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Resumo  
 
Mandaji, Mônica. “Análise do Processo de Colaboração nos Trabalhos de Coautoria 
em Ambientes Virtuais de Aprendizagem” 2011 - Tese (Doutorado) Programa de Pós 
Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
PUCSP, São Paulo  
 
A presente investigação está vinculada ao Programa de Pós Graduação em 
Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) na 
linha de pesquisa de “Novas Tecnologias em Educação”. Este Estudo tem como 
proposta a análise do desenvolvimento do processo de colaboração em trabalhos de 
coautoria desenvolvidos em ambientes virtuais de aprendizagem. A pesquisa procurou 
contribuir para a evolução do marco que reconhece a importância da colaboração em 
processos de ensino e de aprendizagem em ambientes virtuais por meio da 
construção de categorias e de matrizes para a análise das práticas colaborativas. Os 
pressupostos teóricos foram estabelecidos a partir de duas temáticas: o conceito de 
colaboração, com referências, entre outros, em Amoretti; Simon; Maturana e Varela; 
Fiorentini; Johnson e Jonhson; e a evolução da comunicação, a consequente 
caracterização da “sociedade da informação” e a evolução da Web 2.0 como 
possibilidade efetiva de utilização nos processos de ensino e de aprendizagem a partir 
dos conceitos estabelecidos por Ausubel; Barbero; Boavida e Ponte; Castells; 
Cunningham, Schons entre outros. O universo da pesquisa foi formado por cursos de 
formação continuada e de graduação a distância, tendo como casos: o curso “EaD e 
Educação Musical” desenvolvido pela Associação Amigos do Projeto Guri da 
Secretaria do Estado da Cultura do Estado de São Paulo e a disciplina “A cultura no 
espaço da diversidade, sustentabilidade e inclusão” – CEDSI-Pe ministrada  junto ao 
curso de Pedagogia da UAB Ufscar – Universidade Aberta do Brasil da Universidade 
Federal de São Carlos. A análise foi realizada a partir do estudo das relações 
estabelecidas pelos participantes no desenvolvimento de atividades de coautoria. 
Como metodologia foi utilizado o método da Bricolagem, pois possibilita um leque de 
possibilidades e admite o uso de técnicas de análise qualitativa e quantitativa com 
olhar dirigido as práticas do indivíduo na qual se almeja romper com o reducionismo, o 
parcelamento, a fragmentação e a neutralidade científica dos métodos positivistas, 
segundo Kincheloe e Berry. Identificada a recorrência de ações nas relações entre os 
indivíduos no processo de desenvolvimento de atividades em coautoria destaca-se 
como contribuição principal que a utilização de matrizes de categorias de análises 
pode facilitar o acompanhamento desse processo por parte de professores e gestores 
da colaboração em espaços virtuais de aprendizagem; e que a categorização das 
relações possibilita uma evolução da análise quantitativa para a qualitativa; com isso 
são abertas novas possibilidades como o desenvolvimento de sistemas especialistas 
como apoio à análise  dos processos de elaboração de projetos de coautoria.. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Coautoria;  Colaboração; Aprendizagem Colaborativa, Categorias de 
Análise; Processos Colaborativos  
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Abstract 
 
Mandaji, Monica. “Analysis of the Collaboration Process in Coauthoral Works in 
Learning Management Systems” 2011 - Thesis (Doctorate) Post-Graduate Program in 
Education: Curriculum at Catholic University of Sao Paulo PUCSP, Sao Paulo  
 
The current research is connected to the Post-Graduate Program in Education: 
Curriculum at Catholic University of Sao Paulo (PUC-SP) in the research group “New 
Technologies in Education”. This study proposes to analyse the development of the 
collaboration process in coauthoral works developed in learning management systems. 
The research aimed to contribute for the evolution of the mark which recognizes the 
importance of collaboration in processes of teaching and learning in learning 
management systems through the construction of categories and models for the 
analysis of collaborative practices. The theoretical concepts were established upon two 
themes of origin: the concept of collaboration itself, with references, among others, in 
Amoretti; Simon; Maturana and Varela; Fiorentini; Johnson and Jonhson; and the 
evolution of communication, the consequent characterization of the “information 
society” and the evolution of the Web 2.0 as an effective possibility to use in processes 
of teaching and learning upon the concepts  established by Ausubel; Barbero; Boavida 
and Ponte; Castells; Cunningham, Schons among others. The research universe was 
constituted of courses in continuous education and undergraduate distance learning 
courses, with focus on the following cases: the course “Distance Learning and Musical 
Education” developed by the Association of Friends of the Guri Project of the State 
Department of Culture of São Paulo and the course “Culture in the space of diversity, 
sustainable development and inclusion” – CEDSI-Pe taught within the undergraduate 
Pedagogy course of UAB Ufscar – Open University of Brazil at Federal University of 
São Carlos. Its analysis was made through the study of the relations established by the 
participants in the development of activities of coauthoring. As methodology it was 
used the bricolage method, since it comprehends an extensive group of possibilities 
and admits the use of techniques of qualitative and quantitative analysis with an 
observation directed towards the practices of the individual upon which one aims to 
break with the reductionism, the idea of installments, the fragmentation and the 
scientific neutrality of positivist methods, according to Kincheloe and Berry. Identified 
the repetition of actions in the relationships between individuals in the process of 
development of coauthoral activities it is possible to evidentiate as main contribution 
that the development of models for analysis categories may make it easier to 
accompany this process for teachers and collaboration managers in virtual learning 
spaces; and that the categorization of relationships makes it possibile for an evolution 
of the quantitative analysis for its qualification; with that new possibilities are open, 
such as the development of specialist systems in the field of Artificial Intelligence. 
 
Keywords: Coauthorship;  Collaboration; Collaborative Learning, Analysis Categories; 
Collaborative Processes.  
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INTRODUÇÃO 

As revoluções tecnológicas transformaram as relações humanas, os 

processos de comunicação, a dinâmica do conhecimento e as formas de 

trabalho. As Tecnologias de Comunicação e Informação – TIC – são 

responsáveis por alterarem as formas de se construir conhecimento, uma vez 

que agora ele se difunde pelas redes, cresce com a participação de diversos 

sujeitos e não pertence mais a um indivíduo. Ao se somar as descobertas 

científicas, invenções e inovações técnicas realizadas pelos seres humanos, 

desde as origens da espécie até os dias de hoje, chega-se à espantosa 

conclusão de que mais de oitenta por cento de todas elas se deram nos 

últimos cem anos (SEVCENKO, 2005).   

