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RESUMO  

 

 

Esse estudo teve como objetivo investigar a formação de comunidades virtuais de 
aprendizagem em cursos a distância, tomando como base os elementos formadores de uma 
comunidade e as relações sociais entre os participantes. A pesquisa foi realizada com 18 
alunos do 3º semestre do curso de Graduação semipresencial em Letras-Português da 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-Ce, Brasil, uma parceria com a Universidade 
Aberta do Brasil. A metodologia de pesquisa teve caráter predominantemente qualitativo 
sendo utilizado o método etnográfico e os princípios da etnografia virtual na coleta e análise 
dos dados. Para a coleta de dados foram utilizadas as observações presenciais e virtuais e 
entrevistas. As observações foram referentes às anotações do diário de campo, dois fóruns de 
discussão e três bate-papos. O período de investigação correspondeu a duas disciplinas: 
Língua Portuguesa: Frase e Latim II: Língua e Cultura no semestre 2008.2. Os resultados 
obtidos validaram os elementos formadores de uma comunidade já encontrados na literatura e 
possibilitaram elencar outros elementos que ainda não estavam propostos pelos autores 
citados, tais como: os status, os papéis, as normas e as diferentes formas de relação social. 
Esses elementos se manifestaram especificamente nos espaços formais de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Relações Sociais. Tecnologias de Informação e Comunicação. Comunidades 
Virtuais de Aprendizagem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The study investigates the development of virtual learning communities in distance learning 
courses, based on key elements of community formation and social relations among 
participants. The investigation included ideas and concepts of virtual ethnography and was 
conducted with 18 3rd semester students enrolled in Letras-Português, an 
undergraduate distance learning program offered by the Universidade Federal do Ceará and 
Universidade Aberta do Brasil. Data was collected during the classroom course meetings, at 
the Learning Managements Systems and through interviews. Observations were conducted 
during two selected courses: Língua Portuguesa: Frase e Latim II: Língua e Cultura (semester 
2008.2). Result validated founding elements presented in the related literature and also 
allowed the formulation of new ones: Status, Roles, Norms and different types of social 
relationship. These elements were manifested specifically at formal learning spaces. 

Key-words: Social Relationships. Information and Communication Technologies. Virtual 
Learning Communities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Durante muito tempo a escola foi considerada o local de referência de 

conhecimentos sistematizados, de saberes formais, de uma educação que assumisse as 

competências e as habilidades dos alunos. À escola era delegada a função de formar o 

indivíduo para a vida, ensinando valores e normas de boa conduta. Uma vez formado, o 

sujeito estava apto a viver em sociedade e assumir funções que certamente não seriam 

possíveis se não tivesse passado pela escola. Para Souza (2009), a escola é o local 

privilegiado de formação, uma vez que ela realiza um trabalho sistemático e planejado com o 

conhecimento, com valores, com atitudes e com a formação de hábitos. 

 
 
Com a evolução da Educação, dos meios de informação e comunicação e das 

mudanças na sociedade, não se tem mais as instituições de ensino como as únicas 

responsáveis por instrumentalizar e ensinar os conhecimentos ditos como formais. Nos anos 

recentes, a sociedade evoluiu de modo que a escola deixasse de ser o principal lugar de acesso 

ao conhecimento. A Internet, por exemplo, surgiu como uma tecnologia que potencializa essa 

concepção, na qual as pessoas podem se comunicar e estabelecer relações, não sendo 

portanto, a única responsável por essa mudança.  

 
 
A Internet oferece novas formas de relações sociais, o que tem repercutido em 

diversos setores, tais como educação, trabalho e lazer, possibilitando a criação das chamadas 

comunidades virtuais (GONÇALVES, 2006). Além disso, os recursos da Internet se adequam 

a um paradigma educacional mais atual que prioriza “a interação social, a aprendizagem 

colaborativa e as comunidades de aprendizagem” (PAIVA, 2006, p.2) como formas de 

construir coletivamente o conhecimento.  

 
 
Para Gadotti e Romão apud Gomez (2004, p.14) “aprender em rede supõe um 

paradigma educativo oposto ao paradigma individualista”. Portanto, o novo meio requer uma 

postura mais ativa tanto do professor quanto do aluno. A educação em rede implica 

participação, comunicação, colaboração e interação por parte dos envolvidos, ressignificando 

o papel que cada um desempenha no processo educativo. Nesse sentido, as pessoas passam a 
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aprender frequentemente em grupos e a fazer parte de uma rede mediada pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), possibilitando interação e a formação de comunidades. 

 
 
Wellman (2001, p.1) apud (CASTELLS, 2003, p.106) define comunidade como 

sendo “redes de laços interpessoais que proporcionam sociabilidade, apoio, informação, um 

senso de integração e identidade social”. Complementando esse pensamento, Lemos (2004) 

enfatiza que a noção de comunidade estaria ligada a ideia de espaço, de partilha, a um 

sentimento de pertencimento, de inter-relacionamento íntimo, a determinado agrupamento 

social. Segundo Castells (2003), a questão decisiva na definição de uma comunidade virtual 

seria o deslocamento do espaço físico para a rede como uma forma de organizar a interação. 

 
 
O termo comunidade virtual tem sido largamente utilizado apenas para designar 

as aplicações ou sites, nos quais indivíduos podem interagir, tais como Orkut
1, Yahoogrupos

2, 

Octopop
3 e outros. Já a expressão “comunidade virtual de aprendizagem” (CVA) nem sempre 

tem um significado claro. Muitos estudos não explicam se a referência é quanto à 

aprendizagem que acontece no interior da comunidade virtual ou apenas aos propósitos 

delineados como educativos, ou seja, a intencionalidade explícita de aprendizagem (SOUZA, 

2000; ARAÚJO, 2004, BUCHI, 2006). O que irá caracterizar uma CVA não é apenas o 

espaço simbólico onde as pessoas possam se cadastrar, mas sim os tipos de interação que 

acontecem entre elas. As CVA de um curso à distância referem-se a espaços virtuais formais 

nos quais se dá o fenômeno educativo.  

 
 
Na perspectiva de pesquisar a formação de comunidades de aprendizagem em 

cursos à distância, faz-se necessário enfatizar que a base de qualquer sistema educacional, seja 

ele presencial ou à distância, é a comunicação. Para tanto, os requisitos para a formação de 

comunidades virtuais de aprendizagem são as trocas realizadas e as interações advindas 

nesses contextos em rede, dentre outros fatores, os quais são o objeto de estudo dessa 

pesquisa. 

 
 

                                                
1 http://www.orkut.com 
2 http://br.groups.yahoo.com/ 
3 http://br.octopop.com/gazzag_users.jsp 
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O interesse pela área de Educação à Distância (EaD) se deu por acreditar que 

existem novas formas de aprendizagem, em que seja possível disseminar conhecimento fora 

dos ambientes presenciais de ensino. Durante a graduação em Pedagogia, tive4 o primeiro 

contato com a área pela qual optei pesquisar. Cursei duas disciplinas que me incitaram a 

refletir sobre as tecnologias na educação: Informática Educativa e Educação à Distância.  

 
 
Na disciplina de Informática Educativa, conheci as diferentes possibilidades de 

trabalhar com o computador na educação e não apenas utilizá-lo como meio de reproduzir 

velhas práticas em novos ambientes, o que não seria uma mudança, mas uma reprodução de 

metodologias.  

 
 
Na disciplina de Educação à Distância, as leituras me fizeram ampliar o contexto 

ao qual estive acostumada durante meus anos de escola. O costume era ter o professor sempre 

presente. Sua função era ensinar (no sentido etimológico da palavra), dar as normas e manter 

a ordem entre os alunos. No decorrer da disciplina, pude refletir sobre alguns pontos, dentre 

eles: os papéis do professor e do aluno; a interação; a autonomia do aluno no processo de 

aquisição de conhecimento e o ambiente de aprendizagem, em que o lócus físico deixa de ser 

uma característica inerente do ensino presencial.  

 
 
Ainda na graduação, fiz parte de um grupo de pesquisa intitulado: Sequência 

Fedathi na Formação Contínua de Professores de Matemática do Ensino Fundamental. 

Nesse grupo, estudei diversas teorias ligadas à educação matemática e ao uso das tecnologias 

digitais quando inseridas na prática do professor, uma vez que o grupo ia às escolas capacitar 

professores com a finalidade de utilizar recursos tecnológicos para auxiliar nas aulas de 

matemática. Essa capacitação ocorreu por meio de oficinas pedagógicas, os quais resultaram 

em publicações nos eventos de iniciação científica e iniciação a docência (VENTURA et al, 

2002a; VENTURA et al, 2002b).  

 
 
Finalizada a graduação, iniciei o curso de Especialização em Informática 

Educativa, organizado pela Universidade Federal do Ceará. Este curso foi o ponto de partida 

para as discussões sobre a utilização de recursos tecnológicos como apoio à educação 
                                                
4 Essa parte da dissertação está escrita na 1ª pessoa do singular, por abordar, também, o percurso acadêmico da 
pesquisadora.  
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presencial, a formação do professor frente ao uso das tecnologias em sua prática pedagógica 

e, por fim, como essas tecnologias proporcionavam novas formas de comunicação, permitindo 

aos alunos momentos de interação, discussão e aprendizado. 

 
 
Concluí a especialização, cujo trabalho final teve como tema O Desenvolvimento 

do Raciocínio Lógico-Matemático mediado por Software Educativo. A escolha por esse tema 

se deu porque, na mesma época, eu estudava as tecnologias digitais na educação matemática. 

O referido trabalho me deu suporte para uma posterior publicação (VENTURA et al, 2006). 

 
 
Após a especialização, comecei a fazer parte de um grupo de pesquisa no Instituto 

UFC Virtual intitulado Interação e Interatividade no Ensino Presencial e à Distância, que 

desenvolve trabalhos nas áreas de Informática Educativa e Educação à Distância. Nas 

discussões realizadas com o grupo, venho publicando artigos nas referidas áreas, o que me 

subsidiou a contextualizar a teoria com a prática (VENTURA et al, 2007a; VENTURA et al, 

2007b; VENTURA et al 2008b). 

 
 
Ao entrar no grupo de pesquisa do Instituto UFC Virtual, realizei dois cursos de 

extensão: “Projetos Colaborativos e Comunidades de Aprendizagem”; e “Formação de 

Tutores em Educação à Distância”. Finalizados os cursos, comecei a atuar como professora-

tutora e ministrei os mesmos cursos e outros dois: “Informática Educativa” e “Mídias na 

Educação”, esse último ofertado em convênio com o Ministério da Educação (MEC). 

Ingressei também como professora-tutora nas licenciaturas semipresenciais da Universidade 

Federal do Ceará, uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UFC/UAB). Participei 

em co-autoria com o meu orientador e uma equipe de tutores na elaboração de materiais 

didático-instrucionais para cursos de extensão e disciplinas semipresenciais da UFC. Todas as 

experiências estão ligadas às tecnologias digitais na educação e resultaram em outras 

publicações (VENTURA, 2007c; VENTURA et al, 2008a; VENTURA, 2008c; VENTURA, 

2008d; VENTURA, 2008e).  

 
 
Nos cursos realizados (como discente e docente), percebi que as pessoas 

realizavam suas atividades, postavam esporadicamente comentários acerca das mensagens dos 

colegas, pouco interagiam, não se comunicavam com os demais participantes nem com os 
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professores-tutores e não retornavam aos fóruns depois de realizadas as atividades. Muitas 

vezes, os alunos se limitavam a uma comunicação direta com o professor-tutor, não 

socializando o saber adquirido com outros participantes, o que pode ter ocasionado 

desmotivação e evasão por parte de alguns alunos. Isso fez com que eu me atentasse para os 

tipos de relações estabelecidas no ambiente virtual: relações profissionais, de amizade, de 

interesses específicos, as quais não eram excludentes e sim complementares, e até mesmo 

para a ausência de qualquer tipo de relação.  

 
 
Nas relações observadas, indagava-me: será que um curso ofertado na modalidade 

à distância afasta as pessoas mesmo estando conectadas através de ferramentas que 

possibilitem uma aproximação? Como fazer para as pessoas se sentirem próximas umas às 

outras sem ao menos se conhecerem presencialmente? Como se dão as relações sociais entre 

os indivíduos que estão próximos (no mesmo lócus virtual) e ao mesmo tempo distantes 

geograficamente? Será que o sentido de uma comunidade só se efetiva no ambiente 

presencial? E os membros, se sentem pertencentes a uma comunidade virtual apenas por 

estarem no mesmo ambiente que outras pessoas? 

 
 
Mesmo com a familiaridade de trabalhar com as tecnologias digitais na Educação 

à Distância, encontrei dificuldades que provavelmente qualquer professor-tutor encontraria: 

motivar os alunos, estimular a interação entre eles, trazê-los para o ambiente virtual e 

fomentar as discussões, fazer a mediação entre eles e o conhecimento, e ainda, fazer com que 

os alunos se sentissem pertencentes a um grupo e fossem autônomos e construtores de seu 

próprio conhecimento.  

 
 
Nas experiências em cursos semipresenciais, novas reflexões sobre a participação 

e as trocas estabelecidas entre os alunos foram fundamentais para dar início à elaboração do 

projeto de Mestrado, bem como o surgimento de algumas questões: a participação dos alunos 

em cursos à distância promove a formação de CVA? Que características as comunidades 

virtuais devem possuir para serem consideradas de aprendizagem? Quais as características das 

interações praticadas entre os alunos que identificam essa formação? Como as interações em 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) propiciam a formação de CVA? 
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Diante desses questionamentos e das minhas inquietações como discente, docente 

e pesquisadora, desenvolvi juntamente com meus orientadores essa pesquisa, a qual em 

nenhum momento teve a intenção de colocar um ponto final acerca das discussões sobre o 

tema. Procurou sim, com base na literatura, identificar os elementos formadores de uma 

comunidade e, baseado nas relações estabelecidas entre os indivíduos, averiguar se os grupos 

construídos na Internet, cuja finalidade é a intencionalidade explícita de aprendizagem, podem 

ou não ser considerados uma comunidade virtual de aprendizagem. 

 
 
Para tanto, a pesquisa teve como objetivos: 

 
 
Geral: 

 
 

� Investigar as relações sociais na formação de comunidades virtuais de 

aprendizagem em cursos à distância.  

 
 

Específicos: 

 
 

� Identificar, com base na literatura, os principais elementos de uma comunidade 

virtual de aprendizagem;  

� Mapear esses elementos no contexto de um curso a distância; 

� Verificar as relações sociais que fazem parte de uma comunidade virtual de 

aprendizagem. 

 
 

A problemática de pesquisa está centrada na seguinte pergunta: As relações 

sociais entre os participantes de cursos à distância propiciam a formação de uma comunidade 

virtual de aprendizagem? Através das respostas obtidas no decorrer da análise dos dados, 

tentar-se-á verificar se os objetivos foram respondidos e quais as contribuições da pesquisa 

para a área de Educação à Distância.  

 
 
A dissertação se encontra dividida em 5 capítulos. O capítulo 2 diz respeito ao 

referencial teórico, abordando os conceitos de comunidade e relação social; os ambientes que 
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posteriormente foram denominados de comunidades virtuais de aprendizagem; as pesquisas 

correlacionadas e os elementos formadores de uma comunidade virtual de aprendizagem. O 

capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos, enfocando a etnografia presencial e 

virtual; os participantes, o contexto e os procedimentos utilizados na coleta e análise de dados. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados, divididos em cinco categorias: Status, Papéis, 

Normas, Interação Social e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e apresentados 

em forma de eventos, tabelas e figura. Ao final do trabalho, as considerações finais e as 

sugestões para trabalhos futuros são propostos.  
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2. SOCIOLOGIA, EDUCAÇÃO E AMBIENTES VIRTUAIS  

 

 

Esse capítulo busca conceituar teoricamente o termo comunidades virtuais de 

aprendizagem. Para tanto, discute-se inicialmente o conceito de comunidade na perspectiva 

da Sociologia. Com base nos estudos sociológicos e em pesquisas sobre o uso desses 

ambientes em Educação à Distância, propõe-se uma série de elementos formadores de uma 

CVA.  

 

 

2.1 COMUNIDADES - UMA VISÃO SOCIOLÓGICA 

 

 

Durante muitos anos, os homens observaram e refletiram sobre as sociedades e os 

grupos nos quais viviam (BOTTOMORE, 1971), incluindo a formação de grupos e as formas 

de relacionamento entre os animais mais primitivos. As primeiras concepções de comunidade 

têm no pensamento sociológico suas raízes norteadoras.  

 
 
Para Nisbet (1977), o conceito mais significativo e que teve grande repercussão na 

Sociologia foi o de comunidade, o que marcou a evolução do pensamento sociológico do 

século XIX. As discussões acerca do termo se estenderam a várias disciplinas, como 

Filosofia, História e Teologia e a várias outras, transformando-se num dos temas que 

predominaram naquele século (op.cit).  

 
 
Conceitualmente, o termo comunidade tem vários significados. Embora autores da 

Sociologia Clássica não cheguem a um consenso quanto à sua definição, eles afirmam que os 

indivíduos vivem em comunidades (NISBET, 1977; WEBER, 1987). A dificuldade em sua 

conceituação fez com que outros termos fossem utilizados como sinônimos de comunidade, 

dentre eles: sociedade, grupo social, agrupamento humano, associação, agregado e federação.  

 
 
De acordo com Nisbet (1977, p.215), o termo abrange “todas as formas de 

relacionamento caracterizadas por um grau elevado de intimidade pessoal, profundeza 
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emocional, engajamento moral, coerção social e continuidade no tempo”, o que iria além do 

conceito de comunidade local. Para o autor (op.cit), a comunidade tem em sua base o ser 

humano em sua totalidade e não apenas quando desempenha um papel, e possui como 

elemento secundário, as relações sociais. 

 
 
Weber (1987, p.79), ao tratar do assunto, ressaltou que "o conceito de comunidade 

é mantido aqui deliberadamente vago e consequentemente inclui um grupo muito heterogêneo 

de fenômenos", uma vez que ele considerava que a ideia de comunidade abrange relações 

muito complexas. Ainda assim, conceituou comunidade como “uma relação social na medida 

em que a orientação da ação social, na média ou no tipo ideal, baseia-se em um sentido de 

solidariedade: o resultado de ligações emocionais ou tradicionais dos participantes” (WEBER, 

1987, p. 77).  

 
 
Para Weber (1987), o conceito de comunidade se fundamenta nas relações sociais 

em que haja algum tipo de relação afetiva e um sentido de solidariedade. Mesmo que ele 

destaque os vínculos afetivos ou tradicionais como característica de uma comunidade, não se 

pode considerar esses vínculos como o único elemento formador de uma comunidade. A ideia 

que perpassa é a de que qualquer agrupamento humano em que haja reciprocidade e o mínimo 

de sentimento entre as pessoas seja considerado uma comunidade.  

 
 
Tönnies 5  (1887) apud Lakatos e Marconi (2006), diferencia os termos 

comunidade e sociedade, uma vez que na comunidade os indivíduos estão ligados por laços 

naturais (comunidade de sangue: família, parentesco, tribo, clã) ou espontâneos (comunidade 

de lugar, vizinhança, baseada em amizade), ou estariam ligados por objetivos em comuns que 

transcendem os interesses particulares de cada pessoa.  

 
 
Diferente da comunidade, a sociedade pode ser definida como grupos baseados na 

vontade livre das pessoas que os integram, fazendo com que as mesmas se aproximem uma 

das outras por consciência e vontade própria. Agem na base dos interesses individuais, 

consistindo em relações de competição, de concorrência ou com um cunho de indiferença 

(TÖNNIES, 1887 apud LAKATOS e MARCONI, 2006). 
                                                
5 Tonnies (1887) utiliza o termo comunidade como sinônimo de grupos sociocomunitários; e o termo sociedade 
como sinônimo de complexos associativos/associação.  
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Segundo Tönnies (op.cit), há duas diferenças substanciais entre comunidade e 

sociedade. A primeira é que na comunidade os indivíduos estão envolvidos como pessoas 

completas que podem satisfazer todos os seus objetivos no grupo, ao passo que na sociedade 

os indivíduos não estão totalmente envolvidos, mas buscam a realização de fins específicos e 

parciais. A segunda diferença é que uma comunidade é unida por um acordo de sentimento ou 

emoção entre as pessoas, ao passo que uma sociedade é unida por um acordo racional de 

interesses. 

 
 
Sob outro ponto de vista, na sociedade os indivíduos podem estar envolvidos 

plenamente e não apenas na comunidade. A diferença estará nos objetivos que cada indivíduo 

tem na realização de suas ações. Os conceitos abordados por Tönnies (1887) apud Lakatos e 

Marconi (2006) são relevantes porque trazem à tona duas questões: a primeira em relação à 

comunidade, que são relações estabelecidas não somente por vontade própria, mas por laços 

indissociáveis; a segunda questão refere-se à sociedade, que seria o oposto da primeira, em 

que as pessoas por vontade própria estabeleceriam quaisquer tipos de vínculos, o que não 

exclui o conceito de comunidade. Portanto, há de se considerar que a comunidade faça parte 

da sociedade, em que esta seja uma ampliação daquela, o que incluiria os grupos, os sub-

grupos (pequenos grupos), e todos os agrupamentos humanos, o que seriam conceitos 

complementares e não independentes de sentido. Assim como a comunidade, a sociedade é 

constituída por:   

 
 

Indivíduos que estão, de uma maneira determinada, ligada uns aos outros por efeito 
das relações mútuas, e que por isso podem ser caracterizados como uma unidade, da 
mesma maneira que se considera uma unidade um sistema de massas corporais que, 
em seu comportamento, se determinam plenamente por meio de suas influências 
recíprocas (SIMMEL, 2006, p.18). 

 
 
Uma questão que pode ser abordada a partir do conceito de sociedade, proposto 

por Simmel (2006), é o de relações mútuas em que os indivíduos estariam ligados por meio da 

interação. Essa unidade que o autor (op.cit) menciona estaria relacionada a algo comum entre 

os membros. Simmel (2006, p.59) não conceitua o termo comunidade, mas enfatiza que “a 

sociedade significa a interação entre os indivíduos” e essa interação surge a partir de 

determinados impulsos ou da busca de certas finalidades. 
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Lakatos e Marconi (2006) diferenciam os termos comunidade e agregado. A 

comunidade estaria ligada essencialmente ao solo em virtude dos indivíduos viverem 

permanentemente numa determinada área, “além da consciência de pertencerem, ao mesmo 

tempo, ao grupo e ao lugar, e que funcionam em conjunto, no que tange aos principais 

assuntos de suas vidas” (id., ibid., p.345). O agregado seria “uma reunião de pessoas 

frouxamente aglomeradas que, apesar da proximidade física, têm um mínimo de comunicação 

e de relações sociais” (id., ibid., p. 110).  

 
 
Ao analisar o conceito de comunidade proposto por Lakatos e Marconi (2006), 

verifica-se que os indivíduos necessitam de permanência e a consciência para desenvolver 

aspectos comuns com os demais, o que singularmente se resumiria em um lugar determinado 

e objetivos semelhantes para a constituição de uma comunidade. Ressalta-se ainda, que a 

territorialidade que os autores (op.cit) abordam relaciona-se a um espaço físico e fixo em que 

os indivíduos compartilham assuntos importantes de suas vidas. Para tanto, a noção de 

territorialidade pode ser vista não apenas como um espaço fixo, mas um espaço onde as 

pessoas se reuniriam, ou seja, o ponto de encontro em que as trocas aconteceriam. Trocas 

essas baseadas em interesses semelhantes aos dos demais membros.    

 
 
Nos agregados, os indivíduos estão reunidos, próximos, e estabelecem ligações 

entre si, por menor que estas sejam. As características dos agregados estão intrinsecamente 

relacionadas ao conceito de comunidade abordado por Lakatos e Marconi (2006), uma vez 

que nas comunidades as pessoas também estão reunidas, próximas fisicamente e estabelecem 

contato. O que caracterizará se um grupo é ou não frouxamente aglomerado será a intensidade 

das relações sociais, que podem ou não evoluir para relações mais duradouras, intensificando 

a comunicação entre os membros de uma comunidade.  

 
 
Outro conceito comumente utilizado pelos sociólogos para caracterizar uma 

comunidade é o de grupo social (BOTTOMORE, 1971; FICHTER, 1973). Tendo em vista 

que uma comunidade é conceituada como um grupo de pessoas que estabelece relações, esse 

grupo pode ser caracterizado como social porque os indivíduos compartilham um espaço e se 

fortalecem mediante formas diferenciadas de interação social. 
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Para Bottomore, um grupo social pode ser definido como um agregado de 

indivíduos nos quais existem relações definidas entre as pessoas que o compreendem e cada 

uma delas tem consciência do próprio grupo. Em outras palavras, um grupo social “tem pelo 

menos uma estrutura e organização rudimentares (inclusive regras, rituais etc.) e uma base 

psicológica na consciência de seus membros. Uma família, uma aldeia, uma nação, um 

sindicato ou partido político é um grupo” (1971, p. 105).  

 
 
Fichter (1973, p.140) define grupo social como “uma coletividade identificável, 

estruturada, contínua, de pessoas sociais que desempenham papéis recíprocos, segundo 

determinadas normas, interesses e valores sociais, para a consecução de objetivos comuns”. 

Para o autor (op.cit), esses grupos possuem as seguintes características: identificação, 

estrutura social, papéis individuais, relações recíprocas, normas comportamentais, interesses e 

valores comuns, finalidade sociais e permanência.  

 
 
O conceito abordado por Fichter (1973) mostra-se rígido ao tratar de comunidade, 

uma vez que a ausência de qualquer um desses elementos parece não constituir uma 

comunidade. Coletividade identificável e permanência não devem ser consideradas 

características de comunidade, pois nem todas as pessoas de um grupo se identificam e 

permanecem ligadas umas as outras por possuírem aspectos semelhantes. Portanto, todas as 

características que Fichter (1973) atribui ao grupo social nem sempre podem estar 

relacionadas a uma comunidade. 

 
 
Ao analisar os conceitos de comunidade e grupo social, verifica-se que ambos se 

assemelham por dois motivos. Primeiro, por possuir características semelhantes, considerando 

que em sua estrutura os indivíduos agem em torno de objetivos comuns, estabelecem relações 

entre si, desempenham papéis e estabelecem normas. Segundo, por considerar que a 

comunidade seja um grupo pertencente à sociedade, portanto, um grupo social.  

 
 
Em todos os conceitos abordados nesta seção, há uma característica peculiar que 

dá sentido a uma comunidade: um agrupamento de pessoas partilhando uma ação coletiva, 

seja ela para fins espontâneos ou não, implicando uma relação e um objetivo a ser alcançado 

pelo grupo. Os aspectos que complementam as definições são o espaço físico (territorialidade) 
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e o sentimento entre as pessoas. A diferença entre os conceitos é que, na visão de Weber 

(1987), a comunidade está baseada na solidariedade. Para outros autores (TÖNNIES, 1887 

apud LAKATOS e MARCONI, 2006; BOTTOMORE, 1971; FICHTER, 1973; SIMMEL, 

2006) essa característica não é uma condição para a constituição de uma comunidade. 

 
 
As relações que são abordadas nos diversos conceitos (BOTTOMORE, 1971; 

FICHTER, 1973; NISBET, 1977; WEBER, 1987; LAKATOS e MARCONI, 2006; SIMMEL, 

2006) serão caracterizadas como relações sociais (considera-se todos os tipos de relações, 

sejam elas pessoais, profissionais e/ou afetivas) e conceituadas como sendo diferentes formas 

de interação social, baseadas em ações recíprocas que podem ser observadas e descritas pelo 

comportamento social, emocional e intelectual dos indivíduos, e a natureza pessoal ou 

impessoal das relações interpessoais. Esse conceito de relação social foi baseado em Simmel 

(2006) ao considerar que a sociedade está constituída por ações recíprocas entre os membros e 

que as formas de socialização, que acontecem nas relações sociais estão na análise das 

interações que ocorrem diariamente entre as pessoas. 

 
 
Outro conceito para designar a expressão relação social é proposto por Weber 

(1987), ao conceituá-la como sendo “a situação em que duas ou mais pessoas estão 

empenhadas numa conduta onde cada qual leva em conta o comportamento da outra de uma 

maneira significativa, estando, portanto, orientada nesses termos”. O conteúdo dessa relação 

pode ser de conflito, hostilidade, atração sexual, amizade, lealdade, reciprocidade, amor, 

confiança contratual, dentre outros e que se produzem ações sociais para além da mera 

situação comum.  

 
 
Os dois conceitos elaborados pelos sociólogos (WEBER, 1987; SIMMEL, 2006) 

abordam as diferentes ações sociais dos indivíduos na sociedade, sendo que essas ações são 

recíprocas e possuem conteúdos que podem ser extraídos ao se analisar as diferentes formas 

de interação social entre os indivíduos. Essas ações serão analisadas numa comunidade virtual 

de aprendizagem na qual o conceito de comunidade será baseado num grupo de pessoas que 

compartilham de um espaço (LAKATOS e MARCONI, 2006), nos objetivos comuns, nos 

papéis, nas normas (FICHTER, 1973) e no estabelecimento de relações (BOTTOMORE, 

1971; FICHTER, 1973; NISBET, 1977; WEBER, 1987; LAKATOS e MARCONI, 2006; 

SIMMEL, 2006).  
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Na próxima seção, à luz de conceitos do campo da Educação à Distância, serão 

analisados os ambientes que posteriormente foram denominados de comunidades virtuais de 

aprendizagem.  

 

 

2.2. COMUNIDADES VIRTUAIS E A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

 

 

Com a crescente disseminação do uso das TIC (ALMEIDA, 2003), o papel da 

escola vem se ressignificando ao longo dos últimos anos. O acesso às informações deixou de 

privilegiar a escola presencial como lugar singular do conhecimento. O crescimento das TIC 

tem proporcionado novas possibilidades à Educação, dentre elas à EaD, permitindo que o 

indivíduo tenha acesso a ambientes interativos e a um grande alcance de informações, 

despertando o interesse de muitas áreas do conhecimento. O conceito atual de EaD está 

relacionado à utilização das TIC: 

 
 

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005b). 

 
 
Com a EaD via Internet, novos espaços têm sido utilizados como meio de 

comunicação, possibilitando que inúmeras pessoas tenham acesso a aulas virtuais, bibliotecas 

on-line e se engajem em grupos de trabalho na rede num espaço compartilhado. Esses espaços 

ora são denominados de AVA, ora de CVA (ARAÚJO, 2004; COSTA e FRANCO, 2005). 

 
 
Para Almeida (2003), os AVA são sistemas computacionais localizados na 

Internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas TIC e que permitem apresentar 

as informações de forma organizada, socializar as produções dos participantes, propiciando a 

interação entre eles e o objeto do conhecimento. Segundo a autora (op.cit), esses ambientes 

possuem recursos que basicamente são os mesmos da Internet. Tais recursos podem ser 

textos, sons, imagens e ferramentas de comunicação, tais como correio eletrônico, 

webconferência, bate-papo ou fóruns. 
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As CVA podem ter finalidades semelhantes às dos AVA, que são: apresentar 

informações (sejam na forma de tutoriais, jogos ou exercício e prática), propiciar a interação 

entre os participantes e possuir uma intencionalidade de aprendizagem. A diferença entre os 

AVA e as CVA são as interações que os indivíduos estabelecerão ao utilizar as ferramentas de 

comunicação, uma vez que nessas ferramentas há a possibilidade de compartilhar mensagens, 

arquivos, discutir pontos em comum, experiências e construir algo em conjunto. Isso propicia 

o surgimento de comunidades virtuais, uma vez que nem todo AVA deve ser caracterizado ou 

emerge em uma CVA.  

 
 
Esses agrupamentos que são formados nos ambientes virtuais despertaram o 

interesse de uma série de autores (LÉVY, 1999; RHEINGOLD, 1996 apud RECUERO, 2002; 

LEMOS, 2004; KENSKI, 2003 e 2007). Dentre eles, encontra-se Palácios (1996), o qual 

analisa as comunidades tradicionais com o intuito de modernizá-las e integrá-las à sociedade 

moderna. Dessa forma, enumera alguns elementos básicos que caracterizam uma comunidade 

pertencente a essa sociedade, sendo eles: o sentimento de pertencimento; a territorialidade; a 

permanência; a ligação entre o sentimento de comunidade, caráter cooperativo e emergência 

de um projeto comum; e a existência de formas próprias de comunicação.  

 
 
Esses elementos os quais o autor (op.cit) enumera também podem estar embutidos 

em uma comunidade “tradicional”. Entretanto, os sentimentos de pertencimento e de 

territorialidade permanecem, uma vez que o espaço deixa de ser físico e passa a ser simbólico. 

Palácios (1996) afirma que sem esses dois elementos não se pode falar em comunidade de 

qualquer natureza.  

 
 
Observa-se também que o sentimento de permanência em uma comunidade é 

relativo, pois um indivíduo pode fazer parte de várias comunidades e a própria existência de 

tais comunidades pode não ser permanente. Isso ocorre quando uma comunidade é criada para 

um fim específico, ou seja, quando o objetivo é alcançado, a comunidade tende a se dissolver.  

