os 
conceitos que cada um irá pesquisar a partir das dúvidas dos 
textos fontes. 

20:51:41 [méa] Explica melhor Fernando... 



 294

20:52:38 [Ale] Fernando sua observação é importante... os textos 
explicativos auxiliam na compreensão do mapa... e o NESTOR 
possibilita criação de textos em html (muito simples e fácil) 

20:53:07 [Fernando] Posso criar um link dentro de um mapa para uma 
página criada por mim para explicar ou introduzir o leitor nos 
caminhos de meu mapa. 

20:53:44 [méa] Perfeito ! Agora entendi. 
20:54:32 [cristina] como um help num programa? 
20:54:45 [Ale] Pessoal a déia da Méa é ótima para ete início. Sabems 

qiue cad um ao explorar o Nestor vai quere mais informações... 
Por isso na Prox semana estarem so disponibilizando masi 
recursos. O objetivo é a partir da exploração de vocês e das 
necessidades ... trazer mas informação do Nestor 

20:55:43 [Fernando] Por exemplo, num mapa de referencias 
bibliográficas pode haver divisões e sub-divisões: teses, 
artigos, livros, documentos, entrevistas. Um texto inicial para 
cada parte do mapa pode facilitar a navegação. 

20:56:12 [cristina] ok, agora eu entendi 
20:56:25 [Ale] Desculpem a pressa ... minha digitação deixou a 

mensagem horrível  
20:57:32 [méa] O próprio mapa no texto pode virar página html. Primeiro 

salve o mapa– MAP FILE SAVE. O Nestor cria o arquivo de 
extensão .map. Depois converta o mapa para html usando o 
comando MAP FILE/CONVERT MAP TO HTML FILE 

20:58:02 [cristina] Depois desse aperitivo fiquei com vontade de voltar 
ao Nestor e explorar mais ... 

20:58:03 [Fernando] Ah!!! 
20:58:14 [Ale] Pessoal... acho que o chat de hoje foi ótimo para elucidar 

alguns tópicos! Vamso aguardar a DAL pois acredito que as 
leituras poderão ser mais aprofundadas e discutidas com a 
proposta dela! Estamos chegando no fim do chat... e a 
proposta é... 

20:59:07 [méa] Tendo o arquivo convertido é só levá-lo para algum 
editor e concetar com outras páginas html. 

20:59:29 [cristina] Dá para enviar o mapa por e-mail ou é preciso entrar 
naquele modo em que se compartilha os mapas? 

21:00:15 [méa] Vamos ler os textos indicados , fazer mapas das dúvidas 
e conceitos a explorar para discutirmos no próximo chat. 

21:00:57 [Ale] vamos mapearmos nossa trajetória com três palavras: 
(como entrei no curso) (como me sinto) (o que aguardo)... Ex 
Ale=> 1. abertura 2. observadora 3.interação 

 

Mesmo lançando mão dos encontros síncronos para 

orientações sistemáticas e preleções, é importante que não 

percamos de vista a abertura para o diálogo livre e plural entre os 



 295

participantes. Não transformemos esta possibilidade comunicacional 

e a formação na cibercultura em meios de comunicação de massa, 

conforme discutimos no capítulo I. 

Produções – Portfólio 

 
No cotidiano de nossa cultura, a palavra “portfólio” remete 

quase sempre a uma coleção organizada de uma determinada 

produção. Essa organização geralmente é por seleção, ou seja, os 

autores do portfólio, estes artistas, profissionais liberais entre 

outros, costumam selecionar suas obras por algum critério de 

qualidade, como, por exemplo, do trabalho mais importante para o 

menos importante; no caso dos prestadores de serviços, dos 

clientes mais bem situados para os menos situados no mercado; 

para os artistas os trabalhos mais premiados ou mais significativos 

e originais, etc. Em síntese, o portfólio não é um acúmulo de uma 

produção aleatória, é na maioria das vezes uma coleção das 

produções mais pertinentes de um autor. Contudo, muitos são os 

sentidos para o termo “portfólio”, segundo ilustra Villas Boas: 

 

Porta-fólio ou portfólio, segundo Ferreira (1999, 
p. 1.612), é uma “pasta de cartão usada para 
guardar papéis, desenhos, estampas etc.”. 
Houaiss e Villar (2001, pp.2.266-2.267) trazem 
também as duas formas: porta-fólio e portfólio, 
esta última sem o acento agudo. O significado 
do portfólio oferecido por estes últimos é o de 
“conjunto ou coleção daquilo que está ou pode 
ser guardado num porta-fólio (fotografias, 
gravuras etc)” e “conjunto de trabalhos de um 
artista (designer, desenhista, cartunista, 
fotógrafo etc.) ou de fotos de autor ou modelo, 
usadas para divulgação entre clientes 
prospectivos, editores etc.”; porta-fólio (cartão) 
“contendo material publicitário (sugestões de 
leiautes, artes-finais, provas etc.) que se leva a 
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um cliente para aprovação” (VILLAS BOAS, 
2004, p. 37). 