A partir deste novo cenário, a palavra colaboração passa a ser 

considerada e amplamente difundida como condição fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade contemporânea.  Tal “modismo” acaba sendo 

prejudicial, principalmente no que diz respeito a Web 2.0, na qual todas as 

interações estabelecidas passaram a ser mascaradas como colaboração. 

Diante da forma banal da utilização do termo em discursos de efeito, o 

conceito passa a representar múltiplas maneiras de interação, porém sem um 

significado conceitual claro. Agora, quando se busca entendê-lo em 

profundidade, tem-se que partir do pressuposto de que esse é um conceito 

polissêmico, uma vez que cada área do conhecimento enfatiza um olhar, uma 

característica, uma forma de agir. 

Então, quando se fala em colaboração no processo de construção do 

conhecimento, é inegável dizer que existem alguns componentes 

constituintes de um cenário de análise que por si só já justificariam a 

importância de um estudo a respeito do tema, como: o crescimento da 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação no dia a dia do 

indivíduo; a difusão mercadológica da ideia de colaboração em massa; a 

necessidade de incorporação das TIC à Educação como possibilidade 

pedagógica para criação de ambientes de aprendizagem e contribuição à 

interdisciplinaridade; a dificuldade do rompimento de paradigmas para a 

utilização das TIC nas práticas docentes e a quantidade ainda incipiente de 
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trabalhos científicos que fundamentam o uso da colaboração para construir 

trabalhos em coautoria em ambientes virtuais de aprendizagem, entre outros. 

O desenvolvimento de trabalhos em coautoria em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem necessita ir além do binômio “existe ou não existe 

colaboração”, mas para que isto ocorra depara-se com barreiras, como: a 

existência de variáveis para a composição do contexto no qual os processos 

de colaboração estão inseridos e a necessidade da construção de parâmetros 

para a análise da atuação dos sujeitos neste processo. 

Foi a partir dessa necessidade que se chegou ao tema da tese: “A 

categorização das relações em trabalhos de coautoria em Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem como indicador de processos colaborativos”, pois se tem 

como uma das hipóteses que a falta de categorização das relações no 

processo colaborativo em atividades de ensino e de aprendizagem, como um 

respaldo às práticas do professor, faz com que este não queira sair de sua 

zona de conforto, uma vez que terá de enfrentar uma série de dificuldades 

para atuar diante dessas iniciativas e não conte, inclusive, com respaldo do 

currículo à sua prática . 

Tendo como base o tema anteriormente elucidado, elaborou-se a 

seguinte questão norteadora: Como ocorre a colaboração no processo de 

desenvolvimento de trabalhos de coautoria em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem? Com o objetivo de analisar como ocorrem às relações de 

colaboração nesses ambientes, procurou-se identificar os agentes internos e 

externos ao processo que atuam como facilitadores ou não da realização dos 

trabalhos colaborativos e  identificar como se estabelecem as relações entre 

os sujeitos neste processo.  

Diante do desafio apresentado pelo tema e da complexidade das 

relações existentes, optou-se por se trabalhar com o método da Bricolagem 

uma vez que esse abre a possibilidade de empregar “quaisquer meios 

necessários” e todos os métodos possíveis para navegar em um mundo de 

sentidos variados, que circulam continuamente por meio da linguagem, do 

senso comum, das visões de mundo, das ideologias e dos discursos, sempre 

operando para moldar tacitamente o ato de produção de sentido 

(KINCHELOE; BERRY, 2007). Esta tese foi organizada em cinco capítulos: 
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Capítulo I - A construção da base de investigação 

Neste capítulo levantou-se elementos para compor o contexto da 

investigação. Por meio de experiências práticas vivenciadas pelo 

pesquisador, apresentou-se a evolução da necessidade de aprofundar as 

relações de colaboração em trabalhos de coautoria em ambientes virtuais de 

aprendizagem indo além da relação inicial que era a existência ou não da 

colaboração nesses processos. Explicitou-se, ainda, como se deu a escolha 

da ferramenta  Wiki como parte da análise desse processo. 

Capítulo II - A fundamentação teórica 

O referencial teórico foi construído a partir da elaboração de duas áreas. 

Em uma, foi contemplado o conceito de colaboração, nela passou-se pela 

discussão sobre as diferenças e similaridades entre a compreensão dos 

conceitos de colaboração e cooperação. Autores como Amoretti (2001) e 

Simon (1999) conceituam colaboração como um trabalho conjunto em que 

cada integrante realiza uma parte do todo, e autores como Maturana & Varela 

(2002), Fiorentini (2004) e Dillenbourg et al. (1996) entendem isso como 

cooperação. Optou-se por trabalhar com a visão de Johnson e Jonhson 

(2001) e Hiltz (1998), que afirmam que para alguns trabalhos existe pouco 

benefício em tentar pontuar as diferenças entre o significado das duas 

palavras, como é o caso desta análise. A outra área contempla a evolução da 

comunicação, o surgimento da sociedade da informação e a introdução da 

colaboração no processo comunicativo culminando na Web 2.0 como espaço 

para a colaboração e chegando à necessidade de sua implementação 

também na Educação. 

Capítulo III – Aspectos metodológicos 

 Diante da existência de conjuntos de variáveis para a composição do 

contexto no qual os processos de colaboração estão inseridos, ficou claro que 

os métodos convencionais de pesquisa, muitas vezes inflexíveis e 

pragmáticos, não eram capazes de compreender a complexidade das 

relações sociais e humanas na Era da Informação. Diante desta nova busca, 

optou-se por utilizar o método da Bricolagem que, de acordo com Kincheloe e 

Berry (2007), almeja romper com o reducionismo, o parcelamento, a 

fragmentação e a neutralidade científica dos métodos positivistas, que 
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acabam por legitimar as relações desiguais do poder, buscando por meio 

deste processo entender como as verdades foram construídas e questionar 

como as verdades impostas pelos discursos hegemônicos são produzidas e 

reproduzidas pelos diversos agentes sociais.  