 
 
Para Lévy (1999), uma comunidade virtual se constrói sobre afinidades de 

interesses de conhecimentos, projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de troca, 
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independente da proximidade geográfica e de filiações institucionais. No conceito proposto 

por Lévy, verifica-se que há algum tipo de relação estabelecida entre os indivíduos, pois 

existem afinidades de interesses e acontecem trocas, mesmo que não haja solidariedade 

resultante em ligações emocionais, como afirma Weber (1987) ao tratar de comunidade.  

 
 
Rheingold (1996, p. 20) conceitua as comunidades virtuais como:  

 
 

Las comunidades virtuales son agregados sociales que surgem de la Red cuando una 
cantidad suficiente de gente lleva a cabo estas discusiones públicas durante un 
tiempo suficiente, com suficientes sentimentos humanos como para formar redes de 
relaciones personales en el espacio cibernético6 (apud RECUERO, 2002). 

 
 
De acordo com o conceito de Rheingold (1996), destacam-se como elementos de 

uma comunidade virtual: um grupo de pessoas, as discussões públicas, o contato que é 

estabelecido; o tempo e o sentimento entre as pessoas, uma vez que o conceito de comunidade 

virtual não se torna claro quando se analisa uma comunidade, seja ela presencial ou virtual. 

Atribuir como suficiente a quantidade de pessoas, o sentimento entre elas e o tempo que 

ficarão conectadas não é relevante para a constituição de uma comunidade virtual, pois não há 

uma quantidade exata de participantes para caracterizar que um grupo formado na Internet 

seja considerado uma comunidade virtual. Tão pouco afirmar que o tempo de conexão dos 

participantes e o sentimento que os une são suficientes. O que se pode questionar é se o tempo 

que os indivíduos permanecem conectados uns aos outros leva a vínculos mais duradouros e 

se os contatos estabelecidos se limitam às discussões que, a priori, iniciaram por objetivos em 

comum. 

 
 
Para Lemos (2004), com o surgimento das comunidades virtuais (CV) no 

ciberespaço7, os membros compartilham um espaço telemático e simbólico como os chats, as 

listas de discussão, os newsgroups e os websites, mantendo certa permanência temporal e 

fazendo com que os participantes se sintam pertencentes a um agrupamento do tipo 

comunitário, o que o diferencia de outros agrupamentos que podem se dar no mesmo espaço 

telemático sem, no entanto, possuírem vínculos afetivos e/ou temporais.  

                                                
6  Tradução “as comunidades virtuais são agregados sociais que surgem da rede, quando uma quantidade 
suficiente de gente leva adiante essas discussões públicas durante um tempo suficiente, com suficientes 
sentimentos humanos, para formar redes de relações pessoais no espaço cibernético”. 
7 Lemos (2004, p.127) conceitua ciberespaço como um “conjunto de redes de telecomunicações criadas com o 
processo digital de circulação das informações”. 



32 
 

 

 
 
Os agrupamentos do tipo comunitários seriam aqueles nos quais, por parte de seus 

membros, há um sentimento expresso de afinidades, emoções e trocas compartilhadas num 

território simbólico (op.cit), características essas essenciais para a coesão do grupo. Nos 

agrupamentos do tipo não-comunitários, os membros compartilham informações e 

experiências de caráter totalmente efêmero e desterritorializado, mas não se sentem 

envolvidos com os demais, pois o lócus seria apenas o lugar de encontro de trocas. Esse 

conceito de agrupamento não-comunitário concorda com o conceito de agregado proposto 

por Lakatos e Marconi (2006).  

 
 
Ao abordar os agrupamentos eletrônicos, Lemos (2004) enfatiza que a 

cibercultura caracteriza uma sociedade estruturada através de uma conectividade telemática, 

ampliando o processo comunicativo e propiciando a troca de informações e fomentando as 

agregações sociais. Para o autor (op.cit), a cibercultura se forma pela convergência entre o 

social e o tecnológico, no qual seria alimentada pela prática frequente das tecnologias do 

ciberespaço (redes informáticas, realidade virtual, multimídia). 

 
 
Os conceitos de comunidade virtual abordados trazem elementos que podem se 

associar a uma comunidade (PALÁCIOS, 1996; LÉVY, 1999). No entanto, não se deve 

associar apenas a mudança do espaço físico para o simbólico como uma característica 

diferenciada de comunidade e comunidade virtual (op.cit). Ao enfatizar a cibercultura, Lemos 

(2004) traz uma nova perspectiva para se analisar os agrupamentos que surgem nos espaços 

virtuais, uma vez que a utilização do computador não é suficiente para indicar a participação 

em uma comunidade virtual. A questão é mais abrangente, pois a cibercultura implica o modo 

como os indivíduos que estão no mundo lidam com o conhecimento a partir das tecnologias 

digitais do ciberespaço. Uma condição para a caracterização das CV são as trocas, a 

desterritorialização, a redefinição do tempo e os novos códigos de linguagem, por exemplo. 

 
 
Uma característica que pode ser observada em uma comunidade virtual são as 

diversas aprendizagens, fruto das trocas ocorridas (KENSKI, 2003), embora nem todas as 

comunidades tenham o intuito de ensinar e aprender sobre algo. Kenski (op.cit) enfatiza que é 

difícil definir uma comunidade orientada especificamente para a aprendizagem. As trocas 
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entre os membros ocasionam momentos formais e não-formais de educação, em que alguns 

participantes da comunidade ensinam outros e ao mesmo tempo aprendem com os demais. 

Dessa forma, quando uma comunidade tem em suas normas a intenção explícita de ensinar 

algo ou quando o produto resultante das trocas comunicativas é analisado pelo viés da 

aprendizagem, ela pode ser considerada uma comunidade de aprendizagem.  

 
 
Para Kenski (2003, p.107) “as comunidades que emergem de cursos e disciplinas 

realizadas totalmente ou quase exclusivamente no ambiente da Internet” podem ser 

denominadas de comunidades virtuais de aprendizagem. Entretanto, nem todos os cursos ou 

disciplinas on-line irão propiciar o surgimento de uma CVA. Segundo Kenski (op.cit), nessas 

comunidades, as pessoas estariam ligadas voluntariamente para trocar conhecimentos e 

experiências aprendendo juntas sobre temas específicos, regidos de normas e valores comuns, 

nas quais a interação, a cooperação e a colaboração on-line seriam elementos fundamentais. 

 
 
Complementando as ideias de Kenski (2003), outras características podem ser 

atribuídas a uma CVA, como: agrupamento de pessoas com objetivos em comum; 

centralização de resultados a serem alcançados, igualdade de direitos e de participação a todos 

os membros; definição em comum de normas, valores e comportamentos; trabalho em equipe, 

criação ativa de conhecimentos e significados de acordo com o interesse da comunidade e 

interação permanente (PALLOFF e PRATT, 2002).  

 
 
As características descritas pelos autores (op.cit) abordam o envolvimento social 

como a comunicação, a participação e a interação entre os membros da comunidade, fazendo 

com que os indivíduos trabalhem juntos e firmem ligações entre si. Ao interagirem, os 

membros da comunidade refletem, trocam ideias, expõem suas dúvidas e discutem pontos de 

vista diferentes dentro de um mesmo assunto.  

 
 
Existem diferenças entre uma CVA e CVA em cursos à distância. Na primeira, 

não necessariamente a mediação ocorre pelo professor-tutor8, mas alguém que seja capaz de 

assumir esse papel de modo que todos se sintam motivados a participar e a se sentir membros 

                                                
8 Denominação utilizada para se referir ao professor que atua em ambientes on-line. O termo será empregado 
quando se referir as situações de ensino-aprendizagem no espaço virtual. Quando o termo empregado for apenas 
professor, a referência será ao professor em sentido cabal.  
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de uma CVA, sendo possível identificar pessoas que têm uma participação mais ativa e 

frequente nas discussões, como é o caso de alunos que se destacam dos demais. Já nas CVA 

em cursos à distância, a mediação acontece não somente entre alunos, mas também entre 

alunos e professor-tutor, sendo ele o responsável pelo curso, podendo direcionar as trocas que 

acontecem entre os participantes.  

 
 
Na literatura, uma expressão muito utilizada para enfatizar a aprendizagem que 

acontece no interior de uma comunidade virtual são as comunidades de prática virtuais 

(CPV). Para Castells (2003, p.110), as redes on-line tornam-se formas de comunidades 

especializadas, isto é, formas de sociabilidade construídas em torno de interesses específicos.  

 
 
Illera (2007) diferencia as CVA das CPV porque as primeiras têm uma intenção 

explícita e intencional de aprendizagem em que há consenso democrático sobre os objetivos 

de aprendizagem, colocando os interesses dos aprendizes no centro da ação educativa e 

vinculando-os a uma instituição educativa que os assegura. Nas CPV, a influência educativa 

não é tão explícita, embora possa ser, pois os aprendizes aprendem pela própria prática, o que 

pressupõe uma mudança nas concepções de aprendizagem, uma vez que as 

 
 

Comunidades virtuais de aprendizagem se baseiam em teorias novas sobre 
aprendizagem (como, por exemplo, teoria sobre aprendizagem colaborativa), se bem 
que relativamente difundidas e apesar disso pouco compreendidas, as comunidades 
de prática mudam o enfoque do que se entende por aprendizagem. Não se trata de 
considerar que uma abordagem é mais importante que a outra, mas de entender as 
suas diferenças e procurar situar a noção de aprendizagem num contexto mais geral: 
o da instituição educativa, mas sobretudo o da própria vida das pessoas que 
aprendem – mesmo para além da sua pertença temporal a uma instituição educativa 
(ILLERA, 2007, p.119). 

 
 
Analisando os conceitos propostos por Illera (2007), observa-se que uma 

comunidade de prática virtual é bem mais ampla e não está necessariamente ligada à 

aprendizagem, embora ela aconteça. Cada tipo de comunidade tem sua especialidade, seja de 

aprendizagem, seja para discutir uma prática cotidiana, cada uma adotando formas 

diferenciadas de atingir objetivos. Uma comunidade virtual de aprendizagem pode ser de 

prática ou não, apenas não se deve associar obrigatoriamente uma comunidade à outra, pois a 

relação estabelecida entre os dois tipos de comunidades é mais a de interseção que mesmo a 
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de igualdade, embora suas características tenham consonância em alguns aspectos, como 

participação, identidade e modos de pertencimento, por exemplo. 

 
 
As CPV são caracterizadas como um grupo de pessoas que têm interesse em 

comum, que compartilham conhecimentos e experiências adquiridas em seu trabalho, sendo a 

presencialidade uma característica irrelevante para esse tipo de comunidade. No entanto, essas 

comunidades são especializadas, pois tem um propósito a ser alcançado, embora nem sempre 

esteja explícito.   

 
 
Na próxima seção, será enfatizada a contribuição das duas áreas para caracterizar 

se as relações construídas entre os indivíduos contribuem para formação de uma comunidade 

virtual de aprendizagem.  

 

 

2.3. A SOCIOLOGIA E A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – CONSTRUINDO ELOS 

ENTRE AS ÁREAS 

 

 

Ao analisar cada área em específico, verifica-se que as comunidades são pensadas, 

a priori, como um espaço de territorialidade definida, característica essa fundamental às 

comunidades presenciais e virtuais, sejam territórios físicos ou simbólicos, respectivamente. 

No entanto, quando se pensa em relações sociais em espaços virtuais de aprendizagem é 

preciso analisar essas relações em três patamares:  

 
 
O primeiro deles é pensar que tipo de relação é estabelecido presencialmente em 

espaços educativos (que são herdadas de processos tradicionais, de aulas tipicamente 

expositivas, por exemplo), para em seguida compreender tais relações na virtualidade. Esse 

patamar não constitui pré-requisito para a compreensão das relações sociais que acontecem no 

espaço virtual, uma vez que muitas relações só acontecem na virtualidade. Mas a 

compreensão das relações presenciais é mais um elemento para o entendimento dessas 

relações que se estabelecem no virtual. É importante também não estabelecer relação de 

causalidade, pois nem sempre as relações presenciais levam as relações virtuais e vice-versa.  
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O segundo patamar é pensar nas relações sociais mediadas pela tecnologia e que, 

portanto, dependem das ferramentas disponíveis nos ambientes virtuais. As relações 

estabelecidas por ferramentas síncronas (bate-papo, vídeo-conferência), por exemplo, diferem 

daquelas estabelecidas por ferramentas assíncronas (fórum, correio etc.). 

 
 
O terceiro patamar é pensar nas relações sociais estabelecidas quando se utilizam 

as TIC, que ampliam as formas de comunicação ao fazer uso de outras tecnologias digitais e 

não apenas das que estão disponíveis nos ambientes virtuais. Ou seja, são relações sociais que 

não se limitam as ferramentas dos AVA e que irão depender do acesso e da habilidade do 

indivíduo para utilizar determinado tipo de ferramenta de comunicação, como: IRC
9, Msn

10, 

Gtalk, Skype e o Twitter, por exemplo. 

 
 
O que a Sociologia traz em comum com a Educação à Distância são as interações 

sociais e as diversas formas que as pessoas podem se relacionar mutuamente. Essas relações 

na EaD se ampliam visando uma maior colaboração entre seus pares, não excluindo a 

potencialidade dos espaços físicos. 

 
 
Para Thompson (1998), existem três tipos de interação criados pelo uso dos meios 

de comunicação: interação face-a-face, interação mediada e quase-interação mediada. A 

interação face-a-face é aquela que acontece em um contexto de co-presença, em que os 

participantes estão interagindo ao mesmo tempo e partilhando de um mesmo espaço, podendo 

usar “expressões denotativas (aqui, agora, este, aquele etc.) e presumir que são entendidos” 

(THOMPSON, 1998, p.78). Possui um caráter dialógico, no sentido do fluxo informacional 

implicar ida e volta da informação e comunicação. O autor (op.cit) complementa que nesse 

tipo de interação os participantes normalmente usam uma multiplicidade de deixas simbólicas 

para que as mensagens sejam transmitidas e analisadas. Na interação face-a-face, as deixas 

correspondem a piscadelas, gestos, mudanças na entonação de voz, franzimento de 

sobrancelhas e sorrisos, por exemplo. No ambiente virtual, as deixas simbólicas podem ser 

                                                
9 Internet Relay Chat 
10 Messenger  
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visualizadas através da linguagem escrita pela decodificação dos emoticons
11, o que pode 

ajudar a reduzir e amenizar as dúvidas nas mensagens recebidas. 

 
 
A interação mediada é aquela que implica o uso de algum meio técnico (papel, 

fios elétricos, ondas eletromagnéticas, etc.) que possibilita a transmissão da informação e de 

conteúdos simbólicos para indivíduos remotamente no espaço, no tempo, ou em ambos 

(THOMPSON, 1998). Nesse tipo de interação, os indivíduos podem estar em contextos 

espaciais ou temporais distintos. Outra característica da interação mediada é que há certo 

estreitamento de deixas simbólicas, uma vez que a comunicação por cartas não propicia aos 

participantes o uso das deixas referentes à presença física, como: entonação de voz, sorrisos, 

expressões faciais etc.; ao contrário da comunicação por telefone, que priva os participantes 

das deixas visuais, mas acentua as deixas orais. Pelo motivo da interação mediada reduzir a 

possibilidade de deixas simbólicas, e aumentar as ambiguidades na comunicação, Thompson 

(1998, p.79) afirma que “as interações mediadas têm um caráter mais aberto do que as 

interações face-a-face. Estreitando as possibilidades de deixas simbólicas, os indivíduos têm 

que se valer de seus próprios recursos para interpretar as mensagens transmitidas”.  

 
 
Ampliando a concepção de Thompson (1998) e trazendo para a temática das 

comunidades virtuais, na interação mediada, a ferramenta tecnológica exerce papel 

significativo nas interações. Devem-se observar três elementos nesse tipo de interação: 

primeiro, o que a tecnologia permite ao indivíduo realizar para estabelecer uma comunidade; 

segundo, a impossibilidade do aluno em realizar algo por não ter domínio em manusear a 

ferramenta; terceiro, o ambiente virtual utilizado permite ou não realizar certas 

funcionalidades, como por exemplo: mensagem de voz. Caso não permita o envio, a 

comunidade será construída com algumas limitações.  

 
 
A terceira e última é a quase-interação mediada, utilizada para se referir às 

relações sociais estabelecidas pelos meios de comunicação de massa (livros, jornais, rádio, 

televisão, etc.) e que implicam grande disponibilidade de informação e conteúdo simbólico no 

espaço e no tempo (THOMPSON, 1998). No que se refere às deixas simbólicas, se 

                                                
11 Denominados também de ideografias dinâmicas e são conceituados como “uma escrita dinâmica a base de 
ícones, de esquemas e de redes semânticas, com a possibilidade técnica, cognitiva e lingüística de uma 
linguagem interativa com suporte informático” (GOMES, 2004, p.61) que buscam melhorar a interação humana 
suprindo a impossibilidade de atribuir expressões faciais e corporais ao que se escreve. 
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comparadas à interação face-a-face, elas também possuem certo estreitamento. Para 

Thompson (1998, p.79) dois aspectos da interação quase-mediada se diferenciam dos outros 

dois tipos de interação. São eles: primeiro, na interação face-a-face e na interação mediada, os 

participantes “são orientados para outros específicos, para quem eles produzem ações, 

afirmações, etc.; mas no caso da quase-interação mediada, as formas simbólicas são 

produzidas para um número indefinido de receptores potenciais”. No segundo aspecto, a 

interação face-a-face e a interação mediada têm caráter dialógico, enquanto na interação 

quase-mediada seu caráter é monológico, “isto é, o fluxo da comunicação é 

predominantemente de sentido único” (THOMPSON, 1998, p.79). Para o autor (op.cit) esse 

tipo de interação não tem o mesmo grau de reciprocidade interpessoal das outras formas de 

interação, mas não deixa de ser uma forma de interação.  

 
 
Ao analisar os três tipos de interação proposto por Thompson (1998), verifica-se 

que no primeiro tipo a interação acontece entre humanos e que pode ou não fazer uso de 

recursos tecnológicos. No segundo e terceiro tipo, a interação acontece porque os indivíduos 

fazem uso da tecnologia, mesmo que no terceiro tipo de interação não haja o mesmo grau de 

reciprocidade que no segundo tipo de interação. Um exemplo da quase-interação seria os 

textos disponibilizados em cursos à distância, uma vez que se os conteúdos são apresentados 

de forma linear, a interação entre aluno-conteúdo é mínima, o que pode causar desmotivação 

do aluno no curso. 

 
 
Para essa pesquisa não será relevante abordar o último tipo de interação, quase-

interação, por possuir caráter monológico, conforme aborda Thompson (1998). Para tanto, as 

relações sociais serão operacionalizadas quando analisadas as interações sociais no contexto 

presencial e virtual, uma vez que na presencialidade se enfatiza uma relação social em que se 

visualiza a pele, a respiração, o cheiro e o mais importante: a presença física do outro. Na 

virtualidade, essas relações se alteram devido às possibilidades de uso das TIC e que nem 

sempre são compreendidas como relações sociais, e sim relações mecânicas e/ou superficiais 

por serem relações mediadas por máquinas. Mesmo que haja alterações nessas relações, Lévy 

(1999) afirma que as relações on-line estão longe de ser frias e não excluem as emoções 

fortes, uma vez que a responsabilidade individual, a opinião pública e o julgamento não 

desaparecem na Internet.  
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Existe, ainda, certo preconceito no que concernem as relações mediadas por 

computador. Portanto, a compreensão das relações sociais presenciais é um fator importante 

para compreender esse outro tipo de relação, que também é social.  

 
 
Para tanto, a constituição das comunidades virtuais de aprendizagem será 

analisada partindo-se de duas características: os elementos que as compõem e as relações que 

são estabelecidas entre os membros. O referencial teórico da Sociologia será utilizado para 

analisar as relações tanto presenciais quanto virtuais. 

 
 
Na seção a seguir, algumas pesquisas realizadas sobre as comunidades virtuais 

serão discutidas.   

 

 

2.4. PESQUISAS NA ÁREA DE COMUNIDADES VIRTUAIS 

 

 

Diversas pesquisas (MATUZAWA, 2001; RECUERO, 2002; D’ÁVILA FILHO, 

2004; MEDEIROS, 2005; OLIVEIRA JÚNIOR, 2005; BUCHI, 2006; MIRANDA e 

OSÓRIO, 2008) apontam as comunidades virtuais como meio fundamental de trocas e 

interações através da comunicação mediada por computador.  

 
 
Alguns desses trabalhos (OLIVEIRA JÚNIOR, 2005; MEDEIROS, 2005; 

BUCHI, 2006; MIRANDA e OSÓRIO, 2008) analisam especificamente as comunidades 

sobre o aspecto da prática, sendo que esse termo pode ser considerado como um “instrumento 

potencializador de uma metodologia da aprendizagem” (OLIVEIRA JÚNIOR, 2005, p. 49), 

ou seja, há uma preocupação de compartilhar os resultados de uma prática cotidiana.  

 
 
Matuzawa (2001) realizou uma análise das comunidades virtuais com a finalidade 

de identificar se as mesmas podem apoiar o desenvolvimento de atividades da pesquisa 

científica na Educação à Distância, constituindo-as em uma ferramenta capaz de auxiliar o 

trabalho de pesquisadores e contribuir para o envolvimento dos alunos em cursos oferecidos 

através de videoconferências. Nesse trabalho, foram caracterizadas as comunidades desde a 
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sua forma mais tradicional até as virtuais, incluindo o processo de transição de uma para 

outra, considerando os fatores envolvidos, como sentimento de pertencimento, interesses 

comuns e permanência.  

 
 
Para a obtenção dos dados, Matuzawa (2001) aplicou um questionário a uma 

amostra de trinta alunos, e realizou observações sistemáticas com a finalidade de verificar 

quanto os alunos se sentiam pertencentes a uma comunidade virtual. Realizou entrevistas com 

quatro professores e três pesquisadores do Laboratório de Ensino a Distância (LED) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com o intuito de coletar opiniões a respeito 

da pesquisa científica no contexto da Educação à Distância, o perfil dos alunos distantes como 

pesquisadores, a opinião sobre um espaço comum e também como faziam e como viam a 

orientação à distância.  

 
 
Matuzawa (2001) constatou que as comunidades virtuais permitem que os 

participantes criem laços de amizade, facilitando a discussão on-line, o que leva a um maior 

aproveitamento e desenvolvimento do conhecimento. Para tanto, as comunidades virtuais 

podem contribuir para a realização da pesquisa científica, segundo o uso adequado das 

tecnologias disponíveis e atendimento especial das necessidades humanas envolvidas (op.cit).  

 
 
Para Matuzawa (op.cit), embora o LED constitua uma potente comunidade virtual, 

ainda não existe um espaço de pesquisa (no ambiente virtual oferecido) em que os alunos, 

independente da turma à qual estão vinculados, possam compartilhar informações e materiais 

de interesse comum.  

 
 
Na pesquisa realizada, observou-se que para a constituição de uma comunidade 

virtual específica houve uma forte interação presencial dos participantes, o que solidificou a 

sua constituição na virtualidade. No entanto, para a formação de uma comunidade virtual, não 

é necessária a presença física constante entre os membros, pois a própria essência da 

comunidade virtual desfaz tal característica. A presença defendida em uma comunidade 

virtual é a de que seus membros se façam presentes em suas ações, o que envolve uma 

participação assídua e frequente. As normas de uma comunidade virtual devem ser claras no 
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início de sua constituição, o que pode evitar evasão dos participantes e a solução de possíveis 

conflitos de comunicação interna.  

 
 
Em analogia às relações sociais, Recuero (2002) enfatiza que através da 

comunicação mediada por computador (CMC), é possível que se estabeleçam relações sociais 

e convenções sociais no ciberespaço, como: uso de emoticons, onomatopeias, letras 

maiúsculas, abreviações e escrita fonética, as quais podem evoluir para a formação de 

comunidades virtuais. Recuero (2002, p.48) define comunidade virtual como um 

 
 

grupo de pessoas que estabelecem entre si relações sociais, que permaneçam um 
tempo suficiente para que elas possam constituir um corpo organizado, através da 
comunicação mediada por computador e associada a um ou mais virtual 

settlements
12.  

 
 
 A idéia de corpo organizado é entendida como um conjunto de elementos 

habituais, como frequência de participação dos indivíduos na comunidade, hierarquia ou 

organização social. O assentamento virtual associa-se a um lugar e um suporte no 

ciberespaço, onde as pessoas se encontram e se reúnem e é caracterizado por um tópico de 

interesse, havendo uma parcela significativa de interação (RECUERO, 2002). 

 
 
A partir da construção do conceito de comunidade virtual, Recuero (2002) 

analisou uma comunidade virtual no IRC13, o canal # Pelotas (uma das maiores redes de IRC 

do Brasil) e o modo sobre o qual ela se estrutura através da CMC. Para tanto, dividiu sua 

coleta de dados em três etapas. Na primeira, buscou-se construir um conceito de comunidade 

virtual no IRC, com base na literatura e nos dados empíricos observados em campo. Fez-se 

observação participante durante certo período, gravações das conversas no canal e fora dele 

(em arquivo log
14), e entrevistas com os operadores do canal e com um número igual de 

usuários habituais, possibilitando uma visão mais ampla de ambos os lados. Foram 

formuladas categorias (emoticons, onomatopeias, uso de letras maiúsculas, abreviação e 

escrita fonética e representação) que poderiam mostrar-se relevantes no estudo. Também foi 

observado como a hierarquia poderia influenciar a relação entre os usuários. Foram 

                                                
12 Tradução: Assentamento 
13 Internet Relay Chat 
14 Arquivo Log é um arquivo que guarda informações passadas (registros). Existem registros/logs de erros, 
páginas visitadas (Histórico) etc, que podem ajudar na identificação e resolução de problemas.  
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entrevistados 18 operadores e 18 usuários do canal, sendo que os primeiros foram escolhidos 

com base na participação e acesso ao canal, e os últimos de acordo com a frequência de 

acesso e disponibilidade para a entrevista. As entrevistas foram realizadas on-line, gravadas 

em arquivo log e, em seguida, impressas e analisadas. Com base na metodologia da teoria 

fundamentada nos dados, a segunda etapa se constituiu de um aprofundamento dos itens 

coletados na primeira fase, o que permitiu um recorte qualitativo das relações de 

comunicação. Na terceira fase, verificou-se a construção do conceito elaborado sobre 

comunidade virtual, realizado na primeira fase, e confrontou-se com os dados apresentados. 

 
 
Recuero (2002, p.147) verificou que a comunicação exerce papel essencial no 

processo da CMC, pois “é através dela, e unicamente da comunicação textual, que as relações 

sociais são forjadas, identidades construídas e comunidades organizadas”. Para tanto, a 

comunicação torna-se oralizada, reproduzindo uma cultura oral comum aos membros da 

comunidade, fazendo com que a cultura off- line venha a exercer forte influência na cultura 

on-line. 

 
 
Apesar de Recuero (2002) enfatizar a CMC como requisito fundamental para que 

as relações sociais aconteçam no espaço virtual, não se pode deixar de mencionar que é 

através da comunicação que acontecem as interações e as trocas comunicativas entre os 

indivíduos. Sem a comunicação, que é predominante textual, não se poderia analisar o 

sentimento de pertencimento e de permanência em uma comunidade, assim como a 

identificação e os tipos de relações.  

 
 
Em relação ao uso de ferramentas para a constituição de uma comunidade virtual, 

D’avila Filho (2004) analisou o portal Grupos.com.br, um serviço gratuito que possui 

ferramentas de comunicação, o qual se baseia em grupos de discussão via e-mail, enquanto 

um sistema que dê suporte à criação e manutenção de comunidades virtuais através da 

Internet. Para a coleta de dados, D’avila Filho (2004) aplicou entrevistas não-estruturadas, 

envio de e-mails e consultas ao serviço Grupos.com.br. Foram levantados dados referentes ao 

perfil dos usuários, características dos grupos e utilização das ferramentas disponíveis. Esta 

pesquisa utilizou dados secundários fornecidos pelo Grupos Internet S.A., obtidos através de 

documentos estatísticos formulados pela empresa e entrevistas com um dos seus diretores. 

Não foi delimitada a quantidade de sujeitos que participou da pesquisa, apenas a faixa etária 
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que compreendia usuários entre 21 a 40 anos com escolaridade em nível médio, superior e 

pós-graduação completa e incompleta.  

 
 
A análise do portal levou o autor (op.cit) a admitir a possibilidade da existência de 

comunidades virtuais, porém verificou que seu êxito não se deve apenas às ferramentas que as 

compõem, mas sim das pessoas que fazem uso delas. Na pesquisa realizada, verifica-se que a 

ênfase foi na ferramenta enquanto constituição de um grupo organizado, virtual e que possui 

características específicas.  

 
 
Embora a proposta dessa dissertação não tenha como foco as ferramentas em si, e 

sim as relações advindas de seu uso, admite-se que as mesmas exercem papel indispensável 

na formação de uma comunidade virtual. Dessa forma, nessa pesquisa, a tecnologia será o 

suporte das relações construídas em um ambiente virtual e não o foco principal do estudo. 

 
 
Haetinger (2005) desenvolveu um estudo para identificar os fatores relevantes à 

formação e manutenção das comunidades virtuais facilitadoras da aprendizagem. A pesquisa 

foi aplicada com 14 professores do curso de Especialização em Informática na Educação, 

promovido pelo Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação (CINTED) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os participantes responderam um 

questionário via e-mail expressando suas opiniões e experiências no que concerne às 

interações em ambientes virtuais. Os respondentes atribuíram valores de 0 a 10 a todas as 

categorias elencadas no questionário. Na análise dos dados, Haetinger (2005) categorizou as 

respostas quanto: aos dispositivos de comunicação; aos fatores que motivam a participação; 

aos resultados da participação em comunidades virtuais e aos fatores relevantes à formação e 

manutenção de CV facilitadoras da aprendizagem.  

 
 
No primeiro item, o dispositivo de comunicação mais utilizado foi o e-mail, uma 

vez que seu caráter assíncrono favoreceu a aprendizagem. Na segunda categoria, a integração 

dos indivíduos foi “[...] motivada principalmente pela necessidade que eles têm de estabelecer 

e manter vínculos sociais e afetivos [...]” (HAETINGER, 2005, p.7). Em relação aos 

resultados da participação em CV, podem-se listar as trocas estabelecidas entre os 

participantes, como principal resultado do convívio em CV.  No quarto e último item, os 
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fatores foram a motivação, a disposição para colaborar e cooperar, a compreensão 

compartilhada das criações e descobertas efetuadas pelo grupo e o compromisso estabelecido 

entre os membros, os quais foram considerados fatores extremamente relevantes tanto para a 

formação quanto para a manutenção das CV facilitadoras da aprendizagem, segundo 

denominação de Haetinger (2005). Em ambos os casos (formação e manutenção), a presença 

de um moderador formal foi considerada o elemento menos importante.   

 
 
Especificamente para a formação de CV, destacam-se como fatores: as metas, os 

objetivos, as afinidades e os interesses comuns, o compartilhamento de competências e 

habilidades pessoais e a intenção explícita de agregar valores. E para a manutenção, a 

apreciação das diferenças e aceitação dos demais membros, a autodisciplina, a criação 

coletiva de espaços para abrigar as produções dos participantes e as habilidades 

comunicativas e de diálogo (HAETINGER, 2005).  

 
 
Haetinger (op.cit) constatou que os fatores elencados favorecem a ampliação de 

laços sociais e afetivos, atuando de modo recíproco e em rede, em que indivíduos 

compartilham experiências e saberes construindo conhecimento. Os indivíduos interagem 

socialmente em busca de alcançar seus objetivos e adotam regras em suas práticas, baseando-

se em relações não-hierárquicas. 

 
 
As conclusões de Haetinger (op.cit) vão ao encontro do conceito de Weber 

(1987), ao afirmar o sentimento de solidariedade e relações afetivas para a formação de uma 

comunidade. Se os fatores abordados por Haetinger (2005) favorecem a ampliação de laços, 

subentende-se que há algum sentimento de solidariedade entre os membros, uma vez que 

existem outros fatores que complementam a formação de uma comunidade, conforme aborda 

a autora (op.cit). Apesar da pesquisa de Haetinger (op.cit) propiciar um bom entendimento 

acerca dos elementos que devem constituir uma CVA, não apresenta a frequência que ateste a 

ocorrência desses elementos.   

 
 
As pesquisas de Recuero (2002) e Haetinger (2005) são as que mais se 

assemelham ao propósito dessa pesquisa, mas ainda assim não foi encontrado, até o presente 

momento, um estudo em específico que tenha como foco central a formação de uma 
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comunidade de aprendizagem em cursos à distância, em que sejam privilegiadas as relações 

sociais estabelecidas entre os participantes no processo de ensino-aprendizagem, desde o 

início até a finalização em um curso de graduação em caráter semipresencial.  

