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(IN)CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 
 
 

Nem tudo o que escrevo resulta numa 
realização, resulta mais uma tentativa. O 
que também é um prazer. Pois nem tudo 
eu quero pegar. Às vezes quero apenas 
tocar. Depois, o que toco às vezes floresce 
e os outros podem pegar com as duas 
mãos. 
 

Clarice Lispector 

 

 
A emergência histórica das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TICs) vem possibilitando inúmeros 

mecanismos de processamento, armazenamento e circulação 

de informações e conhecimentos variados. Vem provocando 

mudanças radicais nos modos e meios de produção e de 

desenvolvimento em várias áreas, como a transformação dos 

clássicos processos de comunicação e sociabilidade, assim 

como de educação e aprendizagem. 

De acordo com Lévy: 

 

O saber-fluxo, o trabalho-transação de 
conhecimento, as novas tecnologias da 
inteligência individual e coletiva mudam 
profundamente os dados do problema da 
educação e da formação. O que é preciso 
aprender não pode mais ser planejado nem 
precisamente definido com antecedência. Os 
percursos e perfis de competências são todos 
singulares e podem cada vez menos ser 
canalizados em programas ou cursos válidos 
para todos. Devemos construir novos 
modelos do espaço dos conhecimentos, no 
lugar de uma representação em escalas 
lineares e paralelas, em pirâmides 
estruturadas em “níveis”, organizadas pela 
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noção de pré-requisitos e convergindo para 
saberes “superiores”, a partir de agora 
devemos preferir a imagem de espaços de 
conhecimentos emergentes, abertos, 
contínuos, em fluxo, não-lineares, se 
reorganizando de acordo com os objetivos ou 
os contextos, nos quais cada um ocupa uma 
posição singular e evolutiva (LÉVY, 1999, p. 
158). 
 

 A cibercultura é o cenário sociotécnico em que esses 

processos vêm se instituindo. Neste trabalho, procuramos 

mapear, as principais características da cibercultura tanto no 

que se refere à infra-estrutura tecnológica quanto nas 

mudanças nos processos comunicacionais, culturais, 

sociológicos, sobretudo nas mudanças e possibilidades 

educacionais trazidos pelo conceito de educação online.  

A convergência de mídias e linguagens, a emergência do 

computador conectado, a liberação do pólo da emissão e sua 

hibridação com o pólo da recepção, a emergência de tribos e 

de comunidades virtuais de aprendizagem na cidade e no 

ciberespaço são apenas algumas características que ilustram a 

cibercultura como um fenômeno sociotécnico, o que não pode 

ser analisado apenas como uma questão de infra-estrutura 

tecnológica, mesmo reconhecendo que esta seja uma de suas 

principais dimensões.  

Sem a infra-estrutura tecnológica a cibercultura não 

existiria nem se desenvolveria. Por outro lado, sem a 

emergência dos fenômenos da cibercultura em suas diversas 

formas de sociabilidade, a infra-estrutura que cresce e se 

transforma a cada dia tampouco se desenvolveria. De acordo 

com Morin: 
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Uma sociedade é produzida pelas interações 
entre indivíduos e essas interações 
produzem um todo organizador que retroage 
sobre os indivíduos para co-produzi-los 
enquanto indivíduos humanos, o que eles 
não seriam se não dispusessem da instrução, 
da linguagem e da cultura. Portanto, o 
processo social é um círculo produtivo 
ininterrupto no qual, de algum modo, os 
produtos são necessários à produção daquilo 
que os produz (MORIN, 1998, p. 182).  

 

A relação entre a infra-estrutura tecnológica e os 

fenômenos da cibercultura, é recursiva e implicada. Muitas são 

as soluções tecnológicas que emergiram a partir da 

necessidade dos sujeitos que habitam o ciberespaço e que 

coletivamente fazem cultura, ou seja, a própria cibercultura. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) são um exemplo 

concreto. Formados por um conjunto de interfaces de 

comunicação síncronas e assíncronas, que permitem habitar 

conteúdos em diversos formatos e linguagens (objetos de 

aprendizagem). As soluções tecnológicas desses AVA vão se 

transformando e evoluindo a partir das necessidades de seus 

participantes, bem como, pelas possibilidades comunicacionais 

e tecnológicas potencializadas pela plasticidade das TICs. 