Capítulo IV – As experiências preliminares e o Estudo de Caso Múltiplo 

Neste capítulo foram apresentadas informações relevantes sobre os 

cursos estudados e as atividades desenvolvidas que serviram de escopo para 

a pesquisa. A partir da sistematização apresentada, foi possível compreender 

o universo onde os sujeitos estavam inseridos, o percurso realizado por eles 

no desenvolvimento dos trabalhos em coautoria e também as ações do 

pesquisador na análise das relações entre os pares. O Capítulo IV agrupou 

duas etapas da pesquisa: Etapa I na qual se utilizou a observação 

participante em dois experimentos – Wiki: “Comunicação em Debate” e Wiki: 

“Focas na área” como meio de identificar as relações estabelecidas entre os 

sujeitos e o uso das tecnologias e ferramentas de coautoria. Etapa II – Estudo 

de Caso Múltiplo que abrangeu duas edições do Curso EaD e Educação 

Musical elaborado pelo Projeto Guri e uma oferta da disciplina “A Cultura no 

espaço da Diversidade, Sustentabilidade e Inclusão – CEDSI-Pe” (oferta 

2.2008) ministrada junto ao curso de Pedagogia na Universidade Aberta do 

Brasil da Universidade de São Carlos – UAB UFSCar. A Etapa II marcou o 

amadurecimento da pesquisa, uma vez que a cada experiência realizada 

novos elementos foram propostos com base nas análises realizadas, com a 

finalidade de se chegar a um conjunto de categorias existentes nas relações 

estabelecidas entre os atores para o desenvolvimento de trabalhos de 

coautoria.  

Capítulo V – Análise da viabilidade das categorias emergentes 

O Capítulo V teve início com uma análise de Casos Cruzado relativos à 

Etapa II da pesquisa no sentido de ampliar as possibilidades de replicações 

teóricas e generalizações resultantes dos casos, para isso utilizaram-se três 

macrocategorias: Grupo, Tecnologia e Indivíduo. A partir dos resultados dos 

cruzamentos levantados, sentiu-se a necessidade de transformar cada um 

dos elementos que compõem uma determinada categoria em ações 

qualificáveis e ou quantificáveis, com a finalidade de que elas pudessem 
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servir de ponto de partida para outras pesquisas e também para a prática do 

professor em sala de aula. Desenvolveu-se então matrizes para as categorias 

recorrentes nos trabalhos de coautoria. O Capítulo V trouxe ainda um 

experimento-piloto para servir como base de aplicação das matrizes 

estabelecidas na Etapa II e apresentou a macrocategoria Conteúdo, 

realizando, a posteriori, uma análise da relação do indivíduo com o conteúdo 

produzido em coautoria e as relações colaborativas estabelecidas. Finalizou-

se com a análise da influência exercida pelo contexto no qual os atores estão 

envolvidos e os processos colaborativos para o desenvolvimento das 

atividades em coautoria. 

Considerações finais 

As considerações finais reforçaram algumas premissas levantadas 

durante o desenvolvimento da tese como: a dificuldade de professores e 

alunos compreenderem o conceito de colaboração e o contexto para o 

desenvolvimento da prática colaborativa além da falta de clareza de que tal 

prática pode ocorrer em patamares diferenciados devido à individualidade de 

cada ator do processo; o aluno sendo impulsionado por motivações 

diferenciadas e próprias na realização da atividade de coautoria e em muitos 

casos se ele tiver a possibilidade de escolha prefere as individuais às 

colaborativas; a mediação aparecendo com um papel fundamental no 

incentivo ao desenvolvimento de trabalhos de coautoria e, 

consequentemente, na ampliação das relações colaborativas no grupo, entre 

outros. Vale, por fim ressaltar, que esta tese marcou o início de uma nova 

fase da pesquisa que objetiva sair das análises quantitativas do processo de 

ensino e de aprendizagem disponíveis hoje em Ambientes Virtuais para se 

estabelecerem bases qualitativas para os processos de coautoria, almejando 

estabelecer cada vez mais matrizes que colaborem com o professor na 

mudança da cultura individualista, reforçada na escola, para a ação 

colaborativa de construção do conhecimento. Para isso vale a leitura de cada 

um dos passos desta tese que detalha o amadurecimento dessas 

considerações. 
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Capítulo I   
 
 

A Construção da Base de Investigação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Luiza pediu para que eu contasse a ela sobre cada um dos capítulos da minha tese. 
Mesmo sem saber muito bem do que tratavam para alguns dos capítulos ela realizou 
sínteses daquilo que eles representavam para ela. Para a Construção da Base de 
Investigação ela representou tudo aquilo que forma uma pessoa, aqui no caso 
ela...temos então a Lu na natação, no Ballet, na Escola...  
 

 
 
 
 

"O senhor mire e veja: o mais importante e 
bonito do mundo é isto: que as pessoas não 

estão sempre iguais, ainda não foram terminadas 
- mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. 

 É o que a vida me ensinou.” 

Guimarães Rosa 
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CAPÍTULO I 
A Construção da Base de Investigação 

1.1 O percurso pessoal 

Minha trajetória profissional na área da educação começou no ano de 

1998, quando fui aprovada em um concurso para professor substituto na 

antiga Escola Técnica Federal, hoje IFSP (Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo), unidade Cubatão, no litoral paulista. 

Durante os dois anos que desenvolvi atividades naquela Unidade de Ensino, 

me deparei com o desafio de colaborar com a formação de técnicos de nível 

médio, que precisavam estar aptos para utilizar as Novas Tecnologias como 

suporte às melhorias dos processos de produção (a mão de obra desta 

unidade de ensino era absorvida pela indústria do pólo industrial de Cubatão). 

Durante os anos de 1998 e 1999, foi possível identificar que existia um 

grau de resistência por parte de alguns professores da escola na utilização 

das Tecnologias de Informação e Comunicação como suporte ao processo 

educacional. Era muito comum ouvir professores se referirem a estes 

“modernismos” como forma de tumultuar o processo. Eles alegavam que a 

modernização chegaria às indústrias em seu tempo e que aí sim a escola 

teria necessidade de incorporar as tecnologias ao seu processo educativo. 