 

Mas como nós, educadores, pesquisadores e estudantes, nos 

apropriamos do conceito de portfólio? Será o portfólio um 

depositório físico de dados? Será o portfólio apenas uma coleção 

organizada de objetos ou produtos? Segundo Alves (2003), Ceia 

(2002) e Villas Boas (2004), o portfólio começou a ser utilizado na 

área da educação na década de 90 do século XX, principalmente nos 

Estados Unidos, como instrumento alternativo de avaliação escolar 

e da aprendizagem. No Brasil, as pesquisas e projetos ainda são 

pouco difundidos, contudo, contamos com algumas publicações na 

área da educação e na formação de professores.  

A citação anterior agrega uma multiplicidade de sentidos à 

expressão portfólio. Notamos que pode significar desde a mídia, o 

suporte que veicula a mensagem, até o seu conteúdo, a mensagem 

propriamente dita. Além da mídia e do conteúdo separadamente, o 

portfólio pode significar também a hibridação do suporte com o 

conteúdo, ou seja, mídia e mensagem juntas. Do ponto de vista da 

mídia, o portfólio pode ser construído a partir de um suporte 

atômico a exemplo das pastas arquivos, classificadores, cadernos, 

cd-rom, etc. ou a partir do suporte digital a exemplo dos webfólios, 

páginas ou sites publicados na internet, ou de interfaces em 

ambientes virtuais de aprendizagem, AVA, como utilizamos em 

nossa pesquisa. Segundo Alves (2003), o webfólio é um 

instrumento que apresenta as seguintes vantagens: 

 

 Maior variedade de tipos de informação sobre o professor e 

seu ensino, que podem ser inseridos e exibidos, tais como a 

internet (materiais de ensino colocados na home page do 

professor, resultados pedagógicos ou produções dos 

estudantes, colocados em suas páginas, com links facilmente 
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estabelecidos para a home page do professor), projetos em 

CD ROM criados por ele para a sala de aula, ou software 

interativos projetados para servirem como ferramenta de 

aprendizado para os estudantes; 

 Esses materiais não são perdidos no transporte entre as 

revisões, o que poderia ocorrer eventualmente no caso dos 

tradicionais, além do que, cópias de segurança (back up) 

podem ser feitas com facilidade; 

 A capacidade de delinear o portfólio de acordo com aquilo que 

o professor integra ao curso, uma vez que a alfabetização 

digital tem passado a ser incluída entre os objetivos de ensino 

para os estudantes e seria uma contradição descrever apenas 

por meio impresso um projeto eletrônico ou uma 

apresentação embutida em uma situação de ensino que foi 

planejada para ajudar a alcançar as metas e objetivos 

pedagógicos. (ALVES, 2003, p. 10-11). 

 

Em parte compartilhamos com Alves (2003) o entendimento 

sobre as vantagens do portfólio eletrônico. A vantagem do suporte 

digital está na plasticidade, na capacidade de agregar vários tipos 

de linguagem (textos, sons, imagens estáticas e dinâmicas). 

Contudo, essas vantagens ainda são limitadas ao funcionamento do 

portfólio enquanto mídia, ou seja, suporte que veicula a produção 

dos seus autores. Mas onde fica a comunicação entre os autores e 

suas autorias?  

Para nós educadores e pesquisadores que entendemos o 

processo de pesquisa e a prática pedagógica como espaços 

comunicacionais interativos de aprendizagem e formação, é 

necessário agregar em nossos dispositivos não só possibilidades de 

acesso, difusão de várias linguagens, mas sobretudo a partilha 

desses sentidos. É preciso garantir a comunicação interativa entre 

conteúdos e seus autores, que podem estar fisicamente distantes e 
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geograficamente dispersos. O potencial comunicacional do portfólio 

digital agregado a uma postura interativa de pesquisa e prática 

pedagógica poderá contribuir significativamente na formação dos 

sujeitos envolvidos. Afinal como nos alerta Perrenoud: 

 

Não basta ser adepto da idéia de uma avaliação 
formativa. Um professor deve ainda ter os meios 
de construir seu próprio sistema de observação, 
interpretação e intervenção em função de sua 
concepção pessoal de ensino, dos objetivos, do 
contrato didático, do trabalho escolar. Propor 
modelos de ação que exigiriam do agente a 
renúncia ao que ele é, ao que ele faz de boa 
vontade, ao que ele crê justo ou eficaz não pode 
levar a uma mudança duradoura das práticas 
(PERRENOUD, 1999, p. 122). 