A transformação e evolução das interfaces 

comunicacionais interativas e de conteúdos multimidiáticos e 

hipertextuais emergentes das tecnologias do ciberespaço e dos 

ambientes virtuais de aprendizagem pode potencializar 

processos significativos de aprendizagem. Entretando, não 

garantem por si só a emergência de processos formativos de 
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boa qualidade. Processos estes que façam emergir autorias 

individuais, coletivas e, sobretudo, autorias cidadãs. 

 Em pesquisa realizada no curso de mestrado, bem como 

em outras experiências e vivências constatadas nesta tese, a 

exemplo do caso ilustrado no capítulo I, constatamos que o 

potencial comunicacional interativo das interfaces do 

ciberespaço e dos AVAs como um todo vem sendo 

subutilizado. Em vez de potencializar experiências formativas 

dialógicas e significativas, as TICs vêm servindo como cenário 

para o exercício de práticas curriculares baseadas nos 

conceitos e práticas da educação “bancária” e dos clássicos 

modelos de EaD. Tudo isso, norteado pelos conceitos e 

práticas do modelo unidirecional da comunicação de massa, 

como também foi mapeado por nós no referido. 

Para que o potencial comunicacional e interativo das TICs 

não seja subutilizado é necessário um profundo investimento 

epistemológico e metodológico em práticas curriculares, de 

ações docentes e de pesquisa que apresentem conceitos e 

dispositivos que dialoguem com o potencial sociotécnico da 

cibercultura. Assim, procuramos no exercício desta pesquisa 

de doutorado vivenciar uma experiência docente que procurou 

combinar o potencial das tecnologias com a implicação 

metodológica e epistemológicada pesquisa-formação. Assim, 

procuramos convergir cibercultura com pesquisa-formação e 

vivenciar um processo formativo de pesquisa e prática 

pedagógica em educação online conforme descrevemos e 

analisamos nos capítulos III e IV.  

É importante ressaltar que tal investimento só foi 

possível por conta da recursividade e dialogicidade entre o 
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potencial comunicacional das TICs com os princípios e 

dispositivos da pesquisa-formação. Reconhecemos a 

importância da pesquisa-formação como uma articulação 

epistemológica e metodológica que potencializa a emergência 

de autorias cidadãs, principalmente por considerar que: 

 

O formador forma-se a si próprio, através de 
uma reflexão sobre os seus percursos 
pessoais e profissionais (auto-formação); o 
formador forma-se na relação com os outros, 
numa aprendizagem conjunta que faz apelo 
à consciência, aos sentimentos e às emoções 
(hetero-formação); o formador forma-se 
através das coisas (dos saberes, das 
técnicas, das culturas, das artes, das 
tecnologias) e da sua compreensão crítica 
(eco-formação) (NÓVOA, 2004, p. 16). 

 

Entretanto, não seria possível criar, professorar e 

pesquisar uma experiência em educação online baseada nos 

princípios da pesquisa-formação e da cibercultura sem o uso 

das interfaces comunicacionais das TICs como dispositivos 

dessa formação. Tal afirmação pode ser ainda mais polemizada 

a partir das seguintes questões: 

 

 Como então poderíamos fazer emergir experiências 

formativas norteadas pelos princípios da pesquisa-

formação com os sujeitos do processo 

geograficamente dispersos e sem a possibilidade de 

interagirem de forma síncrona e assíncrona 

assegurando a manutenção e socialização da 

memória de suas narrativas e autorias a qualquer 

tempo e espaço?  



 322

 

 Como garantir a auto, hetero e ecoformação a 

partir do uso de dispositivos que não agregam em 

seu suporte físico o potencial tecnológico da 

comunicação dialógica e interativa e que, além 

disso, limitam os encontros dos sujeitos e de suas 

narrativas nas clássicas categorias de tempo e 

lugar, a exemplo dos encontros meramente 

presenciais? 

 

A educação online não é simplesmente sinônimo de 

educação a distância, conforme ilustramos no capítulo II. A 

educação online é uma modalidade de educação que pode ser 

vivenciada e exercitada tanto para potencializar situações de 

aprendizagem mediadas por encontros presenciais; totalmente 

a distância, caso os sujeitos do processo não possam ou não 

queiram se encontrar face a face; ou híbridos, onde os 

encontros presenciais podem ser combinados com encontros  

mediados por tecnologias telemáticas. 