Por ser formada em Comunicação Social, com habilitação em 

Jornalismo, fui convidada a participar como aluna de um curso de “Formação 

de professores para o Ensino Médio”, promovido pelo Centro Paula Souza - 

FATEC, autarquia do Governo do Estado de São Paulo, ligada à Secretaria 

de Desenvolvimento. Cursei então disciplinas ligadas à área da Educação 

como: Didática, Teoria do Currículo, Práticas de Ensino e Administração 

Escolar, entre outras. Era um conjunto de saberes que se abria e configurava 

caminhos ao mesmo tempo fascinantes e assustadores, uma vez que era 

possível se perceber o desconhecimento dos participantes em relação às 

informações apresentadas. Os professores selecionados para realizar o curso 

tinham alguns anos de casa, com exceção de dois ou três que, como eu, 

eram recém-contratados. O que, porém, chamava a atenção é que não se 

discutia a utilização de Novas Tecnologias além do seu papel como 

ferramenta de suporte aos processos produtivos. O tema estava em voga, 
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uma vez que todos, nas escolas, nas ruas e nos veículos de comunicação, 

muitas vezes sem muito conhecimento de causa, falavam das Novas 

Tecnologias e do Bug do Milênio, para muitos o “fim do mundo” que se 

anunciava.   

O período coincidiu com a fase de expansão do uso da internet que se 

tornava uma realidade mais acessível ao usuário final. Os alunos já a 

utilizavam com certa constância enquanto os professores continuavam a 

“tocar o barco” como sempre fizeram, deixando para o discurso a defesa do 

uso das TIC no processo de aprendizagem. Nas conversas informais, 

inúmeras vezes, era repetido que a escola e o professor tinham papel 

fundamental na formação do aluno para a sociedade tecnológica, pois os 

educadores precisavam dar a seus alunos condições para que 

compreendessem o novo processo produtivo, e com isso lhes proporcionar 

igualdade de condições e possibilidades para participar da construção de 

conhecimentos relevantes à sua vida no mundo do trabalho e também no 

convívio social. 

No discurso, entendia-se que havia uma nova concepção de homem, de 

mundo, de educação se formando, mas não se aceitavam a informatização e 

a mudança de paradigma educacional com um redimensionamento da prática 

pedagógica que viesse a incorporar o uso das TIC no dia a dia da Instituição. 

Nesse momento, comecei a pensar mais detidamente na importância do uso 

das TIC nas práticas educativas. 

Em 2000, tive a oportunidade de trabalhar em duas empresas de 

comunicação. Na primeira, desenvolvi conteúdo Wap2 para pagers3 e para os 

primeiros celulares que recebiam esse formato de informação e depois, na 

segunda empresa, assumi a função de editora de conteúdo no InvestNews4, 

                                            
2 A tecnologia WAP (Wireless Application Protocol) consiste em uma série de protocolos 
menores combinados de forma a oferecer um serviço móvel de acesso à internet, de forma 
aberta e em multiplataforma. http://www.gta.ufrj.br/grad/06_1/wap/oque.htm . Acesso em: 26 
fev. 2009. 
3 Pager é um dispositivo eletrônico usado para contatar pessoas através de uma rede de 
telecomunicações. Ele precedeu a tecnologia dos celulares e utilizava transmissões de rádio 
para interligar um centro de controle de chamadas e o destinatário. 
4 O InvestNews era um site de economia, negócios e finanças que pertencia à Gazeta Mercantil 
e à Portugal Telecom - http://www.investimentosenoticias.com.br/ . Acesso em: 26 fev. 2009. É 
importante salientar que o site do período em questão não é o apresentado hoje no endereço 
citado acima.  
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braço digital do jornal Gazeta Mercantil, com sede em São Paulo. Nesse 

período, crescia a utilização da internet como fonte de pesquisa e informação. 

A internet deixava de ser apenas um veículo para o entretenimento e lazer. 

Durante o período que passei no InvestNews, participei do projeto 

educacional chamado “Você acima da média”. O projeto tinha por objetivo 

apresentar aos jovens de universidades brasileiras a importância da internet 

como fonte de pesquisa e crescimento pessoal com foco em conteúdos e 

informações de economia e negócios. Em cada universidade participante, era 

montada uma sala de situações na qual havia um link direto com o 

Investnews e todos os produtos impressos da Gazeta Mercantil, devidamente 

atualizados. O projeto era uma parceria entre InvestNews / Gazeta Mercantil, 

universidades e iniciativa privada. O primeiro fornecia os conteúdos de 

informação e o suporte técnico, as universidades, por intermédios de seus 

professores, utilizavam o espaço da sala de situações para o 

desenvolvimento de projetos com os seus alunos, e a iniciativa privada cedia 

os equipamentos. 

Com esse projeto, tive a oportunidade de realizar palestras em diversas 

cidades do Brasil nas quais apresentava essa nova forma de buscar 

informação e as possibilidades de transformá-la em conhecimento. O 

processo de busca e aprofundamento de informações começava com a 

apresentação da editoria “Em tempo real”, no site do InvestNews, cujas 

matérias, curtas e objetivas, transmitiam informações resumidas sobre os 

assuntos e na sequência ensinava aos alunos as possibilidades de realização 

de cruzamento das informações em outros canais do próprio site e também 

nos produtos impressos da Gazeta Mercantil. A partir do domínio das técnicas 

de busca cruzada, os alunos tinham a possibilidade de ampliar as pesquisas 

em outros sites correlatos na internet. Com isso, eles passavam a ter uma 

maior facilidade para solucionar os problemas propostos em trabalhos das 

disciplinas. Nas salas de situações, também se incentivava a troca de 

informações entre os alunos.  

Pude perceber, mais uma vez, que muitos professores das 

universidades visitadas evitavam o uso das TIC. Comecei a observar que 

muitos faziam isso por receio do novo ou por medo das mudanças. Por que 
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sair da zona de conforto? Com certeza era um questionamento que estava na 

mente desses profissionais. 

No início de 2002, concomitante ao projeto “Você acima da média”, 

passei a ministrar aulas na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUCSP assumindo a disciplina “Novas Tecnologias aplicadas à 

Comunicação” para o curso de Publicidade e Propaganda. Era possível 

perceber que os alunos da disciplina queriam mais informações sobre a 

internet, como ela poderia ser utilizada como espaço de comunicação, quais 

as possibilidades oferecidas para projetos publicitários, entre outras coisas.  

Para dar respostas aos alunos, fui buscar informações em cursos e 

leituras sobre o tema até que, em abril de 2003, participei de um chamado 

“Educação a Distância na prática: planejamento, legislação e implementação” 

oferecido pela Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e 

Extensão – COGEAE/ PUCSP.  