 

Neste sentido, procuramos investir na construção e partilha de 

portfólios como um híbrido entre interface assíncrona de 

comunicação, dispositivo de pesquisa e prática pedagógica e 

sobretudo instrumento de avaliação formativa. Assim, concebemos 

também as interfaces blog, fórum e chat. No caso da interface blog, 

refletimos acerca do processo de aprendizagem individual e 

coletivo, a partir da partilha de nossos dilemas pessoais e da prática 

profissional. O processo formativo se constituiu nessa partilha 

reflexiva e dialogada. Já no caso das interfaces fórum e chat, 

compartilhamos e debatemos temas referentes ao conteúdo do 

nosso curso, de nossas pesquisas, aprofundando e ressignificando 

nossas noções subsunçoras. Nos fóruns nos comunicamos de forma 

assíncrona e nos chats de forma síncrona. Além dos conteúdos e 

das noções subsunçoras que emergiam e eram ressignificadas a 

cada debate, também partilhávamos assuntos diversos do nosso 

cotidiano. Mas qual a especificidade do portfólio? Por que utilizar o 

portfólio em educação online? 
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Para os pesquisadores, professores e estudantes que gestam 

práticas de avaliação formativa, é comum entendermos esse 

processo como um acontecimento que não separa o mesmo de seus 

produtos e autores. A prática de avaliação formativa é um ato 

interativo em que professores e estudantes negociam estratégias de 

produção de conhecimentos que são constantemente analisados em 

atividades de diagnóstico e planejamento de novas estratégias e 

tomadas de decisão para que a aprendizagem seja de fato 

alcançada. Assim, são necessários procedimentos e instrumentos 

que ilustrem de forma significativa o processo. Neste sentido, não 

separamos o processo de seus produtos e muito menos das suas 

estratégias de produção.  

Partindo desses pressupostos buscamos na prática construtiva 

do portfólio um dispositivo que nos desse a visibilidade da produção 

de cada sujeito e que o mesmo pudesse compartilhar com todo o 

grupo-sujeito esta produção sendo simultaneamente autor e 

avaliador não só da sua própria autoria e produção como também 

dos seus pares. Quando afirmamos que a avaliação formativa é um 

ato interativo acreditamos que cada sujeito que é avaliado deve 

também ser um sujeito que pode e deve avaliar. Assim o portfólio 

se constituiu como um dispositivo interativo, que permite a: 

 

 auto-avaliação – o avaliador é o autor da ação, da 

produção ou da performance avaliada; 

 co-avaliação – o avaliador é um par da ação, da 

produção ou da performance avaliada; 

 hetero-avaliação - o avaliador é um ator mais 

experiente, geralmente o professor da atividade, no 

tratamento do objeto de estudo a ser avaliado.  
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Exemplos: 

 

Comentário de um portfólio 

 

Comentários de Atividades Voltar Home
 

Imprimir
 

Sair
 
 

 
ID: 28 – 02/09/2004 – 18:22:02 
Esta pesquisa-ação consta do trabalho pedagógico do 
campo e é para ser desenvolvida no espaço do PPI 
(Projeto Pedagógico Interdisciplinar) do Currículo do 
Curso de Pedagogia. Portanto, consta do Projeto de 
Doutorado, ao lado da experiência de sala de aula.  
por: 
Alexandra 

Número: 73 
Data: 
08/09/04 

Hora: 22:09:55 
(¤) 

 
Solange, gostei também desse mapa. No CMAP podemos
fazer mapas dentro de mapas. Isso é bem interessante, pois
você mapeou seu problema de pesquisa e procurou
aprofundar a metodologia também com um mapa mais
específico. Excelente. Essa ilustração é muito elucidativa para
facilitar a descrição metodológica e esclarecer seu futuro
orientador. Sobre esse segundo mapa em particular vejo que
você busca explicitar mais a pesquisa-ação. Acho que vale a 
pena fazer algumas conexões com o "para quê" do mapa 
anterior... No 1o. mapa a finalidade é pesquisar integração
entre formação docente inicial contínua (teoria/prática),
formação como princípio cognitivo, tecnologia como
mediação, produção de conhecimentos... Com esse olhar vc
vai para o campo (universo de estudos) realizar a pesquisa-
ação... Senti falta dessa conexão... dessa diretriz... que vai
conduzir sua pesquisa-ação... Vejo um pouco de relação com 
o "para quê" desse segundo mapa... Mas falta destaque
nessa conexão... Não sei se fui clara... Vejo que o mapa 1 te 
dá uma lente de pesquisadora que deve estar presente no
mapa 2 também .... Essa lente é o fio condutor que liga um
mapa no outro...OK? Bem, isso é apenas uma sugestão! 
Parabéns pelo seu belo trabalho!!!! ALE  
 