 
 
Tomando como referencial as pesquisas elencadas no início desse tópico, as 

comunidades virtuais têm se constituído e fortalecido em virtude das relações sociais entre os 

participantes, mesmo que essas relações não sejam o único fator para a caracterização da 

formação de comunidades de aprendizagem em espaços virtuais.  

 
 
Os trabalhos citados nessa seção mostram que as relações humanas se consolidam 

na interação entre as pessoas, mas carecem de uma definição mais clara de comunidade 

virtual de aprendizagem para caracterizar os agrupamentos com finalidades educativas.  Para 

tanto, o conceito que melhor esclarece uma comunidade virtual de aprendizagem referenciado 

nesse trabalho relaciona-se ao de Illera (2007), ao afirmar que nessas comunidades existe uma 

intenção explícita e intencional de aprendizagem em que há consenso democrático sobre os 

objetivos de aprendizagem, colocando os interesses dos aprendizes no centro da ação 

educativa e vinculando-os a uma instituição educativa que os assegura. 

 
 
Com base na discussão teórica, reafirma-se a necessidade de investigar a 

formação de comunidades de aprendizagem em cursos à distância, identificando os principais 

elementos de uma comunidade virtual de aprendizagem e as relações sociais que visam 

favorecer a formação da mesma no contexto da EaD. 

 
 
Na próxima seção serão analisados os elementos de uma comunidade virtual de 

aprendizagem. 
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2.5. ELEMENTOS DE UMA COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

 

Nessa seção, buscou-se uma reflexão mais detalhada das comunidades virtuais de 

aprendizagem em cursos à distância. Os autores referenciados no tópico 2.1 (NISBET, 1977; 

WEBER, 1987; LAKATOS e MARCONI, 2006) tratam de elementos (formas de 

relacionamento, solidariedade e territorialidade, respectivamente) que constituem uma 

comunidade.  

 
 
No entanto, existem outros autores na Sociologia (FICHTER, 1973; BRYM et al, 

2006; SIMMEL, 2006) e na Educação à Distância (BRNA, 1998; PRADO, 2006) que tratam 

de elementos (papéis, normas, status, interação, cooperação e colaboração, respectivamente) 

que não estão especificamente relacionados à temática de comunidades e sim, à sociedade e 

aos indivíduos que dela fazem parte. Portanto, esses elementos estarão relacionados ao objeto 

de estudo dessa pesquisa, tornando-os essenciais para a análise da formação de uma CVA. A 

seguir, será conceituado cada elemento. 

 

 

2.5.1 Status 

 

 

Brym et al (2006) conceituam status como posições reconhecidas e que são 

ocupadas pelos indivíduos no sistema de interações. Os status são classificados em quatro 

tipos: geral, atribuído, adquirido e principal. O geral diz respeito ao conjunto total dos status 

ocupados por um indivíduo. O atribuído é aquele status que independe das capacidades, do 

conhecimento, do esforço pessoal e das realizações do indivíduo. Ainda assim, o indivíduo 

não ocupa uma posição passiva em relação ao outro, ou seja, mesmo que o status ocupado 

numa relação não dependa de suas escolhas, o indivíduo pode ser um sujeito ativo e 

participativo no processo interativo. 

 
 
O status adquirido é aquele decorrente das capacidades, do esforço e das 

realizações do indivíduo, o que para Giddens (2005) é denominado de status conquistado. 

Para Lakatos e Marconi (2006), por mais rígida que seja a estrutura social de uma sociedade, 
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há sempre a possibilidade de alterar seu status através das habilidades, do conhecimento e das 

capacidades humanas, o que levaria a uma competição e vitória sobre os demais. Dessa forma, 

não se pode dizer que o indivíduo seja um receptor passivo de status atribuído, uma vez que 

através de suas realizações, o indivíduo pode elevar ou rebaixar seu status na sociedade.  

 
 
O status principal é o mais influente na vida do indivíduo em determinado período 

de tempo.  É aquele que lhe confere maior prestígio social perante a sociedade, uma vez que 

não impede o indivíduo de possuir outros status, sendo que um status se destaca dos demais 

em uma relação social. O indivíduo pode ocupar várias posições dentro de um grupo, por 

exemplo: um professor pode ser Reitor de uma universidade. No exemplo demonstrado, o de 

ser Reitor lhe confere maiores privilégios do que ser professor. Portanto, é seu status principal 

na comunidade universitária.  

 
 
Ao relacionar o status a uma comunidade, percebe-se que os indivíduos podem ou 

não ocupar posições diferenciadas em relação aos demais, uma vez que uma comunidade 

virtual num ambiente que não seja de curso, como o Octopop e Orkut, por exemplo, o 

indivíduo pode criar uma comunidade (status atribuído), mas um dos participantes pode 

possuir uma posição de destaque (status adquirido) ao mobilizar os demais realizando 

atividades como criar tópicos de discussão, enviar dicas, compartilhar links e arquivos e 

outros.   

 
 
De forma geral, os indivíduos de uma comunidade não necessariamente precisam 

possuir o status atribuído e o principal. Por outro lado, o status adquirido pode ser até mais 

importante para que uma comunidade se constitua, porque a presença de um participante pode 

fazer com que os demais de empolguem, sintam interesse e se disponibilizem a contribuir 

com os temas a serem discutidos, uma vez que não é a presença do professor que vai garantir 

a formação de uma comunidade de aprendizagem, seja ela virtual ou presencial. 

 
 
Outro elemento de uma comunidade são os papéis desempenhados pelos 

membros, que serão explicitados a seguir. 

 

 



48 
 

 

2.5.2 Papéis 

 

 

Giddens (2005) argumenta que a ideia do papel social foi inspirada no teatro, 

referindo-se aos papéis desempenhados pelos atores em uma produção teatral. Para o autor 

(op.cit), em toda sociedade, os indivíduos desempenham uma série de papéis sociais 

diferentes, conforme a diversidade de contextos de suas atividades.  

 
 
Para Brym et al (2006), os papéis são um conjunto de comportamentos esperados, 

desempenhados pelos indivíduos, à medida que ocupam status. Os autores (op.cit) enfatizam 

que um conjunto de papéis refere-se a todos os papéis relacionados a um único status. Por 

exemplo, um homem que ocupe o status de professor pode desempenhar os papéis de explicar 

e incentivar.  

 
 
Em momentos de ensino e aprendizagem, os papéis são atribuídos ao professor e 

aluno. Em relação aos papéis do professor on-line, Niskier (1999), elenca: comentar os 

trabalhos dos alunos; corrigir as avaliações dos alunos; ajudá-los a compreender os materiais 

do curso através de discussões e explicações; responder as questões sobre a instituição; ajudar 

os alunos a planejar seus trabalhos; organizar círculos de estudo; fornecer informações por 

telefone e e-mail; supervisionar trabalhos práticos e projetos; atualizar informações sobre o 

progresso dos estudantes; fornecer feedback aos coordenadores sobre os materiais dos cursos 

e as dificuldades dos estudantes, e servir de intermediário entre a instituição e os alunos. 

 
 
Para Alonso e Alegretti (2003), a presença do professor contribui para fazer dos 

cursos on-line um ambiente rico e dinâmico. Sua presença pode ser atribuída como um de 

seus papéis e serve para encorajar a interação dos membros em uma comunidade de 

aprendizagem, embora nem toda CVA seja mediada por um professor-tutor.  

 
 
A presença referida nessa dissertação não é a física, mas a de estar sempre atento 

e disponível aos alunos, cabendo-lhe incentivar, problematizar e mediar as discussões, 

proporcionando feedback às dúvidas e aos questionamentos surgidos. Verifica-se ainda que 

não só a figura do professor-tutor é essencial para instigar a interação entre os alunos em um 
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curso a distância, mas alguém que seja capaz de assumir esse papel de modo que todos se 

sintam motivados a participarem e a se sentirem membros de uma CVA, sendo possível 

identificar pessoas que têm uma participação mais ativa e frequente nas discussões.  

 
 
Kenski (2003) enfatiza que o professor no ambiente virtual deve atuar como 

coordenador o tempo inteiro porque é ele quem constrói, articula e viabiliza estruturalmente o 

curso, além de propor leituras e atividades para manter o funcionamento do curso em 

andamento. Outro papel que Kenski (op.cit) destaca é o de pessoa, o que estaria relacionado 

ao envolvimento e acolhimento dos alunos entre si. Visto de outra forma, esse papel de pessoa 

estaria relacionado ao papel social do professor, o que não necessariamente teria relação com 

as atividades formais do curso, e sim papéis como o de amigo, conselheiro, parceiro e eterno 

ouvinte, por exemplo.  

 
 
Assim como o papel do professor tem sua importância na Educação à Distância 

via Internet, o aluno também ocupa lugar de destaque e tem papéis a desempenhar 

(PALLOFF e PRATT, 2002, 2004; GONÇALVES, 2006).  

 
 
Palloff e Pratt (2002 e 2004) destacam que os alunos têm o papel de colaborar, 

produzir conhecimento e gerenciar o processo. Muitas vezes, esses papéis são atribuídos 

somente ao professor como sendo o único responsável pelo processo ensino-aprendizagem, 

mas acredita-se que uma abordagem centrada no aluno e que não exclua a presença do 

professor seja fundamental para que ocorram as trocas comunicativas e o intercâmbio de 

ideias.  

 
 
Outro papel do aluno em cursos on-line e que Palloff e Pratt (2002) chamam a 

atenção é o de líder, pois comumente há aqueles alunos que dão continuidade as discussões, 

bem como trazem os colegas ausentes para participar da discussão. A participação 

compartilhada seria a partilha de ideias e opiniões, nas quais o ato de colaborar dos 

participantes seria um esforço coletivo para alcançar os objetivos propostos.  

 
 
Miranda e Osório (2008) enfatizam que o líder deve fazer parte da comunidade 

cujos interesses sejam semelhantes ao dos outros participantes e suas características passam 
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pela capacidade de gerir, coordenar, orientar, estabelecer normas de funcionamento e ajudar 

na tomada de decisões. Para tanto, argumentam (op.cit, p.2) que a liderança em contextos 

virtuais 

 
 

[...] pressupõe o desenho de um contexto agradável e apropriado ao 
desenvolvimento das interacções, preparação do contexto face às reais necessidades 
do grupo, gestão dos recursos, perspectivas futuras e inovadoras para o contínuo 
desenvolvimento da comunidade. 

 
 
Em uma comunidade virtual de aprendizagem, os alunos devem também se 

ajudar, discutir com os demais as questões propostas, avaliar o que sabem e o que não sabem, 

e colaborar na “superação compartilhada de problemas, o que enseja a aquisição de 

habilidades, dentre as quais a de intercâmbio de ideias, a negociação de posicionamentos 

distintos e a resolução de conflitos” (GONÇALVES, 2006, p.55). 

 
 
Alguns papéis que foram atribuídos ao professor-tutor (NISKIER, 1999) podem 

também ser papéis do aluno, como: comentar os trabalhos dos alunos; ajudá-los a 

compreender os materiais do curso através de discussões e explicações; organizar círculos de 

estudo e fornecer informações por telefone e e-mail, não sendo portanto, papéis exclusivos do 

professor-tutor. Para tanto, os papéis desempenhados por professor e aluno se relacionam 

entre si, pois em alguns momentos ambos assumem papéis recíprocos. Todavia, não se deve 

enxergar como papéis isolados e independentes, uma vez que professor e aluno fazem parte 

do mesmo processo.  

 
 
Em uma CVA, o surgimento de vários papéis tanto por parte do professor-tutor 

quanto do aluno indica que a comunidade está se desenvolvendo e que os participantes estão 

indo ao encontro dos outros e tomando consciência do desenvolvimento do curso (PALLOFF 

e PRATT, 2002). No entanto, nesta dissertação, o papel do professor-tutor só será analisado 

quando suas ações estiverem diretamente relacionadas às ações dos alunos, pois o foco dessa 

pesquisa são os alunos e as relações estabelecidas entre eles, o que não significa que o 

professor não seja importante e deixe de fazer parte da constituição da comunidade virtual de 

aprendizagem. A seguir, as normas como um dos elementos de uma CVA. 
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2.5.3 Normas 

 

 

Fichter (1973) aborda as normas como uma das características de um grupo 

social, mas não conceitua o termo. Brym et al (2006, p.143) definem normas como “maneiras 

geralmente aceitas de se fazer as coisas” e podem ser prescritivas e proscritivas. As 

prescritivas sugerem o que o indivíduo deve fazer enquanto desempenha um papel particular. 

As proscritivas sugerem o que o indivíduo não deve fazer ao desempenhar um papel. Segundo 

os autores (op.cit), as normas geralmente mudam com o tempo e em um determinado período 

elas podem ser universais, enquanto outras podem variar de acordo com a situação e com o 

papel. Essa variação de situação pode ser atribuída ao fato de que, em determinados grupos, 

as normas são para todos e não apenas para um grupo minoritário. E podem variar de acordo 

com os papéis porque podem se diferenciar a cada posição que o indivíduo venha a ocupar.   

 
 
Nas comunidades virtuais, bem como nas comunidades virtuais de aprendizagem, 

algumas vezes as normas estão claras a todos os participantes, sendo um pré-requisito para a 

sua entrada. Outras vezes elas estão implícitas, embora existentes. Ainda que estejam 

implícitas, os participantes podem se valer do diálogo e da participação frequente na 

comunidade, o que faz com que os participantes se sintam à vontade para elaborar em 

conjunto as normas. Ou seja, existem normas pré-estabelecidas, e outras que são construídas 

ao longo da comunidade.  

 
 
Em comunidades de aprendizagem em cursos à distância, professores-tutores e 

alunos devem participar ativamente na elaboração das normas, o que provavelmente 

possibilitará um espaço de confiança e compromisso com o grupo. As normas, quando 

elaboradas em parceria, podem envolver os participantes em um processo constante de 

negociação, servindo como um contrato didático entre professor e alunos. Mesmo que haja 

confrontos em sua elaboração, é importante que as regras estejam claras no início e que 

possam ser reformuladas, caso os participantes não cheguem a entendimento compartilhado 

de ideias. Caso os membros da comunidade não cheguem a uma concordância de ideias, é 

importante que eles saibam lidar e conviver com o que é estabelecido pela maioria.  
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Por sua vez, as normas podem ser consideradas como condição para a 

permanência dos indivíduos em determinado grupo e para que as trocas comunicativas se 

estabeleçam. Elas serão contempladas como condição se, em sua elaboração, os indivíduos 

deixarem explícito o que desejam alcançar com o seu estabelecimento. Elas podem definir o 

contexto e funcionamento de uma comunidade, pois algumas delas são criadas com uma 

finalidade específica e a ausência de normas pode fazer com que os indivíduos não alcancem 

o que é esperado.  

 
 
Outro elemento relevante à formação de uma CVA é a Interação Social, 

explicitada a seguir. 

 

 

2.5.4 Interação Social  

 

 

A interação social tem sido conceituada por diversos autores. Para Brym et al 

(2006, p.143), a interação social é a “criação de uma nova maneira por meio da qual as 

pessoas se comunicam face-a-face, agem e reagem em relação uma às outras”. Lakatos e 

Marconi (2006) enfatizam que a interação social é a reciprocidade das ações sociais e que são 

mutuamente orientadas por dois ou mais indivíduos que estão em contato, podendo se dar 

através de formas de comunicação, dentre elas: meios não vocais (expressões, traços 

fisionômicos, etc); sons inarticulados, baseados em emoções e inflexões de voz; e palavras e 

símbolos, sendo a linguagem o veículo primordial para que ocorra a interação social entre os 

indivíduos mais desenvolvidos. Giddens (2005) argumenta que a interação social é o processo 

pelo qual o indivíduo age e reage em relação àqueles que estão ao redor, ou seja, é qualquer 

forma de encontro social entre os indivíduos.  

 
 
Analisando o pensamento dos autores citados nessa subseção, a interação pode ser 

abordada não apenas num contexto face-a-face, como enfatizam Brym et al (2006), mas numa 

inter-relação em que os indivíduos agem e reagem independente de estarem fisicamente 

próximos. Para tanto, o conceito de interação que melhor se adequa a proposta desse trabalho 

é o de Lakatos e Marconi (2006), por não se limitar a territorialidade física e por considerar 
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diversos tipos de comunicação que podem levar a interação social, conforme explicitado pelos 

autores.  

 
 
Quando se fala de interação na Educação à Distância, Moore e Kearsley (2007, 

p.240) a conceituam como a “inter-relação das pessoas que são professores e alunos, nos 

ambientes que possuem a característica especial de estarem separados entre si”.  

 
 
Pode-se dizer que o que torna a interação distante não é a distância geográfica 

entre os participantes, mas ausência de comunicação entre eles. Se não há comunicação, não 

há interação, pois essa é uma extensão daquela. Nas situações de aprendizagem, Moran (2007, 

on-line) enfatiza que “na interação real, os parceiros estão abertos e querem trocar ideias, 

vivências, experiências, das quais ambos saem enriquecidos”. A interação real a que o autor 

(op.cit) se refere vai além da comunicação, pois comunicar por comunicar os participantes 

não sairão enriquecidos. Em todo processo educativo, os participantes devem se sentir 

envolvidos, o que pode tornar as relações mais intensas e duradouras.  

 
 
Maçada e Tijiboy (1998) classificam as interações sociais em rede de 

computadores em dois aspectos: Quanto à temporalidade, que são interações síncronas e 

assíncronas; e quanto ao direcionamento e número de interlocutores, que podem ser do tipo 

um-para-um, um-para-muitos e todos-para-todos. Para as autoras (op.cit), a interação entre as 

pessoas podem ser eventuais, isoladas e interrompidas, mas podem ao contrário, possibilitar 

relações colaborativas ou cooperativas que ultrapassem o ato de interagir por interagir.  

 
 
Para tanto, serão considerados como subcategorias da Interação Social: a 

colaboração, cooperação e as relações interpessoais.                       
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2.5.4.1 Colaboração e Cooperação 

 

 

Conforme será abordado nesse tópico, alguns autores (LAKATOS e MARCONI, 

2006; BRYM et al, 2006; BRNA, 1998; COSTA e NASCIMENTO, 2004; PRADO, 2006) se 

referem à colaboração e a cooperação, mas não estão especificamente se referindo à formação 

de comunidades.  

 
 
O termo utilizado para denominar o processo de trabalho em conjunto e o 

compartilhamento de uma vida social é o de cooperação15 (LAKATOS e MARCONI, 2006; 

BRYM et al, 2006) e está relacionado às ações dos indivíduos na sociedade.  

 
 
Para Lakatos e Marconi (2006, p.88), a cooperação “é o tipo particular de 

processo social em que dois ou mais indivíduos ou grupos atuam em conjunto para a 

consecução de um objetivo comum”. Segundo os autores (op.cit), a cooperação seria a 

solidariedade em ação. Noutra perspectiva, a solidariedade implica indivíduos que não 

necessariamente têm os mesmos objetivos, mas trabalham juntos para alcançá-los.  

 
 
Em momentos de ensino e aprendizagem, os termos colaboração e cooperação 

são conceituados de formas diferenciadas ao se referirem às ações que acontecem entre os 

indivíduos. Quando a proposta pedagógica tem como objetivo socializar ideias, compartilhar 

saberes, refletir em conjunto, fazer com que o sujeito se reconheça como parte da 

aprendizagem do grupo, o termo utilizado é colaboração (BRNA, 1998; KENSKI, 2003; 

COSTA e NASCIMENTO, 2004; PRADO, 2006).  

 
 
Para Kenski (2003), na colaboração todos precisam de todos, o que exige um 

processo constante de interação, respeito às formas de pensar do outro, superação das 

diferenças e busca por resultados que beneficiem a todos. Para tanto, enfatiza que: 

 
 

A colaboração difere da cooperação por não ser apenas um auxílio ao colega na 
realização de alguma tarefa ou a indicação de formas para acessar determinada 

                                                
15 O termo também foi discutido na Psicologia Cognitiva por autores como Piaget e Vygotsky, mas por sua 
dimensão conceitual não foi abordado nesse trabalho.  
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informação. Ela pressupõe a realização de atividades de forma coletiva, ou seja, a 
tarefa de um complementa o trabalho dos outros (KENSKI, 2003, p.112). 

 
 
Ao fazer a diferença entre os termos, Kenski (2003) enfatiza que numa 

comunidade, a qual denomina de “comunidade colaborativa”, não existe uma pessoa mais 

importante que a outra, pois todas estão no centro trocando ideias, fazendo com que essas 

informações circulem e que todos alcancem os objetivos que podem ser de um membro, de 

vários ou de todos.  

  
 
Roschelle e Teasley (1995) apud Brna (1998, p.2) conceituam cooperação e 

colaboração como: 

 
 

O trabalho cooperativo é realizado através da divisão do trabalho entre os 
participantes, como uma atividade onde cada pessoa é responsável por uma porção 
da solução do problema... ao passo que a colaboração envolve o empenho mútuo dos 
participantes em um esforço coordenado para solucionar juntos o problema. 

 
 
Brna (1998) argumenta que os dois conceitos são excludentes, pois se numa 

situação as tarefas são divididas e o indivíduo trabalha individualmente para realizá-la, 

pressupõe que nesse período os indivíduos estão cooperando e não colaborando. Por isso, 

Brna (1998) enfatiza que a colaboração deve ser entendida como um conjunto de possíveis 

relações entre os indivíduos. 

 
 
Analisando sob outro aspecto o pensamento de Brna (1998), na colaboração pode 

haver momentos em que os indivíduos realizem atividades individuais, mas ações individuais 

não excluem a possibilidade de, num segundo momento, as ideias serem confrontadas, 

refletidas e dialogadas. Para tanto, os indivíduos precisam definir o que querem obter da 

relação, o que envolveria negociação, concentração nos objetivos a serem atingidos e 

discussões conjuntas na solução de um problema.   

 
 
Nas situações de aprendizagem, comumente a colaboração é focada na 

colaboração para aprender e não no aprendizado da colaboração, uma vez que o foco seria nos 

objetivos a alcançar e nos resultados desejados e compartilhados (BRNA, 1998). Portanto, a 

colaboração não deve se pautar apenas na colaboração para aprender, pois os participantes 
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colaborariam somente para atingir o seu propósito, o que seria um ato de troca intencional e 

não um ato voluntário capaz de promover as trocas comunicacionais ou incitá-las num 

contexto maior nas situações de aprendizado.  

 
 
Complementando os argumentos de Brna (1998), Prado (2006) enfatiza que 

quando os participantes interagem, articulam e discutem os diferentes pontos de vista em 

busca de novas compreensões, reflexões e sentimentos relacionados ao curso, há a 

possibilidade de criação de vínculos de companheirismo e de parceria, fortalecendo as 

situações de aprendizagem. Matematicamente, Prado (2006, p.7) estabelece as relações de 

colaboração entre os participantes como sendo “A + B é igual a C, onde A e B estão contidos 

em C e, principalmente, onde A e B aprendem e se fortalecem na singularidade de A e B”. 

Segundo Prado (op.cit), se as relações virtuais de colaboração acontecem dessa forma, as 

relações interpessoais e afetivas são fortemente evidenciadas, trazendo em si valores como 

aceitação, abertura, acolhimento, humildade, respeito, reciprocidade e confiança, de modo que 

formem uma rede humana de aprendizagem.  

 
 
Aliada a esses valores, pode-se atribuir a linguagem como um pré-requisito para 

que haja colaboração, pois se há uma linguagem clara entre os participantes, subentende-se 

que eles estão se fazendo entender entre si, o que ameniza qualquer dúvida entre o grupo. 

Apesar de Ramos (1996) utilizar o termo cooperação, suas ideias estão em comum acordo ao 

afirmar que uma linguagem clara ajuda na negociação entre os indivíduos em situações de 

aprendizagem, concordando ou justificando os diferentes pontos de vista que surgem entre 

eles.  

 
 
Trazendo os elementos colaboração e cooperação para uma comunidade virtual 

de aprendizagem, evidencia-se a importância que cada participante tem ao colaborar/cooperar, 

uma vez que todos estão em momentos de aprendizado.  

 
 
Numa CVA pressupõe-se que as trocas intelectuais surgem à medida que os 

membros tomam consciência de suas responsabilidades, pois a autonomia, o compromisso, e 

a seriedade devem ser princípios dos que trabalham numa comunidade, seja ela presencial ou 

virtual. No que se refere às relações que surgem entre os membros em momentos de 
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colaboração e cooperação, enfatiza-se que, se os princípios forem tomados como normas, as 

relações tendem a se fortalecer mediante a confiança que será estabelecida entre eles.  

 
 
A seguir, outra subcategoria da Interação Social, as relações interpessoais. 

 

 

2.5.4.2 Relações Interpessoais 

 

 

Antunes (2007, p.9) conceitua relações interpessoais como um “conjunto de 

procedimentos que, facilitando a comunicação e as linguagens, estabelece laços sólidos nas 

relações humanas”. Para tanto, pode-se considerar que é por meio do ato comunicacional que 

as relações acontecem. Essas relações não se dão no vazio e sim em determinados contextos e 

em situações específicas (PRETTE e PRETTE, 2007) podem se tornar mais evidentes. Os 

autores (op.cit) enfatizam que a comunicação é essencial ao indivíduo e é entendida como um 

processo mediador do contato entre as pessoas. 

 
 
Para Giddens (2005), a comunicação é a base necessária para toda interação 

social, o que implica entendimento e compreensão entre os indivíduos que se comunicam. 

Sánchez (1999) explicita que o ato de comunicar-se é sempre um ato voluntário e surge da 

vontade, da intenção de estabelecer contato com o outro. Dessa forma, a comunicação só se 

torna possível se os indivíduos estiverem dispostos e manifestarem interesse em suas ações, o 

que pode ser demonstrado por algumas habilidades sociais, como observar, ouvir e incentivar, 

por exemplo.  

 
 
Prette e Prette (2007) argumentam que a interação social requer muitas 

habilidades sociais, que são componentes da competência interpessoal necessária para o 

envolvimento em várias etapas de qualquer processo produtivo. Essas habilidades referem-se 

à capacidade de fazer e responder perguntas, elogiar, pedir e dar feedback, iniciar, manter e 

encerrar uma conversação, estabelecer relacionamento afetivo, expressar solidariedade, fazer 

amizades, lidar com críticas, dizer por favor, agradecer, apresentar-se, cumprimentar, 

despedir-se, manifestar opinião, desculpar-se, admitir falhas, e muitas outras que são 

consideradas importantes em qualquer programa de treinamento de relações interpessoais. 
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Para os autores (op.cit) dificilmente algum trabalho ocorre no isolamento social total. Por 

outro lado, existem alguns trabalhos cuja realização depende quase que inteiramente da 

relação com o outro, ou seja, da mediação das interações sociais.  

 
 
Algumas dessas habilidades sociais surgiram nos papéis e na 

colaboração/cooperação entre os indivíduos em situações de ensino e aprendizagem. Nesta 

subseção, essas habilidades serão tratadas no âmbito das relações interpessoais propostas por 

Prette e Prette (2007). 

 
 
Ao analisar as diversas habilidades (op.cit), verifica-se que o modo como os 

indivíduos se relacionam entre si depende das habilidades comunicacionais que cada um 

possui, por isso o ato comunicacional é fundamental nas relações sociais. Tais habilidades 

podem estar presentes em situações formais de aprendizagem, bem como em outros 

momentos que os indivíduos se encontrem. Tanto na Educação Presencial quanto na 

Educação à Distância via Internet, as habilidades sociais de comunicação interpessoal podem 

possuir componentes verbais e/ou simbólicos, como entonação de voz, expressões faciais e 

corporais, gestos que podem dar diferentes sentidos de interpretação em resposta a uma ação.  

 
 
Na Educação à Distância via Internet, as habilidades sociais dos indivíduos são 

visualizadas através da linguagem escrita, pois a comunicação é predominantemente textual. 

Apesar disso, os participantes podem se valer de símbolos (emoticons) ou recursos 

tecnológicos como webcameras, microfones e outros que estejam disponibilizados nos AVA. 

 
 
Outro fator importante a ser mencionado sobre as habilidades sociais explicitadas 

por Prette e Prette (2007) é que elas não necessariamente implicam numa relação mais 

próxima com o outro. A proximidade referenciada aqui diz respeito a estar junto em 

pensamento e ideias, dando significado às interações virtuais, e não apenas à presença física. 

Essa proximidade pode estar relacionada às habilidades de demonstrar emoções positivas e 

negativas (alegria, raiva, desagrado, tristeza, respectivamente), expressar solidariedade, fazer 

amizades, pedir feedback, pedir desculpas e/ou admitir falhas, e estabelecer relacionamento 

afetivo, e que podem significar identificação com o outro e o estabelecimento de relações 
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mais duradouras. Essas habilidades sociais serão descritas a seguir, como elementos de uma 

comunidade de aprendizagem em contextos virtuais. 

 
 
Conforme abordam Prette e Prette (2007), as habilidades de demonstrar emoções 

são diferentes do estabelecimento de relacionamento afetivo, pois as emoções, assim como os 

desejos e sentimentos, são manifestações da vida afetiva. Já a afetividade é um conceito mais 

abrangente, no qual se inserem várias manifestações que possuem relativa independência dos 

fatores corporais (GALVÃO, 1995). Por sua vez, as emoções possuem características que 

comumente estão associadas ao corpo, à postura e à forma como são executados os gestos, 

sendo muitas vezes visíveis ao outro (op.cit). 

 
 
Moran (1994, online) enfatiza que o afetivo se manifesta pelo “clima de 

acolhimento, empatia, inclinação, desejo, gosto, paixão, ternura e compreensão para consigo 

mesmo, para com os outros e para com o objeto do conhecimento”, dinamizando as 

interações, as trocas, a busca e os resultados.  

 
 
Bauman (2004), ao tratar dos relacionamentos sociais, atribui significativa 

importância a afinidade entre os indivíduos. Para o sociólogo (op.cit), a afinidade nasce da 

escolha e essa escolha deve ser reafirmada constantemente, caso contrário as relações vão 

“murchando”, uma vez que a escolha de estarem juntos deve ser “por causa de” e não “a fim 

de”, como enfatiza Bauman (2004) ao discutir a fragilidade dos laços humanos. Embora as 

relações sociais entre os indivíduos estejam construídas, elas precisam ser alimentadas, caso 

contrário, poderão vir a enfraquecer ou se desfazer com o tempo.  

 
 
À afinidade a que Bauman (2004) se refere podem ser associadas às relações 

emocionais que Weber (1987) e Nisbet (1977) abordam ao conceituar comunidade. É bem 

verdade que a afinidade pode ser considerada pelos autores supracitados, como um elemento-

chave para que se deem as relações interpessoais entre os indivíduos que fazem parte de 

comunidades, pois quando há afinidade os indivíduos tendem a ficar mais próximos e 

demonstrar emoções, o que pode evoluir para o sentimento da afetividade. Portanto, há de se 

considerar a solidariedade (WEBER, 1987), a confiança e a sinceridade entre os membros, 
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uma vez que a demonstração desses sentimentos pode fortalecer a comunidade de 

aprendizagem como um grupo que possui objetivos semelhantes. 

 
 
A amizade também é um tipo de relação interpessoal, segundo Prette e Prette 

(2007, p.99), pois pode ser caracterizada pela “reciprocidade razoavelmente equilibrada de 

expressões de sentimentos positivos e negativos e de atitudes voltada para o bem-estar e a 

felicidade do outro”. Essa relação se funda na transparência, em que os indivíduos se revelam 

como amigos confidentes, podendo se desenvolver naturalmente a partir de diferentes 

contextos de convivência ou ser uma relação buscada propositalmente junto a grupos 

específicos (op.cit), como é o caso das comunidades virtuais de aprendizagem em cursos à 

distância. 

 
 
Outro elemento importante nas relações interpessoais é mencionado por Prette e 

Prette (2007) quando afirmam que admitir erros ou falhas não é uma tarefa fácil, pois altera o 

autoconceito e a autoestima dos indivíduos, e que pedir desculpas significa reconhecer os 

“equívocos, desfazer mal-entendidos, diminuir ressentimentos e estabelecer a intenção de 

superar divergências” (p.78) nas relações sociais.  

 
 
Em relação ao Feedback, nas situações de aprendizagem é importante que o 

indivíduo reconheça suas atitudes em relação ao grupo e “perceba como se comporta e como 

esse comportamento afeta seu interlocutor” (PRETTE e PRETTE, 2007, p.69).  

 
 
Todas as habilidades sociais apontadas como elementos favoráveis às relações 

interpessoais são consideradas fundamentais nas comunidades virtuais de aprendizagem em 

cursos à distância, pois fazem com que os membros não apenas se comuniquem formalmente 

e permaneçam conectados por um período determinado. Mas faz com que estabeleçam outras 

relações que possam ir além do curso que os une.  