 O que caracteriza a educação a distância é 

principalmente a separação física entre os sujeitos 

aprendentes e/ou formadores e seus dispositivos e narrativas 

de formação, a exemplo dos conteúdos, tecnologias, objetos 

de aprendizagem e o próprio universo cultural e 

comunicacional dos sujeitos. Já no caso da educação online os 

sujeitos podem até encontrar-se geograficamente dispersos, 

entretanto, estão juntos e próximos, compartilhando 

informações, conhecimentos, seus dispositivos e narrativas de 

formação a partir da mediação tecnológica das e com as 
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interfaces e dispositivos de comunicação síncronas e 

assíncronas e de conteúdos hipertextuais disponíveis no 

ciberespaço a partir do AVA. 

Em nossa pesquisa, esse conceito de educação online foi 

defendido com um evento da cibercultura e não apenas como 

uma modalidade de EaD. Muitas vezes, instituições e pessoas 

divulgam experiências de EAD como experiências de educação 

online apenas por causa do uso dos AVAs ou das tecnologias 

telemáticas, subutilizando seu potencial formativo e 

comunicacional, principalmente por ignorar o evento da 

cibercultura e de como seus sujeitos utilizam as tecnologias do 

e no ciberespaço. 

 Além de ignorarem os fenômenos da cibercultura, 

principalmente no que se refere à performance que as crianças 

e os jovens do nosso tempo desenvolvem com as TICs, 

conforme mapeamos alguns exemplos no capítulo I, muitos 

profissionais da educação, da comunicação e das diversas 

áreas do conhecimento que atuam nos processos educacionais, 

também ignoram os novos paradigmas de gestão do 

conhecimento na contemporaneidade, a exemplo das teorias 

da complexidade, multirreferencialidade, pesquisa-ação, 

pesquisa-formação, construtivismo, entre outros. Infelizmente, 

ainda encontramos experiências educacionais, formativas e 

acadêmicas meramente tecnicistas, instrucionistas e 

positivistas. 

Por conta dessa problemática é que buscamos em nossa 

pesquisa de doutorado vivenciar a educação online inspirada 

na inter-relação entre cibercultura e pesquisa-formação, 

entendendo a formação como um processo coletivo e dialógico 
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entre os sujeitos-pesquisadores e aprendentes. A palavras de 

Nóvoa recordam-nos “ninguém forma ninguém e que pertence 

a cada um transformar em formação os conhecimentos que 

adquire ou as relações que estabelece; recordam-nos a 

necessidade de prudência, que nos convida à modéstia, mas 

também a uma exigência cada vez maior na concepção dos 

dispositivos de formação” (NÓVOA, 2004, p. 15) (grifos do 

autor).  

Neste sentido, nossa pesquisa aponta perspectivas 

interessantes para a educação online e a formação do docente 

pesquisador na cibercultura, por “perceber que o que faz a 

experiência formadora é uma aprendizagem que articula, 

saber-fazer e conhecimentos, funcionalidade e significação, 

técnicas e valores num espaço-tempo que oferece a cada um a 

oportunidade de uma presença para si e para a situação, por 

meio da mobilização de uma pluralidade de registros”. 

(JOSSO, 2004, p. 39). 

Assim, procuramos mobilizar uma experiência formadora 

em educação online fundamentada pelo uso de interfaces 

tecnológicas de comunicação síncronas e assíncronas, que se 

constituíram como dispositivos de pesquisa e formação onde 

vários gêneros do discurso emergiram, convocando e 

configurando a autoria dos sujeitos-aprendentes. As interfaces 

não foram concebidas em nossa pesquisa como ferramentas 

ou meros canais de difusão de informações e muito menos de 

instruções programadas.  

Ampliando o binômio espaço-tempo sugerido por Josso 

(2004), procuramos promover em nosso ambiente virtual de 

aprendizagem vários arranjos espaço-temporais de formação 
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graças à potencialidade comunicacional das TICs trazendo em 

destaque as interfaces-dispositivos dos fóruns de discussão, 

chats, diário eletrônico (blog), portfólio e o e-mapbook. 