Inserir novo comentário: 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/userinfo.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/check.php?op=logout
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Enviar novo comentário
 

 
  
 

Apagar comentário (Só é possível apagar os seus 
comentários) 

Número do 
comentário:  

Apagar comentário
 

  
 

Apresentando o portfólio do AVA 

 

 

 

Ao longo do curso online, cada módulo suscitou produções 

variadas que desafiaram os pesquisadores a mapearem, com 

técnicas de cartografia cognitiva (mapas da mente, mapas 

conceituais e web mapas), cada etapa de sua pesquisa. Alguns 

pesquisadores estavam na fase de elaboração do anteprojeto, 

outros na revisão de literatura, outros na análise dos dados, outras 
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na escrita do relatório final e outros transitando nas diversas 

etapas. Afinal as etapas da pesquisa acadêmica e também da 

prática pedagógica não são processos lineares nem estanques. É 

uma rede que se auto-organiza no movimento entre pesquisador, 

objeto de estudo e sujeitos e processos envolvidos.  

As técnicas de cartografia cognitiva foram discutidas 

conjuntamente com uma teorização reflexiva acerca da abordagem 

qualitativa de pesquisa. Nesse contexto, procuramos mediar a 

construção de mapas da mente, mapas conceituais e webmapas 

que ajudassem o pesquisador a refletir sobre sua pesquisa de forma 

significativa e contextualizada. Várias produções foram realizadas. 

Contudo, apenas as mais significativas foram incluídas no portfólio. 

O portfólio não é um repositório onde se acumulam produções 

aleatórias. É uma coleção especial das melhores produções, das 

produções-síntese, das produções previamente analisadas e 

organizadas pelo autor por meio da auto-avaliação.  

Através da construção processual do portfólio, o pesquisador 

se reconhece como autor e o sentimento de pertença ante sua 

autoria faz com que as produções deixem de ser apenas 

instrumentos para prestar contas ao professor que os examina. A 

partir do momento que o estudante-pesquisador mostra e tem 

visibilidade do seu processo de aprendizagem, sente-se preparado 

para comunicar o que aprendeu, defender sua posição frente aos 

variados temas do curso, fornecendo suportes para a dialógica com 

outros sujeitos envolvidos, sejam colegas estudantes, sejam 

professoras-formadoras. Vejamos a tela inicial de construção do 

nosso portfólio no AVA do COGEAE:  
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ENVIAR ARQUIVO PARA ÁREA DE ATIVIDADE  

 
Marque o apelido dos alunos que fazem parte do grupo que desenvolveu a atividade que 
está encaminhando. Caso tenha realizado esta atividade sozinho marque apenas o seu 
apelido. 

Aluno Teste Beltrina Carlos Luiz CarmenLidia Cristina 

DAL FatimaFernandes Fernando IreneJeanete JoseHeleno 

LuizCarlos MariaMorato MarialdaChristoffel MonicaMandaji Silvia 

SilvioYoshiro Tere VaniaDohme VaniaRamos angel 

fatimaborges igorcpm miua pmelo san 

verasa     

 
 
 

Enviar Arquivo
 

 
=================================== 

ÁREA DE ENVIO DE ARQUIVO 
=================================== 

Este mecanismo de envio de atividades por meio de arquivos possui 
as seguintes características:  

– só aceita arquivo com extensões .doc e .rtf (Word), .txt (texto), 
.xls (Excel), .jpg, .cmap e map (Software Cmap). 
– não utilize acentuação no nome do arquivo. 
– o tamanho do arquivo não pode ultrapassar 1 Mb. 
– não é possível enviar um arquivo que já exista na área. 
– caso tenha de fazer um reenvio, indique a versão no nome do 
arquivo (ex. docume.doc docume1.doc docume2.doc...).  
– não é possível apagar arquivos; caso necessário solicite ao 
suporte técnico.  

– esta área é acessível a todos os alunos, portanto todos terão 
acesso aos arquivos. 
– o envio deve ser sempre identificado por um ou mais alunos (no 
caso de trabalho em grupo). 
– o envio é computado como atividade realizada.  
Qualquer dúvida ou problema entre em contato com o suporte 
técnico.  
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Assim, conforme ilustramos na figura anterior, cada 

participante pode incluir sua produção em nosso portfólio digital. A 

seguir ilustraremos o processo de construção do portfólio em nossa 

pesquisa a partir de alguns exemplos. 