 
 
Em pesquisa realizada, Silva (2002) investigou as relações interpessoais na 

Internet e elencou quatro fatores que podem determinar os diferentes tipos de relações 

interpessoais. São eles: o contexto de vida, o papel desempenhado pelos membros, o conteúdo 

da relação e o interlocutor. Segundo Silva (2002, p.70), os tipos de relações que as pessoas 
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estabelecem dependem “dos meios onde estas se inserem e das suas experiências 

quotidianas”. Para tanto, as relações centram-se em conteúdos ou assuntos a elas relacionados 

(op.cit.).  

 
 
Analisando os fatores abordados por Silva (2002), os três últimos fatores (papel 

dos membros, conteúdo da relação e o interlocutor) vão ao encontro dos elementos já 

abordados nesse trabalho ao se referir à formação de comunidades virtuais de aprendizagem, 

pois os membros não entram e saem neutros de uma relação interpessoal. Neutros no sentido 

de não contribuir, por menor que seja, e se beneficiar de algo na relação (conteúdos, 

amizades, trocas materiais etc.).  

 
 
De acordo com a fundamentação teórica abordada nesse capítulo, na seção 

seguinte se apresenta um mapa conceitual referente às ideias-síntese no que diz respeito às 

CVA em cursos à distância.  

 

 

2.6. MAPA CONCEITUAL SOBRE AS COMUNIDADES VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM EM CURSOS À DISTÂNCIA 

 

 

2.6.1 Constructo Teórico do Mapa Conceitual 

 

 

À luz dos autores referenciados nesse capítulo foi construído o conceito de 

comunidade virtual de aprendizagem, cuja construção se deu na análise de seus pilares: 

comunidade, virtual e aprendizagem. 

 
 
No primeiro momento conceituou-se uma comunidade como um grupo de pessoas 

que compartilha um espaço comum (LAKATOS; MARCONI, 2006), possui objetivos 

comuns e estabelece normas (FICHTER, 1973) e relações (BOTTOMORE, 1971; FICHTER, 

1973; NISBET, 1977; WEBER, 1987; LAKATOS e MARCONI, 2006; SIMMEL, 2006). 

Nessas relações os indivíduos possuem status (BRYM et al, 2006), desempenham papéis 

(FICHTER, 1973) e podem demonstrar afinidades e emoções (LEMOS, 2004). Atrelado ao 
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conceito de comunidade, aliou-se o espaço comum simbólico (LEMOS, 2004) e o uso das 

TIC (ALMEIDA, 2003), o que caracterizaria uma comunidade virtual.  

 
 
Por sua vez, existem dois tipos de comunidades virtuais de aprendizagem: as 

formais e as não-formais. As formais são aquelas em que há uma intencionalidade explícita de 

aprendizagem, os objetivos dos aprendizes estão no centro da ação educativa e vincula-se a 

uma instituição educativa (ILLERA, 2007). Nesse tipo de CVA, há a presença de um 

mediador sendo esse o professor, aquele que é responsável pela dinâmica do curso. Nas 

comunidades virtuais de aprendizagem não-formais não há necessariamente um propósito 

explícito de aprendizagem, não há a presença de um professor nem o vínculo com uma 

instituição educativa.  

 
 
De acordo com a construção do conceito de uma CVA em cursos à distância, a 

expressão pode ser definida como um grupo de pessoas que possui uma intencionalidade 

explícita de aprendizagem, estabelece relações sociais mediadas pelas TIC e vincula-se a uma 

instituição educativa. Nessas comunidades, as relações estabelecidas podem levar os membros 

a desempenhar papéis específicos, uma vez que os objetivos voltam-se ao propósito das trocas 

comunicativas em momentos formais de ensino e aprendizagem. 

 
 
Assim, esboçou-se um mapa conceitual 16  para sintetizar as ideias acerca da 

temática desses autores.  

 
 
A seguir, o mapa conceitual. 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 O termo foi proposto pelo pesquisador norte-americano Joseph Novak na década de 70 e pode ser conceituado 
como “uma estrutura esquemática para representar um conjunto de conceitos imersos numa rede de proposições” 
(TAVARES, 2007, p.1). O mapa conceitual apresentado é do tipo fluxograma e tem a finalidade de organizar as 
informações de maneira lógica e sequencial sendo utilizado para melhorar a performance de um procedimento 
(op.cit).  
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2.6.2 Esboço do Mapa Conceitual 

 

 

 
Figura 2.1 – Mapa Conceitual 1 

 
 

No próximo capítulo, os procedimentos metodológicos dessa investigação serão 

apresentados.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DE INVESTIGAÇÃO 
 

 

A descoberta é o alvo da ciência desde o início da 
Renascença. Mas a maneira como essas descobertas são 
feitas varia de acordo com a natureza dos materiais 
estudados e a época do estudo (STRAUSS e CORBIN, 
2008, p.15).            

 

3.1. A PESQUISA QUALITATIVA 

 

           

Nenhuma pesquisa científica produz verdades absolutas, tão pouco resultados 

definitivos. Portanto, a presente pesquisa é um recorte da realidade social vivenciada pelos 

participantes de um curso semipresencial em um determinado espaço e tempo previamente 

definidos e representa o processo de conhecimento e compreensão do objeto ao longo da 

pesquisa. Social porque parte de uma realidade em que o binômio indivíduo-sociedade 

(SIMMEL, 2006) se torna característica fundamental do fenômeno investigado.                                             

 
 
De acordo com o que foi delineado nos objetivos, traçou-se uma metodologia que 

abarcasse toda a intencionalidade do estudo e que, ao final, os resultados fossem contrastados 

com a literatura aqui apresentada. Para atender às dimensões desse processo, a pesquisa teve 

caráter predominantemente qualitativo, resultante de alguns procedimentos metodológicos 

explicitados a seguir.  

 
 
A escolha por esse método de pesquisa se deu pela possibilidade de a 

pesquisadora se aprofundar nas ações e nas relações humanas dos sujeitos envolvidos, o que 

dificilmente se revela em uma pesquisa quantitativa. Para Strauss e Corbin (2008, p.24), “os 

métodos qualitativos podem ser usados para obter detalhes intrincados sobre fenômenos como 

sentimentos, processos de pensamento e emoções que são difíceis de extrair ou de descobrir 

por meio de métodos de pesquisa mais convencionais”.  

 
 
Bogdan e Biklen (1994) definem cinco características da investigação qualitativa. 

A primeira é que a fonte direta dos dados é o ambiente natural, uma vez que o investigador 

consiste no instrumento principal. Nessa abordagem de pesquisa, as ações podem ser melhor 
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compreendidas quando o pesquisador está no local em que os fatos ocorrem e em contato 

direto com o objeto a ser analisado, não perdendo de vista o seu significado. A segunda 

característica decorre por ser uma investigação do tipo descritiva. O pesquisador analisa os 

dados e respeita a forma em que os acontecimentos surgem, sendo registrados ou transcritos. 

A terceira característica consiste em dar significado ao processo e não apenas ao produto, ou 

seja, aos resultados. A quarta característica diz respeito ao pesquisador analisar os dados de 

forma indutiva. O objetivo não é confirmar, testar ou invalidar hipóteses que foram 

construídas, e sim, construir, a partir dos dados, as abstrações que foram coletadas e, em 

seguida, agrupadas. Por último, ela se caracteriza por dar importância ao significado, ao que 

os sujeitos vivenciam, experimentam e interpretam, ao modo que estruturam o mundo em que 

vivem, não de forma neutra, mas no sentido de apreender o que foi vivido e aprendido por 

eles. 

 
 
Uma das modalidades de pesquisa qualitativa é a etnográfica, segundo a qual a 

realidade investigada pode ser analisada a partir de valores, crenças, costumes, 

comportamentos e pelas relações que são estabelecidas em um grupo e que fazem parte de 

uma determinada cultura.  

 
 
Giddens (2005, p.514) argumenta que “o estudo de pessoas e grupos, em primeira 

mão, durante um período de tempo em que se utiliza a observação participante ou entrevista 

para desvendar o comportamento social” se caracteriza como uma pesquisa de abordagem 

etnográfica, tendo como princípio revelar os significados que sustentam as ações sociais.  

 
 
Para André (2007), a etnografia possui algumas características, dentre elas: a 

observação participante; entrevistas intensivas (possibilitando a descrição de ações e 

representações dos atores sociais); a reconstrução da linguagem, das formas de comunicação e 

dos significados que são criados e recriados no ato pedagógico; a flexibilidade para modificar 

os rumos da pesquisa; a ênfase no processo e não nos resultados finais; a visão dos sujeitos-

pesquisadores sobre as suas experiências; a não-intervenção do pesquisador sobre o ambiente 

pesquisado; a variação do período, que pode durar semanas, meses e anos; a coleta dos dados 

descritivos, transcritos literalmente em relatórios.  
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A não-intervenção do pesquisador (André, 2007) significa que não há uma 

intenção explícita de transformar o ambiente, mas a presença do pesquisador pode gerar 

alterações no ambiente pesquisado. Esse tipo de abordagem necessita que o pesquisador 

conheça o fenômeno a ser pesquisado, tenha sensibilidade de observar e interpretar os fatos, 

exigindo uma constante reflexão e reestruturação do processo de questionamento. No entanto, 

o pesquisador precisa explicar e justificar sua presença no campo a ser investigado. Para 

Giddens (2005, p.514), se o pesquisador quiser obter algum resultado vantajoso, “deve-se 

ganhar a cooperação da comunidade e mantê-la durante certo tempo”. 

 
 
Na pesquisa realizada, utilizaram-se os pressupostos de Bogdan e Biklen (1994), 

Giddens (2005), Moreira e Caleffe (2006), André (2007) e Strauss e Corbin (2008), frisando-

se que a inserção do pesquisador não foi a de modificar a realidade dos sujeitos, e sim 

compreender que tipo de relações poderiam ser estabelecidas entre os indivíduos de um curso 

semipresencial em situações de ensino e aprendizagem. Para tanto, as relações estabelecidas 

entre os participantes do grupo investigado deram suporte para identificar a formação de uma 

comunidade de aprendizagem no contexto à distância. Baseado na literatura, a etnografia 

forneceu subsídios teórico-metodológicos no sentido de possibilitar uma descrição mais 

detalhada das ações que aconteceram num determinado lugar previamente definido pelo 

pesquisador. 

 
 
Como a pesquisa se deu em sua grande parte na virtualidade, fez-se necessário 

abordar também os pressupostos da etnografia virtual, em complemento aos pressupostos da 

etnografia presencial. 
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3.2. ESTUDO ETNOGRÁFICO PRESENCIAL E ESTUDO ETNOGRÁFICO 
VIRTUAL: ESTABELECENDO CONEXÕES 
 

 

Existem algumas pesquisas (SÁ, 2004; HORTA et al, 2005; OLIVEIRA, 2007) 

em ambientes virtuais que abordam a etnografia virtual como princípio metodológico de um 

estudo científico. Na visão de Oliveira (2007, p.84), a etnografia virtual permite que sejam 

realizadas pesquisas em ambientes virtuais, pois “o momento de convívio entre sujeito-

pesquisador e sujeito-investigado ocorre quando as pessoas estão on-line”.   

 
 
Para Hine (2004), existem dez princípios da etnografia virtual, sendo que alguns 

princípios vão ao encontro com os pressupostos da etnografia presencial, como a presença do 

pesquisador no campo e seu comprometimento com a vida cotidiana dos indivíduos; a 

descrição, mesmo que parcial, dos eventos ocorridos na investigação; a convivência com 

vários acontecimentos, tanto por parte dos participantes quanto do pesquisador, bem como a 

reflexão do pesquisador com o objeto de estudo. 

 
 
A descrição é tida como parcial porque dificilmente o pesquisador consegue 

registrar todos os acontecimentos no campo que pode ser um espaço em um ambiente virtual. 

Enquanto ele observa e registra um evento, acontecem vários outros concomitantemente e que 

são difíceis de serem captados. 

 
 
A etnografia virtual problematiza o uso da Internet como um meio de 

comunicação e como uma forma de estabelecer comunidades, possibilitando novas formas de 

se fazer etnografia (HINE, 2004). Para a autora (op.cit, p.80), o ciberespaço17 não deve ser 

visto como “un lugar apartado de cualquier conexión com la “vida real” o de la interacción 

cara a cara” 18 , uma vez que não se deve restringir lugares e limites como princípios 

organizadores.  

 
 
Outros princípios da etnografia virtual podem ser destacados por Hine (2004), 

dentre eles, o fato de que na etnografia virtual não se deve abandonar a ideia de etnografia 

                                                
17 Hine (2004) utiliza ciberespaço como sinônimo de Internet. 
18 Tradução: um lugar afastado de qualquer conexão com a vida real ou da interação cara-cara. 



68 
 

 

presencial, e sim examinar como se configuram os limites e as conexões entre “virtual” e 

“real”.  

 
 
Na pesquisa etnográfica virtual, a tecnologia facilita que as relações entre 

pesquisador e participantes se desloquem ou se sustentem através de diferentes divisões 

espaciais e temporais. Para Hine (2004), a formação de interações com informantes através da 

tecnologia é parte do trabalho etnográfico, bem como as interações entre etnógrafo e 

tecnologia. Na visão da autora (op.cit), todas as formas de interação são etnograficamente 

válidas e não apenas aquelas que implicam uma relação face-a-face.  

 
 
O último princípio afirma que a ideia de virtualidade não se limita apenas à 

ausência de corpo físico, mas carrega a conotação do "quase", ou seja, algo que está se 

construindo, ao caráter transitório das construções que se processam no virtual. A ideia do 

“quase” significa compreender fatos que parecem ser compreendidos, uma vez que o campo é 

importante para o entendimento desses fatos (HINE, 2004). 

 
 
Para a autora (op.cit), o ponto de enfoque da etnografia ao compreender uma 

cultura está na adaptabilidade e na possibilidade de questionar pré-concepções iniciais. Ou 

seja, ser capaz de (re) construir conceitos, ideias e valores a partir da vivência com os 

participantes. Para tanto, a imersão do pesquisador se faz necessária não apenas na coleta dos 

dados, mas em todo o processo que permeia a pesquisa etnográfica, presencial ou virtual.  

 
 
Na pesquisa, a caracterização da etnografia virtual se deu nos momentos em que 

os participantes fizeram uso das ferramentas de comunicação disponibilizadas na plataforma 

do curso, tais como: fórum, mensagens e chat. As ferramentas fórum e chat possibilitaram 

uma análise detalhada das relações entre os participantes, uma vez que eles utilizavam 

frequentemente a ferramenta fórum para a realização das atividades e a ferramenta chat 

quando a professora-tutora da disciplina Língua Portuguesa: Frase marcava uma sessão para 

complementar as discussões iniciadas em momentos presenciais e em momentos virtuais. O 

contexto virtual permitiu interpretar os princípios da etnografia presencial, pois na maior parte 

do tempo, os alunos estavam on-line. 
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A seguir, os participantes e o contexto em que a pesquisa se deu. 

 

 

3.3 PARTICIPANTES E O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada com uma turma de Licenciatura em Letras-Português em 

regime semipresencial ofertada pela Universidade Federal do Ceará uma parceria da 

Universidade Aberta do Brasil (UFC/UAB).  

 
 
A Universidade Aberta do Brasil é um projeto construído pelo Ministério da 

Educação, Empresas Estatais e a Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino (ANDIFES), cujo objetivo é a formação de professores para a Educação Básica 

(BRASIL, 2009). Para atingir este objetivo, a UAB realiza “ampla articulação entre 

instituições públicas de ensino superior, estados e municípios brasileiros, para promover, 

através da metodologia da educação à distância, acesso ao ensino superior para camadas da 

população que estão excluídas do processo educacional” (op.cit). 

 
 
O projeto UAB faz parte das atuais políticas públicas desenvolvidas pelo Governo 

Federal para a área de educação, especialmente a de programas voltados para a expansão da 

Educação Superior. O projeto visa à democratização do acesso e o domínio das linguagens de 

informação e comunicação para os educadores, alunos das escolas e o público em geral, 

possibilitando a implementação de políticas de inclusão social e digital a todos aqueles que 

não têm acesso a Educação Presencial. 

 
 
Para ingressar no sistema UAB, é necessário que o candidato preste vestibular. O 

processo seletivo se assemelha ao processo seletivo presencial, sendo a única exigência a 

conclusão do ensino médio.  

 
 
O programa UAB funciona com o apoio de pólos de apoio presencial. Os pólos 

são espaços físicos mantidos por municípios ou governos de estado que oferecem infra-

estrutura física, tecnológica e pedagógica para que os alunos possam acompanhar os cursos 
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oferecidos. Eles são acompanhados por tutores presenciais capacitados pelas instituições 

superiores de ensino, e coordenadores de pólo para dar suporte ao que precisarem. Os pólos 

foram pensados para atender localidades com pouca ou nenhuma oferta de Educação Superior 

(BRASIL, 2005a). 

 
 
Ressalta-se que existem modelos19 pedagógicos adotados em cada instituição de 

Ensino Superior (IES) que trabalha com a modalidade semipresencial. No caso da UAB, 

associam-se momentos presenciais e virtuais. No caso do Instituto UFC Virtual, da 

Universidade Federal do Ceará, o modelo propõe que pelo menos 20% da carga horária do 

curso seja presencial. Esses momentos acontecem mensalmente nos pólos de apoio.  

 
 
Participaram da pesquisa 18 alunos (4 participantes do sexo masculino e 14 

participantes do sexo feminino) regularmente matriculados em uma turma do curso de 

Graduação na área de Ciências Humanas (Letras-Português). Os participantes foram 

acompanhados (presencial e virtualmente) durante duas disciplinas, de modo a identificar 

quais os elementos de uma comunidade e que relações eles estabeleciam para o favorecimento 

de uma comunidade no contexto de um curso a distância.  

 
 
O perfil dos alunos foi levantado informalmente no decorrer das observações 

presenciais. Todos eram oriundos do terceiro semestre e, de acordo com as notas do diário de 

campo e conversas informais, alguns participantes já possuíam experiência docente em várias 

áreas do conhecimento e não apenas na área do curso. Outros alunos já tinham formação 

acadêmica, alguns deles estavam com algum curso de graduação ou pós-graduação em 

andamento, enquanto para outros era a primeira vez que estavam cursando uma graduação. 

Em relação à distância geográfica entre os alunos e o pólo, muitos deles relataram que não 

moravam nem trabalhavam no mesmo município em que ocorriam as aulas, sendo esse um 

dos motivos de chegarem atrasados às aulas.  

 
 
O perfil das professoras-tutoras foi levantado por e-mail após a conclusão das 

observações. Ambas já haviam lecionado disciplinas anteriores para a turma pesquisada. A 

professora-tutora da disciplina Língua Portuguesa: Frase possui título de mestre em 
                                                
19 Moran (2009, on-line) define três tipos, sendo eles: disciplinar, combinação de aulas com atendimento on-line 
e educação on-line.  
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Linguística e experiência no Ensino Médio e Superior. Já atuou como professora substituta do 

curso presencial de Graduação em Letras da UFC e em disciplinas, como: Língua 

Portuguesa: Vocábulo e Língua Portuguesa: Frase no curso semipresencial de Letras da 

UFC/UAB. Na área de Educação à Distância, teve uma experiência como aluna no curso 

“Formação de Tutores em EaD” ofertado pelo Instituto UFC Virtual e a outra experiência está 

relacionada às tutorias das disciplinas mencionadas. Atualmente é aluna do doutorado em 

Linguística da UFC.  

 
 
A professora-tutora da disciplina de Latim II: Língua e Cultura possui título de 

mestre em Literatura Brasileira pela UFC, é especialista em Língua Portuguesa e em 

Literatura Brasileira pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), e é graduada em Letras, 

também pela UECE. Possui experiência no Ensino Médio onde atua há oito anos na rede 

pública de ensino. Já lecionou duas disciplinas pela UFC/UAB, as quais foram: Latim I e II 

no curso de Letras. Na área de Educação à Distância, teve uma experiência como aluna de um 

curso preparatório para atuar na modalidade à distância e a outra experiência está relacionada 

às tutorias das disciplinas mencionadas. 

 
 
Quanto ao espaço físico, o pólo foi a Escola Municipal Economista Rubens Vaz 

da Costa, localizada no bairro Jurema no município de Caucaia - CE. Além da turma 

pesquisada, no pólo havia mais quatro turmas da UFC/UAB em andamento (duas turmas de 

Bacharelado em Administração e duas turmas de Licenciatura em Letras, sendo uma de 

Português e uma de Inglês).  

 
 
As aulas dos cursos acontecem em dias alternados para possibilitar que cada curso 

tenha acesso aos laboratórios e as demais instalações do pólo. No total, são quatro salas 

destinadas a UFC/UAB, sendo uma para coordenação e três laboratórios de informática. Dos 

três laboratórios de informática, dois possuem 40 computadores com sistema 

operacional Linux Educacional e um com 20 computadores e sistema operacional Windows, 

todos conectados à Internet.  

 
 
No que diz respeito aos profissionais de apoio presencial, são três tutores 

presenciais e a coordenadora do pólo.  
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Em relação à primeira disciplina, Língua Portuguesa: Frase, ministrada no 

período de 15/09 a 14/10/2008, os dados corresponderam às anotações no diário de campo, 

entrevistas, um fórum de discussão e três bate-papos, divididos em duas turmas, totalizando 

seis bate-papos. O fórum de discussão analisado foi o que teve o maior número de 

participações (62 no total) e correspondeu ao primeiro fórum com duração de 21 dias (período 

de 15/09 a 05/10/2008).  

 
 
A segunda disciplina foi Latim II: Língua e Cultura, no período de 07/10 a 

04/11/2008. Os dados referentes foram as anotações do diário de campo e um fórum de 

discussão. Não foram feitas entrevistas porque a professora-tutora não disponibilizou os dados 

quantitativos dos alunos. Não houve bate-papos nessa disciplina apesar de ter sido 

previamente agendada uma sessão com os alunos (que seriam divididos em dois grupos), pois 

nos dias marcados o ambiente estava com problemas de conexão. O fórum de discussão 

analisado foi o que teve o maior número de participações (102 no total) e correspondeu ao 

terceiro fórum com duração de 6 dias (período de 18/10 a 23/10/2008). Apesar dos dados 

dessa disciplina serem exíguos, isso não foi prejudicial à pesquisa porque os dados de Língua 

Portuguesa: Frase foram suficientes para a caracterização e análise de processos-chave da 

temática de pesquisa.  

 
 
A concomitância entre uma disciplina e outra foi somente de uma semana. Cada 

disciplina teve carga horária de 64 horas (16 horas presenciais, divididas em 4 encontros, e 48 

horas virtuais). No total, foram 6 encontros com os participantes (3 encontros para cada 

disciplina). Nos últimos encontros presenciais, foi realizada a prova escrita, não sendo 

necessária, portanto, a presença da pesquisadora no campo. 

 
 
Essa turma foi escolhida porque a pesquisadora atuou, no semestre anterior a 

pesquisa, em 2008.1, numa das disciplinas do curso como professora-tutora, o que 

provavelmente ajudou a sua inserção e aceitação para a realização da pesquisa. A escolha das 

disciplinas se deu por serem disciplinas obrigatórias e referentes à área específica do curso, 

por isso a exigência dos alunos estarem regularmente matriculados. 
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Uma parte da pesquisa foi conduzida no ambiente virtual de aprendizagem 

SOLAR (Sistema On Line de Aprendizagem), desenvolvido pelo Instituto UFC Virtual, da 

Universidade Federal do Ceará. O SOLAR possui ferramentas de administração de cursos, 

publicação de conteúdos, interação entre professores e alunos, e avaliação de desempenho. O 

ambiente é apoiado numa filosofia de interação e não de controle, o que se alia ao propósito 

de trabalho dessa pesquisa (www.solar.virtual.ufc.br). 

 
 
O SOLAR disponibiliza ferramentas de comunicação, tais como: fórum de 

discussão, mensagens e chat, através das quais os participantes têm a possibilidade de discutir 

(síncrona e assincronamente) o conteúdo do curso. Para o objetivo dessa pesquisa, foram 

utilizadas duas ferramentas: “fórum” e “chat”, uma vez que as ferramentas possibilitaram 

uma interação maior entre os participantes, havendo discussões e questionamentos, 

viabilizando a colaboração entre os participantes.  

 
 
A ferramenta “mensagens” não foi analisada, pois sua utilização esteve mais 

relacionada à função de informar e não de discutir os temas da disciplina e proporcionar 

interação entre os participantes. As informações diziam respeito às mensagens das 

professoras-tutoras (lembretes de datas acerca da entrega de trabalhos, avisos referentes a 

notas e correção dos trabalhos, datas para a realização dos bate-papos e orientações para a 

realização de atividades) e mensagens enviadas pelos alunos em resposta às mensagens das 

professoras-tutoras, dúvidas referentes ao que estava sendo solicitado e mensagens de falta de 

acesso ao ambiente. Quando as mensagens não eram em resposta a uma solicitação da 

professora-tutora, diziam respeito ao dia do professor e a materiais extras (link) acerca do 

conteúdo abordado.  

 
 
A seguir, as ferramentas “fórum” e “chat” respectivamente: 
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Figura 3.1 – Ferramenta Fórum. 

 
 
 

 
Figura 3.2 – Ferramenta Chat. 
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3.4. RELAÇÃO PESQUISADOR X PARTICIPANTES: UMA VISÃO ETNOGRÁFICA   

 

 

Segundo a etnografia, o pesquisador deve conviver com a realidade pesquisada 

por um longo período, fazer observações intensas, relatar com riqueza de detalhes o que se vê, 

ouve e vivencia (GEERTZ, 1989; BODGAN e BIKLEN, 1994; MOREIRA e CALEFFE, 

2006). Para Geertz (1989, p.15), o etnógrafo observa, registra e analisa, sendo que o ato de 

registrar, deve ser feito descrevendo densamente os fatos ocorridos, uma vez que a descrição 

etnográfica é interpretativa, e essa interpretação “é o fluxo do discurso social e a interpretação 

envolvida consiste em tentar salvar o dito num tal discurso da sua possibilidade de extinguir-

se e fixá-lo em formas pesquisáveis”.  

 
 
Corsaro (2005) enfatiza que a etnografia pressupõe “tornar-se nativo”, exigindo 

que o pesquisador entre no campo e seja aceito pelos participantes.  

 
 
A entrada no campo não foi difícil, uma vez que a pesquisadora já tinha uma 

vivência com os participantes. O tempo de convívio foi de dois meses: um mês para cada 

disciplina. 

 
 
No primeiro encontro, a receptividade dos alunos à pesquisadora foi satisfatória, 

tendo sido cumprimentada por todos e estabelecido diálogo em todos os momentos, desde a 

apresentação da pesquisa até a saída do campo. Os alunos se disponibilizaram a ajudar no que 

fosse possível para que os objetivos da pesquisa fossem alcançados.  

 
 
Nos demais encontros, a receptividade aumentou, uma vez que os alunos faziam 

comentários em tom de brincadeira, conversavam sobre suas dificuldades e preocupações com 

o curso, pediam ajuda na realização de atividades e relatavam suas impressões sobre a 

disciplina que ela havia ministrado. Bogdan e Biklen (1994, p.113) enfatizam que “à medida 

que o investigador vai passando mais tempo com os sujeitos, a relação torna-se menos 

formal”. Para Geertz (1989), o estabelecimento de uma boa relação requer se fazer parte do 

mundo dos pesquisados, estar disposto a aprender, interessar-se pelo modo como eles vivem e 

não apenas fazer uma pequena parada ao passar.  
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A seguir, dois exemplos da relação da pesquisadora com os pesquisados: 

 
 

Evento 1 (Diário de campo. Disciplina: Língua Portuguesa-Frase, 16/09/2008).  
Bianca 20  e Alicia estavam conversando no intervalo sobre a disciplina de 
Informática Educativa e Paula (a pesquisadora) estava presente. Bianca fala para 
Alicia: “Eu adorei essa professora aí (se referindo a Paula), porque ela dá (pausa), ó 
tanto mensagem como dá informação, coisa né que às vezes a gente se sente sozinha 
ali sem ninguém mandar mensagem”. 

 
 
Outro exemplo da relação da pesquisadora com os participantes pode ser 

exemplificado pelo diálogo a seguir, ainda no intervalo do primeiro encontro presencial. Duas 

alunas, Alicia pertencente à turma e Ana, aluna do primeiro semestre, conversavam:  

 
 

Evento 2 (Diário de campo. Disciplina: Língua Portuguesa-Frase, 15/09/2008). 
Alicia: Essa é a professora de informática (apontando para Paula). 
Ana: Pensei que fosse aluna, tão envolvida. 
Paula Patrícia: Eu voltei ao pólo devido à realização da minha pesquisa de mestrado 
e estou fazendo a pesquisa com eles (referindo-me aos meus ex-alunos).  

 
 
A relação pesquisador-pesquisados não ficou evidente apenas nos momentos 

presenciais, mas no ambiente virtual em dois momentos: nas sessões de bate-papo, quando os 

alunos cumprimentavam-na no início e ao final da sessão; e no Dia do Professor, quando 

alguns alunos enviaram (pela ferramenta Mensagens) um texto felicitando-a por esse dia.  

 
 
Em um dos encontros presenciais, a professora-tutora relatou para a pesquisadora 

que os alunos haviam sentido sua falta em um dos bate-papos, o que demonstrou que eles 

haviam notado sua ausência, uma vez que fora a única vez que a pesquisadora não pôde estar 

presente nas sessões de bate-papo.  

 
 
Houve também boa receptividade de Léia, a professora-tutora da primeira 

disciplina. Ela deixou a pesquisadora bem à vontade e fez algumas perguntas a ela no 

primeiro encontro. As perguntas eram referentes ao ambiente virtual, pois nesse período o 

SOLAR estava passando por uma transição de endereço e ocasionou certa dificuldade entre os 

                                                
20 A identidade dos participantes foi preservada. Portanto, os nomes que aparecem nesse trabalho são fictícios, 
exceto o da pesquisadora, que se chama Paula Patrícia. 
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alunos. Como Léia sabia da experiência da pesquisadora acerca das questões técnicas, pediu 

que explicasse para a turma o procedimento do novo ambiente.  

 
 
Percebeu-se também certa preocupação de Léia em relação à participação dos 

alunos no ambiente virtual, pois havia um cuidado de sua parte em demonstrar para a 

pesquisadora que os alunos podiam sempre fazer mais. No final da aula, Léia disse aos 

alunos:  

 
 

Evento 3 (Diário de campo. Disciplina: Língua Portuguesa-Frase, 15/09/2008). 
“Cuidado com a interação, a participação. Tô de olho. Vamos ser motivos de 
orgulho, excelentes comentários (e apontou para a pesquisadora)”. 

 
 
Apesar de Léia não ser participante direta da pesquisa, a relação estabelecida com 

a pesquisadora foi de confiança e amizade, uma vez que sua disponibilidade em ajudar foi 

fundamental para que ela se sentisse a vontade com os participantes e pudesse se aproximar 

da realidade e fazer parte da vivência deles no período que a pesquisa estava sendo realizada. 

O contato com Léia não se deu apenas no período da disciplina, mas todas as vezes que a 

pesquisadora a procurou, mostrando-se disponível em ajudar fosse numa informação que 

faltava ou uma dúvida em relação aos dados coletados.  

 
 
Em relação à Perla, segunda professora-tutora, não houve a mesma aproximação, 

uma vez que ela se ateve a responder o mínimo solicitado.  Finalizada a disciplina, a 

pesquisadora entrou em contato com Perla, mas não obteve êxito. O contato era para solicitar 

novamente os dados quantitativos dos alunos referentes ao ambiente virtual, pois a partir 

desses dados seriam escolhidos os alunos que seriam entrevistados em sua disciplina. Mesmo 

com a indisponibilidade de Perla, a pesquisa foi realizada com os dados que estavam 

disponíveis, ou seja, as anotações do diário de campo e o fórum de discussão com o maior 

número de participações.  

  
 
Pelos exemplos, verifica-se que as ações da pesquisadora foram percebidas pelos 

participantes, uma vez que na etnografia a presença do pesquisador não se passa despercebida 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994).  
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A seguir, os procedimentos utilizados na coleta de dados.  

 

 

3.5. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA COLETA DE DADOS 

 

 

Para a realização da pesquisa, os alunos foram acompanhados em diversos 

momentos: no ambiente virtual de aprendizagem SOLAR; nos encontros presenciais das 

disciplinas e em outros momentos em que se reuniram no pólo, tais como: antes de iniciar a 

aula, no horário do intervalo, ao final da aula e após a aula, quando os alunos iam embora.  

 
 
Além das observações no ambiente virtual, fez-se necessário uma observação 

presencial, durante os encontros presenciais no pólo. Para tanto, o espaço presencial também 

foi fundamental, uma vez que os dois universos pesquisados (presencial e virtual) foram 

complementares para a coleta, análise e interpretação dos dados coletados.  

 
 
As observações presenciais (APÊNDICE A) e virtuais (APÊNDICE B) 

aconteceram durante o período de duas disciplinas consecutivas, as quais já foram 

mencionadas. Durante esse período, a pesquisadora registrou suas observações em um diário 

de campo. Quando possível foram feitos fotografias, vídeos e o registro em áudio das 

conversas dos participantes, tanto em momentos na sala de aula no pólo como em momentos 

extra-sala.  