Conforme analisamos no capítulo IV, estes dispositivos 

permitiram mobilizar uma pluralidade de registros e gêneros 

de discursos. Dessa forma, os dispositivos não se configuraram 

como ferramentas apenas para coletar dados, concebendo os 

sujeitos da pesquisa como meros objetos a serem 

pesquisados. O sujeito na pesquisa-formação é o ser humano 

que tem voz. “A linguagem não é utilizada como “meio”. É 

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

Concordamos com Freitas quando diz que: 

 

Diante dele, o pesquisador não pode limitar 
ao ato contemplativo, pois encontra-se 
perante ao sujeito que tem voz, e não pode 
apenas contemplá-lo, mas tem de falar com 
ele, estabelecer diálogo com ele. Inverte-se, 
desta maneira, toda situação, que passa de 
uma interação sujeito-objeto para uma 
relação entre sujeitos. De uma orientação 
monológica para uma relação dialógica. Isso 
muda tudo em relação à pesquisa, uma vez 
que o investigador e investigado são sujeitos 
em interação. O homem não pode ser 
apenas objeto de uma explicação, produto 
de uma só consciência, de um só sujeito, 
mas deve ser também compreendido, 
processo esse que supõe duas consciências, 
dois sujeitos, portanto, dialógico (FREITAS, 
2002, p. 24-25).  

 

Experiências de pesquisa-formação constumam criar 

ambiências e dispositivos de pesquisa que fazem emergir o 

registro e a expressão de narrativas. Os sujeitos são 
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incentivados a expressarem suas itinerâncias formativas, 

promovendo, muitas vezes, a troca e o compartilhamento com 

outros sujeitos envolvidos no processo. São exemplos de 

dispositivos: o diário de bordo ou itinerância, os memoriais de 

pesquisa e prática profissional, entrevistas abertas, entre 

outros. Dialógica esta, potencializada pelos modelos de 

comunicação um-um, um-todos e todos-todos. Contudo, na 

maioria das vezes encontramos limitações no exercício do 

diálogo devido às limitações dos encontros presenciais face a 

face e do suporte midiático dos dispositivos de registro das 

narrativas. 

 Não queremos aqui negligenciar ou refutar a importância 

desses dispositivos ou inviabilizar outras experiências legítimas 

de formação. Apenas estamos sinalizando suas limitações 

comunicacionais frente ao potencial comunicacional das TICs. 

Concordamos com Lévy, que diz: 

 

Cada nova interface transforma a eficácia e a 
significação das interfaces precedentes. É 
sempre questão de conexões, de 
reinterpretações, de traduções em um 
mundo coagulado, misturado, cosmopolita, 
opaco, onde nenhum efeito, nenhuma 
mensagem pode propagar-se magicamente 
nas trajetórias lisas da inércia, mas deve, 
pelo contrário, passar pelas torções, 
transmutações e reescritas das interfaces 
(LÉVY, 1993, p. 176). 

 

Neste sentido, constatamos em nossa pesquisa um mais 

comunicacional57 entre os clássicos dispositivos e os 

                                                 
57 Expressão utilizada por Silva quando conceitua a interatividade como “ 
a disponibilização consciente de um mais comunicacional de modo 
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dispositivos digitais interativos. Os dispositivos digitais são 

disponibilizados no ciberespaço através da configuração do 

AVA. Assim, podem ser acessados e compartilhados de forma 

síncrona ou assíncrona no modelo de comunicação todos-

todos. Ao contrário do diário no suporte atômico que é 

utilizado pelo autor das narrativas e só é compartilhado com 

outros sujeitos envolvidos no processo quando encontros 

presenciais são promovidos pelo formador. Já o diário 

eletrônico pode ser utilizado pelo autor e compartilhado por 

todos os sujeitos no ambiente virtual de aprendizagem. Do 

mesmo modo, pode acontecer com os outros dispositivos e 

interfaces, como o chat, o fórum de discussão e o portfólio 

eletrônico.  

