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Educar em nosso tempo conta com 

uma feliz coincidência histórica: 

 a dinâmica comunicacional da cibercultura, em sua 

fase atual chamada web 2.0, caracterizada como 

autoria, compartilhamento, conectividade e 

colaboração 

 e os fundamentos da educação autêntica defendidos 

como autonomia, diversidade, dialógica e 

democracia 



Modalidades Educação a Distância (EaD) 

(modelo unidirecional tradicional)

Educação Online (EOL)
(possibilidades interativas na web 2.0)

Desenho 

didático dos 

conteúdos e das 

atividades de 

aprendizagem

Predefinido, fechado, linear,

controlado por uma fonte emissora.

Textos, audiovisuais e multimídia

acomodados em tecnologias

unidirecionais e reativas (impressos,

rádio, tv, DVD e, inclusive,

computador, celular e tablet sem

rede, quando subutilizados em suas

potencialidades comunicacionais,

colaborativas e hipertextuais).

Predefinido e redefinido de forma

colaborativa no processo do curso.

Hipertextos e hipermídia multidirecional

ativados por tecnologias digitais móveis

e interativas (computador, celular, tablets

e múltiplas interfaces como chats,

fóruns, wikis, blogs, fotos, redes sociais,

vídeo, mapas colaborativos, webquests e

podcast) para expressão individual e

coletiva em rede.

Mediação da 

aprendizagem

Instrucionista, transmissiva e

tarefista. A aprendizagem é centrada

na atuação solitária do cursista e nas

relações assimétricas, verticais:

autor/emissor separado de

aprendiz/receptor. Cursista pouco

interage com cursista. Modelo um-

todos separados pela distância

físico-geográfica.

Construcionista, interacionista e

colaborativa. Relações horizontais

abertas à colaboração e à coautoria. O

docente é um proponente da formação.

Juntamente com os cursistas promove a

cocriação da comunicação e do

conhecimento. Modelo todos-todos em

“presença virtual” nas interfaces .



Tipos de interação nas interfaces
fórum, chat e wiki

Figura 3. colaboração ou 

interatividade

Figura 2. 

Interação com articulação

Figura 1. 

Interação sem articulação



Pedagogia presencial X Pedagogia EAD/EOL

Fonte: Censo da Educação Superior: MEC/INEP/DEED 2009



Dois paradigmas comunicacionais

Sala de aula interativa 

(todos-todos)

Sala de aula unidirecional 

(um-todos)



Como mediar a comunicação e 
aprendizagem assim e para esse fim?

• autoria

• compartilhamento

• conectividade

• colaboração

• autonomia 

• diversidade

• dialógica

• democracia 



A pesquisa

http://saladeaulainterativa.pro.br/moodle/course/view.php?id=11






A pedagogia do parangolé ou como cuidar 

da materialidade da comunicação interativa 

no desenho didático e na mediação docente

 Garante no AVA uma riqueza de funcionalidades

específicas

 Disponibiliza múltiplas experimentações, múltiplas

expressões

 Promove uma montagem de conexões em rede que permite

múltiplas ocorrências

 Provoca situações de inquietação criadora

 Arquiteta percursos hipertextuais

 Mobiliza a experiência do conhecimento

 Desenvolve rubricas de avaliação formativa
contatos



Intertextualidade = conexões com outros 

sites ou documentos 

Intratextualidade = conexões no mesmo 

documento 

Multivocalidade =  multiplicidade de pontos 

de vista

Usabilidade = percursos de fácil navegabilidade 

intuitiva 

Hipermídia = uma linguagem que resulta da 

convergência de vários suportes midiáticos abertos a 
novos links e agregações e de várias linguagens 
(som, texto, imagens, vídeo, mapas). voltar



 Promove oportunidades de trabalho em 
grupos colaborativos.

 Desenvolve o cenário das atividades de 
aprendizagem de modo a possibilitar a 
participação livre, o diálogo, a troca e a 
articulação de experiências.

 Disponibiliza games, mapas conceituais, 
simulações, objetos de aprendizagem

voltar



 Garante um território de expressão e aprendizagem 

labiríntico com sinalizações que ajudam o aprendiz 

a não perder-se, mas que ao mesmo tempo não o 

impeça de perder-se.

 Desenvolve, com a colaboração de profissionais 

específicos, um ambiente intuitivo, funcional, de 

fácil navegação e que poderá ser aperfeiçoado na 

medida da  atuação dos aprendiz.

 Propõe a aprendizagem e o conhecimento como 

espaços abertos a navegação, colaboração e 

criação, possibilitando ao aprendiz conduzir suas 

explorações. voltar



 Promove ocasiões que despertem a coragem do 

enfrentamento em público diante de situações que 

provoquem reações individuais e grupais.

 Elabora problemas que convoquem os estudantes a 

apresentar, defender e, se necessário, reformular 

seus pontos de vista constantemente.

 Formula problemas voltados para o 

desenvolvimento de competências que possibilitem 

ao aprendiz ressignificar idéias, conceitos e 

procedimentos.
voltar



 Articula o percurso da aprendizagem em 
caminhos diferentes, multidisciplinares e 
transdisciplinares, em teias, em vários atalhos, 
reconectáveis a qualquer instante por 
mecanismos de associação.