 
 
A técnica da observação se realizou através do contato direto da pesquisadora com 

o fenômeno a ser observado, levando-a a obter informações sobre a realidade dos 

participantes em seus próprios contextos. Isso foi importante porque alguns registros não 

foram possíveis de serem documentados apenas com a “observação” no ambiente virtual, 

como: gestos, olhares e piscadelas dos alunos, por exemplo. 

 
 
Para Vianna (2007, p.11), as técnicas de observação em pesquisa devem se apoiar 

“em fundamentos teóricos consistentes relacionados à natureza dos fatos ou comportamentos 

a serem observados”. Para tanto, foi preciso que a pesquisadora tivesse um olhar atento ao 
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que estava sendo observado, que soubesse identificar e descrever os diversos tipos de 

acontecimentos e interações que ocorreram entre os indivíduos. E que houvesse concentração 

nas ações dos participantes, possuindo a sensibilidade de perceber o não percebido, não 

cabendo apenas a função de um simples olhar. 

 
 
As observações realizadas foram abertas e estruturadas (VIANA, 2007). Abertas 

porque a pesquisadora esteve aberta a novos fatos que pudessem ocorrer no campo. E 

estruturadas porque a pesquisadora soube e traçou a priori o que seria observado e que 

aspectos seriam mais significativos para atingir os objetivos traçados (op.cit). 

 
 
No primeiro dia de cada disciplina, foi entregue uma declaração às professoras-

tutoras e aos professores-conteudistas 21  solicitando a autorização para a realização da 

pesquisa. A princípio, as observações consistiram numa visão geral do local, dos participantes 

e das pessoas que ali trabalhavam, pois qualquer informação que fosse coletada seria válida. 

Aos poucos, foram observadas questões específicas que estavam relacionadas ao objetivo da 

pesquisa. Segundo as orientações de Bogdan e Biklen (1994), a entrada no campo de qualquer 

pesquisa necessita de uma autorização por parte de pessoas que estejam numa instância 

superior, caso contrário a investigação terá caráter dissimulado. Os autores (op.cit) abordam 

que nos primeiros dias de trabalho não se deve fazer perguntas demais, até mesmo porque 

muitas coisas surgirão no decorrer da pesquisa.   

 
 
Na presencialidade, observou-se a afinidade entre os participantes, os laços de 

amizade, as trocas comunicacionais, a frequência e a participação dos alunos nos encontros 

presenciais. Ações de amizade e afinidade entre os participantes foram observadas através do 

registro de expressões faciais, linguagem corporal e tonalidade de voz, por exemplo. 

 
 
No ambiente virtual foram observadas as mensagens dos alunos em dois fóruns de 

discussão (um fórum em cada disciplina), selecionado dentre aqueles que possuíram o maior 

número de mensagens, ou seja, os fóruns em que houve o maior número de participações. As 

                                                
21  Aquele que elabora o material do curso, tais como: o conteúdo programático, as atividades, a avaliação 
presencial escrita bem como as aulas que serão disponibilizadas no SOLAR. O professor-conteudista pode ou 
não ter a participação do professor-tutor na elaboração dos materiais. Este, por sua vez, é o responsável por 
ministrar a disciplina. Algumas vezes o professor-conteudista é o próprio professor-tutor da disciplina.  
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mensagens dos fóruns foram analisadas no sentido de verificar se incitaram ou não novas 

interações entre os participantes.   

 
 
Nas mensagens dos fóruns, foram observados os elementos que favoreceram o 

surgimento de uma comunidade (BOTTOMORE, 1971; FICHTER, 1973; NISBET, 1977; 

WEBER, 1987; LEMOS, 2004; LAKATOS e MARCONI, 2006; SIMMEL, 2006 e BRYM et 

al, 2006), os quais foram:  

 
 

� Status - se algum aluno teve uma participação maior que outros alunos, 

levando-o a uma posição de destaque; 

� Normas - se havia a presença de normas; 

� Papéis desempenhados pelos participantes; 

� Informalidade - uso de nomes abreviados, no diminutivo e apelidos; 

onomatopeias22 e emoticons; pontuação expressiva e letras maiúsculas;  

� Amizade - solidariedade, afinidade e saudações (no início ou no final das 

mensagens alguma palavra que demonstrasse esses sentimentos); 

� Mensagens de estímulo (incentivo) às interações - se os comentários dos alunos 

e do professor-tutor motivaram diretamente os alunos a questionarem uns aos outros; 

mensagens de agradecimento aos colegas;  

� Debates - se havia interações entre os alunos e se eles tinham iniciativa de 

começar as discussões. 

 
 

Posteriormente, esses elementos nortearam a análise dos dados.  

 
 
O segundo procedimento utilizado na coleta foi a entrevista. Foram entrevistas 

padronizadas do tipo semi-estruturadas (MOREIRA e CALEFFE, 2006). Nas entrevistas 

semi-estruturadas,   

 
 

Geralmente se parte de um protocolo que inclui os temas a serem discutidos na 
entrevista, mas eles não são introduzidos da mesma maneira, na mesma ordem, nem 
se espera que os entrevistados sejam limitados nas suas respostas e nem que 

                                                
22 “Recurso utilizado para representar um som qualquer (um grito, para dar ênfase em determinada sílaba, por 
exemplo). As onomatopéias nomeiam “a capacidade dos usuários de uma língua de formar uma palavra que 
reproduza sons e ruídos variados” (SANTOS, 2005, p.167) 
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respondam a tudo da mesma maneira. O entrevistador é livre para deixar os 
entrevistados desenvolverem as questões da maneira que eles quiserem (MOREIRA 
e CALEFFE, 2006, p.169). 

 
 
Nesse tipo de entrevista se permite certa liberdade com o entrevistado, 

oportunizando esclarecer qualquer tipo de resposta que seja necessária. Segundo Moreira e 

Caleffe (2006), uma das vantagens da entrevista semi-estruturada é poder voltar ao campo e 

dirimir as dúvidas que surgiram na fase de análise dos dados. 

 
 
As entrevistas (APÊNDICE C) foram realizadas com dois alunos da disciplina de 

Língua Portuguesa: Frase. A professora-tutora da referida disciplina forneceu os dados 

quantitativos da turma para a escolha dos alunos entrevistados. A partir desses dados, foi 

escolhido o aluno mais participativo e um menos participativo nos fóruns de discussão. Essa 

escolha possibilitou uma comparação entre os dados coletados, de forma que a pesquisadora 

analisasse as respostas e as categorizasse de acordo com a participação do aluno no ambiente 

virtual.  

 
 
Conforme referenciado no tópico 3.3 “participantes e contexto da pesquisa”, não 

houve entrevistas na disciplina de Latim II: Língua e Cultura porque a professora-tutora não 

forneceu os dados quantitativos dos alunos. 

 
 
No início da entrevista, os alunos foram informados do objetivo dessa técnica de 

pesquisa e foram assegurados de sua identidade. As primeiras perguntas tiveram como 

finalidade “quebrar o gelo” entre entrevistador e entrevistado e diminuir a ansiedade inicial da 

conversa. Em seguida, foram perguntas relacionadas ao objetivo da pesquisa. Os alunos 

relataram livremente sobre seus pontos de vista, sendo que algumas respostas foram pedidas 

para serem melhor explicadas, pois não estavam totalmente claras para a pesquisadora. O 

intuito não foi o de desafiar e modificar os pontos de vista dos entrevistados e sim 

compreender as diferentes opiniões e dirimir as possíveis dúvidas.  

 
 
A partir das orientações de Bogdan e Biklen (1994), o pesquisador informa ao 

entrevistado o objetivo da entrevista e garante-lhe o anonimato do que será tratado. Para os 

autores (op.cit), as boas entrevistas se caracterizam pelo fato do pesquisador deixar os 
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participantes à vontade para falar livremente sobre suas opiniões, pedindo-lhes para ilustrar 

com exemplos ou serem mais específicos nos aspectos que não ficaram claros. 

 
 
Na próxima seção, são apresentados os procedimentos utilizados na análise dos 

dados. 

 

 

3.6. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

À medida que os dados iam sendo coletados, foram digitados e lidos. Em seguida, 

foram destacadas palavras, expressões ou frases que se mostraram relevantes ao objetivo de 

pesquisa. Foram feitas algumas observações iniciais acerca do que havia sido coletado e, 

posteriormente, criaram-se códigos com a finalidade de agrupar os dados do contexto e dos 

participantes. A cada visita no campo, foi feita uma análise inicial dos dados, procurando 

encontrar regularidades nos eventos ocorridos. Para Moreira e Caleffe (2006), os processos de 

coleta e análise dos dados devem acontecer de maneira simultânea, pois é um erro vê-los 

como atividades separadas. 

 
 
Os códigos de contexto (BOGDAN e BIKLEN, 1994) referem-se à situação, 

tópicos ou temas que podem ser classificados. Na pesquisa, esses códigos se relacionam com 

a opinião dos alunos sobre a dinâmica do curso e dos professores, por exemplo. Para os 

autores (op.cit), a leitura dos dados permite ao pesquisador elencar frases, palavras, padrões 

de comportamento e acontecimentos que o levam a categorias de codificação, que permitem 

percorrer os dados à procura de regularidades e padrões, bem como de tópicos presentes nos 

dados.  

 
 
Após todos os dados coletados, as observações e análises iniciais foram 

submetidas a uma nova análise. Na fase de (re) análise, os dados foram categorizados em três 

etapas (MINAYO, 1999): ordenação, classificação e análise propriamente dita do material. 
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Na etapa de ordenação, fez-se um mapeamento de todos os dados coletados, 

implicando uma ordenação lógica, levando-se em consideração sua importância e evidência 

em função dos objetivos da pesquisa. “Informações presentes ao acaso não permitem a 

formação de um raciocínio lógico de interpretação” (PÁDUA, 1997, p.75). Nessa fase, três 

pontos foram levados em consideração: pertinência, relevância e autenticidade.  

 
 
Para Pádua (1997), no primeiro ponto, deve-se verificar se a informação 

registrada pertence à área pesquisada e é essencial à pesquisa. No segundo ponto, mesmo que 

a informação pertença à área pesquisada, pode não ser relevante para a pesquisa. O recorte da 

informação vai depender do conhecimento e envolvimento do pesquisador com seu objeto de 

estudo. No terceiro ponto, o pesquisador pode se deparar com citações não documentadas, 

quando vários autores e obras são consultados sobre algum assunto. Logo, deve-se localizar e 

documentar a informação original para que se possa incorporá-la à pesquisa. Nessa fase, 

foram encontrados dados que não estavam relacionados diretamente ao objetivo da pesquisa, 

mas que foram coletados para se ter uma visão mais ampla do objeto. Bogdan e Biklen (1994) 

sugerem que se recolham os dados de uma forma mais ampla para se obter uma compreensão 

mais detalhada do contexto, dos participantes e dos temas de interesse, pois quanto mais 

dados se obter sobre um tópico, contexto ou grupo de pessoas, mais fácil será pensar 

aprofundadamente sobre eles. 

 
 
Na classificação dos dados (MINAYO, 1999), o pesquisador agrupa as 

informações, ideias ou expressões em categorias específicas. As categorias foram 

estabelecidas a partir da análise dos dados.  

 
 
Na análise propriamente dita do material, procedeu-se a codificação/interpretação 

dos dados. Articularam-se os dados coletados com o referencial teórico, respondendo à 

questão da pesquisa com base nos objetivos delineados no início do estudo. Surgiram algumas 

dúvidas referentes à análise das entrevistas, pois algumas passagens das transcrições ficaram 

inaudíveis. Após a transcrição completa das entrevistas e uma leitura exaustiva dos relatos, a 

pesquisadora entrou em contato com um dos entrevistados pelo MSN e Orkut e o outro, 

apenas pelo Orkut para sanar as dúvidas. Para Moreira e Caleffe (2006), uma das formas de 

validar os dados é voltar aos entrevistados com as transcrições completas ou com o resumo 

dos principais temas e categorias emergentes possibilitando uma reanálise do material.  
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No que se referem às mensagens dos dois fóruns de discussão, todas foram 

analisadas tanto de aluno para aluno, quanto de professor-tutor para aluno. Mesmo que o alvo 

da pesquisa fossem os alunos, as ações do professor-tutor foram analisadas quando estavam 

diretamente relacionadas às ações dos alunos.  

 
 
Foram analisados também os tipos de interação entre os alunos e entre alunos e 

professor-tutor no ambiente virtual de aprendizagem (interações um-a-um; um-para-todos; 

todos-para-todos). 

 
 
A partir da observação dos eventos (diário de campo, entrevistas, bate-papos e 

fóruns), elencaram-se as categorias de análise, com o intuito de construir diálogos e 

estabelecer relações entre os eventos e o referencial teórico, permitindo lidar com o campo 

complexo das trocas simbólicas e das interações. Para cada um dos tipos de dados, foram 

construídas categorias que indicassem a presença ou ausência de elementos que 

caracterizassem uma comunidade (BOTTOMORE, 1971; FICHTER, 1973; NISBET, 1977; 

WEBER, 1987; LEMOS, 2004; LAKATOS e MARCONI, 2006; SIMMEL, 2006 e BRYM et 

al, 2006). Em seguida, as categorias propostas foram agrupadas em categorias maiores. Nessa 

etapa, foi feita a triangulação dos dados (MOREIRA e CALEFFE, 2006), na qual se 

estabeleceram as relações existentes entre os dados, verificando os pontos de convergência, 

divergência e regularidades (op.cit). Isso permitiu a construção de um novo mapa conceitual 

do tipo fluxograma, cuja finalidade foi comparar os elementos de uma CVA já abordados no 

referencial teórico com os elementos encontrados a partir dos dados da pesquisa. Por fim, 

buscou-se investigar a possibilidade de ocorrência de novos elementos ainda não propostos na 

literatura específica. 

 
 
No próximo capítulo, os resultados e discussão dos dados. 
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4.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

De acordo com os dados encontrados no campo, definiram-se cinco (5) categorias 

de análise para as comunidades de aprendizagem em contextos à distância. Os resultados 

serão apresentados a partir das seguintes categorias: Status, Papéis, Normas, Interação Social 

e TIC. As categorias não são excludentes entre si, o que corrobora com a ideia de analisar os 

dados sob diversos pontos de vista a partir do diálogo entre o referencial teórico, as 

informações levantadas e a percepção da pesquisadora. 

 
 
Algumas categorias estão divididas em subcategorias e serão apresentadas em 

formas de eventos, tabelas e figura. Os eventos podem ser referentes às anotações do diário de 

campo, às transcrições das entrevistas, mensagens dos fóruns ou dos bate-papos. As tabelas 

são apresentadas ao final das categorias para demonstrar a frequência das categorias e/ou 

subcategorias. O objetivo das tabelas foi mostrar que houve a presença de cada elemento de 

uma CVA em vários tipos de dados, tanto no ambiente presencial quanto no ambiente virtual. 

Ao final do capítulo, apresenta-se um novo mapa conceitual como a síntese das categorias e 

subcategorias abordadas ao longo deste capítulo. 

 
 
A seguir, apresenta-se a primeira categoria, a qual se refere aos Status dos 

indivíduos e suas ramificações no processo de formação de uma comunidade virtual de 

aprendizagem.  

 

 

4.1 STATUS   

 

 

De acordo com Giddens (2005), Lakatos e Marconi (2006) e Brym et al (2006), os 

status referem-se a posições reconhecidas que os indivíduos ocupam num sistema de 

interações e foi classificado em adquirido, atribuído e principal.  
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Na comunidade analisada, existe o status atribuído de professor e de aluno, sendo 

que o professor-tutor foi designado para assumir essa função e os alunos participaram de um 

processo seletivo para assumir essa posição. Quanto ao status adquirido 23  do aluno, 

apareceram dois exemplos: o mais descontraído e o mais participativo. O mais descontraído 

foi aquele aluno que fazia comentários engraçados, contava uma piada tornando o clima 

animado e alegre. O mais participativo foi aquele aluno que participou com maior frequência 

das discussões. O status principal foi aquele que forneceu aos participantes maior prestígio na 

relação social, ou seja, o de professora no caso das professoras-tutoras 24 , e o de mais 

descontraído e mais participativo no caso dos alunos, conforme mostraram os dados.  

 
 
Em conformidade com a descrição do status adquirido, verificou-se que em 

diversos momentos alguns alunos se destacavam dos demais por expor suas ideias, por tirar 

brincadeiras, por contar uma piada, por iniciar uma conversa, fosse durante a aula presencial, 

nos intervalos ou no ambiente virtual, o que chamava a atenção dos colegas. A seguir um 

exemplo do status adquirido: 

 
 

Evento 4 (Diário de campo. Disciplina: Língua Portuguesa-Frase, 15/09/2008  
Lucas, que parecia ser o aluno mais extrovertido, respondeu a professora-tutora, em 
forma de brincadeira: “é mais fácil falar com o Lula25 do que com o Pedro”, o que 
foi motivo de riso e quebra de seriedade por toda a turma.  

 
 
Pelo trecho, a colocação de Lucas descontraiu a turma, pois no momento em que 

estavam reunidos presencialmente se discutiam algumas falhas administrativas e técnicas do 

curso, e uma das falhas administrativas era a indisponibilidade de Pedro, que na época da 

pesquisa era o secretário dos cursos semipresenciais da UAB. Mesmo que o clima estivesse 

tenso, havia sempre uma brincadeira, por parte de Lucas, que empolgava a turma e fazia com 

que a mesma permanecesse animada. Nos momentos presenciais, percebeu-se que o aluno 

chamava a atenção não para impressionar a turma, mas sua espontaneidade era algo natural e 

perceptível, o que pode ser considerado como decorrente de suas habilidades e capacidades, 

dentre elas a de falar em público e se expressar com naturalidade.  

                                                
23 Não foi investigado o status adquirido das professoras-tutoras, uma vez que o foco da pesquisa se centrou nos 
alunos.  
24 Embora não se tenha investigado o status adquirido das professoras-tutoras, pressupõe-se que o maior status (o 
que lhe confere mais prestígio) que elas possuem na turma seja o de professora-tutora, uma vez que são elas que 
atribuem ou modificam notas, podem aprovar ou reprovar, por exemplo, sendo as únicas a possuírem 
determinadas funções no curso. 
25 Lucas se referia ao Presidente da República. 
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Em outros eventos como: nas observações presenciais, no fórum de discussão e 

nos bate-papos, houve a ocorrência de status adquirido, conforme mostra a tabela seguir: 

 
 

Tabela 4.1 – Frequência da Categoria - Status 

 

 
 
A tabela 4.1 mostra a frequência de dois alunos que tiveram status adquirido. No 

ambiente presencial, Lucas se destacou por ser o mais descontraído, empolgar a turma, fazer 

gracejos, chamar a atenção por suas piadas e pela forma extrovertida de ser com todos, o que 

não aconteceu com tanta frequência no ambiente virtual. Em relação ao status de mais 

participativo, Bianca foi a que mais se destacou. No ambiente presencial, a aluna se destacou 

por participar assiduamente das discussões, perguntando o que não sabia às professoras-

tutoras e aos colegas e, algumas vezes, por ter tido a iniciativa de relatar alguns 

acontecimentos, o que foi explicado em detalhes no papel do aluno. No primeiro fórum, 

Bianca enviou oito mensagens e, no segundo fórum, doze. Eram mensagens de resposta ao 

que pedia o fórum e respostas de interação às respostas dos colegas, o que suscitou debates e 

questionamentos com a turma. A frequência que mais se destaca é no bate-papo, uma vez que 

Bianca participou de 3 bate-papos que houve na disciplina. Sua participação foi frequente, 

pois ao iniciar o bate-papo, Bianca conversava e cumprimentava a todos, conversava sobre as 

demais atividades com os colegas, puxava assunto com as professoras-tutoras sobre as 

correções das atividades de portfólio e sempre que um aluno chegava atrasado, ela o 

cumprimentava. Ou seja, sua participação não foi apenas referente ao conteúdo, mas tinha 

espontaneidade em suas ações.  

 
 
Para Lakatos e Marconi (2006), à medida que a sociedade se torna mais complexa 

é possível alterar ou ampliar o status adquirido do indivíduo, pois aparecem novas posições 

que devem ser preenchidas pela habilidade e capacidade do ser humano em suas realizações. 

Se a sociedade permanece estável e sem mudanças, o indivíduo pode permanecer com um 

único status atribuído, o que não lhe dá maiores possibilidades de destaque em uma relação 

social. 

Status Adquirido Diário de Campo Entrevistas Fóruns Bate-papos 
Descontraído 18 0 0 3 
Participativo 21 0 20 166 
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Ressalta-se ainda que os status adquiridos que apareceram na pesquisa foram 

status específicos da comunidade analisada. Portanto, não são status que vão aparecer 

obrigatoriamente em toda comunidade virtual de aprendizagem formal. Podem aparecer 

outros exemplos, como: o status de aluno mais carinhoso, de aluno mais chato, de aluno mais 

inteligente, dentre outros. 

 
 
A seguir, a segunda categoria de uma comunidade virtual de aprendizagem.  

 

 

4.2 PAPÉIS 

 

  

Segundo Brym et al (2006), os papéis foram definidos como os diferentes 

comportamentos que o indivíduo pode desempenhar em situações específicas.  

 
 
Na pesquisa, os papéis esperados num ambiente de aprendizagem, que também 

foram chamados de papéis tradicionais ou pré-determinados, foram os papéis do aluno e os do 

professor-tutor. Tanto o aluno (PALLOFF e PRATT, 2002, 2004 e GONÇALVES, 2006) 

quanto o professor-tutor (NISKIER, 1999; KENSKI, 2003) desempenharam papéis diversos, 

conforme explicitado no referencial teórico.  

 
 
No entanto, apareceram papéis que não eram esperados, mas que surgiram em 

alguns momentos, os quais serão explicitados a seguir. 

 
 
A seguir, são apresentados os papéis do aluno. 
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4.2.1 Papéis do Aluno 

 

 

4.2.1.1 Papéis esperados 

 

 

Nas interações presenciais e virtuais, o papel do aluno apareceu de diversas 

formas, dentre eles o de questionar os colegas e o professor-tutor, levantando perguntas acerca 

do que estava sendo discutido, e o de explicar para os colegas o conteúdo do curso, 

colaborando com o pensamento dos demais. Outros papéis que apareceram foram o de 

perguntar para esclarecer dúvidas e o de relatar acontecimentos.  

 
 
O papel do aluno, no que concerne a relatar acontecimentos, está relacionado à 

avaliação. Em diversos momentos presenciais, o aluno avaliou pontos positivos e negativos 

das ações dos colegas, das professoras-tutoras e das disciplinas vigentes e anteriores, o que 

contribuiu para melhorar o andamento da disciplina que estava em curso. Os relatos também 

serviram para que as professoras-tutoras tivessem feedback dos alunos a fim de não repetir 

ações de outros professores-tutores no que concerne à dinâmica das aulas. 

 
 
O exemplo abaixo demonstra o papel de relatar acontecimentos, pois os alunos 

argumentaram que a linguagem entre alunos era mais fácil de se entender e que haveria mais 

interação entre eles do que propriamente com ela (a professora-tutora). Esse relato foi feito 

porque os alunos acharam os textos muito complexos e que, devido a esse fato, a professora-

tutora poderia ajudá-los de uma forma diferente, como é mostrado a seguir:  

 
 

Evento 5 (Diário de campo. Disciplina: Língua Portuguesa-Frase, 15/09/2008):  
Nas explicações da professora-tutora, uma aluna relatou que uma forma dela 
ajudar os alunos no bate-papo seria perguntar de forma mais fácil, pois “os 
alunos vão entender e discutir melhor, é claro”. 

 
 
Conforme o evento 5, os alunos estavam com dificuldades em entender as 

perguntas da professora-tutora, por isso a interação entre os alunos estava sendo maior do que 

propriamente com ela porque cada um entendia a linguagem do outro, ou seja, os alunos 

consideravam os colegas como colaboradores nas discussões. Conforme Masetto (2000, 
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p.141), os alunos devem “enxergar seus colegas como colaboradores”, o que seria uma 

mudança fundamental de mentalidade no processo de aprendizagem, conferindo-lhes um 

sentido de co-responsabilidade nas trocas comunicativas. Os alunos devem ser capazes de 

assumir responsabilidades, as consequências de seus atos e ter consciência do seu papel.  

 
 
No ambiente virtual, o papel do aluno aparece de outras formas, como o de 

explicar aos colegas o conteúdo que estava sendo discutido, bem como perguntar dúvidas e 

questionar os colegas acerca das colocações expostas.  

 
 
Em diversos momentos, os papéis do aluno ficaram evidenciados, como mostra a 

tabela 4.2: 

 
 

Tabela 4.2 – Frequência da Subcategoria - Papéis do Aluno (Papéis esperados) 

Papel do Aluno Diário de Campo Entrevistas Fóruns Bate-papos 
Explicar  7 0 26 33 

Questionar 7 0 9 8 
Perguntar (tirar dúvidas) 10 0 12 81 
Relatar acontecimentos 11 5 1 7 

 
 
As frequências mais acentuadas dizem respeito aos fóruns e bate-papos, uma vez 

que o segundo fórum era um fórum tira-dúvidas e a regra do fórum era que os alunos se 

ajudassem entre si, o que fez com que cada aluno perguntasse ao colega e explicasse o que 

sabia à turma, compartilhando seus conhecimentos com os demais. No papel de questionar, os 

alunos instigavam os demais com as respostas dadas, pois havia discordâncias entre eles e 

levantamento de outras questões, as quais não eram somente para tirar dúvidas, mas fazer com 

que o colega repensasse sua resposta.  

 
 
Em relação a relatar acontecimentos, observa-se que na ferramenta fórum a 

frequência foi muito baixa, uma vez que os alunos não tinham um fórum específico para fazer 

a avaliação da disciplina e a auto-avaliação, o que pode ter dificultado o desenvolvimento 

desse papel na ferramenta explicitada. 

 
 
A seguir, os papéis não-esperados que o aluno desempenhou.  

 



91 
 

 

4.2.1.2 Papéis não-esperados 

 

 

Dois papéis apareceram e que não estão necessariamente nas funções 

desempenhadas pelos alunos, que foram o de incentivar e o de líder. O papel de incentivar 

comumente é um papel atribuído ao professor, uma vez que sua função é de encorajar 

(ALONSO e ALEGRETTI, 2003) os alunos em cursos on-line. Em relação à liderança, esse 

papel pode ou não ser desempenhado pelo aluno (MIRANDA e OSÓRIO, 2008), uma vez que 

os autores (op.cit) se referem aos participantes e não a alguém em específico, conforme 

referenciado no aporte teórico. 

 
 
Em alguns momentos, havia alunos que assumiam a liderança, fosse num 

lembrete de boas vindas ao iniciar a disciplina ou um lembrete para a entrega de uma tarefa. A 

liderança foi vista também na mobilização da formação de grupos para realizar uma atividade, 

ou em alguma iniciativa que incluísse a turma como um todo. 

 
 
No ambiente presencial, em relação ao papel de líder, verifica-se que aparece de 

diversas formas. Uma delas, quando uma aluna, espontaneamente, passou uma folha para os 

colegas que desejavam a xerox de um material, assim ela xerocopiava para tais alunos. No 

ambiente virtual, essa mesma aluna, Bianca, enviou uma mensagem a todos desejando boas-

vindas, pois os alunos tiveram dois meses de recesso e estavam retornando às aulas. A 

mensagem demonstrou que a aluna tinha o papel de líder e indiretamente ela deixava claro 

esse papel, conforme o exemplo a seguir: 

 
 

 “Evento 6 (Diário de campo. Disciplina: Língua Portuguesa-Frase, 16/09/2008): 
Bianca pergunta para a turma: “vocês viram a mensagem que eu enviei para 
vocês”?”  

 
 
Conforme anotações do diário de campo, um colega de sala, Lucas, já havia 

relatado que comumente Bianca agia dessa forma, não sendo a primeira vez que a colega 

tivera tal atitude, fosse no início ou no decorrer de uma disciplina. Lucas falou também que 

Bianca “ficava no clímax porque não se aguentava e tinha que mandar mensagens para 

todos”, conforme suas palavras no encontro presencial.   
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Para Miranda e Osório (2008, p.2), a liderança é a capacidade que um indivíduo 

tem de orientar os demais membros de uma organização ou comunidade no percurso 

desejado, a fim de atingir um objetivo, mantendo o espaço aberto para debates e reflexões, 

permitindo manter vivo “os espaços de comunicação, facilitar o acesso aos conteúdos, 

dinamizar o diálogo entre os participantes, ajudando a partilhar as suas próprias experiências e 

a construir novos conhecimentos”.  

 
 
A tabela 4.3 apresenta a frequência dos papéis não-esperados: 

 
 

Tabela 4.3 – Frequência da Subcategoria - Papéis do Aluno (não-esperados) 

Papel do Aluno Diário de Campo Entrevistas Fóruns Bate-papos 
Líder 6 2 0 4 

Incentivar 3 1 8 6 
 
 
De acordo com a tabela, os dados só não mostram a ocorrência do líder no fórum, 

uma vez que, nessa ferramenta, os alunos esperavam os colegas postar alguma mensagem 

para iniciar a discussão e gerar outras, o que não aconteceu nos demais tipos de dados. 

 
 
A seguir, são apresentados os papéis do professor-tutor. 

 

 

4.2.2 Papéis do Professor-Tutor 

 

 

4.2.2.1 Papéis esperados 

 

 

Em consonância com o pensamento de Niskier (1999), percebe-se que o 

professor-tutor assumiu vários papéis ao mesmo tempo, dentre eles: o de explicar o conteúdo, 

o que envolvia tirar dúvidas; incentivar; revisar o conteúdo; solicitar a participação dos 

alunos, bem como pedir para citar as referências das respostas, uma ajuda no decorrer da aula 

etc.; perguntar e questionar sem fornecer, a priori, a resposta correta. Outros papéis foram o 

de fornecer pistas e o de abrir as discussões no ambiente virtual com uma breve mensagem 
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acerca do que seria discutido, e por último se fazer presente no AVA. Para Brandão et al 

(2005), uma variável importante para fomentar a interação é uma mensagem de abertura ou de 

início de conversação.  

 
 
Em relação ao papel de questionar, o mesmo estava relacionado a instigar o 

raciocínio dos alunos com perguntas e situações que os levassem a pensar, fazendo com que 

desenvolvessem o raciocínio crítico, abrindo caminhos para novas interpretações acerca do 

que estava sendo discutido. 

 
 
No evento a seguir, alguns papéis do professor-tutor: 

 
 

Evento 7 (Chat 3 – turma A. Tema: Aspectos Pragmáticos da Frase. Disciplina: 
Língua Portuguesa-Frase, 01/10/2008):  
L.1 LÉIA fala para TODOS: [Professora-tutora] 
L.2 Agora, vamos falar sobre estatuto informacional [Muda o tópico da discussão] 
L.3 LÉIA fala para TODOS: 
L.4 Como se define esse aspecto pragmático? [Perguntar] 
L.5 LUCAS fala para TODOS: 
L.6 Sim. Agora, que tal exemplos sobre as funcoes ideacional,  
L.7 interpessoal e textual? 
... 
L.8 LÉIA fala para TODOS: 
L.9 Vamos lá, gente! [Incentiva] 
... 
L.10 Quem poderia responder a questão do Lucas! [Solicita] 
L.11 LÉIA fala para TODOS: 
L.12 Definir as três metafunções do Halliday! [Revisa as questões colocadas pelo 
aluno] 
L.13 LÉIA fala para TODOS: 
A frase, na função ideacional, é vista como processo cognitivo, mental (expressando 
nosso conhecimento de mundo)... [Explica o conteúdo] 

 
 
No evento 7, vários papéis são destacados, uma vez que a professora-tutora 

modificou o tópico da discussão, deixando claro para os alunos que mudou o questionamento. 

Em seguida, fez uma pergunta iniciando a discussão. Depois, incentivou os alunos a participar 

e pediu que os alunos vissem e ajudassem o colega a construir suas próprias ideias acerca do 

que foi perguntado. Posteriormente, recapitulou as questões colocadas pelo aluno para que os 

demais não perdessem tempo, voltando ao início da discussão. E por último, explicou uma 

das respostas. Essas ações da professora-tutora mostraram que ela esteve atenta, presente e 

mediando o tempo todo nas questões que os alunos estavam a discutir, não se omitindo e 

interagindo quando era necessário. A função de mediar pode ou não estar presente nas demais 
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ações (explicar, fornecer feedback, solicitar, questionar etc.) do professor-tutor, uma vez que a 

mediação não acontece de forma isolada. Para Masetto (2000) e Passerino et al (2007), o 

professor assume o papel de mediador pedagógico trabalhando em equipe com os alunos e 

buscando alcançar os mesmos objetivos que eles. 