Além de garantir ambiências de expressão e partilha das 

narrativas de formação, é fundamental criar ambiências que 

potencializem os processos de leitura e escrita gestando 

formas plurais de aprendizagem online. Nossa inteligência 

humana é em potência e ato hipertextual. Como nos esclarece 

Lévy: 

 

Dar sentido a um texto é o mesmo que ligá-
lo, conectá-lo a outros textos, e, portanto, é 
o mesmo que construir um hipertexto. É 
sabido que pessoas diferentes irão atribuir 
sentidos por vezes opostos a uma mensagem 
idêntica. Isto porque, se por um lado o texto 
é o mesmo para cada um, por outro o 
hipertexto pode diferir completamente. O 

                                                                                                                                            
expressivamente complexo, ao mesmo tempo atentando para as 
interações existentes e promovendo mais e melhores interações – seja 
entre usuário e tecnologias digitais ou analógicas, seja nas relações 
“presenciais” ou “virtuais” entre seres humanos (SILVA, 2000, p. 20). 
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que conta é a rede de relações pela qual a 
mensagem será capturada, a rede semiótica 
que o interpretante usará para captá-la. 
(LÉVY, 1993, p. 72). 
 

Neste sentido, além da interatividade e da 

hipertextualidade promovidas pelo uso e compartilhamento 

das narrativas e dos variados textos criados por todos os 

sujeitos-aprendentes nas interfaces e dispositivos de 

comunicação síncrona e assíncrona, destacamos também em 

nossa pesquisa (ver capítulos II e IV) o potencial do conteúdo 

hipertextual e dos objetos digitais de aprendizagem utilizados 

ao longo dos estudos e debates dos módulos do nosso curso 

online.  

 Criando e manipulando hipertextos, interagindo e se 

expressando nas interfaces, criando e recriando outros textos 

a partir da aprendizagem das técnicas de cartografia cognitiva, 

os docentes-pesquisadores exercitaram e vivenciaram 

situações diversas de aprendizagem que se constituíram em 

experiências formativas significativas. Algumas dessas autorias 

estão organizadas no e-mapbook 

(www.projeto.org.br/emapbook) e ao longo de todo o AVA, 

conforme apresentamos no capítulo IV. Não estamos aqui 

afirmando que o nosso dispositivo de pesquisa-formação é a 

melhor solução para a educação online. Entretanto, nossa 

experiência reconhece e legitima que contribuiu para formação 

dos sujeitos implicados com suas pesquisas. Esperamos que 

novas experiências formadoras possam emergir na interação 

sociotécnica entre cibercultura da pesquisa-formação e o 

próprio fazer educação online.  

http://www.projeto.org.br/emapbook
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Não temos receitas e nem um modelo estruturado de 

pesquisa e prática docente em educação online. Contudo, 

temos uma experiência formativa para (com)partilhar. Esta 

permitiu “aprender pela experiência direta, a observar essas 

experiências dos quais podemos dizer, com mais ou menos 

rigor, em que elas foram formadoras” (JOSSO, 2004, p. 39). 

Assim, convido os colegas docentes e pesquisadores a 

“pegarem com as duas mãos” este trabalho, fazendo 

“florescer” outras experiências formativas.  
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ANEXOS 

 

Ficha de inscrição 

 

Questionário: USO DO SOFTWARE NA PESQUISA QUALITATIVA 
Turma:  
==========================================
== 
Aluno:  
Formação:  
Profissão:  
Cidade:  
UF:  
==========================================
== 
1. Informe um breve currículo. 
 
2. Indique quais são os seus temas de interesse de pesquisa. 
  
3. Faça uma síntese de seu projeto de pesquisa (se houver). 
 
4. Informe quais são suas expectativas em relação a este curso. 
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Proposta e site com divulgação do curso: Uso de 
Software na Pesquisa Qualitativa 
 
 

Apresentação Objetivos Funcionamento Equipe Fale Conosco Inscreva-se  

 

   Número de Matrícula:  

    Senha:   
Acessar

 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo 

O software Nestor Web Cartographer foi desenvolvido no 
Centro Nacional de Pesquisa Científica – CNRS – em Lyon, na 
França, e está disponibilizado na internet para dowload 
gratuito. O seu principal objetivo é mapear informações 
significativas da internet ou de arquivos do próprio 
computador, possibilitando organizar diversos fluxos de 
dados de modo articulado. Neste sentido, o Nestor é 
considerado extremamente relevante para mapeamento da 
informação na atual Sociedade do Conhecimento.  