A primeira atividade com mapas foi a criação de um mapa de 

apresentação. Cada pesquisador procurou apresentar graficamente 

um pouco da suas itinerâncias pessoal e profissional. Assim 

pudemos coletivamente conhecer um pouco da história de vida de 

cada participante da pesquisa bem como mapear o contexto de 

onde nasceu o interesse científico e de investigação de cada 

pesquisador.  

 

Exemplos: 

 

 

Mapa de apresentação da pesquisadora Dauci 
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Mapa de apresentação da pesquisadora Solange 

 

Após a apresentação de cada integrante incentivamos a 

construção do mapa da mente referente à fase atual de seu 

trabalho de pesquisa. O mapa da mente “é uma estratégia 

desenvolvida pelo psicólogo Tony Buzan no início dos anos 70 com o 

livro Use your head” (OKADA, 2004, p. 4). Esta técnica constitui-se 

em expressar o pensamento acerca de um objeto do conhecimento. 

No caso do nosso curso online, o objeto do conhecimento é o 

projeto de pesquisa de cada participante. O exercício tem como 

principal desafio externalizar, através de um diagrama, idéias 

aleatórias acerca do pensamento de cada pesquisador.  

A técnica tem também como objetivo promover o desbloqueio 

frente à organização mental e à dificuldade de externalizar, “colocar 

no papel”, idéias e conceitos que foram ou estão sendo 

mentalmente significados pelos sujeitos cognoscentes. A falta de 

visibilidade acerca do processo de significação muitas vezes dificulta 

a aprendizagem pelo fato de o sujeito não exercitar sua capacidade 

de refletir sobre ações, leituras e vivências. Estes processos formam 
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o movimento complexo do ato de pesquisar. A técnica do mapa da 

mente não apresenta modelos rígidos e muito menos receitas a 

serem seguidas. Segundo Okada: 

 

A organização dos mapas mentais refletem como 
a mente processa o pensamento à medida que 
as idéias vão surgindo. Inicialmente poucas 
palavras vão surgindo, mas à medida que elas 
vão sendo registradas e articuladas, estimulam o 
surgimento de outras... Como construir um Mapa 
da Mente? O assunto principal é registrado no 
centro do papel através de uma palavra ou 
imagem que sejam clara e significativa. A partir 
de então, várias perguntas podem ser feitas 
para que novas idéias sejam registradas: O que? 
Como? Por quê? Para quê? Onde? Quando? 
Quem? A medida que as palavras-chave vão 
surgindo, novas conexões podem aparecer, 
assuntos relacionados vão emergindo 
possibilitando cada vez mais novas associações. 
Registre sempre idéias evitando escrever 
sentenças e sim, palavra-chave ou conceito. 
Símbolos significativos podem ser utilizados 
como: desenhos, ícones, figuras, indicadores... 
Além disso, cores diferentes podem ser 
escolhidas para agrupar regiões do mapa, 
selecionar e classificar tópicos em comum, ou 
então, os mais relevantes, facilitando a 
identificação principalmente quando o mapa fica 
muito grande (OKADA, 2004, p. 5). 

 

 Vejamos alguns exemplos retirados de alguns portfólio: 
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Mapa da mente da pesquisadora Daucy (Dal) 

 

 

Com o objetivo de sistematizar, refletir e organizar as 

categorias e as noções subsunçoras de cada projeto de pesquisa, o 

pesquisador-estudante utilizou a técnica dos mapas conceituais. Ao 

contrário do mapa da mente, que busca externalizar o pensamento 

livremente sem muitas associações e organização hierárquica, o 

mapa conceitual deve ser criado para mediar a organização do 

pensamento a partir dos conceitos significativos e as relações entre 

eles. Assim como a técnica dos mapas da mente, os mapas 

conceituais também não apresentam modelos e técnicas rígidas. 

Concordamos com Moreira (1988) quando afirma: 

 
O importante é que o mapa seja um instrumento 
capaz de evidenciar significados atribuídos a 
conceitos e relações entre os conceitos no 
contexto de um corpo de conhecimentos. (...) Os 
mapas conceituais devem ser explicados por 
quem faz o mapa; ao explicá-lo, a pessoa 
externaliza significados. Reside aí o maior valor 
de um mapa conceitual. É claro que a 
externalização de significados pode ser obtida de 
outras maneiras, porém mapas conceituais são 
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particularmente adequados por essa finalidade 
(MOREIRA, 1997, p. 2). 