 
 
No que se refere a se fazer presente no AVA, esse papel está relacionado à 

quantidade de mensagens enviadas pelas professoras-tutoras nos fóruns de discussão e nos 

bate-papos, uma vez que o professor-tutor pode acessar o ambiente e não enviar nenhuma 

mensagem ao aluno, o que pode passar despercebido nas interações virtuais, pois em alguns 

AVA, como no caso do SOLAR, ainda não é possível visualizar os participantes que estão on-

line. Esse papel de se fazer presente no AVA relaciona-se a fornecer feedback aos alunos, 

interferir quando algo não vai bem, quando depois de algum tempo as discussões não chegam 

a um entendimento compartilhado de ideias, e incentivar a participação de todos com a 

finalidade que as discussões cresçam.  

 
 
Para Kenski (2003), a presença é um papel essencial ao professor que atua em 

ambientes virtuais. Existem CVA que não estão baseadas na presença de um professor, mas 

em um curso, essa é uma condição fundamental, caso contrário, os membros poderiam se 

sentir abandonados e desmotivados.  

 
 
A tabela 4.4 mostra a frequência dos outros papéis que o professor-tutor assumiu: 

 
 

Tabela 4.4 – Frequência da Subcategoria - Papéis do Professor-Tutor (esperados) 
 

Papel do Professor-Tutor Diário de 
Campo 

Entrevistas26 Fóruns Bate-papos 

Explicar 9 - 8 134 
Questionar 3 - 1 121 

Abrir a discussão no AVA - - 1 6 
Incentivar 1 - 7 68 

Revisar o conteúdo 5 - 0 8 
Se fazer presente no AVA - - 15 773 

Fornecer pistas 2 - 2 8 
Solicitar (pedir) 12 - 1 25 

 
 

                                                
26 Não houve entrevistas com as professoras-tutoras. 
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Pelos dados da tabela, a maior frequência está nos bate-papos conduzidos pela 

professora-tutora da disciplina de Língua Portuguesa: Frase
27, pois em todo momento ela 

interviu, com mensagens de explicação do conteúdo, de incentivo, de questionamentos e 

solicitação. A maior participação da professora-tutora foi nos bate-papos 2 e 3. Ao final do 

bate-papo 2, quando todos os alunos haviam saído da sala, a professora-tutora relatou à 

pesquisadora: “O pessoal anda com muita dificuldade. Tá muito difícil mediar essa 

disciplina!”, “Dificuldades acadêmicas! Compreensão da teoria e participação no fórum, 

chat...”. 

 
 
No terceiro bate-papo, a professora-tutora perguntou aos alunos se eles iam 

esperar apenas por suas colocações e não iam interagir com os colegas. Os alunos se 

pronunciaram dizendo que estavam esperando uma resposta dela às colocações feitas, pois 

eles estavam com dúvidas acerca do conteúdo.  

 
 
Nem todas as mensagens da professora-tutora estão nos papéis elencados na 

tabela, pois algumas mensagens eram referentes às normas do bate-papo, mensagens repetidas 

para que os alunos se atentassem para a discussão, mensagens para recepcionar algum aluno 

que chegasse atrasado ao bate-papo, ou mensagens de despedida ao finalizar a sessão. Embora 

fossem mensagens que não tinham diretamente relação com os diversos papéis elencados na 

tabelas, a professora-tutora mostrou-se atenta as discussões e as colocações dos alunos.  

 
 
Nos dois fóruns de discussão analisados, poucas mensagens foram direcionadas às 

professoras-tutoras. Cada uma enviou oito e sete mensagens, respectivamente, referentes às 

disciplinas Língua Portuguesa: Frase e Latim II: Língua e Cultura. Suas colocações eram 

somente para parabenizar o que estava escrito ou eram uma intervenção breve sobre algum 

questionamento equivocado, especificamente no fórum tira-dúvidas da disciplina Latim II. 

Esse fórum obteve o maior número de participações, o que fez com que os alunos, assim 

como nos demais fóruns, não se limitassem a uma quantidade exata de mensagens, mas 

interagissem quantas vezes quisessem e tivessem dúvidas. 

  
 

                                                
27 Não houve bate-papo na segunda disciplina - Latim II: Língua e Cultura. 
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Pelas notas do diário de campo e dos bate-papos, observa-se que a intervenção 

docente se deu mais nesses dois momentos, pois os alunos tinham as professoras-tutoras como 

alguém que estava bem próximo (mesmo que virtualmente, como no caso dos bate-papos), ao 

mesmo tempo que eles, apto a responder as dúvidas que iam surgindo.  

 
 
Outro papel evidente do professor-tutor na tabela foi o de incentivar no ambiente 

virtual, pois os alunos se sentiram capazes de colaborar com as discussões síncronas, fazendo-

se presentes constantemente e instigados a interagir com os demais alunos. 

 

 

4.2.2.2 Papéis não-esperados 

 

 

Um papel do professor-tutor que apareceu nas discussões e que não se caracteriza 

como um papel esperado é o papel social, que estaria relacionado ao envolvimento e 

acolhimento dos alunos (KENSKI, 2003), o que a autora denomina papel de pessoa.  

 
 
Na pesquisa, esse papel relaciona-se às conversas com os alunos não apenas 

referentes ao conteúdo do curso, mas assuntos pessoais, conforme foram observados nas aulas 

presenciais, nos intervalos, no início e no final das sessões de bate-papo. Pelas observações do 

diário de campo e pelas observações virtuais das duas disciplinas, o papel social se evidenciou 

na disciplina de Língua Portuguesa: Frase e apareceu de duas formas: formal e informal.  

 
 
Formal quando a professora-tutora, no primeiro dia de aula presencial, perguntou 

aos alunos como tinha sido o recesso deles durante os dois meses que tiveram e se eles 

haviam descansado e estavam dispostos para retornar as atividades letivas. Informal28 quando 

a professora-tutora fez algum comentário engraçado para descontrair a turma; quando 

conversou com as alunas e se referiu a elas por “meninas”; quando fez uso de onomatopeias, 

emoticons, letras maiúsculas e pontuação expressiva nos bate-papos, o que caracterizou uma 

abertura de sua parte ao tratar de assuntos pessoais dos alunos, os quais de certa forma 

                                                
28 hehehehehe, rsrsrsrsrs (onomatopeias);  (!! / .....) (pontuação expressiva), (ESTUDEM!!!!!) – uso de letra 
maiúscula seguido de pontuação expressiva no bate-papo, pedindo que os alunos estudassem e :) (uso de 
emoticon ao final do bate-papo). 
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estavam relacionados ao curso. Esse papel não foi atribuído à professora-tutora da disciplina 

de Latim II: Língua e Cultura, uma vez que as aulas iniciaram diretamente com a exposição 

do conteúdo e com as dúvidas dos alunos, o que não significa dizer que seja um papel 

obrigatório a ser desempenhado pelo professor que atua em cursos on-line.  

 
 
Em relação ao ambiente virtual, ao final de um dos bate-papos, todos os alunos 

haviam saído da sala e uma aluna relatou para a professora-tutora da disciplina de Língua 

Portuguesa: Frase que não havia postado as atividades de portfólio porque estava com 

problemas em casa com seu filho. A professora-tutora ouviu pacientemente toda a história que 

a aluna estava passando naquele momento. Aconselhou, incentivou e pediu que a aluna 

ficasse tranquila e que tudo era uma fase passageira.  

 
 
A seguir, um exemplo do papel social da professora-tutora: 

 

Evento 8 (Chat 2 – turma B. Tema: Dualidade da estrutura oracional e 
centralidade do verbo. Disciplina: Língua Portuguesa-Frase, 01/10/2008): 
 
L.1 LÉIA fala para TODOS: 
L.2 Vi que vc não postou as outras atividade! 
L.3 LÉIA fala para TODOS: 
L.4 Vc conseguir fazer isso até amanhã? 
L.5 SOFIA fala para LÉIA: 
L.6 è profa, estou muito sem estímulo 
L.7 LÉIA fala para TODOS: 
L.8 Posso saber o motivo? 
L.9 LÉIA fala para TODOS: 
L.10 Não se sinta assim, vc é uma boa aluna! 
... 
L.11 SOFIA fala para LÉIA: 
L.12 profa, não tenho mais objetivos e isso está me preocupando 
L.13 LÉIA fala para TODOS: 
L.14 Tenha paciência, Sofia! 
L.15 SOFIA fala para LÉIA: 
L.16 pois viver sem objetivos, que sentido tem a vida? 
L.17 LÉIA fala para TODOS: 
L.18 Não diga isso, vc é muito boa! 
... 
L.19 SOFIA fala para LÉIA: 
L.20 Preciso ouvir isso. Que me faça sentir: ser gente 
... 
L.21 LÉIA fala para TODOS: 
L.22 Sofia, se vc precisar de ajuda para fazer suas atividades pode me  
L.23 enviar um e-mail que te ajudo! 
... 
L.24 SOFIA fala para LÉIA: 
L.25 Tá bem, professora. Desculpe, por está comentando essas coisas. 
L.26 LÉIA fala para TODOS: 
L.27 ok! Mas não desista, vc muito boa e merece concluir seu curso! 
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L.28 SOFIA fala para LÉIA: 
L.29 Mas é como um desabafo. 
L.30 LÉIA fala para TODOS: 
L.31 Não se preocupe! Isso faz parte da vida! 
L.32 LÉIA fala para TODOS: 
L.33 Se precisar pode contar! Estamos aqui para nos ajudarmos! 
... 
L.34 LÉIA fala para TODOS: 
L.35 Boa tarde, Sofia! E não desita, quero ver vc na formatura! Abraços! 

 
 
A tabela 4.5 apresenta a frequência do papel social da professora-tutora: 

 
 

Tabela 4.5 - Frequência da Subcategoria - Papéis do Professor-Tutor (não- esperados) 
 

Papel do Professor-Tutor Diário de 
Campo 

Entrevistas Fóruns Bate-papos 

Social  6 - 0 6 
 
 
Conforme foi evidenciado, o papel social da professora-tutora apareceu apenas 

nos momentos síncronos, uma vez que não houve entrevistas com a professora-tutora, e nos 

fóruns, a discussão seguiu diretamente aos conteúdos. Verifica-se que esse papel não é 

obrigatório que o professor desempenhe, mas, pelos dados da pesquisa, foi um papel aceito 

pelos participantes. Diz-se aceito porque os alunos tiveram a liberdade de conversar, de se 

aproximar presencialmente da professora-tutora e relatar problemas. A seguir, discute-se a 

similaridade dos papéis entre professor-tutor e alunos. 

 

 

4.2.3. Similaridade de papéis entre aluno e professor-tutor  

 

 

Em alguns momentos, o aluno desempenha papéis similares aos do professor-

tutor, como o de explicar, posicionar-se perante as colocações do outro, pedir esclarecimentos 

que justifiquem uma resposta; fazer perguntas que impliquem aprofundamento de questões; 

sintetizar as ideias das discussões, e refletir criticamente sobre o processo de ensino-

aprendizagem. Algumas vezes os papéis do aluno e do professor-tutor se diferenciam no que 

diz respeito ao planejamento da dinâmica da aula, na supervisão de atividades e na avaliação 

contínua, que são atribuídos exclusivamente ao papel do professor-tutor, conforme anotações 

do diário de campo. 
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Como mostram a tabela 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, respectivamente, os papéis similares 

foram: questionar, explicar e incentivar. No ambiente presencial, a similaridade de papéis 

apareceu quando o aluno explicou o conteúdo ao colega, lembrou das teorias de uma das 

disciplinas anteriores e refez a pergunta que estava sendo discutida para que a colega pudesse 

entender a resposta, conforme exemplificado no evento 9. No virtual, em um dos fóruns de 

discussão, uma aluna explicou o procedimento da tradução de frases da língua latina para a 

língua portuguesa, disponibilizando a todos uma pesquisa que ela realizou acerca do conteúdo 

que estava sendo abordado, o que incitou a participação de todos. A aluna forneceu, além da 

ajuda, a referência bibliográfica ao final de sua mensagem, o que deu margem para os colegas 

pesquisarem na mesma fonte, bem como tirarem outras dúvidas. Comumente esses papéis são 

atribuídos ao professor-tutor, visto ser ele aquele que tem a obrigação de estar à frente de 

todas as dúvidas dos alunos.  

  
 
Num mesmo evento, verificam-se a similaridade de papéis: 

 
 

Evento 9 (Diário de campo. Disciplina: Latim II – Língua e Cultura, 06/10/2008): 
Um aluno abriu a discussão explicando a turma à resolução de uma das questões. 
Uma aluna não entendeu a resposta e faz a pergunta para a professora-tutora. Ela 
responde a pergunta da aluna, mas o aluno refaz a pergunta da colega para que a 
professora-tutora respondesse de outra maneira, pois a aluna continuava sem 
entender. 

 
 
No evento 9, o aluno iniciou a discussão acerca do material; respondeu ao colega 

e explicou os passos para a resolução da questão; recapitulou o conteúdo de uma das 

disciplinas anteriores e refez a pergunta para que a colega pudesse entender a matéria de outra 

forma, uma vez que ele poderia apenas ter dito a resposta da questão solicitada pela 

professora-tutora. Em resposta a aluna, o papel da professora-tutora deveria ter sido explicar 

as diferentes formas que a questão poderia ser respondida, mas ela mostrou apenas uma 

possibilidade, fazendo com que o aluno que iniciou a discussão refizesse a pergunta para que 

a professora-tutora respondesse de outra forma.  

  
 
A próxima categoria diz respeito às normas de uma comunidade virtual de 

aprendizagem. 
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4.3 NORMAS  

 

 

Conforme explicitado no referencial teórico, as normas são regras estabelecidas e 

podem mudar com o tempo (BRYM et al, 2006) e ter em sua elaboração, a participação 

conjunta do aluno e do professor-tutor.  

 
 
Na pesquisa, as normas foram explícitas e implícitas. Explícitas quando as 

professoras-tutoras deixaram claro para a turma o que seria cobrado no decorrer da disciplina. 

No primeiro encontro presencial, as professoras-tutoras explicaram o programa da disciplina, 

a ementa, o conteúdo programático, as atividades que seriam contabilizadas na média final, a 

participação assídua nos fóruns e bate-papos, as datas de entrega das atividades e como seria a 

avaliação final, indicando o que seria esperado dos alunos para a aprovação na disciplina.  

 
 
No ambiente virtual, mesmo que as professoras-tutoras não deixassem as normas 

claras no encontro presencial, o aluno tinha a oportunidade de visualizá-las, pois o SOLAR 

disponibiliza o programa da disciplina e as atividades a serem realizadas. O acesso desses e 

outros materiais elaborados pelo professor-conteudista pode ser feito pelas ferramentas 

“Informações do Curso” e “Agenda”, fazendo com que o aluno pudesse acompanhar cada 

aula a seu tempo.  

 
 
Nos bate-papos ocorridos na primeira disciplina, a professora-tutora deixou claras 

as normas no início da conversa e alguns alunos se manifestaram concordando com o que 

estava sendo colocado, o que evitou algum constrangimento que pudesse acontecer entre os 

participantes no decorrer da discussão, conforme é exemplificado a seguir: 

 
 

Evento 10 (Chat 1 – turma A. Tema: Variação Lingüística. Disciplina: Língua 
Portuguesa-Frase, 20/09/2008): 
L.1 LÉIA fala para TODOS: [professora-tutora] 
L.2 Gente, vou passar algumas normar29 que devemos procurar respeitar,  
L.3 ok! 
... 
 
L.4 LÉIA fala para TODOS: 

                                                
29 Todos os eventos ou trechos entre aspas no decorrer do texto da análise dos dados, que estão escritos de forma 
incorreta ou com repetições foram mantidos e digitados conforme a escrita original dos participantes. 
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L.5 Normas: cuidado com expressões que possam exprimir algum tipo de  
L.6 preconceito ou grosseria a algum colega... 
L.7 LÉIA fala para TODOS: 
L.8 Embora devamos ter zelo pela linguagem, vamos priorizar a  
L.9 agilidade... 
... 
 
L.10 LÉIA fala para TODOS: 
L.11 Lembre-se de que vcs devem interagir entre si, por isso questionem  
L.12 e busquem responder a essas questões... 

 
 
No evento 10, a professora-tutora ao iniciar a discussão no bate-papo, explicitou 

como os alunos deveriam agir e desempenhar seus papéis, que eram não apenas de responder 

ao que estava solicitado, mas interagir com os demais, questionando e tentando responder as 

questões colocadas. 

 
 
Nos dois fóruns de discussão analisados, as normas estabelecidas pelo professor-

conteudista estavam relacionadas ao que fora solicitado no assunto de cada fórum. No 

primeiro, o assunto foi: “Concepções de língua” e no segundo, “Neste fórum o aluno falará de 

suas dúvidas na resolução de todos os exercícios da aula 3. Comentará também as dúvidas dos 

colegas”. Dessa forma, os alunos teriam que responder ao que estava sendo pedido em cada 

fórum. Isso demonstrou que as normas estavam claras no início da disciplina, e caso algum 

aluno viesse comentar sobre os procedimentos cobrados na disciplina e que não haviam sido 

explicitados pelas professoras-tutoras, as mesmas poderiam argumentar sobre os recursos do 

ambiente, sendo um deles o de armazenar as informações acerca da disciplina. 

 
 
As regras implícitas estavam relacionadas a quando o professor-tutor cobrou do 

aluno algo que não estava claro no programa da disciplina, tampouco fora mencionado nos 

momentos presenciais ou no ambiente virtual de aprendizagem SOLAR.  

 
 
No ambiente presencial, um exemplo de normas implícitas foi quando uma aluna 

comentou sobre os critérios de avaliação de um dos professores-tutores, pois o mesmo não 

havia deixado claro o que seria levado em consideração para que a questão fosse considerada 

totalmente correta e aceita para fins avaliativos.  
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No ambiente virtual, um exemplo de normas implícitas foi constatado no fórum 

de discussão quando a professora-tutora pediu que a aluna revisse sua resposta, pois a 

resposta que havia colocado estava “quase” correta. Outro exemplo, também no fórum de 

discussão, acerca das normas implícitas, foi quando a professora-tutora se referiu a um aluno, 

solicitando que ele disponibilizasse a referência bibliográfica que havia utilizado para 

responder o questionamento do fórum. Em momento algum, fora dito aos alunos que 

deveriam fazer referência a textos, livros e autores, nas respostas colocadas no fórum de 

discussão, conforme o evento a seguir demonstra: 

 
 

Evento 11 (Fórum de Discussão. Tema: Concepções de Língua. Disciplina: Língua 
Portuguesa-Frase, 04/10/2008): 
Léia [professora-tutora] 
Você poderia citar as fontes de pesquisa para os colegas? Abraços!  

 
 
Na pesquisa realizada, em alguns momentos como o de realização das atividades, 

as normas eram regidas em conjunto com os alunos, ou apenas por eles, o que envolveu 

participação e responsabilidade dos participantes que compartilharam o mesmo espaço. 

Quando as normas eram regidas apenas pelos alunos e as atividades eram realizadas em 

grupo, as tarefas eram divididas entre eles e, ao final, cada aluno escolhia a melhor resposta. 

Cada aluno tinha a responsabilidade de fazer sua atividade e, em seguida, socializar com os 

demais o que havia sido acordado entre eles desde o início da formação das equipes.   

 
 

Na entrevista, verificaram-se as normas implícitas quando a aluna relatou que a 

professora-tutora de Literatura II havia passado um e-mail dizendo que refizesse a atividade, 

pois ela parecia ter copiado sua atividade da Internet, como mostra pelo trecho: “Bianca, 

procure refazer e pesquisar e fazer o seu”. Ou seja, a professora-tutora não havia deixado 

claro no início da disciplina que, caso aparecesse algum tipo de plágio, o trabalho não seria 

considerado, tendo ou não a oportunidade de refazê-lo. 

 
 

A seguir, o elo existente entre os status, papéis e normas. 
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4.4. CONEXÕES ENTRE OS STATUS, PAPÉIS E NORMAS 

 

 

À medida que as pessoas ocupam status, elas desempenham papéis diferenciados. 

Essa é a relação entre status e papéis. Na pesquisa, o status de aluno não impediu que ele 

ocupasse vários papéis ao mesmo tempo, como o de questionar, o de explicar, o de perguntar 

(tirar dúvidas), o de líder e o de relatar acontecimentos, da mesma forma que o status do 

professor-tutor tanto no ambiente presencial, quanto no ambiente virtual. Um mesmo papel 

pode ser desempenhado por vários indivíduos, e uma única pessoa pode desempenhar 

diferenciados papéis.  

 
 
No que diz respeito às normas, algumas delas são universais, ao passo que outras 

variam de acordo com a situação e com o papel dos membros. Na pesquisa, as normas 

universais podem ser verificadas na proposta dos cursos semipresenciais da UFC, quando se 

estipulou que haveria quatro encontros presenciais, sendo um deles para a realização da 

avaliação presencial escrita. Essa norma é considerada universal porque é aplicada a todos os 

cursos e não apenas a um curso e a um determinado grupo de alunos. Outras normas podem 

variar de acordo com a situação de cada curso. Por exemplo, no curso de Bacharelado em 

Administração, os alunos devem obrigatoriamente realizar uma prova de conhecimentos 

específicos em informática, sendo uma norma apenas para o referido curso. E, por último, as 

normas variam de acordo com o papel dos participantes. Ou seja, se num determinado 

momento da relação social, o aluno desempenha o papel de professor-tutor, as normas no 

grupo irão variar de acordo com a posição ocupada pelo aluno naquele momento específico, 

pois ele pode reger algumas normas que não seriam possíveis se ele não assumisse tal papel.  

 
 
Brym et al (2006) afirmam que as normas, assim como os status e os papéis, 

precisam de elos para que possam formar estruturas sociais duráveis e não se desintegrem. 

  
 
A seguir, a terceira categoria de uma comunidade virtual de aprendizagem. 
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4.5. INTERAÇÃO SOCIAL  

 

 

Entende-se por interação social as ações recíprocas entre os indivíduos 

(LAKATOS e MARCONI, 2006) que por algum interesse se comunicam com outros 

indivíduos em um mesmo espaço, seja ele presencial ou virtual. A interação social foi 

dividida em três subcategorias: colaboração, ajuda e relações interpessoais, sendo essas as 

diferentes formas de relação social encontradas nos dados. De acordo com a análise dos 

dados, as interações aconteceram quanto à temporalidade e quanto ao direcionamento e 

número de interlocutores (MAÇADA e TIJIBOY, 1998). 

 
 
A seguir, o conceito e a caracterização de cada subcategoria. 

 

 

4.5.1 Colaboração   

 

 

Baseado nas ideias de Kenski (2003), Roschelle e Teasley (1995) apud Brna 

(1998) e Prado (2006), a colaboração corresponde a indivíduos que possuem objetivos 

semelhantes, compartilham e complementam ideias, práticas e participam em conjunto do 

intercâmbio de ideias e das trocas comunicativas. Na pesquisa, a colaboração foi vista não 

apenas como uma ajuda ao outro, mas ao trabalho conjunto em torno de um objetivo a ser 

alcançado por todos os participantes.  

 
 
No ambiente presencial, a colaboração foi vista quando um aluno complementava 

o pensamento do colega ou da professora-tutora; quando os próprios alunos se reuniam em 

grupo para discutir a realização da atividade; quando os alunos compartilhavam seus saberes e 

opiniões entre os colegas; quando eles se questionavam entre si; quando compartilhavam 

material extra durante as aulas; quando os alunos discordavam entre si, mas mostravam à 

turma ou à equipe a resposta correta, explicando o procedimento a ser seguido. Por fim, 

quando o trabalho era de equipe, mas a priori faziam sozinhos e, em seguida, juntavam-se 

para discutir e escolher a melhor resposta.  
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Na virtualidade, a colaboração foi vista quando os alunos formaram um grupo de 

estudo virtual para discutir as dificuldades dos conteúdos; quando disponibilizaram sites ou 

referências no fórum de discussão ou enviaram mensagens à turma acerca do conteúdo. 

  
 
A seguir, um exemplo de colaboração: 

 
 

Evento 12 (Entrevista realizada no dia 10/11/2008):  
Paula Patrícia: Quais são os contatos assim que tu tem com os colegas que não seja 
só aqui na sala de aula, que não seja só aqui no pólo, além da realização dos 
trabalhos? 
Bianca: (...) Porque a gente estuda em casa sozinha aí a gente sempre dá idéia um 
pro outro. Olha eu encontrei um site legal ou então, a gente coloca lá mesmo né. Aí 
às vezes a gente liga e põe pra todo mundo. Eu gostava de colocar aviso sempre 
assim para todo mundo.  
... 
Paula Patrícia: Então essas outras atividades que você realizava só era de grupo, 
além das individuais? 
Bianca: Não. Essas assim em grupo, mas as individuais a gente fazia só. A gente 
dava idéia uma pra outra, mas a gente sempre teve o cuidado de não fazer igual 
porque o professor vê logo. 

 
 
No evento 12, Bianca estava se referindo às ferramentas de comunicação do 

SOLAR “mensagens” e “fórum”, quando relatou que gostava de compartilhar o que tinha de 

material, dizendo “a gente coloca lá mesmo né” e “colocar aviso sempre assim pra todo 

mundo”. O sentimento de colaboração não era apenas de um para um, ou de um membro para 

os colegas de equipe, mas de um para todos, conforme foi mencionado no referido evento.   

 
 
Ainda no mesmo evento, a colaboração foi vista não apenas no espaço formal de 

ensino e aprendizagem, a sala de aula, mas quando os alunos se telefonavam para dar ideia ao 

colega na realização da atividade, mesmo que os trabalhos fossem individuais, conforme é 

mostrado no evento. Campos et al (2007) denominam de solução individual compartilhada 

quando cada aluno resolve o problema individualmente e, em seguida, o grupo se reúne, 

escolhe a melhor solução e compara as possibilidades de resolução, o que pode ou não 

emergir para a apresentação de seminários ou apresentações sobre o tema discutido. 

 
 
Na entrevista com Mateus, o mesmo ratifica o senso de colaboração no evento a 

seguir, que foi mencionado por Bianca no evento anterior:  
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Evento 13 (Entrevista realizada no dia 10/11/2008):  
Paula Patrícia: “Você participa de algum grupo de estudos com os colegas? 
Mateus: A gente tem um grupo virtual que apareceu no Latim, (...) Mas no final do 
Latim I e começo de Latim II foi mais intenso, troca de de informações por e-mail.  
Paula Patrícia: Mas por quê? Porque a disciplina (fui interrompida) 
Mateus: Dificuldade. Porque houve dificuldade de disciplina e o pessoal tava meio 
desesperado e  ficamos ajudando, nos ajudando”. 

 
 
No evento 13, a criação de um grupo virtual serviu tanto para ajudar os colegas 

entre si, nas dificuldades encontradas, quanto serviu para fortalecer as relações estabelecidas 

na presencialidade, através de apoio mútuo em grupo.  

 
 
A colaboração foi vista em outros momentos tanto no bate-papo quanto no fórum 

de discussão. A seguir, um exemplo de colaboração no ambiente virtual: 

 
 

Evento 14 (Fórum de Discussão. Tema: 4ª e 5ª declinações. Disciplina: Latim II: 
Língua e Cultura, 22/10/2008):  
Alda [aluna] 
Recorri a uma pequena pesquisa acerca do português. (...). Quando aparecer um 
nome como complemento a esses termos vou classificar como dativo. 

 
 
No evento 14, a aluna colaborou com a turma se disponibilizando em ir buscar em 

fontes extras a resposta a um questionamento que estava sendo discutido pelos alunos no 

fórum de discussão. A aluna fez a pesquisa e emitiu sua opinião ao argumentar “vou 

classificar”, compartilhando não apenas o conteúdo pesquisado, mas seu pensamento acerca 

do conteúdo a partir da busca realizada.  

 
 
Para Campos et al (2007), trabalhar em colaboração requer coordenação. Se as 

ações não forem coordenadas, afirmam os autores (op.cit), os esforços individuais não serão 

aproveitados, uma vez que os sujeitos devem estar cientes do que está acontecendo e assim 

reger normas para que haja colaboração entre os pares.  

 
 
Na educação on-line, Palloff e Pratt (2004) argumentam que a colaboração ajuda a 

promover o desenvolvimento do pensamento crítico e a reflexão. Refletir em conjunto pode 

levar os indivíduos a aprofundar o processo de pensamento que, a priori, são pensamentos 

individuais.  
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Em outros eventos, como nas observações presenciais, na entrevista, no fórum de 

discussão e nos bate-papos, houve a ocorrência de colaboração, conforme mostra a tabela 6: 

 
 

Tabela 4.6 – Frequência da Subcategoria - Colaboração 

 
 
A tabela 4.6 mostra que a colaboração teve uma frequência elevada em quase 

todos os tipos de dados, exceto na entrevista que foi analisada pelas respostas dos 

entrevistados. A frequência foi maior no fórum 2 (31 mensagens), pois como abordado 

anteriormente, foi o fórum que os alunos deviam se ajudar mutuamente para a resolução da 

tradução de vinte frases da língua latina para a língua portuguesa, o que fez com que os alunos 

se mobilizassem e interagissem mutuamente.  

 

 

4.5.2 Ajuda  

 

 

No referencial teórico, a ajuda corresponde à cooperação (KENSKI, 2003; 

ROSCHELLE e TEASLEY, 1995 apud BRNA, 1998) e relaciona-se à aprendizagem. No 

entanto, o termo utilizado na pesquisa foi “ajuda” e refere-se ao auxílio que os alunos 

prestavam aos demais e que nem sempre esteve relacionado ao processo formal das trocas 

comunicativas no ambiente do curso.  

 
 
A ajuda difere da colaboração porque naquela os indivíduos não necessariamente 

tinham os mesmos objetivos, e na colaboração, os indivíduos tinham objetivos semelhantes e 

trabalhavam em conjunto para alcançá-lo. As formas de ajuda foram divididas em duas 

subcategorias: solicitação de ajuda e ajuda espontânea.  

 

 

 

 
Colaboração 

 

Diário de Campo Entrevistas Fóruns Bate-papos 
 

35 
 

9 
 

56 
 

51 
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4.5.2.1 Solicitação de Ajuda 

 

 

A solicitação de ajuda corresponde à ajuda fornecida a alguém apenas quando lhe 

era solicitado. No ambiente presencial os alunos pediram ajuda aos colegas referente à 

explicação de conteúdos, à resolução de uma atividade, à uma carona no final das aulas e a 

cópias de textos e/ou apostilas.  

 
 
No ambiente virtual, a ajuda esteve relacionada a pedir orientação nas atividades, 

tanto no fórum de discussão quanto nos bate-papos. 

 
 
A seguir, um exemplo de solicitação de ajuda: 

 
 

Evento 15 (Chat 3 – turma A. Tema: Aspectos Pragmáticos da Frase. Disciplina: 
Língua Portuguesa-Frase, 01/10/2008): 
L.1 TELMA fala para TODOS: 
L.2 Lucas nos socorra no Latim...Estamos com dúvidas [Pedido de ajuda]. 
...  
L.3 ELZA fala para CECÍLIA: 
L.4 me socrra tambem Cecília [Pedido de ajuda]. 

 
 
No evento 15, ao final do bate-papo, percebe-se que os alunos pediam ajuda entre 

si para solucionar as dúvidas referentes à outra disciplina. Nesse exemplo, a ajuda esteve 

relacionada ao processo de aprendizagem. As alunas pediam ajuda a um colega que, em 

outros momentos, já havia demonstrado ter domínio do conteúdo. Pelo bate-papo, visualiza-se 

que o aluno não respondeu às colegas, o que não impossibilitou de contatos posteriores por 

outras vias de comunicação. Dessa forma, não se pode afirmar se Lucas atendeu a solicitação 

das colegas. 
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4.5.2.2 Ajuda Espontânea 

 

 

Corresponde à ajuda fornecida por vontade própria a alguém do grupo. No 

ambiente presencial, os alunos prestaram ajuda uns aos outros quando emprestavam materiais 

(textos e livros); quando ofereciam carona aos colegas; quando faltavam cadeiras na sala de 

aula e algum aluno cedia a sua cadeira para o colega sentar; quando os alunos faltavam e os 

colegas forneciam o conteúdo da aula anterior e quando o aluno tinha disponibilidade em 

xerocopiar os textos para os colegas. Por último, quando os alunos percebiam que os colegas 

estavam com dificuldade e ofereciam ajuda para resolver os exercícios, esse último fato 

ligado ao processo de trocas acerca do conteúdo.  

 
 
No ambiente virtual, a ajuda espontânea foi encontrada quando os alunos 

chegavam atrasados no bate-papo e os colegas repassavam as regras que a professora-tutora 

havia passado e que deveriam ser seguidas, ou quando situavam o aluno tardio na discussão. 

Nos fóruns, a ajuda espontânea ficou evidente quando os alunos “consertavam” a resposta do 

colega, ou quando algum aluno ajudava o colega que pedia ajuda, sem se referir a alguém em 

específico. Nos fóruns, a ajuda esteve relacionada ao conteúdo da disciplina, uma vez que não 

houve um fórum específico para os alunos discutirem informalmente suas dúvidas, 

conversarem sobre assuntos diversos e se ajudarem mutuamente. Nesse caso, a ferramenta 

“mensagens” foi mais utilizada. 