 Explora as vantagens do hipertexto: disponibiliza 
os dados de conhecimento exuberantemente 
conectados e em múltiplas camadas ligadas a 
pontos que facilitam o acesso e o cruzamento de 
informações e de participações. 

 Implementa no roteiro do curso diferentes 
desenhos e múltiplas combinações de linguagens 
e recursos educacionais retirados do universo 
cultural do estudante e atentos aos seus eixos de 
interesse voltar



 “Modela os domínios do conhecimento como 
espaços conceituais, onde os alunos podem 
construir seus próprios mapas e conduzir suas 
explorações, considerando os conteúdos como 
ponto de partida e não como ponto de chegada no 
processo de construção do conhecimento”. 

 Desenvolve atividades que propiciem não só a livre 
expressão, o confronto de idéias e a colaboração 
entre os estudantes, mas, que permitam também, o 
aguçamento da observação e da interpretação das 
atitudes dos atores envolvidos.

 Implementa situações de aprendizagem que 
considerem as experiências, conhecimentos e 
expectativas que os estudantes já trazem consigo.

voltar



 Estimula a autoria cooperativa de formas, 

instrumentos e critérios de avaliação

 Cria e assegura a ambiência favorável à 

avaliação formativa

 Promove avaliação contínua nas interfaces

voltar



+ Achados da nossa pesquisa
 a) Clarificar e objetivar as proposições de atividades dirigidas aos cursistas via internet. É direito do cursista ter uma visão geral do curso, a estratégia elaborada para o 

seu desenvolvimento. Ao saber antecipadamente as propostas de leitura, quais atividades síncronas e assíncronas ele terá, o cursista pode se organizar melhor. A 

mediação e o desenho didático propõem a construção do conhecimento e a própria comunicação. Ambos precisam comunicar claramente suas proposições aos 

cursistas.

 b) Garantir interatividade nas interfaces de comunicação e de conteúdos do ambiente virtual de aprendizagem. O docente assume o papel de provocador, instigador, 

numa atitude proativa, a fim de colocar os cursistas em movimento constante de interlocução, tanto com ele quanto com os outros cursistas, mobilizá-los de tal forma 

que se sintam impelidos a contribuir com algo a mais do que já foi dito. A mediação, nesse sentido, rompe com a lógica comunicacional unidirecional muito conhecida 

nos ambientes de aprendizagem presenciais, na EAD ou na modalidade online.

 c) Organizar espaço bem definido para avisos e comunicações do curso. Ter um lugar no AVA com o qual o cursista pode contar para saber as últimas notícias do 

curso facilita a comunicação interativa. Perceber que a interface a ser utilizada para tal não é o mais importante, mas a referência que esta será para o cursista.

 d) Desenvolver atividades e conteúdos em diferentes linguagens, em hipertexto e hipermídia. A multiplicidade de linguagens propostas e de interfaces em hipermídia 

pode ampliar as possibilidades de contemplar os diversos estilos de aprendizagem, os diversos tempos de aprendizagem. Esta é mediada, as atividades e conteúdos 

devem ser propostos em variedade e plasticidade para que o cursista encontre neles elementos motivadores eficazes para avançar na construção da comunicação e 

do conhecimento. Entender que o hipertexto, a hipermídia e o digital são elementos interativos e constituintes do ciberespaço, consequentemente do AVA. A 

comunicação, nesse caso, é acionada no momento em que ocorre a escolha do percurso, que é feita mediante o interesse do cursista. 

 e) Equilibrar a quantidade de atividades propostas e o tempo estipulado para a realização das mesmas. É importante que a atenção do professor esteja voltada para a 

qualidade do que é proposto e como o que foi disponibilizado será discutido e ampliado nas interações. O cuidado a ser tomado quando se espera uma atuação 

discente interativa, com coautoria, é a dosagem dessas atividades para não atropelar a participação discente com tantas frentes para se engajar e comunicar. O 

equilíbrio é necessário nas atividades individuais e grupais, assíncronas e síncronas. Garantir nesta última atividade um dia e horário que melhor se adaptem à maioria 

do grupo, inclusive, oferecendo um mesmo tema no chat em horários diferentes.

 f) Promover a inclusão digital e cibercultural do discente. Disponibilizar tutoriais, no sentido de orientar, sempre que uma atividade ou interface nova for incluída. No 

entanto, será preciso não apenas inclusão digital, ou seja, habilidade com o computador, com a internet, com as interfaces. Será preciso familiaridade com o estar-

junto online, com o compartilhamento online, com a interatividade nas interfaces, com a rede de participações colaborativas. A discussão terá que ultrapassar a 

discussão do viés teórico e partir para a prática efetiva, que pode ser demonstrada pela mediação docente. O desenho didático e a mediação docente deverão 

promover inclusão digital e cibercultural.

 g) Adequar as atividades que demandam recursos técnicos avançados ao aparato digital acessível aos cursistas. Utilizar interfaces como o podcast – que necessita de 

microfone para gravar o áudio ou câmera de vídeo para gravar o vídeo – e FM – que precisa de webcam e microfone, embora possa participar apenas pelo chat – é 

fundamental para o exercício da liberação da palavra e da ação interativa. No entanto, a interface usada não pode ser entrave ou constrangimento para desenvolver a 

atividade. Embora sejam elementos que a maior parte dos computadores atuais já possui, podem apresentar deficiências técnicas. O ideal é que se faça enquete sobre 

quem possui os artefatos técnicos. 
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