 

Neste sentido, a prática dos mapas conceituais foi incentivada 

com o objetivo de aprofundar conceitos emergentes no processo de 

pesquisa de cada pesquisador-participante, principalmente como 

um planejamento ou desenho de futuros textos dissertativos, ou 

seja, antes de escrever os capítulos ou subcapítulos do projeto ou 

relatório de pesquisa o pesquisador foi orientado a criar o mapa 

conceitual desses textos.  

Basicamente, a técnica dos mapas conceituais consiste em 

associar um ou mais conceitos entre si explicando a natureza dessa 

relação. “Os dois conceitos mais as palavras-chave formam uma 

proposição e esta evidencia o significado da relação conceitual. Por 

esta razão, o uso de palavras–chave sobre as linhas conectando 

conceitos é importante e deve ser incentivado na confecção de 

mapas conceituais” (MOREIRA, 1997, p. 2). Vejamos exemplo 

extraído de um de nossos portfólios: 

Sabemos que quanto mais organizamos e sistematizamos 

nossas noções subsunçoras, sentimos a necessidade de aprofundá-

las. Assim, em todo processo de pesquisa e prática pedagógica 

devemos agregar valor a nossas descobertas. Este processo muitas 

vezes acontece na interação com os sujeitos e o campo de 

pesquisa, bem como com a interação com outras fontes de dados e 

pesquisas. Contemporaneamente podemos contar com as fontes de 

dados cientificamente organizadas, seja em bibliotecas físicas seja 

em bibliotecas eletrônicas ou virtuais.  

Muitas dessas bibliotecas estão disponíveis no ciberespaço e 

podem ser mapeadas e arquivadas em nossos computadores 

pessoais. Além de bibliotecas virtuais, que são fontes científicas 

legitimadas pela comunidade científica, podemos lançar mão de 

fontes aleatórias de dados publicadas por pessoas comuns e 
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também acadêmicos na internet. Por ser uma incubadora de mídias, 

a internet é um meio de comunicação interativo por ter o pólo da 

emissão liberado. Isso significa que qualquer cidadão pode publicar 

suas produções na internet sem necessariamente ter que submetê-

las a determinadas equipes e comissões científicas. Assim, podemos 

utilizar a técnica dos webmapas para criar bibliotecas iconográficas 

a partir dos centros de interesse de cada pesquisador.  

Em nossa pesquisa os participantes criaram webmapas, 

mapas de URLs, utilizando o software Nestor Web Cartographer 

criado para este fim específico. Inicialmente, o Nestor mapeia todo 

o percurso de navegação do usuário na internet. No mapa, por 

exemplo, a representação dos elementos e conexões (a ordem do 

caminho navegado) foi organizada por categorias de acordo a 

necessidade da pesquisa. 

 O programa permite “editar” o mapa, ou seja, novos links 

podem ser criados, os endereços (URLs), os documentos e outros 

arquivos do mapa podem ser agrupados em novos mapas, 

possibilitando a construção de um hipermapa. Com o mapa editado, 

é possível identificar o que foi sistetizado pelo pesquisador, quais 

foram as interpretações, reflexões elaboradas neste processo, o que 

foi significativo neste processo de interconexões de dados que com 

o webmapa se tranformam em informações pertinentes e 

organizadas para o pesquisador.  

A prática do portfólio, associada às técnicas de cartografia 

cognitiva, permitiu que cada participante pensasse sobre seu 

próprio pensar – metacognição –, sobre sua itinerância na prática 

da pesquisa-formação. Para Villas Boas: 

 

Os pensamentos metacognitivos incluem o que a 
pessoa conhece sobre sua representação 
interna, como ela funciona e como a pessoa se 
sente em relação a ela. Para os propósitos de 
aprendizagem, torna-se importante conhecer 
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quando, onde, por que e como a pessoa aprende 
melhor e quais são os padrões aceitáveis em 
uma variedade de contextos (VILLAS BOAS, 
2004, p. 45).  

 

 Assim pudemos exercitar em nossa pesquisa a construção de 

portfólio que evidenciou a aprendizagem, permitindo que o 

pesquisador e seus pares (colegas e professoras) pudessem 

acompanhar o processo de aprendizagem. A visibilidade da 

produção individual, associada à interação com a itinerância de 

aprendizagem de outros colegas pesquisadores, tornou a prática da 

avaliação da aprendizagem um ensaio concreto de avaliação 

formativa que culminou na construção de um webfólio denominado 

por nós de e-mapbook56 (http://www.projeto.org.br/emapbook). 