Um dos grandes benefícios deste curso de extensão é 
preencher uma lacuna no mercado em relação à aplicação da 
tecnologia em projetos de investigação científica, 
principalmente no tocante à pesquisa qualitativa. Assim, o 
pesquisador acadêmico, partindo do seu tema de interesse 
poderá cartografar diversas fontes bibliográficas, aprofundar 
estudo teórico, editar informações já existentes, tecer 
comentários, mapear categorias da teoria e da prática, 
entrelaçar vários mapas e facilitar o processo de análise, 
interpretação e escrita.  

Público-alvo: professores e orientadores de pós-
graduação, pesquisadores mestrandos e doutorandos, 
profissionais interessados ou envolvidos em pesquisa 
acadêmica.  

 
 

COGEAE/PUC-SP 
Rua João Ramalho, 182 – Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05008-000 

Tel.: (11) 3670-3300 / Fax: (11) 3670-3301 
http://cogeae.pucsp.br / info@cogeae.pucsp.br  

 

http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=apresentacao
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=objetivos
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=funcionamento
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=equipe
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=investimento
http://cogeae.pucsp.br/
mailto:info@cogeae.pucsp.br
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Apresentação Objetivos Funcionamento Equipe Fale Conosco Inscreva-se  

 

Objetivos 

Os objetivos específicos deste curso, parte a distância, parte 
presencial, 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 do software Nestor Web 
Cartographer;  
• elaborar mapas para facilitar a análise na pesquisa 
qualitativa.  

 
 

Apresentação Objetivos Funcionamento Equipe Fale Conosco Inscreva-se  

 

Funcionamento 

A metodologia compreende aulas expositivas e práticas, 
debates e reflexões, atividades e estudos de casos, divididos 
em:  

• 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; e  
• 6 horas em dois encontros presenciais de 3 horas cada. 
Apenas para quem mora fora de São Paulo haverá a 
possibilidade desses encontros serem acompanhados de 
maneira síncrona, com instrumental adequado (chat, forum, 
agenda).  

O ambiente virtual favorece a análise e o mapeamento da 
informação, a colaboração e a construção individual e 
coletiva, que se concretizam pela interação entre os 
participantes no desenvolvimento de atividades, 
disponibilizadas em porta-fólios, com mediação no fórum, 
chat, mapas, textos e mensagens por correio eletrônico.  

http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=inicio
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=inicio
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=apresentacao
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=objetivos
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=funcionamento
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=equipe
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=investimento
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=apresentacao
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=objetivos
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=funcionamento
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=equipe
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=investimento
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A navegação será anunciada na agenda do próprio ambiente, 
com mapas para orientação da trajetória do aluno.  

Além dos professores, o curso contará com um pesquisador 
monitor, que dará suporte ao aluno.  

Sistema de Avaliação  

Nota igual ou superior a 7,0 (sete), resultante da média de 
notas obtidas nas atividades e estudos de casos, e 75% de 
freqüência nas atividades a distância. 
 
Configuração mínima para acessar o curso: 
Computador Pentium 100 32mb ram, Kit multimídia, fax 
modem 36600 e acesso à internet.  

 
Apresentação Objetivos Funcionamento Equipe Fale Conosco Inscreva-se  

 

Equipe 

 

  

 

Coordenadores e professores: 
Fernando José de Almeida – Filósofo e 
Pedagogo; Pós-Doutor na Universidade de 
Lyon – França, Professor Doutor do 
Programa de Pós-Graduação em Educação: 
Currículo na PUC-SP; Coordenador de 
diversos Projetos em EAD e de Investigação 
Acadêmica Nacional e Internacional.  

 

Alexandra Lilaváti P. Okada – Tecnóloga; 
graduada em computação no ITA, pós-
graduada em Comunicação e Marketing na 
ESPM, mestre e doutoranda em 
Educação:Currículo na PUC-SP, professora 
no Ensino Fundamental do Colégio Dante 
Alighieri e no curso de Pós-Graduação da 
Universidade Mackenzie, pesquisadora do 
GEPI – Grupo de Estudos e Pesquisas da 
Interdisciplinaridade.  

http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=inicio
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=apresentacao
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=objetivos
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=funcionamento
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=equipe
http://cogeae.dialdata.com.br/index2.php?ABREPAG=soft&campopag=investimento
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Pesquisadora Assistente: 
Edméa Oliveira dos Santos – Pedagoga, 
graduada na UCSAL, mestre e doutoranda 
em Currículo, Comunicação e Cultura na 
FACED/ UFBA. Foi professora concursada do 
curso de Pedagogia da UNEB. Pesquisadora 
do FORMACCE – grupo de formação de 
professores daFACED/UFBA.  