 
 
A seguir, exemplos que demonstram essa subcategoria: 

 
 

Evento 16 (Diário de campo. Disciplina: Língua Portuguesa-Frase, 15/09/2008): 
Os alunos que iam chegando atrasados, iam ficando sem cadeira e Mateus saiu em 
outras salas em busca de mais cadeiras. Depois do intervalo, o aluno fez a mesma 
ação, porém não encontrou mais nenhuma cadeira. Cedeu seu lugar a uma colega e 
sentou no chão o restante da aula.  
 
Evento 17 (Diário de campo. Disciplina: Latim II – Língua e Cultura, 06/10/2008): 
Bianca pegou emprestado uma gramática de Lucas e perguntou aos colegas quem 
gostaria de uma cópia, pois ela se prontificaria em xerocar para os que quisessem. 
Ela passou uma folha para os alunos que desejassem, assim colocariam seus nomes e 
no dia seguinte ela traria todas as cópias em forma de apostila. Essa mesma aluna 
conseguiu imprimir o tópico 2 de uma das aulas do SOLAR, pois a forma de 
impressão estava indisponível e perguntou quem gostaria da cópia dessa aula e 
passou de cadeira em cadeira para pegar o dinheiro dos colegas. Pediu ao tutor 
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presencial para ir xerocar naquele momento, assim todos poderiam acompanhar a 
aula. 

 
 
Os eventos 16 e 17 mostraram a ajuda dada aos colegas de forma espontânea, uma 

vez que através das anotações do diário de campo, das entrevistas e das observações virtuais, 

os alunos demonstraram que o sentimento de companheirismo, disponibilidade e cortesia 

perdurou em momentos posteriores, como a continuação de uma disciplina a outra e em 

momentos informais, conforme explicitado no início da subcategoria ajuda. De acordo com 

relatos do diário de campo, a iniciativa de alguns alunos fazia com que a relação de 

proximidade se intensificasse entre eles, pois um aluno desabafou que ainda não havia 

desistido do curso pela ajuda que a colega sempre dava a ele. As ajudas espontâneas fizeram 

com que os alunos tivessem liberdade entre si de expor suas angústias e dificuldades como 

aconteceu com o desabafo do colega. 

 
 
A categoria ajuda foi verificada em vários tipos de dados. A seguir, observa-se a 

frequência referente à solicitação de ajuda e à ajuda espontânea, conforme mostra a tabela 

seguir: 

 
 

Tabela 4.7 - Frequência da Subcategoria – Ajuda 
 

Ajuda Diário de Campo Entrevistas Fóruns Bate-papos 
Solicitação 9 1 16 5 
Espontânea 17 4 17 3 

 
 
De acordo com os dados da tabela 4.7 a ajuda espontânea foi maior que a 

solicitação, exceto nos bate-papos, o que ratifica o pensamento de Prette e Prette ao 

argumentar que a disponibilidade (dispor-se a) qualifica a relação entre os indivíduos. Ou 

seja, na visão dos autores, quando alguém se dispõe a fornecer ajuda, não há a figura do 

“ajudador (caridoso) e do ajudado (necessitado)” (2007, p.221), pois todos estão em condição 

de crescer juntos na solidariedade. 

 
 
A seguir, outra categoria que apareceu nos dados de uma CVA. 
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4.5.3 RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

 

 

Baseado nas ideias de Moran (1994, online), Silva (2002), Bauman (2004), Prette 

e Prette (2007) e Antunes (2007), as relações interpessoais são conceituadas como as 

diferentes formas de relacionamento entre os participantes, que podem proporcionar vínculos 

positivos ou negativos e, através de sentimentos pessoais, os indivíduos manifestam suas 

aceitações e rejeições em relação ao outro.  

 
 
No ambiente presencial, as relações interpessoais apareceram quando os 

participantes recepcionavam os demais quando chegavam no pólo; na proximidade física com 

os colegas; no incentivo; nas demonstrações de amizade e em confiar no outro ao assumir que 

não dominavam determinado conteúdo. As relações foram manifestadas através da linguagem 

formal e informal, dos gestos e das expressões faciais e corporais.  

 
 
A linguagem formal foi percebida nos diálogos referentes ao conteúdo, nas 

respostas dos fóruns, e em vários momentos dos bate-papos, o que requereu um conhecimento 

prévio da norma culta para a comunicação entre os participantes. Já a linguagem informal, foi 

caracterizada como uma linguagem improvisada utilizada nas conversas fora e dentro do 

contexto das aulas, em que não se fez uso da rigidez das normas gramaticais.   

 
 
No ambiente virtual, as relações interpessoais apareceram na receptividade com 

os demais participantes nos bate-papos e fóruns de discussão; no incentivo; nas 

demonstrações de amizade; na informalidade ao se referir ao outro; e em confiar no colega ao 

assumir que não dominava determinado conteúdo, acrescentando que no fórum, os alunos 

argumentaram sentir medo de colocar uma resposta errada, pois o conteúdo era complicado e 

eles não tinham certeza que a resposta estaria correta. Apesar das manifestações das relações 

interpessoais nos fóruns e bate-papos serem através da linguagem escrita, houve uma 

presença muito baixa do uso de emoticons, os quais geralmente são utilizados para suprir a 

ausência de expressões faciais e corporais (GOMES, 2004). 
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As relações interpessoais foram divididas em 4 subcategorias: amizade; incentivo, 

agradecimento e informalidade, as quais são explicitadas a seguir. 

 

 

4.5.3.1 Amizade  

 

  

Refere-se às manifestações emocionais que os participantes externalizaram aos 

sentimentos de falta, demonstrações de carinho, afinidade de gostos, receptividade e pedido 

de desculpas. A amizade foi caracterizada através de gestos, expressões faciais e corporais e 

em palavras na relação com o outro.  As demonstrações de desapontamento para com o outro 

foram também atribuídas às relações de amizade, uma vez que as formas de expressar os 

sentimentos podem ser vistas como positivas ou negativas. 

 
 
Para Prette e Prette, a amizade se caracteriza pela reciprocidade de sentimentos 

positivos e negativos e de atitudes de bem-estar e a felicidade do outro. As relações de 

amizades se fundam “na transparência, verificando-se o frequente exercício de revelar-se ao 

amigo, tido como confidente” (2007, p.99), caracterizando interações colaborativas e não 

competitivas, estabelecendo críticas verdadeiras e trocadas de forma construtiva (op.cit). 

 
 
Na presencialidade, a amizade foi verificada na receptividade mútua, quando os 

alunos, à medida que chegavam em sala de aula, iam se cumprimentando com beijos; quando 

guardavam os lugares dos colegas, relatando que os amigos sentavam próximos uns dos 

outros e não se separavam; quando havia confidências dos colegas entre si, mostrando uma 

relação pautada na confiança e no diálogo; quando diziam para o colega que haviam sentido 

sua falta no dia anterior; quando os alunos durante e fora da aula externalizavam sentimentos 

de carinho, demonstrando envolvimento com os colegas; e quando se desculpavam por algum 

motivo.  

 
 
Nas demonstrações de carinho foram utilizados gestos e expressões faciais e 

corporais, tipo: piscadelas, bilhetinhos e beijos durante a aula, mesmo que estivessem 

sentados distantes uns dos outros, e toques corporais quando estavam próximos. Na entrevista, 

uma das formas de amizade foi percebida quando a aluna relatou que se zangava com as 
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colegas quando estava realizando trabalhos de grupo, porque havia alunos que se “escoravam” 

nos outros membros da equipe, esperando a atitude de alguém para se manifestar. A 

importância dada às ações do outro demonstrou um sentimento de preocupação e amizade, de 

sentir segurança no outro ao relatar seu desconforto na ausência de participação nos trabalhos 

de grupo, uma vez que as atitudes dos colegas de equipe eram sempre muito claras em relação 

ao outro. 

 
 
No ambiente virtual, a amizade foi vista quando os alunos demonstravam 

coletivamente sentimentos de solidariedade e cumplicidade para com os colegas. Nos fóruns, 

os alunos utilizavam expressões que se repetiam, como: “amiga” e “minha amiga”. Nos bate-

papos, à medida que os alunos iam entrando na sala, cumprimentavam-se, mesmo que as 

discussões já tivessem iniciado. Ao finalizar o bate-papo, apareceram expressões: “beijos”, 

“beijoca em todos”, “um beijão para todos”, “mil beijos”, “um beijo”, demonstrando não 

apenas um cumprimento para com o colega, mas uma despedida calorosa com a turma. Nos 

bate-papos, foi frequente o pedido de desculpas, quando os alunos chegavam atrasados ou 

uma satisfação que era dada aos colegas quando precisavam sair; quando utilizavam palavras 

em maiúsculo no meio de palavras em minúsculo explicando que a intenção não era gritar30 e 

sim fora um erro na escrita; e quando se equivocavam numa opinião dada ao colega. 

 
 
Nos eventos que seguem, têm-se dois exemplos de amizade: 

 
 

Evento 18 (Diário de campo. Disciplina: Latim II: Língua e Cultura, 
07/10/2008):  
Uma aluna que havia chegado atrasada foi até o computador de cada colega 
cumprimentá-los. Tal aluna percebeu que uma das colegas que estava em um 
dos computadores havia faltado no dia anterior, e disse a ela: “eu senti sua falta, 
viu”.  
 
Evento 19 (Entrevista realizada no dia 10/11/2008). 
Paula Patrícia: Faz amizades na turma, que possibilitam outros tipos de relação? 
Bianca: Sim (...). Mas às vezes eu marco um chat com as meninas. Pessoal 
vamu lá pro chat conversar e aí a gente entra. 
... 
Bianca: (...) quando bate a saudade aí eu ligo. Vixi pessoal cadê, todo mundo 
sumiu. Que é isso? (...). Aí eu começo a perturbar o pessoal, boto mesmo 
mensagem mesmo lá. O curso permite a gente de férias, eu botando mensagem 
lá. Ei pessoal (riu).  

 

                                                
30 De acordo com a Netiqueta (regras para quem utiliza a Internet), escrever com letras maiúsculas significa 
gritar com o outro.  
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No evento 18, a amizade pode ser visualizada pelo sentimento de ausência, o que 

demonstra amizade e carinho pela colega. No evento 19, primeiro a aluna demonstrou sentir 

falta da turma, marcando uma sessão de bate-papo com as amigas. Segundo, mesmo os 

colegas estando de férias, a aluna lhes enviou uma mensagem informal. Conforme os dois 

exemplos, a amizade foi vista em diferentes momentos (formais e informais), o que verifica 

que não ocorreu num único tipo de momento. 

  

 

4.5.3.2 Informalidade  

  

 

Refere-se às formas de tratamento entre os participantes ou a maneira de agir em 

determinadas situações. A informalidade esteve relacionada tanto em momentos de trocas 

comunicativas em sala de aula, quanto em momentos extras e foram percebidas pela 

linguagem oral e escrita, conforme descritas em cada ambiente. 

 
 
No ambiente presencial, a informalidade foi visualizada quando os alunos se 

reportavam as colegas com seus nomes abreviados e no diminutivo; quando diziam um 

“palavrão” ao conversarem ou perguntarem algo; por tirarem uma brincadeira na aula com o 

colega e por contarem piadas na hora da explicação, levando a situações de descontração e 

diminuindo os momentos de seriedade entre os participantes. Na entrevista, uma aluna se 

reportou à colega, à turma ou à situação, respectivamente, como “mocinha”, “novinha”, “ai 

mulher”, “pessoal”, “meninas”, “colegas”, “gente”, “tá legal”, “vixi”.  

 
 
No ambiente virtual, a informalidade foi visualizada no fórum pela forma de um 

aluno se reportar ao outro, por exemplo: “turma”, “colegas”, “coleguinhas”, “meninas”, “olá”, 

“gente”; ou em resposta a algum questionamento ou mensagem de complementação ou 

explicação, tipo: “legal”, “valeu”. Nos bate-papos, as formas de tratamento e de responder aos 

colegas foram: “colegas”, “meninas”, “gente”; “olá, turma”, “pessoal”, “gatinha”, “galera”, 

“oi”, “ops”, “ora”, “legal viu”, “oh”, “ufa” e “vixi”. Tanto nos fóruns como nos bate-papos, os 

alunos se reportavam aos colegas com nomes abreviados, o que demonstrou formas de 

tratamentos informais. 



115 
 

 

 
 
A informalidade nos bate-papos pode ser considerada como algo que já era 

esperado, uma vez que as ferramentas síncronas possibilitam uma linguagem mais próxima da 

fala oralizada dos participantes, porque eles sentem que podem se expressar livremente por 

estarem em contato simultâneo com o colega, e ao mesmo tempo receberem uma resposta ao 

que foi enviado. Para Santos (2005, p.175), “a linguagem dos chats faz uso de gírias, nasce do 

uso da associação com os sons da fala, muda conforme muda a fala, ...”. Ou seja,  

 
 

Em um chat o erro estaria em se escrever afinado demais com as normas 
gramaticais. A necessidade de velocidade, de irreverência, de construção de um 
estilo próprio e da constituição de um grupo determina a norma desse gênero. E a 
norma é: cortar palavras, usar abreviaturas, emoticons, onomatopéias, gírias e 
pontuação expressiva procurando todos os recursos capazes de tornar a comunicação 
algo bem informal (SANTOS, 2005, p.177). 

 
 
Para tanto, a informalidade no ambiente virtual se expressa através de uma 

linguagem que pode ser considerada híbrida, a qual possui traços da linguagem oral e traços 

da linguagem escrita. A seguir, se exemplifica a categoria Informalidade: 

 
 

Evento 20 (Chat 1 – turma B. Tema: Variação Lingüística. Disciplina: Língua 
Portuguesa-Frase, 23/09/2008): 
L.1 ALDA fala para TODOS:  
L.2 Valha !!! O peixe engoliu a Laura :)) 
... 
L.3 ALDA fala para TODOS:  
L.4 Brincadeirinha..só para passar o tempo! 
... 

 
L.5 LAURA fala para TODOS: 
L.6 Não Alda eu ainda vou colocar a minha foto 
L.7 LAURA fala para TODOS: 
L.8 meninas calma vou colocar a foto. 
L.9 ALDA fala para TODOS:  
L.10 Pode deixar!!! Eu vou ficar com a gorduchinha por algum tempo. Ela tem uma 
carinha mais simpática do que a minha. 

 
 
O evento 20 demonstra a presença de informalidade, pois os alunos estavam 

iniciando uma sessão de bate-papo quando uma aluna pediu para a colega colocar uma foto 

sua, pois no momento a aluna possuía uma imagem de peixe, uma vez que o SOLAR 

disponibiliza de imagens de animais, da natureza e de miscelânea31.  Nesse caso, o aluno pode 

escolher qualquer imagem caso não tenha uma foto própria, por isso a aluna estava sendo 
                                                
31 Essa denominação é do próprio ambiente e significa “Imagens Variadas”.  
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representada pela imagem de um peixe, e a colega pela imagem de uma boneca gorda. A 

conversa também possuiu um emoticon no início, o que deu outro tom de informalidade. 

 
 
Abaixo, observa-se outro exemplo de informalidade:   

 
 

Evento 21 (Diário de campo. Disciplina: Língua Portuguesa-Frase, 16/09/2008): 
Os alunos estavam em círculo corrigindo a atividade impressa e o celular de Lucas 
tocou. Por sua vez, ele estava sentado de frente à professora e olhando pra ela, falou 
rindo e em voz alta: estou em aula e a professora é muito chata, o que foi motivo de 
brincadeira por todos.  

 
 
No evento 21, a ação do aluno ao falar ao telefone exemplifica uma situação 

informal. Mesmo que todos estivessem num momento de discussão e aprendizado, o aluno 

tira uma brincadeira para descontrair a turma e até mesmo a professora-tutora. Pelo sorriso 

dos alunos e a expressão facial de Lucas, ficou demonstrado que aquela situação não passava 

de uma brincadeira, uma vez que Lucas era tido, pelos colegas, como o aluno mais 

extrovertido e brincalhão. Ele continuou em outros momentos da aula, pois os exemplos que 

dava para responder as questões demonstravam seu senso de humor e espontaneidade mesmo 

em momentos formais.  

 
 
Em momentos informais, não eram apenas os alunos que se distraíam entre si, 

mas as professoras-tutoras também, uma vez que as brincadeiras não atrapalhavam totalmente 

o andamento da aula, pois os alunos tinham consciência dos seus papéis.  

 
 
Na relação entre as professoras-tutoras e alunos, a informalidade apareceu quando 

os alunos faziam gracejos com elas durante a explicação do conteúdo, no início ou intervalo 

das aulas. Especificamente com a professora-tutora da disciplina de Língua Portuguesa: 

Frase, a informalidade também apareceu nos bate-papos ao iniciar a seção ou ao final, na 

despedida utilizando onomatopeias, emoticons, letras maiúsculas e pontuação expressiva, e 

quando se referia as alunas por “meninas”, demonstrando um tom informal, o que também foi 

caracterizado como o papel social da professora-tutora mais detalhado na categoria papel do 

professor-tutor.  
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4.5.3.3 Incentivo  

 

 

Essa subcategoria apareceu também na categoria papéis, mas ao elencar o 

incentivo como uma relação interpessoal refere-se aos participantes a estabelecerem relações. 

 
 
O incentivo refere-se às formas de incentivar, apoiar e confortar o outro em suas 

necessidades. Para Prette e Prette (2007, p.86), as ações de apoio se relacionam com a 

empatia, que significa “a capacidade de compreender e sentir o que alguém pensa e sente em 

uma determinada situação”. Segundo os autores (op.cit), a comunicação empática gera 

disposição de partilhar dificuldades ou êxitos, estabelecendo ou fortalecendo vínculos de 

amizade e cria ou intensifica um canal de comunicação entre os indivíduos. 

 
 
Apareceram duas formas de incentivo: individual e coletivo, conforme mostraram 

os dados da pesquisa. 

 
 
No ambiente presencial, o incentivo apareceu diversas vezes, dentre elas: quando 

uma aluna incentivou o colega para não desistir no curso, pois o aluno havia relatado que 

trabalhava os três turnos e ainda precisava ser liberado da escola onde trabalhava para 

frequentar as aulas do curso. Outro exemplo diz respeito às anotações do diário de campo, 

quando o mesmo aluno relatou que seu sucesso em uma das disciplinas anteriores se deu ao 

incentivo da colega.  

 
 
No ambiente virtual, o incentivo foi visualizado quando os alunos estavam 

discutindo no fórum de discussão e alguns alunos estimulavam as respostas colocadas pelos 

colegas, categorizando-as como contribuições “de fundamental importância” e “que 

simplificavam a visão sobre o todo, às vezes bem embaralhado”, pois “o conteúdo era difícil, 

mas com a ajuda dos colegas, todos iriam conseguir aprender”.  

 
 
No bate-papo, o incentivo surgiu quando uma colega estimulou os colegas a 

participarem da discussão e também quando uma aluna falou para todos o seu desejo de que 

todos conseguissem postar a atividade de portfólio no dia estipulado pela professora-tutora de 
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Língua Portuguesa: Frase. Conforme foi visto nas duas ferramentas do SOLAR, fórum e 

chat, o incentivo não ocorreu apenas de forma individual, como mostram os dois eventos a 

seguir: 

 
 

Evento 22 (Diário de campo. Disciplina: Língua Portuguesa-Frase, 15/09/2008): 
Duas alunas conversando no intervalo e uma perguntou pra outra o porquê dela estar 
triste. Essa aluna respondeu que não havia saído o resultado de uma das disciplinas 
anteriores e caso ela não tivesse sido aprovada não poderia cursar a disciplina atual 
com a sua turma, pois teria que repetir aquela disciplina com outra turma. A colega 
que estava a ouvir, disse: “mas vai dar certo”. 

 
 
Pela descrição do evento 22, o incentivo foi de forma individual e, com uma frase 

apenas, todo um contexto foi modificado, uma vez que a aluna mostrava-se triste e calada, 

mas ao conversar e dizer o que estava sentindo, que temia não continuar com os amigos da 

sua turma, começou a conversar com os colegas que estavam a sua volta, mesmo que de 

forma tímida.  

 
 
Na relação entre as professoras-tutoras e alunos, o incentivo foi o de participarem 

das discussões, enfatizando que eles eram capazes, e o de parabenizar pelas colocações 

expostas nos bate-papos e fóruns, o que motivou a novas participações. 

 
 
Nos dados encontrados, verificou-se que algumas vezes foram os próprios alunos 

que se incentivaram entre si. O incentivo surgiu não apenas quando os alunos se sentiam 

desencorajados ou quando estavam com algum problema, mas na espontaneidade na 

resolução das atividades e nos intervalos das aulas. As atitudes de incentivo entre os alunos 

foram fundamentais para o desenvolvimento da autonomia, pois os alunos tinham a iniciativa 

de iniciar as discussões e de promover o debate, e esperar apenas pelas professoras-tutoras os 

levaria ao erro de focalizá-las como as únicas pessoas ativas da relação professor-aluno. 

Ativas no sentido de tomar a frente das discussões, das opiniões e das trocas entre os 

participantes. O incentivo não deve ser apenas atribuição do professor, pois o aluno pode criar 

rótulos ao achar que é só o professor quem deve estimular, caminhar junto, fornecer ajuda ao 

aluno e outras atribuições que comumente lhe são designadas.  

 
 
No evento a seguir, o incentivo de forma coletiva: 
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Evento 23 (Fórum de Discussão. Tema: 4ª e 5ª declinações. Disciplina: Latim II: 
Língua e Cultura, 21/10/2008): 
Telma [aluna] 
Turma, nunca pensei que Latim fosse tão complicado. (...) Mas... coragem, força de 
vontade e as explicações das colegas chegaremos lá.Espero. (...)  

 
 
A relação de incentivo que Telma estabeleceu no fórum não foi apenas a um aluno 

em específico, mas à turma como um todo, pois os alunos estavam com muitas dúvidas acerca 

do trabalho a ser entregue (a tradução de vinte frases da língua latina para a língua 

portuguesa). O referido fórum foi para tirar dúvidas dos alunos acerca desse trabalho, e o 

trecho “coragem, força de vontade e as explicações das colegas chegaremos lá” demonstrou 

que mesmo com as dificuldades a colega acreditava nos companheiros, levando-a a incentivar 

com palavras de estímulo e ânimo.  

 

 

4.5.3.4 Agradecimento  

 

 

Referem-se às formas de expressar gratidão às ações dos demais participantes. 

Para Prette e Prette (2007), gratificar tem sido considerada uma competência tradicionalmente 

associada a pessoas carismáticas, populares e líderes, uma vez que é um ingrediente relevante 

nas relações sociais satisfatórias e equilibradas. Relações satisfatórias e equilibradas são 

aquelas em que há escuta, atenção e feedback às ações que são realizadas por um indivíduo, 

não ficando a responsabilidade da relação apenas por parte de uma pessoa (op.cit).   

 
 
No ambiente presencial, as formas de agradecimento estiveram relacionadas à 

ajuda e aos favores que os alunos faziam uns aos outros, tipo: explicar o conteúdo; emprestar 

material; ceder à cadeira ao colega e as caronas que os alunos davam entre si. As ações de 

agradecimento foram das mais elementares, como ceder o lugar ao colega, até ações mais 

complexas, como explicar o conteúdo. Todas as formas de prestar atendimento ao colega 

eram gratificadas, conforme ficou demonstrado nos dados da pesquisa.  

 
 
No ambiente virtual, o agradecimento pôde ser visualizado quando os alunos se 

ajudavam entre si no fórum; fornecendo feedback; tirando dúvidas ou complementando as 
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mensagens dos colegas. No bate-papo, quando alguns alunos chegavam atrasados e os colegas 

que já estavam on-line cumprimentavam desejando boas vindas; ou quando repetiam alguma 

colocação importante da professora-tutora que havia passado despercebida, e ao final do bate-

papo, quando a aluna agradeceu a turma pelos esclarecimentos na resolução dos exercícios; 

quando os alunos agradeceram por terem gostado da discussão e pela contribuição em seu 

aprendizado.  

 
 

Evento 24 (Fórum de Discussão. Tema: 4ª e 5ª declinações. Disciplina: Latim II: 
Língua e Cultura, 22/10/2008): 
Raísa [aluna] 
Obrigada Marta valeu muito.Gostaria de agradecer e parabenizar os colegas pela 
interação e colaboração como a Alda coloca e muito bem: "nada mais é do que 
crescimento e colaboração", continuem sempre com essa postura, acima de 
tudo,humana.  

 
 
No evento 24, Raísa não apenas agradeceu, mas parabenizou Marta por outras 

atitudes que esta estava demonstrando durante todos os questionamentos, dentre eles o de 

dominar o conteúdo. Esse agradecimento, assim como outros no fórum, foram de 

agradecimento às colocações sempre precisas de Marta. 

 
 
Na relação entre professoras-tutoras e alunos, o agradecimento apareceu em 

diversas ocasiões: quando os alunos agradeciam a participação e discussões de todos; quando 

agradeciam a receptividade da professora-tutora, da disciplina de Língua Portuguesa: Frase, 

nas seções de bate-papo, pois mesmo tendo começado, ela sempre recepcionava o aluno que 

estava entrando na discussão; quando uma aluna agradeceu também por ela prorrogar o prazo 

das atividades; quando agradeceu pelo modo de correção dos trabalhos individuais, uma vez 

que ela corrigia fazendo alterações no próprio documento e quando enviou um arquivo aos 

alunos por e-mail com orientações de como realizar as atividades. As ações de agradecimento 

dos alunos para com duas professoras-tutoras aconteceram pela ferramenta fórum e chat. 

 
 
A seguir, a frequência de cada subcategoria das relações interpessoais entre os 

alunos:  
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Tabela 4.8 - Frequência da Subcategoria - Relações Interpessoais entre alunos 

Relações 
Interpessoais 

Diário de Campo Entrevistas Fóruns Bate-papos 

Amizade 16 11 3 21 
Informalidade  24 27 33 93 

Incentivo  3 1 8 6 
Agradecimento 1 0 11 12 

 
 
Conforme os dados da tabela 4.8, o agradecimento foi a subcategoria que 

apresentou a menor frequência no diário de campo e a ausência de ocorrência nas entrevistas. 

Nas entrevistas, há apenas uma ocorrência na subcategoria Incentivo, quando Bianca relatou 

que usava indevidamente a ferramenta fórum para incentivar os colegas, e que recebia alguns 

“puxões de orelha” por colocar algumas coisas para a turma, pois às vezes achava o curso 

meio frio porque queria dizer uma coisa engraçada quando alguém respondia de forma séria. 

Nos fóruns, o menor índice foi na subcategoria Amizade, pois conforme o relato de Bianca, os 

alunos deviam se atentar para o que era colocado no fórum, embora aparecessem mensagens 

de Incentivo, Agradecimento e de Informalidade. A frequência que mais se destaca é a da 

Informalidade, o que evidencia o caráter informal entre os alunos em situações de 

aprendizado. Ainda que as discussões se voltassem ao conteúdo, as mensagens tinham caráter 

informal, o que não descaracterizou as mensagens ditas formais.  

 
 
A seguir, a frequência de cada subcategoria das relações interpessoais entre 

professoras-tutoras e alunos é apresentada:  

 
 

Tabela 4.9 - Frequência da Subcategoria - Relações Interpessoais: Professor-Tutor e alunos 

Relações 
Interpessoais 

Diário de Campo Entrevistas Fóruns Bate-papos 

Amizade 0 - 0 0 
Informalidade  2 - 0 7 

Incentivo  1 - 7 68 
Agradecimento 0 - 2 17 

 
 
De acordo com os dados da tabela 4.9, as relações entre professoras-tutoras e 

alunos mais evidentes foram no ambiente virtual. As ações de incentivar nos bate-papos 

foram fundamentais, uma vez que a professora-tutora havia relatado que os alunos estavam 

com dificuldade no conteúdo, o que foi explicitado em detalhes na categoria Papéis do 

professor-tutor. Portanto, suas ações de incentivar e enfatizar que os alunos eram capazes 

contribuíram para que as participações aumentassem. As formas de agradecimento eram um 
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retorno que os alunos forneciam as professoras-tutoras, pois ao agradecerem relatavam a 

postura positiva de cada uma delas para com eles. 

 

 

4.6 CONEXÕES ENTRE AS FORMAS DE INTERAÇÃO: COLABORAÇÃO, AJUDA 

E RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

 

 

O fato dos alunos compartilharem um mesmo espaço presencial e virtual não 

significa que interagiram e estabeleceram relações entre si. Entretanto, as diferenciadas 

formas de interação apresentadas nos dados podem estar relacionadas à identificação de 

interesses em comum (intenções compartilhadas), as quais emergiram em relações de ajuda, 

colaboração, amizade, reciprocidade, incentivo e de agradecimento para com o outro.  

 
 
As relações de ajuda e de colaboração que os participantes estabeleceram entre si 

propiciaram relações interpessoais, pois as trocas constantes possibilitaram contatos mais 

próximos e informais. Eles se sentiram mais confiantes em si mesmos, demonstrando ser 

capazes de dar e ao mesmo tempo receber opiniões e críticas, o que proporcionou outros tipos 

de relações do tipo: relações de confiança, amizade, e incentivo, por exemplo. O tom informal 

dessas relações fez com que os alunos não tivessem receio de mostrar suas dificuldades e de 

expor suas dúvidas, o que incitou a interação entre eles e a formação de um espaço 

colaborativo onde todos puderam participar do seu jeito e da forma que achavam conveniente 

em determinada situação, indo além do espaço em que se encontraram presencialmente.  

 
 
A seguir, a última categoria que diz respeito ao uso das tecnologias de informação 

e comunicação. 
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4.7 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC  

 
  

Os dados mostraram que os alunos fizeram uso de algumas ferramentas de 

comunicação, além das que estavam disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem 

SOLAR, como o telefone fixo e móvel, mensagens instantâneas e Orkut.  

 
 
Nos momentos em que os alunos não se encontravam reunidos presencialmente, 

eles tinham outros contatos possibilitados pelas TIC, conforme mostram os exemplos: 

 
 

Evento 25 (Entrevista realizada no dia 10/11/2008): 
Paula Patrícia: Que contatos você têm com os colegas além da realização dos 
trabalhos? Outros contatos que não sejam só aqui dentro do pólo? 
Mateus: Eu tenho contato por telefone com alguns colegas 
Paula Patrícia: Mas qual é a frequência?  
Mateus: Alguns quase todo dia, (...). 

 
 
De acordo com o relato de Mateus, no evento 25, os contatos que ele estabelecia 

com os colegas eram frequentes, apesar de em outro momento da entrevista ele afirmar não 

possuir um endereço de mensagem instantânea (Msn), por não gostar “muito” e não ter 

paciência de ficar teclando. Disse que no ambiente virtual as pessoas são mais objetivas e vão 

direto ao que se quer, por isso preferia conversar pessoalmente. Segundo Mateus, no 

presencial as pessoas trocam intimidades do tipo “brincadeira, beijinho, abraço”, apesar dele 

saber que existem os emoticons, que podem exprimir certas expressões faciais e corporais. 

Relatou também que se comunicava por e-mail para a realização das atividades, conforme foi 

relatado no evento 13, no trecho “(...) Mas no final do Latim I e começo de Latim II foi mais 

intenso, troca de de informações por e-mail”.  

  
 
No evento seguinte, outro exemplo do uso frequente das TIC: 

 
 

Evento 26  (Entrevista realizada no dia 10/11/2008): 
Paula Patrícia: Quais são os contatos assim que tu tem com os colegas que não seja 
só aqui na sala de aula, que não seja só aqui no pólo, além da realização dos 
trabalhos? 
Bianca: (....) a gente conversa muito, por e-mail. A gente entra é no Msn, (...) faz 
parte do Orkut (riu). 
 Paula Patrícia: e o que mais?  
Bianca: Eu, a Alda, a Sofia (...), a gente tudo é colega virtual também da própria 
Internet e não só do SOLAR. (...). A gente se telefona bastante. 
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... 
Bianca: (...) A gente agora se conhece bastante, conversa bastante, mesmo a gente 
tendo poucos encontros. A gente arranjou uma forma de a gente se chegar ao outro, 
né? 

 
 
De acordo com o relato de Bianca, no evento 26, as diversas possibilidades da 

Internet (Msn, Orkut, E-mail) fizeram com que as alunas mantivessem contatos extras que 

serviram de aproximação, mesmo que de forma virtual. Essa aproximação pode ser 

visualizada no último trecho do evento 26, quando Bianca afirma que as colegas se conhecem 

e conversam bastante, apesar de não se encontrarem frequentemente. Ou seja, no relato 

verifica-se que a utilização das TIC possibilitou que as colegas se “chegassem” umas às 

outras, o que ampliaria as formas de aproximação nos encontros presenciais.  