Pois constatamos: 

 

 A possibilidade de incluir vários tipos de produções e 

recursos em várias linguagens; 

  A singularidade e a pluralidade das produções 

articuladas ao desenvolvimento de uma prática 

pedagógica intencional, contexto de um curso online; 

  É uma forma dinâmica de avaliação formativa, 

principalmente pelo fato de acompanharmos o processo 

de mudança frente à aprendizagem referente ao objeto 

de estudo específico do curso bem como o processo e o 

objeto de estudo de cada pesquisa na sua singularidade;  

 Sentimento de pertença e de autoria. Cada pesquisador 

se deu conta do seu processo de aprendizagem e 

podendo ter controle e auto-regulação do mesmo; 

 

Vale ressaltar que, mesmo diante das constatações acima, o 

desafio da avaliação formativa é muito grande e uma conquista 

                                                 
56 O site foi desenhado  pela professora Alexandra Okada.  

http://www.projeto.org.br/emapbook


 311

constante. Uma utopia conforme afirma Hadji (2001). Nossa história 

e vivência avaliativa ainda é baseada na prática dos exames, 

mesmo quando ensaiamos e temos a oportunidade de vivenciar 

novas práticas de avaliação. Nossa pesquisa constatou também a 

dificuldade que temos quando estamos diante do desafio da co-

avaliação. Muitas vezes a avaliação ainda é uma prática 

unidirecional, professor para aluno. É preciso investir em ações 

multidirecionais e interativas, em que todos possam avaliar todos. 

Notamos essa dificuldade tanto em nossa prática quanto na 

literatura específica sobre o tema. Para Barton e Collins (1997, p. 2) 

citados por Villas Boas (2004, p. 43) o portfólio apresenta as 

seguintes características: 

 

1- Incluem múltiplos recursos, porque permitem avaliar 

a variedade de evidências; 

2- São autênticos, porque as produções dos alunos se 

articulam ao trabalho em desenvolvimento; 

3- É uma forma dinâmica de avaliação pelo fato de 

constatar o desenvolvimento e as mudanças dos 

alunos ao longo do tempo; 

4- É a explicitação dos seus propósitos. Antes de a 

construção ter início, os alunos conhecem o que se 

espera deles; 

5- Integração. Isso significa que as evidências de 

aprendizagem selecionadas estabelecem 

correspondência entre atividades escolares e 

experiências de vida; 

6- Pertencimento do trabalho; 

7- É multiproposital. Podem ser usados tanto como 

procedimento de avaliação da aprendizagem dos 

alunos como elo instrucional entre séries, anos , 

disciplinas, professores. 
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Neste sentido, autores como Alves (2003), Barton e Collins 

apud Villas Boas (2004) também não destacam a questão da 

interatividade entre o autor do portfólio e os demais autores do 

curso. O portfólio na maioria das vezes é um dispositivo individual e 

no máximo um elo de ligação – interface – entre o autor com sua 

produção e o professor ou formador. Em nossa pesquisa, criamos 

um dispositivo que procurou incentivar a auto-avaliação, a hetero-

avaliação e a co-avaliação entre os autores do portfólio. Contudo, 

mesmo dispondo do potencial tecnológico, comunicação todos-

todos, poucos foram os pesquisadores que comentaram, criticaram 

e sugeriram mudanças nos trabalhos dos colegas. Os comentários 

entre colegas foram tímidos. É preciso desenvolver nas próximas 

pesquisas estratégias que incentivem a co-avaliação. Vejamos um 

exemplo: 

 

A produção: 

 

 

 

Os comentários no portfólio: 



 313

 

Comentários de Atividades Voltar Home
 

Imprimir
 

Sair
 
 

 
ID: 34 – 06/09/2004 – 00:46:27 
Revisão de Vida... Mais estudo do Cmap...  

Por: Alexandra 
Número: 
63 

Data: 
08/09/04 

Hora: 
18:09:44 (¤) 

 
Neli, seu mapa está mais enredado, com mais conexões... O 
tripé transformou-se num tecido colorido... um patchwork 
(arte de tecer retalhos)... Sinto que você está mais 
inspirada! No entanto, tenho mais sugestões para você... 
Acho importante a compreensão mais clara dessa obra... 
Como eu já vi o mapa anterior, consigo navegar no mapa e 
entender um pouco as cores... e os agrupamentos. No 
entanto, para navegantes de primeira viagem, você poderia 
montar uma pequena legenda para cada cor...O que acha? 
Aspectos pessoais e afetivos, Aspectos profissionais, 
Aspectos acadêmicos.... Outra dica quanto à estética, acho 
que colorido nas descrições das setas polui um pouco a 
visualização. O q vc pode fazer é deixar negrito, se perceber 
que as letras ficaram apagadas ao invés de pôr um fundo... 
Se precisar diferenciar, use letras coloridas... Ao ver um 
mapa, gosto de bater os olhos nos conceitos... e depois só 
nas conexões para saber o que são elementos significativos e 
depois ver as relações... Por isso, que as cores ajudam muito 
nas identificações... Se tudo tem fundo colorido, fica mais 
difícil ver tais elementos... Sobre conteúdo, seria muito 
significativo se você olhasse para essa rede de articulações e 
conectasse também à pergunta da pesquisa.... Vejo que seu 
desafio é a formulação da questão problema.... Eis o 
momento para mapear e fazer emergir essa questão... Aí o 
mapa da mente pode contribuir... Veja meus comentários no 
outro mapa...Por enquanto é só... Parabéns! Ale  
  
  
por: 
SaburoOkada 

Número: 
103 

Data: 
25/10/04 

Hora: 
15:10:20 (¤) 