 

 
 
 

FALE CONOSCO 
PUC-SP 

COGEAE – Coordenadoria Geral de Especialização Aperfeiçoamento e 
Extensão  

 
O Uso de Software em Pesquisa Qualitativa  

(Atenção: os campos Nome e E-mail são de preenchimento obrigatório) 
Nome : 

 
E-mail: (Informe apenas um endereço de e-mail válido) 

 

Se você tem alguma sugestão ou crítica a fazer escreva no campo abaixo. 
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(Antes de fazer sua consulta certifique-se se a informação desejada realmente não esteja no site)  

Cadastre-me na lista. Gostaria de receber, sempre que houver, informações por e-mail 
sobre abertura de novas turmas, inscrição e valores das atividades a distância da PUC-
SP/COGEAE. 
Observação: Nenhuma das informações pessoais especificadas acima serão utilizadas por outra 
instituição/empresa que não faça parte da Pontifícia Universidade Católica PUC-SP. 

Nós da PUC-SP/Cogeae agradecemos a sua participação. 

   

Se deseja excluir seu e-mail da lista Clique aqui.  
 

 

http://cogeae.pucsp.br/faleconead/excluir.htm
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1999– 2005© – PUC-SP – COGEAE – Coordenadoria Geral de Especialização Aperfeiçoamento e Extensão 
Site melhor visualizado na resolução 800x600  
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Índice da Midiateca 
 

Midiateca Voltar Home
 

Imprimir 
 

Sair
 
 

o Boletins 

. Boletim n.6 – Encontro presencial e atividades da semana! 

. Boletim n.5 – Caros cartógrafos! 

. Boletim n.4 

. Boletim n.3 – ATENÇÃO AOS NAVEGANTES! 

. Boletim n.2 – 2º BOLETIM Uso de software na pesquisa Qualitativa

. Boletim n.1 – Síntese do Encontro Presencial e primeiras interações 
virtuais 

o Logs do Chat 

16/05/2004 21h30 – Domingo 
25/04/2004 21h30 – Domingo 
21/04/2004 20h – Quarta-Feira 
15/04/2004 20h – Quinta-Feira 
31/03/2004 20h – Quarta-Feira

o Comentários dos especialistas da mesa-
redonda 

1 – Maria Cândida Moraes – MesaRedonda1MC.doc – 174Kb – 
Versão: DOC 
4 – Romain Zeiliger – MesaRedonda4RZ.doc – 141Kb – Versão: 
DOC

o Manuais e Roteiros 

29/05 – Compartilhando Mapas no CMAP – PowerPoint 
 
21/05 – CMAP – Tutorial desenvolvido pelo professor Ítalo 
Modesto do Colégio de Aplicação da UFRGS 
 
11/05 – Construindo Ambientes Virtuais de Aprendizagem: 
  do leitor/navegante ao autor da Web. 
  – Versão Completa PDF 4307Kb | ZIP 3190Kb 
  – Em Partes: 
    Conhecendo o Nestor-tutorial-part-1 PDF 1234Kb | ZIP 949Kb 
    Conhecendo o Nestor-tutorial-part-2 PDF 1473Kb | ZIP 999Kb 
    Conhecendo o Nestor-tutorial-part-3 PDF 1748Kb | ZIP 1259Kb 