O curso mostrou-me a possibilidade do uso das TIC com a finalidade 

educacional. Durante esse curso, conheci a plataforma TelEduc5 e a partir daí 

comecei a utilizá-la em minhas aulas, na Universidade, como um espaço de 

extensão dos conteúdos desenvolvidos na aula presencial. Os alunos de 

pronto deram retorno positivo, e muitos afirmavam ser mais dinâmico 

trabalhar com as TIC na prática. Crescia, então, a minha responsabilidade 

como professora que pretendia utilizar as TIC na prática pedagógica e 

aumentava, também, a necessidade pela busca de informações e 

conhecimento na área. 

Em 2003, defendi o Mestrado na Escola de Comunicação e Artes – ECA 

da Universidade de São Paulo – USP na área de concentração “Jornalismo, 

Mercado e Tecnologia”. Embora o projeto de mestrado não estivesse 

diretamente ligado à área de Educação, possibilitou-me, durante os dois anos 

de curso, compreender melhor o uso da internet nas práticas comunicativas. 

Conhecimento esse que foi de fundamental importância para a construção 

desta tese.  
                                            
5 O TelEduc é um ambiente de ensino a distância pelo qual se pode realizar cursos através da 
internet. É desenvolvido conjuntamente pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação (Nied) 
e pelo Instituto de Computação (IC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
http://www.ead.unicamp.br/~teleduc/pagina_inicial/index.php Acesso em 02.09.2010 
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Ainda neste mesmo ano comecei a trabalhar no projeto “Teia do Saber6” 

desenvolvido pela Secretaria de Estada da Educação do Governo do Estado 

de São Paulo, onde assumi a capacitação na área de Informática, pelo 

Instituto Europanamericano de Ensino – EUROPAN7.  

Para que o curso pudesse ser ministrado, tive de apresentar propostas 

de desenvolvimento de prática inovadoras nas áreas pleiteadas. Para a área 

de informática, desenvolvi o Projeto “Internet na prática educativa e social” 

que foi dividido em duas partes: 

Parte 1 – Capacitação dos professores do “Teia do Saber”  –  enviado à 

Diretoria Regional de Ensino da Região de Cotia como uma proposta de 

curso chamado: “Do jornal à internet – uma abordagem teórico-prática para 

implementação do aprendizado da linguagem”. O objetivo desse curso era 

oferecer ao professor um arcabouço teórico e prático sobre a Comunicação, 

suas aplicações no cotidiano e como transformá-la em uma ferramenta de 

ensino e de aprendizagem.  

O professor, ao final do curso, desenvolveria projetos de jornal 

comunitário, jornal mural e web jornal, além de criar espaços de discussão 

sobre literatura por meio de comunidades criadas na web. Por se tratar de 

licitações baseadas principalmente em preço, o projeto sofreu alterações e foi 

subdividido em módulos. 

No primeiro módulo, a direção do Instituto optou por desenvolver a 

proposta em como trabalhar editor de texto na construção de histórias em 

quadrinhos, pois, segundo dados fornecidos pela Diretoria de Ensino, os 

professores precisavam de um módulo de nivelamento e preparação para a 

utilização de editores de texto e da internet, uma vez que muito chegaram 

para a capacitação sem sequer conhecer um computador.  

                                            
6 O “Teia do Saber” é um programa de Formação Continuada criado pela Secretaria de Estado 
da Educação e que tem a finalidade de aliar o trabalho de fundamentação teórica com as 
vivências efetivas dos educadores que atuam nas escolas públicas estaduais. Visa, ainda, 
manter os professores atualizados sobre novas metodologias de ensino, voltadas para práticas 
inovadoras além de habilitá-los a utilizar novas tecnologias a serviço do ensino.  
7 O Instituto Europanamericano de Ensino – EUROPAN foi comprado pelo Grupo Estácio 
Uniradial no ano de 2008.  http://www.estaciouniradial.edu.br/campus/cotia/default.asp . Acesso 
em: 20 jan. 2009. 
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De acordo com pesquisa realizada por Mandaji (2005), entre os 

professores que participaram do curso citado, 57,1% dos entrevistados 

afirmaram que tinham algum tipo de conhecimento em informática e 41,9 

disseram que não possuíam nenhum conhecimento, 1% não respondeu a 

pergunta. Logo o percentual que conheciam algo sobre o uso das tecnologias 

era 15,2% maior. 

Na sequência (durante todo o ano de 2004 e primeiro semestre de 

2005), ocorreu o curso “Internet na prática educativa e social”. Nesse módulo, 

os professores da rede estadual de ensino conheceram as ferramentas 

disponíveis na internet como fóruns, chats, e-groups, e-mails, blogs, 

fotoblogs, sites de buscas, além de plataformas de educação a distância e 

começaram a desenvolver propostas de utilização dessas ferramentas em 

suas unidades de ensino. A minha atuação junto a estes cursos aconteceu 

como produtora de conteúdo e como professora. 

Ainda de acordo com Mandaji (2005), 93,3% dos entrevistados 

afirmaram que gostariam de criar atividades como murais, blogs, fotologs 

envolvendo seus alunos, e apenas 2,9% afirmaram que não gostariam de 

trabalhar com esses recursos, os demais não responderam a pergunta.  

Parte 2 – Cursos para alunos das escolas públicas em geral e para a 

Terceira Idade, entre eles: “Navegando nas ondas da Web – como vencer as 

dificuldades em usar a internet” e “Quanto eu posso gastar hoje? – como 

fazer um controle de despesas com o auxílio do computador”, entre outros. 

Eram pequenos cursos de extensão de 12 a 16 horas, ministrados aos 

sábados, que objetivavam a inclusão digital de moradores da cidade de Cotia. 

Vale ressaltar que esses cursos também tiveram a procura de professores da 

rede.   

Como continuidade aos meus estudos e pesquisas nessa área, em 

2004, realizei o curso “O uso de software em pesquisa qualitativa”, oferecido 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo por meio do COGEAE - 

PUCSP8, e na sequência o Curso de Especialização “Tecnologias interativas 

aplicadas à Educação” também na PUCSP. Como monografia de conclusão 

                                            
8 http://www.cogeae.pucsp.br/ 
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de curso, apresentei o trabalho intitulado a “Internet na prática educativa e 

social” que hoje posso considerar como sendo o embrião deste trabalho de 

doutorado. 

No ano de 2006, iniciei o doutorado na Pontifica Universidade Católica 

de São Paulo – PUCSP, com o objetivo de trabalhar a “Internet na prática 

educativa e social”, ou seja, um aprofundamento teórico das experiências que 

vivenciei como professora na Universidade e em cursos de capacitação. 