 
Gostei de ler o comentário feito pela Alexandra e tb de ver 
seu Mapa Neli. Isso me deu algumas idéias... Saburo  
  
  
por: Neli Número: Data: Hora: 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/userinfo.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/check.php?op=logout
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115 28/10/04 22:10:15 (¤) 
 
Saburo... Conte-me a respeito das suas idéias... { ]sss Neli 
Maria Mengalli mengalli@uol.com.br  
  
  
  
 

Inserir novo comentário: 

 

Enviar novo comentário
 

 
  
 

Apagar comentário (Só é possível apagar os seus 
comentários) 

Número do 
comentário:  

Apagar comentário
 

  
 

 

Assim, entendemos a avaliação da aprendizagem como um 

processo pedagógico intencional onde tanto professores quanto 

estudantes possam mapear seus percursos de aprendizagem 

numa dinâmica inclusiva e crítica da realidade. Os percursos 

explicitam mais sobre o desenvolvimento de competências do 

que seus resultados analisados separadamente. Essa abordagem 

prima pela ênfase nos processos, na cultura, sendo os produtos 

resultados dessa prática interativa em que os sujeitos poderão 

acompanhar os acontecimentos, imprevistos, manifestações 

observáveis, interpretar uma multiplicidade de significantes.  
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Utilizando o diálogo como princípio, a avaliação se 

constituirá na troca de saberes que serão diagnosticados, 

criticados e reorientados por todo o grupo. As interfaces e 

dispositivos de avaliação (chats, listas de discussão, fóruns, 

webfólios, diários de aula online) deverão se configurar como 

espaços de avaliação personalizada, onde cada sujeito 

expressará sua trajetória individual, se identificando ou não com 

outros sujeitos. Desse modo, poderão surgir grupos de trabalho 

cooperativos em função dos projetos e parcerias. 

Estes espaços devem procurar registrar a autoria dos 

estudantes, permitindo a publicação de produções escritas, 

imagéticas e até mesmo mixadas como uma espécie de 

incubadora de produções onde os aprendentes possam acessar e 

manipular as produções de todos. A visibilidade das autorias 

possibilita a comunicação entre os participantes promovendo a 

interatividade e negociação dos sentidos. Do ponto de vista da 

avaliação da aprendizagem, configura-se como um dispositivo 

fecundo para a gestão de um processo de avaliação em suas 

diversas dimensões. 
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Para avaliar o processo de aprendizagem na perspectiva 

indicada, é necessário utilizar dispositivos de registro nos quais 

através da visibilidade das produções, os autores possam 

questionar seus percursos de criação refletindo na/sobre a ação 

desse processo, decidindo e criando novas ações. A avaliação 

deverá ser percebida como um espaço onde saberes serão 

diagnosticados, exigindo uma postura avaliativa de tomada de 

decisões, ou seja, novos encaminhamentos, novas orientações, 

novos cenários.  

A dimensão diagnóstica da avaliação pode ser entendida como 

o reconhecimento do que Vygotsky (1993, 1994) denomina de 

conhecimento real – aquilo que já sabemos sobre um determinado 

objeto de conhecimento. De posse dessa avaliação inicial, 

expressada a priori pelos sujeitos nas interfaces de comunicação, o 

professor-tutor poderá encaminhar novas propostas de trabalho – 

novas produções – que busquem criar zonas de desenvolvimento 

proximais, expandindo sua prática de avaliação diagnóstica para 

uma avaliação formativa, mediada por novos desafios, novas 

experiências e conseqüentemente novas produções de 

conhecimento.  

Concluímos esta pesquisa com a certeza de que autorias se 

constituíram a partir das experiências vividas e narradas como texto 

coletivo e autorizado por todos os sujeitos envolvidos no processo. 

Esperamos que cada participante em sua singularidade continue 

juntando o máximo de certezas para continuar enfrentando as 

incertezas. Conhecer é uma aventura! Que a pesquisa seja a ação 

detonadora de novas e melhores autorias.  