04/05 – Nestor reunião de Mapas 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/check.php?op=logout
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/boletin6.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/boletin5.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/boletin4.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/boletin3.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/boletin2.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/boletin1.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/chat1605200421h30.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/chat2504200420.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/chat2104200420.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/chat1504200420.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/chat3104200420.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/MesaRedonda1MC.doc
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/MesaRedonda4RZ.doc
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/COMPARTILHANDOMAPASNOCMAP.ppt
http://65.212.118.157/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1084631065718_519603630_8622&partName=htmltext
http://65.212.118.157/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1084631065718_519603630_8622&partName=htmltext
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/ConhecendooNestor-tutorial.pdf
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/ConhecendooNestor-tutorial.zip
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/ConhecendooNestor-tutorial-part-1.pdf
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/ConhecendooNestor-tutorial-part-1.zip
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/ConhecendooNestor-tutorial-part-2.pdf
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/ConhecendooNestor-tutorial-part-2.zip
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/ConhecendooNestor-tutorial-part-3.pdf
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/ConhecendooNestor-tutorial-part-3.zip
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  – Versão PPT [NestorUniaoMapa.ppt] 159Kb  
  – Versão ZIP [NestorUniaoMapa.zip] 118Kb  

04/05 – Nestor – Estética dos Mapas 
  – Versão PPT [NestorEstetica.ppt] 359Kb  
  – Versão ZIP [NestorEstetica.ppt] 306Kb  

01/04 – Como começar a navegação e mapeamento no Nestor? 
  – Versão PPS [nestor.pps] 459Kb  
  – Versão ZIP [nestor.zip] 345Kb  

  

o Referências 

22/05 – Apresentação do Segundo Encontro Presencial. 
22maio04.ppt – 653k (PowerPoint) 

05/04 – Ementa do Curso 
ementa.doc – 53kb  

o Textos 

03/05 – Implementing a Constructivist Approach to Web 
Navigation support. – Romain Zeiliger  
Navigationsupport.doc – 298Kb – Versão: DOC | HTML  

03/05 – Herramientas Para Construir y Compartir Modelos de 
Conocimiento Basados en Mapas Conceptuales – Alberto Cañas 
rigorhermeneutico.doc – 40Kb – Versão: DOC | HTML

03/05 – Análise e interpretação dos "dados" em etnopesquisa 
crítica. 
Uma itinerância do rigor hermenêutico em pesquisa – Roberto 
Sidnei Macedo  
rigorhermeneutico.doc – 40Kb – Versão: DOC | HTML

03/05 – Teoria e Prática em Holomovimento – Maria Cândida 
Moraes  
teoriaepratica.doc – 35Kb – Versão: DOC | HTML 

05/04 – Navegar sem Mapa– Alexandra Okada e Fernando 
Almeida  
navegarsemmapa.doc – 220Kb – Versão: DOC | HTML  
 
19/04 – O diálogo entre a teoria e a empiria:  
mapeando as noções subsunçoras com o uso de software – Edméa 
Santos 
texto3.doc – 110kb – Versão: DOC | HTML  
 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/NestorUniaoMapa.ppt
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/NestorUniaoMapa.zip
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/NestorEstetica.ppt
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/NestorEstetica.zip
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/nestor.pps
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/nestor.zip
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/22maio04.ppt
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/ementa.doc
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/Navigationsupport.doc
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/texto6.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/rigorhermeneutico.doc
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/texto5.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/rigorhermeneutico.doc
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/texto7.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/teoriaepratica.doc
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/texto4.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/navegarsemmapa.doc
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/texto3.php
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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20/04 – Trabalhando texto no software NESTOR WEB 
CARTOGRAPHER – Alexandra Okada  
nestor2.doc – 100Kb – Versão: DOC | HTML  

02/04 – Cartografia Cognitiva – Concept Maps, Mind Maps e Web 
Maps – Alexandra Okada  
texto2.php – 100Kb – Versão: HTML

29/03 – Uso de software na pesquisa qualitativa: ponto de partida. 
– Alexandra Okada  
texto1.php – 14Kb – Versão: HTML

  

 

 

 

 

Dica 
Obs: Para salvar o arquivo em seu computador, clique no botão direito do mouse sobre o link do arquivo 
desejado. Um menu será exibido e você deve selecionar a opção "Salvar destino como.." e em seguida 
escolha uma pasta em seu computador onde o arquivo deve ser salvo. 
Os arquivos com extensão .zip já abrem a opção "Salva como.." com o clique direto sobre o link, os demais 
arquivos abrem diretamente na tela. 
Qualquer dúvida entre em contato com o suporte.  

 
 

http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/nestor2.doc
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/midia/nestor2.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/texto2.php
http://cogeae.dialdata.com.br/soft/520/1/1/modulos/texto1.php