 
 
Ainda na entrevista, Bianca relata que, nos trabalhos de grupo, enviava mensagem 

de dentro do ambiente pela ferramenta “mensagens”, ligava e quando não tinha êxito na 

ligação, passava mensagem pelo telefone móvel (celular), conforme o trecho: “eu colocava 

mensagem pra ela, aqui na na em mensagem, ainda mandava recado pelo celular, quando ela 

não atendia eu colocava recado. Quando ela ligava o celular ela vê lá”. Em vários momentos 

da entrevista, os dois alunos relataram utilizar as TIC para se comunicar com os demais 

colegas, conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 4.10 - Frequência da Categoria - Uso das TIC 
 

 
Uso das TIC 

Diário de Campo Entrevistas Fóruns Bate-papos 
2 16 - - 

 
 
No que diz respeito as ferramentas disponibilizadas no SOLAR, os alunos 

utilizaram fórum, mensagens, chat e portfólio, conforme os dados da tabela 4.11.  

 
 

Tabela 4.11 - Frequência de uso das ferramentas do SOLAR 
 

 
Uso das  

ferramentas do SOLAR 

Fórum 
 

149 

Mensagens 
 

50 

Chat 

 
15 

Portfólio  
 

16 
 
 
Na ferramenta “fórum”, os alunos enviaram 149 mensagens nos dois fóruns 

referentes às duas disciplinas: Língua Portuguesa: Frase (54 mensagens) e Latim II: Língua e 

Cultura (95 mensagens).  Na ferramenta “mensagens” os alunos enviaram 25 mensagens em 
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cada disciplina. Nessa ferramenta, não se pode afirmar se houve mais mensagens enviadas 

pelos alunos, uma vez que a pesquisadora possuía o perfil de aluno, e por esse motivo 

algumas mensagens podem ter sido enviadas apenas para as professoras-tutoras e alguns 

colegas em específico. Na ferramenta “chat”, 15 alunos participaram das discussões, o que 

pode ser considerado uma frequência significativa de uso da ferramenta, uma vez que havia 

18 alunos na comunidade analisada. No que se refere aos portfólios, 1632 alunos utilizaram a 

ferramenta para o envio de trabalhos.  

 
 
Em relação à frequência de acesso ao SOLAR, os dados referem-se aos alunos 

Mateus e Bianca, alunos com menor e maior participação nos fóruns de discussão, conforme 

explicado no capítulo 3 (tópico 3.5). Ambos afirmaram acessar diariamente o ambiente. 

Mateus relatou que acessava todos os dias para ver se havia alguma mensagem e informação 

nova. Bianca relatou que entrava todos os dias e quando estava em casa, acessava várias vezes 

ao dia. Disse também que respondia logo que via uma mensagem nova. Afirmou que, ao 

iniciar uma nova disciplina, baixava todos os textos e visualizava todas as ferramentas, de 

acordo com o trecho: “Assim que a aula é visualizada que começa aquela disciplina, eu já 

marco presença ali em todas as salinhas”.  

 
 
A seguir, a tabela 4.12 com a quantidade de acessos ao curso e aos bate-papos.  

 

Tabela 4.12 – Frequência dos Acessos ao Curso e aos Bate-Papos33 
 

Aluno Acesso ao Curso Acesso Geral aos Bate-Papos 

Mateus 44 39 

Bianca 101 224 

 
 
De acordo com os relatos de Mateus e Bianca, referentes ao acesso do ambiente, 

verifica-se que ambos tinham uma frequência e que acessavam o SOLAR não apenas para 

resolver as atividades, mas para acompanhar o curso, as novidades e para interagir, como 

relatou Bianca ao dizer que se tivesse alguma mensagem nova, logo respondia.  

 
 

                                                
32 Dados fornecidos pela professora-tutora da disciplina Língua Portuguesa: Frase.  
33 Dados fornecidos pela professora-tutora da disciplina Língua Portuguesa: Frase. 
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Em um dos bate-papos, uma aluna pediu desculpas à turma porque não tinha 

familiaridade com a ferramenta chat, pois não sabia quem era quem no bate-papo e por 

escrever algumas vezes com letras maiúsculas, mas disse que iria mudar sua atitude, 

conforme mostra o evento a seguir: 

 
 

Evento 27 (Chat 1 – turma B. Tema: Variação Lingüística. Disciplina: Língua 
Portuguesa-Frase, 23/09/2008): 
L.1 BEATRIZ fala para TODOS: [aluna] 
L.2 DESCULPEM A MINHA FALTA DE ENTROSAMENTO.. 
L.3 BEATRIZ fala para TODOS: 
L.4 Isso irá mudar.....nãos ei quem é quem ainda...rsr 

 
 
Segundo os relatos dessa categoria, infere-se que os alunos utilizavam as TIC para 

se comunicar fora dos encontros presenciais, conforme mostra a tabela 10, o que comprova 

que eles não se prenderam apenas a utilizá-las quando se exigia sua utilização. O importante 

não foi demonstrar se eles tinham ou não familiaridade (domínio) com a ferramenta, mas 

mostrar que seu uso se faz necessário para o indivíduo participar de uma comunidade virtual.  

 
 
A seguir, o Mapa Conceitual como síntese dos dados empíricos. 
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4.8 MAPA CONCEITUAL SOBRE A CVA NO CURSO INVESTIGADO 

 

 

 
Figura 4.1 – Mapa Conceitual 2 

 
 
Pelo mapa conceitual, verifica-se que as relações estabelecidas entre os indivíduos 

têm conexões e se inter-relacionam entre si, formando uma rede de relacionamentos que 

deram origem a uma comunidade virtual de aprendizagem, cuja análise se constituiu em dois 

momentos: o presencial e o virtual.   

 
 
No ambiente presencial, a comunidade foi conceituada como um grupo de pessoas 

que compartilharam de um mesmo espaço possuía objetivos comuns, desempenharam papéis, 

estabeleceram normas e relações. Nessas relações, apareceram dois tipos de status: o atribuído 

e o adquirido. Os status atribuídos foram assumidos por professor-tutor e aluno. O status 

adquirido dos alunos foram o de mais descontraído e o de mais participativo.  
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As relações estabelecidas entre os participantes foram caracterizadas como sendo 

as diferentes formas de interação social e classificadas de três formas: Ajuda, Relações 

Interpessoais e Colaboração. A ajuda foi subdividida em Solicitação de Ajuda e Ajuda 

Espontânea.  

 
 
Outras relações estabelecidas entre os membros de uma comunidade foram as 

Relações Interpessoais. Embora o ambiente fosse formal e houvesse um objetivo explícito a 

ser alcançado, os participantes estabeleceram diversas relações como as de Amizade, de 

Incentivo, de Informalidade e de Agradecimento, conforme é mostrado do mapa conceitual.  

 
 
Na comunidade analisada, também se estabeleceram relações colaborativas em 

que os indivíduos não apenas ajudaram os outros, mas sentiram-se parceiros nas produções 

realizadas em conjunto, havendo cumplicidade, reciprocidade nas ações e comprometimento 

com o outro. O ato de colaborar deu identidade ao grupo, fazendo com que a comunicação 

entre os participantes fosse algo natural e espontâneo. Apesar das oportunidades de 

aprendizado terem sido iguais para todos, os alunos estavam dispostos a partilhar ideias, não 

com a finalidade de competir, desafiar e ignorar o conhecimento do outro, mas a de trocar 

conhecimento para um entendimento mais sólido. O fato da CVA ser considerada como um 

grupo colaborativo se deu também porque existiram normas pré-estabelecidas e outras foram 

negociadas no início do curso, uma vez que os participantes evidenciaram suas discordâncias, 

dificuldades e medos, não impedindo a evolução das discussões e o feedback entre eles, 

tornando-os, ao mesmo tempo, professores e parceiros. 

 
 
No ambiente virtual, a comunidade foi caracterizada como virtual porque os 

participantes compartilharam um espaço comum simbólico, utilizaram as TIC e estabeleceram 

novas formas de comunicação que favoreceram o estabelecimento de diferenciadas formas de 

interação social. 

 
 
A comunidade virtual de aprendizagem analisada se evidenciou como formal 

porque houve uma intencionalidade explícita de aprendizagem, os participantes estavam 

vinculados a uma instituição educativa e desempenharam uma diversidade de papéis nas 
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trocas comunicativas sendo classificados em esperados e não-esperados. Nessa CVA, houve a 

presença de um mediador sendo esse o professor-tutor, o qual foi o responsável pelas 

disciplinas. 

 
 
Os papéis esperados que o professor-tutor desempenhou foi o de explicar, 

questionar, incentivar, abrir a discussão no AVA, revisar o conteúdo, fazer-se presente no 

AVA, fornecer pistas e solicitar (pedir). Em relação ao papel não-esperado, o professor-tutor 

assumiu o papel social, considerado fundamental para o desenvolvimento da comunidade, 

uma vez que a abertura dada aos alunos caracterizou um espaço de confiança, fazendo com 

que os alunos pudessem se aproximar da professora-tutora34 e avaliar todos os momentos, e 

não apenas aqueles em que tiveram êxito.  

 
 
Os papéis esperados que o aluno desempenhou estavam relacionados ao de 

explicar, questionar, tirar-dúvidas e relatar acontecimentos. Os papéis dos alunos que não 

foram esperados relacionaram-se ao papel de incentivar e ao de líder, propiciando o 

desenvolvimento da autonomia, a busca por novas descobertas e responsabilidade ao 

desempenhar determinado papel. Ressalta-se que a aluna que possuiu o status de mais 

participativa desempenhou vários papéis, dentre eles o de líder. 

 
 
Os papéis do professor-tutor como o de explicar, questionar, revisar o conteúdo, e 

fornecer pistas têm relação com o ato de colaborar, pois foram ações em que o professor-tutor 

agiu como colaborador e mediador, fazendo as intervenções necessárias para que os alunos 

pudessem construir suas próprias ideias acerca do que estava sendo discutido no grupo. Assim 

como alguns papéis do professor-tutor têm relação com a colaboração, três papéis do aluno se 

associam ao ato de colaborar. São eles: o de tirar-dúvidas, explicar e questionar. As 

explicações estiveram direcionadas tanto ao professor-tutor quanto aos demais colegas, 

fazendo com que os alunos em alguns momentos assumissem o papel de professor-tutor e 

colaborador das trocas comunicativas.  

 
 

                                                
34  Conforme os dados, o papel social foi encontrado apenas na professora-tutora da disciplina Língua 
Portuguesa: Frase.  
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Todas as ações que caracterizaram os papéis dos alunos e do professor-tutor 

fortificaram o sentido de uma comunidade de aprendizagem, as quais ocorreram no ambiente 

presencial e foram complementadas no ambiente virtual. 

 
 
Tanto os status, os papéis, as normas quanto às diferentes formas de relação social 

encontradas na pesquisa foram exemplos específicos da comunidade analisada. Em outras 

comunidades virtuais de aprendizagem formais, não necessariamente aparecerão os mesmos 

tipos que apareceram nessa pesquisa.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando respondemos algumas perguntas, formulamos 
outras. E não importa o quanto pensamos que nosso 
projeto é bem elaborado no início, sempre há mudanças 
e reviravoltas inesperadas ao longo do caminho que nos 
levam a repensar nossas posições e a questionar nossos 
métodos, mostrando que não somos tão espertos como 
pensávamos (STRAUSS e CORBIN, 2008, p.63).  

 

A realização dessa pesquisa possibilitou reflexões e aprendizados específicos 

sobre as comunidades virtuais em contextos formais de ensino e aprendizagem, bem como 

trouxe à tona outras questões como: a metodologia, a didática e a mediação pedagógica do 

professor-tutor; a autonomia do aluno e suas novas formas de comunicação; e a aprendizagem 

colaborativa, o que inclui a co-autoria entre os participantes. Todavia, não foi possível chegar 

a um resultado definitivo, pois numa pesquisa científica tudo é um vir-a-ser. Algumas 

perguntas foram respondidas, outras formuladas ainda no percurso. Compreender o processo 

de formação de uma comunidade nos espaços virtuais formais, assim como os elementos que 

a caracterizam, tomando por base as relações sociais estabelecidas entre os participantes, 

constituiu o eixo central dessa pesquisa.  

 
 
Na perspectiva de pesquisar a formação de comunidades de aprendizagem em 

cursos à distância, volta-se à introdução desse trabalho a fim de responder aos objetivos que 

permearam a elaboração desse estudo. No objetivo geral, foi proposto investigar as relações 

sociais na formação de CVA em cursos à distância. Para que esse objetivo fosse alcançado, 

delimitaram-se três objetivos específicos. O primeiro deles seria identificar, com base na 

literatura, os principais elementos de uma CVA. Após essa identificação, o pesquisador iria 

mapear esses elementos no contexto de um curso à distância. O último seria, verificar quais as 

relações sociais que fazem parte de uma CVA. 

 
 
Para que esses objetivos fossem alcançados, utilizou-se o referencial teórico da 

Sociologia, por compreender o indivíduo como um ser eminentemente social e de múltiplas 

relações, o que permitiu descrever, analisar e interpretar suas ações num sistema de 

interações. Verificou-se que, nessa área de estudo, o termo comunidade ainda traz em sua 

base algumas inconsistências e incongruências, uma vez que sua definição quase sempre está 

associada a outros termos similares, como o de “agregado”, “grupo social” e “sociedade”. 
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Todavia, não se pode generalizar que todo agrupamento humano formado seja caracterizado 

como uma comunidade. Existem elementos diferenciados em cada termo, os quais irão 

delimitar se um grupo constitui ou não uma comunidade.  

 
 
Dessa forma, uma comunidade pode ser vista tanto numa perspectiva restrita, 

quando a análise se baseia numa característica específica do objeto investigado, quanto 

global, quando antes de se compreender o todo, a análise começa pelas partes, ou seja, pelo 

indivíduo enquanto produto de seu meio. A diferença depende da realidade e dos objetivos 

pretendidos. Ainda no aporte teórico, discutiram-se algumas pesquisas relacionadas à temática 

e constatou-se uma ausência do conceito de comunidade. Para suprir essa carência, 

inicialmente se propôs uma definição mais clara do termo e de seus elementos constituintes 

com a finalidade de atender o que havia sido proposto para a realização desse estudo.   

 
 
Como resposta ao primeiro objetivo, os dados mostraram outros elementos que 

não estavam propostos na literatura específica, como status, papéis, normas e as diferentes 

formas de relação social, possibilitando a ampliação do conceito e novas formas de analisar as 

comunidades virtuais de aprendizagem. Para tanto, verificou-se que uma comunidade não 

sobrevive apenas de solidariedade e relações afetivas, como afirma Weber, mas da ação 

conjunta dos participantes ao compartilharem um espaço comum. Em relação ao conceito de 

comunidade virtual, os autores elencados no referencial teórico abordam a mudança do espaço 

e a utilização das TIC como características dessas comunidades, mas não tratam das relações 

sociais que podem ser estabelecidas nos espaços virtuais. Portanto, há de se considerar as 

formas de relacionamento entre os indivíduos quando mediatizados pelas tecnologias digitais 

como um elemento favorável a formação de CVA formais.  

 
 
Para atingir o segundo objetivo, fez-se o mapeamento dos elementos encontrados 

na comunidade presencial no contexto de um curso à distância e constatou-se que houve 

regularidades de todos os elementos tanto no ambiente presencial quanto no ambiente virtual. 

Porém, ao comprovar essa simetria em ambos os ambientes, percebeu-se a linguagem como 

um requisito fundamental na constituição dos elementos formadores da CVA analisada, o que 

facilitou o seu entendimento por parte dos participantes, possibilitando a comunicação e, 

portanto, o estabelecimento de relações entre o grupo. Em alguns momentos, os alunos 

demonstraram não entender claramente a linguagem de uma das professoras-tutoras, pois a 
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mesma se comunicava de forma técnica, o que algumas vezes dificultou a relação entre 

professor-tutor e alunos. Portanto, a linguagem deve ser clara, simples e direta para que possa 

ser entendida por todos. Sem uma linguagem concisa e objetiva não pode haver ações para 

organizar/constituir as relações sociais, pois ela é o veículo essencial da comunicação. E é 

através dessa que acontecem as mais variadas formas de interação e, consequentemente, os 

diferentes tipos de relações sociais.  

 
 
Quanto ao terceiro objetivo, encontraram-se nas CVA relações de ajuda, 

colaboração e relações interpessoais, possibilitando que os participantes criassem laços de 

amizade, incentivo, informalidade e agradecimento, desmistificando a ideia de que as relações 

virtuais são irreais e mecânicas (por serem mediadas pelas TIC). Essas relações evidenciaram 

o lado humano e social dos indivíduos que utilizam as tecnologias digitais, o que comprova o 

pensamento de Lévy ao afirmar que as relações on-line estão longe de serem frias e não 

excluem as emoções fortes. Os dados mostraram também que as relações sociais presenciais 

foram análogas às relações sociais virtuais. Apesar dessa similaridade, sugere-se que no 

ambiente do curso se tenha um espaço complementar para os alunos conversarem livremente, 

sem se prenderem à resolução do que é solicitado nos fóruns de conteúdo, o que 

provavelmente pode possibilitar outros tipos de relações. Tais espaços podem ser propiciados 

usando as ferramentas já disponíveis (fórum, bate-papo ou mensagens) ou ainda outras 

existentes fora do ambiente de curso (mensagens instantâneas, blogs ou outras). O mais 

importante é que esses espaços não tenham um conteúdo pré-determinado, mas sejam 

definidos pelo próprio interesse dos alunos.  

 
 
Os dados atestaram ainda uma forte influência dos momentos presenciais para a 

formação da CVA investigada, indicando que as relações sociais não aconteceram de formas 

separadas (só presencial e só virtual), e sim foram complementadas quando iniciadas no 

ambiente presencial. Daí a importância de se considerarem todos os momentos de encontros 

entre os participantes das comunidades, pois presencial e virtual não devem ser vistos como 

contextos separados e isolados, mas complementares e interdependentes. Os dados mostraram 

que, no espaço virtual, os indivíduos também podem estabelecer relações. Nesse estudo, não 

se pretendeu estabelecer uma comparação ao listar as relações humanas encontradas em 

ambos os ambientes, mas evidenciar o ambiente virtual como um espaço paralelo ao ambiente 

presencial. Dessa forma, pode-se pensar numa continuidade de relações e que essas podem 
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sofrer modificações com o tempo e a intensidade das interações. Os resultados possibilitaram, 

ainda, refletir acerca de um currículo pautado na integração entre o ensino presencial e virtual, 

fazendo com que o aluno não se limite apenas a sala de aula.  

 
 
A pesquisa possibilitou não apenas responder aos objetivos propostos, mas a 

elucidar outros aspectos, dentre eles o fato de que o sentido de uma comunidade se caracteriza 

não apenas por um conjunto de indivíduos que estão em contato, se comunicam ou que dela 

participam. Uma condição necessária, mas não suficiente à sua formação e caracterização são 

os interesses comuns entre os participantes. Assim, uma comunidade existe quando em 

determinado conjunto de pessoas há relações, em razão desses interesses, assim como 

sentimentos desenvolvidos e partilhados por uma comunicação contínua. Dessa forma, apenas 

a participação e a utilização das ferramentas de comunicação não são suficientes para 

promover uma aproximação entre os indivíduos e, consequentemente, a formação de uma 

CVA.  

 
 
Especificamente em relação à participação dos alunos no ambiente virtual, foi 

possível constatar que a ausência de relações sociais pode ser atribuída ao tempo de dedicação 

do aluno ao curso, o que inclui não apenas estudo individual e coletivo, mas acesso ao 

ambiente, questionamentos, interações com os demais e familiaridade com as ferramentas. 

Mesmo que alguns alunos exercessem atividades laborais em tempo integral, os dados 

mostraram que estes participaram assiduamente das discussões dos fóruns de discussão e 

bate-papos, o que não constituiu empecilho para o estabelecimento de relações. Certamente 

existem outros fatores que podem desencadear a ausência de relações nos AVA, mas devido 

ao período de investigação da pesquisa, não foi possível diagnosticá-los. Portanto, todos os 

elementos elencados nessa pesquisa são fundamentais para a efetivação de uma comunidade, 

seja em ambientes presenciais quanto em ambientes virtuais.  

 
 
Ainda que as relações estabelecidas envolvessem a permanência dos alunos no 

grupo, não foi possível afirmar se eles se sentiram pertencentes à comunidade analisada por 

compartilharem de um espaço comum e possuírem objetivos semelhantes. Acredita-se que o 

pertencimento não se caracteriza apenas pela inclusão, participação e colaboração de um 

indivíduo em determinado grupo, mas sim pela identificação com o outro a partir de uma 

vivência comum. Daí a necessidade de se sentir útil e importante nas trocas partilhadas.    
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Ressalta-se ainda que os resultados encontrados nesse trabalho são específicos do 

modelo pedagógico utilizado pelo Instituto UFC Virtual, pois existem modelos pedagógicos 

adotados em cada Instituição de Ensino Superior (IES) que trabalha com a modalidade à 

distância. Moran (2009, on-line) enfatiza que as comunidades virtuais de aprendizagem 

pressupõem modelos educacionais mais centrados no aluno, o que viabiliza a formação de 

grupos, o desenvolvimento de projetos, atividades colaborativas, a participação e a interação 

entre os alunos. Mesmo que existam modelos predominantemente centrados no professor 

(modelo disciplinar), é importante que os ambientes de aprendizagem sejam estimulantes e 

atrativos, assim os alunos terão oportunidades de interagir não apenas presencial, mas 

virtualmente. Segundo Moran, a sociedade caminha para um modelo de hibridismo, em que se 

intercalam momentos presenciais e virtuais para a discussão e o compartilhamento de ideias e 

experiências. Portanto, é fundamental conhecer a proposta pedagógica dos cursos na 

modalidade à distância, uma vez que diferentes modelos de Educação à Distância podem 

implicar a maneira como as comunidades virtuais de aprendizagem serão formadas. 

 
 
A partir desses resultados, podem-se propor sugestões para trabalhos futuros. Uma 

das propostas seria investigar as relações estabelecidas fora do ambiente do curso, utilizando 

ferramentas de comunicação como o Msn, o Orkut, o Twitter e outros. Ao mesmo tempo, 

podem-se incorporar essas ferramentas em ambientes formais como complemento às 

ferramentas de comunicação disponibilizadas nos AVA e averiguar quais as interações mais 

relevantes para a aprendizagem a partir da utilização dessas ferramentas. 

 
 
A segunda sugestão seria investigar se o pertencimento constitui elemento 

formador de uma CVA, uma vez que não foi possível atestar a ocorrência desse elemento na 

comunidade investigada. Julga-se útil também uma conceituação mais clara do termo 

pertencimento, pois os autores abordados nessa pesquisa pouco definem e caracterizam o 

termo.   

 
 
Outra sugestão seria verificar mais diretamente como o professor-tutor pode 

intervir para que os alunos formem e mantenham uma CVA, ou seja, verificar que o seu papel 

é não apenas o de mediador pedagógico, mas também o de mediador social.  Uma vez que o 
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professor-tutor é um ator participante de um curso à distância, é importante compreender 

melhor seu papel nas relações sociais entre os participantes da comunidade.  

 
 
Sugere-se ainda analisar uma CVA em contextos não-formais, desvinculados de 

cursos à distância. Nesse caso, pode-se compreender melhor como essas comunidades 

diferem ou se assemelham àquelas estabelecidas em contextos formais de curso.  

 
 
Por último, pode-se investigar a aprendizagem que decorre das relações que foram 

estabelecidas entre os participantes, uma vez que nessa pesquisa o estudo se deteve apenas nas 

relações que vieram da intencionalidade explícita de aprendizagem. 

 
 
Esse estudo possibilitou não apenas trazer uma contribuição para a área em 

questão, mas também (re) conhecer o modo como o ser humano se relaciona com o outro, o 

que depende das habilidades comunicacionais do indivíduo (algumas já desenvolvidas e 

outras que precisam ser desenvolvidas) para a convivência com o outro e em grupo. Ainda 

que essa pesquisa tenha investigado os elementos constituintes e as relações sociais para a 

formação de uma CVA em cursos à distância, fazem-se necessários outros estudos que 

permitam o aprofundamento de cada elemento, pois o tempo de realização para a pesquisa não 

permitiu maiores descobertas.  

 
 
Embora as relações sociais fossem o foco da pesquisa, o estudo levou a reflexão 

sobre as formas de ensinar e aprender na modalidade à distância, como uma das mudanças 

que as Tecnologias de Informação e Comunicação têm trazido a Educação à Distância. 

Enfatiza-se que essas mudanças partem primeiramente de quem as utiliza, porém, não se 

concebe tratar de qualquer modalidade de ensino sem falar de um processo maior que é a 

Educação, pois a referência é sempre ao mesmo fenômeno. O que muda no processo são as 

metodologias e não os princípios. No que se refere ao ensino à distância, algumas 

metodologias são derivadas do ensino presencial; outras são diferentes, com base nas formas 

de comunicação que se ampliam devido à utilização das TIC. Diante disso, percebe-se que as 

relações estabelecidas entre os indivíduos podem variar ao longo de um curso. Algumas 

iniciam e finalizam com a conclusão do mesmo e outras podem se estender após a sua 
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finalização. Quem vai definir o tipo de relações e como elas se processam não são apenas os 

participantes, mas também o modelo pedagógico das instituições nos quais estão inseridos.  
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FACED 

Orientador: José Aires de Castro Filho 

Co-Orientador: Eduardo Santos Junqueira Rodrigues 

Mestranda: Paula Patrícia Barbosa Ventura 

 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PRESENCIAL 
 
 

Objetivo da Observação: Observar as ações e as trocas comunicativas realizadas entre os 

participantes. 

 
Data: ________________ 
Horário: ______________ 
Local: ________________________________________________________________  
 
 

 
OBSERVAÇÃO NO AMBIENTE PRESENCIAL 

 
 

1) Descrição do espaço físico: 
 
- características do espaço físico (sala grande, pequena), outros espaços fora da sala de 
aula: pátio, cantina, refeitório, e outros ambientes que os alunos se reúnam; 
- organização das carteiras da sala de aula (próximas, longe uma das outras); 
- laboratório de informática (computadores próximos ou não, refrigeração da sala (o que 
pode causar desconforto, conversas paralelas, inquietação dos alunos e saída constante da 
sala de aula). 
 
2) Descrição dos sujeitos: 
 
- sexo e quantidade de alunos; 
- se os alunos têm preferência de proximidade com outros alunos que sejam do mesmo 
sexo. 
 
3)   Relatório de ações/ Relações entre alunos: 
 
a)   recepção dos alunos entre si: 
Formal: cumprimento apenas para desejar boas vindas (boa noite, por exemplo), tom de 
voz, linguagem; 
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Informal: abraços, beijos, tom de voz, linguagem, tratamento por apelidos, pelo nome, 
apenas. 
 
- chegada dos alunos ao encontro presencial (os alunos já chegam conversando uns com 
os outros?), ficam apenas na sua sem contato com os demais (isolamento).   
 
b) Na aula em si: 
- os alunos ficam no computador o tempo todo ou tem momentos específicos (isso facilita 
ou dificulta a aproximação com os demais alunos); 
- os alunos sentam juntos, separados; 
- intervenção dos alunos entre si - debates, participações, frequência com que interagem 
(pouco, constante, ou esperam a solicitação do professor); 
- as atividades são feitas individuais, em grupo, de pares (como se dá a escolha - por 
afinidade, o professor escolhe as equipes por tema). 
 
c) Na aula e em outros momentos: 
- solicitação de ajuda quando algum aluno pede a outros colegas; 
- iniciativa dos alunos em se aproximar dos outros alunos. 
 
d) Nos trabalhos de grupo: 
- se há disposição para ceder materiais; 
- se chegam mais cedo ou marcam uma hora extra para a realização desses trabalhos; 
- há alguma dinâmica na realização dos trabalhos em grupo (dentro e fora do pólo); 
- se os alunos trabalham individualmente mesmo estando em equipe; 
- algum aluno tem iniciativa de liderar o grupo ou uns ficam esperando pelos outros; 
- há desentendimentos (expressão facial, tom de voz, pedido de desculpas, 
reconhecimento do erro) - observar também em sala de aula. 
 
e) No geral: 
- há comemorações no pólo ou fora dele (aniversário de algum colega, festa surpresa, se 
os alunos se reúnem para comprar presente); 
- tipos de interações: um-para-um; um-para-todos, todos-para-todos. 
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APÊNDICE B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FACED 

Orientador: José Aires de Castro Filho 

Co-Orientador: Eduardo Santos Junqueira Rodrigues 

Mestranda: Paula Patrícia Barbosa Ventura 

 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO VIRTUAL 
 
 

Objetivo da Observação: Observar as trocas comunicativas realizadas entre os participantes. 

 
Data: ________________ 
Horário: ______________ 
Local: ________________________________________________________________  
 
 
 

OBSERVAÇÃO NO AMBIENTE VIRTUAL 
 

Objetivo da Observação: Observar as trocas comunicativas realizadas entre os participantes. 

 
1) A análise no ambiente virtual será feita a partir das mensagens no fórum de discussão e 

incluirá: 
 

a) Respostas às mensagens: 
- continuidade ao debate as quais podem verificar outras interações as interações iniciais; 
- complementação de mensagens: envio de questionamentos ou mensagens extra-aula: 
mensagens reflexivas, saudações, links ou mensagens com algum tema que se relacionem 
ou não ao assunto da aula; 
- respostas apenas para o envio de respostas (cumprimento de tarefas); 
- iniciativa dos alunos em requerer a participação de outros alunos trazendo-os ao debate. 
 
b) Linguagem: formal e/ou informal: 
- Existência de elementos que demonstrem informalidade, tais como: letras maiúsculas, 
onomatopeias, emoticons, pontuação expressiva, entre outros. 
 
- Palavras abreviadas, apelidos, expressões de amizade e afinidade (ao final da mensagem 
a presença de algum elemento que demonstre tal sentimento). 
 
c) Nos trabalhos de grupo: 

       -  os alunos utilizam a ferramenta chat para a realização de trabalhos em grupo;  
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       - utilizam alguma ferramenta tecnológica extra (Msn, Skype, Google Talk, IRC, e outros), 
ou utilizam alguma ferramenta de interação apenas para marcar encontros presenciais; 

       -  todos os alunos da equipe respondem as solicitações dos colegas que agendam os 
encontros para a realização de trabalhos; 
 -  se os alunos trabalham individualmente mesmo estando em equipe; 
 - algum aluno tem iniciativa de liderar o grupo ou uns ficam esperando pelos outros; 
 - há desentendimentos (escrita, pedido de desculpas, reconhecimento do erro). 
 
d) Caso haja sessão de chat: 
- os alunos cumprimentam os demais, ou apenas entram na sala e participam 
isoladamente; 
- recepção dos alunos entre si: 
 
Formal: cumprimento apenas para desejar boas vindas (boa noite, por exemplo), tom de 
voz, linguagem; 
Informal: fazem uso de emoticons; 
- intervenção (dos alunos entre si ou esperam a solicitação do professor-tutor para que as 
interações entre os alunos aconteçam); 
- solicitação de esclarecimento a outro aluno quando os demais têm alguma dúvida. 
 
f) No geral: 
- se há lembrete de aniversários, festa surpresa, algo similar; 
- tipos de interações: um-para-um; um-para-todos, todos-para-todos. 
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APÊNDICE C 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FACED 

Orientador: José Aires de Castro Filho 

Co-Orientador: Eduardo Santos Junqueira Rodrigues 

Mestranda: Paula Patrícia Barbosa Ventura 

 

Objetivo da Entrevista: Identificar as relações estabelecidas entre os participantes de duas 

disciplinas semipresenciais com base em encontros presenciais e virtuais. 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS ALUNOS 
 
 

1) Iniciar com pergunta quebra-gelo (Porque você está fazendo o curso da UAB? Você é 

professor há quanto tempo? Você está gostando do curso? Você mora aqui próximo ao 

pólo?) 

2) Que contatos você tem com os colegas, além da realização dos trabalhos em sala? 

3) Você se sente parte integrante dessa turma? Fez amizades na turma, que possibilitam 

outros tipos de relação entre vocês (alunos)?  

4) Que tipos de atividades você realiza com seus colegas?  

5) Você participa de grupo de estudos com seus colegas? Com qual frequência vocês se 

encontram? 

6) Nos trabalhos de grupo, você tem iniciativa em dividir as tarefas, promover o debate ou 

espera sempre que os colegas tomem a iniciativa? 

7) Nas sessões de chat, você procura se relacionar com os demais alunos? Como? 

8) Como você gosta de ser chamado (pelo nome, por apelido)? Por quê? 

9) Com que frequência você acessa o SOLAR? 

10) Como você considera sua relação com os demais colegas? Por quê? Você gostaria que 

fosse diferente? 

11) Qual a diferença entre as relações que você estabelece no ambiente presencial e no 

ambiente virtual? 

12) Vocês têm outros momentos de convívio social (festas, comemorações etc)? 
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13) Quais as sugestões ou críticas que você faria p melhorar a relação com seus colegas? (Só 

fazer essa pergunta, caso o pesquisador perceba que a relação estabelecida entre os alunos 

não é boa).  