As disciplinas cursadas no doutorado ampliaram os horizontes de 

pesquisa e aprofundaram as discussões sobre a inserção da tecnologia ao 

currículo escolar e foi a partir destas reflexões que surgiu a necessidade de 

pesquisar a colaboração em atividades de construção coletiva em Educação 

a Distância. 

Outro ponto importante na elaboração do trabalho atual foram às 

experiências vivenciadas durante os anos de 2007, 2008 e 2009 em trabalhos 

com Educação a Distância. 

No segundo semestre de 2007, iniciei o trabalho como professora 

auxiliar no curso de Extensão “Educação a Distância na prática: 

planejamento, legislação e implementação”, promovido pela Faculdade de 

Matemática, Física e Tecnologia da PUCSP e oferecido pela Coordenadoria 

Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão – COGEAE, da 

mesma Universidade, curso do qual tinha sido aluna em 2003.  

De acordo com a proposta pedagógica do curso9 “o objetivo do mesmo 

é preparar profissionais para criar, mediar e orientar cursos à distância em 

sua organização ou instituição de ensino, levando-os a compreender as 

etapas envolvidas no processo de elaboração de cursos nesta modalidade, 

uma vez que apresenta, de forma integrada, processos interativos, 

ferramentas tecnológicas e abordagens em EaD.”  

O curso era desenvolvido com três encontros presenciais, de quatro 

horas cada um, e com uma parte a distância (68 horas). A parte presencial 

                                            
9 Site do Cogeae com a proposta do curso: http://cogeae.pucsp.br/curso.php? cod=150709 
&uni=D&tip=RE&le=E&ID=6. Acesso em: 02 jan. 2009 
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era formada por oficinas, aulas expositivas dialogadas, debates, atividades 

em grupo e estudos de casos. Já as atividades a distância compreendiam 

vivências em ambiente virtual de aprendizagem (Moodle), que reúne recursos 

e ferramentas para o desenvolvimento de atividades a distância. Além de 

correio eletrônico, blogs, chat com recursos de áudio e vídeo, bem como 

outras ferramentas que se caracterizam como tecnologias emergentes: 

podcast, Wiki etc. 

Como professora auxiliar neste curso por dois semestres (2° semestre 

2007 e 1° semestre 2008), comecei a pensar de forma mais detida na 

questão da colaboração, focando o olhar na ferramenta Wiki. A partir dessa 

experiência, passei a utilizar essa ferramenta em atividades de 

desenvolvimento colaborativo de textos e projetos de pesquisa na graduação.  

1.2 Primeiros passos – um olhar na ferramenta Wiki10 

Nesse momento, o caminhar profissional fundiu-se ao acadêmico na 

busca por delimitar o objeto de pesquisa. O primeiro passo consistiu na 

análise da possibilidade da realização de trabalhos em colaboração no 

espaço virtual. A proposta da primeira atividade de pesquisa foi a criação de 

um laboratório de produção de textos com alunos do curso de Comunicação 

Social – habilitação em Jornalismo, de uma universidade particular, na qual 

atuava como professora. O laboratório teve como objetivo verificar o 

desenvolvimento da construção colaborativa de textos por intermédio da 

ferramenta de coautoria Wiki.11 

Criei, então, um Wiki intitulado “Comunicação em debate” por meio do 

qual os alunos discutiram, no período compreendido entre 05 e 30 de junho 

de 2007, o papel da mídia na sociedade e como os futuros profissionais de 

comunicação poderiam propor mudanças em relação à atuação dos veículos 

de comunicação. Entre os resultados obtidos foi possível constatar que, 

                                            
10 O termo causa ainda muita confusão entre os usuários uma vez que é utilizado para designar 
a metodologia para a elaboração de um hipertexto; para identificar um tipo específico de 
coleção de documentos em hipertexto; ou ainda como o software colaborativo utilizado para 
criá-lo. No item denominado “Metodologia do Wiki”, trataremos mais detidamente do termo.  
11 Foi escolhida a ferramenta wiki para as duas primeiras experiências “Comunicação em 
debate” e “Focas na área”, pois essa possibilitava que os documentos produzidos fossem 
editados coletivamente apenas pela utilização de um navegador web. Uma das características 
da tecnologia wiki é a facilidade com que as páginas são criadas e alteradas.  
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assim como no ambiente presencial, as discussões ficaram no campo das 

acusações e pouco evoluíram quando se falava de propostas de ação para 

mudanças no papel das mídias. Quanto ao trabalho colaborativo, foi possível 

perceber que a interação entre os alunos era mínima e se dava no plano da 

adição de comentários. De acordo com Santos e Mandaji (2007, p.37), as 

edições poderiam ser chamadas na verdade de adições, uma vez que os 

participantes adicionavam as suas opiniões à dos demais e em nenhum 

momento editavam os textos já disponíveis. Outro ponto a ser destacado no 

laboratório foi que, segundo o paradigma da Comunicação, no qual a autoria 

é fundamental, acentuou-se a dificuldade de que os participantes 

conseguissem produzir coletivamente. Os alunos insistiam em deixar suas 

marcas individuais nos textos produzidos por meio da assinatura na maioria 

das postagens. 

O resultado do primeiro laboratório de uso de um Wiki na elaboração de 

trabalhos em coautoria me levou a estudar de forma mais sistemática as 

questões referentes à colaboração, como: o que leva um grupo a trabalhar 

em colaboração; quais os entraves que podem dificultar a colaboração e os 

possíveis movimentos facilitadores para a produção conjunta, entre outros. 

Passou a existir, então, a necessidade de desenvolver novos laboratórios. 

Para o segundo laboratório, criou-se o Wiki “Focas na área”12 espaço 

destinado à realização de experiências de cunho jornalístico como a 

elaboração de entrevistas pingue-pongue e produção de artigos. O espaço foi 

aberto na primeira quinzena de agosto (2007) e estendeu-se até a primeira 

quinzena de dezembro do mesmo ano. 

O grupo foi formado por alunos do 1° e 2° semestres, que estavam 

inscritos na disciplina Técnicas de Captação em Jornalismo (TCJ) com carga 

horária de 80 horas semestrais. O trabalho com o Wiki era uma atividade 

extraclasse. Como resultado dessa experiência, identificou-se que a 

colaboração para a produção de textos jornalísticos encontra resistências 

entre os alunos de Comunicação. É possível atribuir-se essas resistências ao 

trabalho em coautoria à falta de uma cultura colaborativa entre os alunos, o 

que pode causar estranheza inicial quando esses se veem diante de uma 
                                            
12 Wiki Focas na Área (http://focasnaarea.wikispaces.com) 
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ferramenta baseada em interação não-linear, não-hierárquica e 

compartilhada. De acordo com Gomes, Soares e Leite (2007)13, que 

realizaram experiência semelhante com alunos da Escola de Comunicação e 

Artes ECA – USP,  ao analisar se os alunos elaboravam seus textos em 

colaboração, chegaram aos seguintes dados: 

Uma grande parte disse que divide as tarefas entre os membros 
do grupo, sendo que alguns ficam responsáveis pela redação do 
texto enquanto aos outros cabe as tarefas de inserção de links e 
de revisão do texto. Outros grupos, a minoria, disseram que 
redigiam o texto em grupo e não tinham divisão de tarefas entre si. 
(p.12) 

Neste mesmo ano, pude utilizar novamente um Wiki no minicurso “Como 

planejar e implantar uma Web Rádio – Uma fascinante e simples metodologia 

colaborativa que permite ampliar o alcance e o público da EaD”, realizado em 

parceria com mais dois professores, durante o 13° Congresso Internacional 

de Educação a Distância14 promovido pela Associação Brasileira de 

Educação a Distância – ABED que aconteceu em Curitiba entre 2 e 5 de 

setembro. 

O minicurso teve por objetivo definir o que é uma Web Rádio e quais as 

possibilidades de seu uso como suporte ou mecanismo educacional, 

compreender o básico do processo de funcionamento e planejamento de uma 

Web Rádio e quais as possíveis interações com o currículo, além de propiciar 

ao aluno planejar, produzir e publicar um programa de rádio simples em um 

servidor de transmissão de mídia via web. O curso visava ainda discutir como 

uma Web Rádio pode se beneficiar de ferramentas de interatividade 

disponíveis na internet para obter uma experiência educacional mais eficaz.  

Como forma de propiciar aos alunos um espaço constante de troca de 

experiências, montou-se o Wiki “Web Rádio ABED”, espaço reservado para a 

construção colaborativa dos roteiros e para a discussão do uso do rádio em 

projetos de aprendizagem. Durante a realização do curso, percebeu-se que 

havia uma grande necessidade de estudar os conceitos de colaboração para 

conseguir mapear a relação de produção dos alunos nos espaços Wiki. Para 
                                            
13 Mesa apresentada no Multicom – II Colóquios Multitemáticos em Comunicação. Disponível 
em http://www.rumores.usp.br/gomes.pdf  . Acesso em: 20 jan. 2009 
14 Em http://www.abed.org.br/congresso2007/cursos.asp .  Acesso em: 03 jan. 2009  
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a realização desse estudo, optou-se por utilizar o método de observação (no 

momento presencial) somado à análise do discurso para tentar identificar 

posicionamentos dos participantes em relação ao tema proposto; abria-se 

aqui, também, a busca por uma metodologia de pesquisa que conseguisse 

reunir diferentes elementos captados por diferentes técnicas e processos. 

Nesta experiência, verificou-se que no debate realizado na atividade 

presencial todos afirmavam a importância do desenvolvimento do trabalho 

colaborativo, da interação para a construção do conhecimento, da quebra dos 

paradigmas em relação às formas tradicionais de aprendizagem etc., porém, 

na hora de atuar no espaço virtual, houve apenas pequenas participações 

com tímidas intervenções.  

Nesse momento, percebeu-se que existia um discurso, muitas vezes 

mercadológico, sobre colaboração com base nas possibilidades da Web 2.0 

que, de acordo com Primo (2007, p. 22): 

[...] caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, 
compartilhamento e organização de informações, além de ampliar 
os espaços para a interação entre os participantes do processo 
[...] tem repercussões sociais importantes, que potencializam 
processos de trabalho coletivo, de troca afetiva, de produção e 
circulação de informações, de construção social de conhecimento 
apoiada pela informática [...]  

No momento de realização dos laboratórios a Web 2.0 começava a ter 

repercussões sociais importantes devido à potencialização do trabalho 

coletivo e à difusão das informações. Na área de informática, começava-se a 

investir cada vez mais esforços no sentido de implementar o suporte a Web 

2.0, mas a Educação ainda estudava as possibilidades de uso.  

  

Em 2008, comecei a atuar como professora tutora do curso de 

Pedagogia na Universidade Aberta do Brasil UAB, pela Universidade Federal 

de São Carlos – UFSCar15, atividade da qual participo até o momento16. A 

primeira disciplina em que atuei foi “Educação a Distância: instrumentos e 

tecnologias” cujo objetivo era “analisar características da ‘sociedade do 
                                            
15 Site oficial da Universidade - http://www.uab.ufscar.br/  Acesso em: abr. 2009 
16 A partir de maio de 2011 estarei atuando como orientadora de Trabalhos de Conclusão de 
Curso. 
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conhecimento’ relacionando-as ao desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação e ainda discutir a mudança de ênfase 

anteriormente atribuída ao processo de ensinar para o processo de 

aprender.” Em uma das atividades propostas na disciplina, acompanhei o uso 

da ferramenta de coautoria17 – Wiki18 do ambiente Moodle.19 Durante a 

atividade, pude notar a dificuldade que os alunos apresentavam tanto em 

compreender o conceito de trabalhar em colaboração quanto na utilização da 

ferramenta Wiki. 

No segundo semestre de 2008, atuei, na UAB UFSCAR, como 

professora-tutora na disciplina “A cultura no espaço da diversidade, 

sustentabilidade e inclusão”.  A disciplina teve início no dia 07 de setembro e 

foi concluída em 29 de outubro de 2008. Durante a realização dessa 

disciplina, foi desenvolvido um trabalho colaborativo com o uso da ferramenta 

Wiki que envolveu aproximadamente 200 alunos do curso de Pedagogia dos 

pólos de Apiaí, Bálsamo, Itapecerica da Serra, Jandira e Tarumã. A 

professora responsável pela disciplina e o conjunto de professores tutores 

denominaram a atividade de “Wiki Transversal”.20  

Ainda em 2008, participei de um processo de formação de professores 

realizado pela Associação Amigos do Projeto Guri, da Secretaria de Estado 

da Cultura (São Paulo). No curso, atuei como professora formadora e 

também desenvolvi os conteúdos para o curso “EaD e Educação Musical”.21   

Durante os dois cursos ministrados no Guri, foi utilizado o Wiki do 

Moodle, para que os instrutores e colaboradores do projeto pudessem 

construir conjuntamente propostas de uso das TIC em seus locais de 

trabalho.  

                                            
17 A experiência será apresentada de forma detalhada no Capítulo IV  
18 O wiki disponível no AVA Moodle possui diferenças significativas daqueles disponibilizados 
na WEB 2.0 como o wikispaces. 
19 Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem que é um software disponível pela internet e 
que pode ser instalado em um servidor e depois acessado através de um navegador, como o 
Firefox ou o Explorer. 
20 O trabalho será analisado de forma detalhada nos Capítulos IV e V.  
21 A experiência será analisada no Capítulo IV  
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Com essa experiência ficou aparente os entraves causados pela 

existência de níveis diferentes de colaboração entre os alunos, o que muitas 

vezes levava os  mais atuantes nas atividades a um processo de 

desestímulo. Nesse momento, a pesquisa para o doutorado recebia mais um 

ponto para análise que era a possibilidade de se estabelecer parâmetros de 

análise para níveis de colaboração existente em trabalhos de coautoria em 

espaços virtuais de aprendizagem, com base na qualidade da colaboração 

dos alunos e não na quantidade de intervenções ou inserções realizadas no 

espaço Wiki.  

Em setembro de 2008, um fato determinante levou a delimitação do 

problema de pesquisa para o doutorado que foi a atuação na organização do 

I Seminário Web Currículo – A integração de Tecnologias de Informação e 

Comunicação ao currículo22 promovido pelo Programa de Pós-graduação em 

Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

O evento reuniu especialistas do Brasil e de outros países da América 

Latina e da Europa com o “objetivo de apresentar e dialogar sobre questões 

relacionadas ao desenvolvimento do currículo com a integração de mídias e 

tecnologias digitais, a utilização de recursos disponíveis na web (Wiki, blog, 

sites participativos etc.) e de trazer para o debate, os elementos, 

potencialidades e limites das novas formas de ensinar, aprender e produzir 

conhecimento”23 (PUCSP, 2008) 

As palestras, trabalhos apresentados e oficinas realizadas no Seminário 

mostraram a grande gama de iniciativas de políticas públicas, como as do 

Governo Federal que, em conjunto com as empresas de telefonia fixa, 

lançaram o programa “Internet Banda Larga” que visava levar internet gratuita 

a 55 mil escolas públicas urbanas do país até 2010 ou a iniciativa do 

Programa ProInfo integrado com a Secretaria de Educação a Distância do 

MEC – SEED/MEC24 que na época passava por ampliações para atender a 

um maior número de escolas com laboratório e professores preparados para 

o uso do computador na prática pedagógica e ainda no âmbito desse 
                                            
22 Site oficial do evento: http://www.pucsp.br/webcurriculo/  Acesso em: 04 jan. 2009 
23 Objetivo do Seminário descrito em: http://www.pucsp.br/webcurriculo/evento.html  Acesso 
em: mai. 2009  
24 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=356 
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programa o Projeto UCA (Um Computador por Aluno), somente para citar 

algumas iniciativas. 

A reflexão inicia quando se pensa a Web 2.0 como o espaço para a 

difusão de ambientes colaborativos nos quais a característica principal é a 

interação do usuário na construção do conteúdo mesmo sem possuir 

conhecimento profundo das ferramentas. Para aprofundar ainda mais a 

reflexão, existe hoje um movimento para o desenvolvimento de sistemas e 

plataformas para web com interfaces cada vez mais intuitivas para o usuário 

com o objetivo de que as informações circulem de forma constante e sem 

empecilhos. A ergonomia dos sistemas informatizados busca formular novas 

metodologias para o melhor funcionamento de um sistema, sempre visando 

facilitar e ou melhorar o entendimento para o usuário.  

É preciso, porém, ter parcimônia para não reproduzir de forma 

mercadológica a ideia do mundo sem fronteiras e da Web 2.0 como espaço 

de garantia do fim das desigualdades sociais. Quando se pensa na inserção 

das tecnologias na prática educativa, não se pode perder de vista que 

existem ainda muitas barreiras a serem vencidas que vão da falta do suporte 

tecnológico à resistência dos professores e gestores ao processo de 

utilização das TIC em suas práticas, além, é claro, da falta de domínio 

instrumental das ferramentas tecnológicas, para que a partir daí se possa dar 

sentido ao seu uso e das desigualdades no acesso as tecnologias. 

1.3 Elementos constitutivos da construção do contexto da pesquisa 

Entre os elementos constitutivos que serviram de base para a 

construção do contexto da pesquisa, tem-se o crescimento da utilização das 

TIC; a visão superficial e mercadológica da colaboração e a falta de trabalhos 

científicos que discutam as relações de colaboração nos processos de ensino 

e de aprendizagem com uso de ferramentas de coautoria. 

Ao se pensar no crescimento da utilização das TIC no dia a dia dos 

indivíduos, pode-se partir da análise de alguns dados fornecidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE25, na Síntese dos Indicadores 

                                            
25 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE – Diretoria de pesquisas, Coordenação de 
Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de domicilio – 2007. Disponível em: 
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Sociais – Uma análise da condição de vida da população brasileira, a partir 

de uma análise comparativa entre os anos de 2001, 2007, 2008 e 2009, 

pode-se perceber que a posse de computadores passou de 12,6% em 2001 

para 25,5% (2007) e 35,4% (2009), e o acesso à internet subiu de 8,6% para 

19,6%, aumentando no ano seguinte para 23,3% chegando a 27,5% em 

2009.  

Ao ampliar-se a análise de dados para o que diz respeito à telefonia, 

neste caso com abrangência entre telefonia fixa e móvel, no que diz respeito 

à telefonia fixa, tem-se, de acordo com o IBGE: em 2001, 58,9% chegando a 

72,8%; em 2008 e no ano seguinte, apresentando uma queda muito 

significativa quando atingiu o índice de 50,6%, o que pode ser explicado pelo 

crescimento da telefonia móvel cujos índices passaram de 7,8% para 68,8%, 

aumentando, então, para 72,8%, e em 2009 atingindo a casa dos 80,3%. 

Outro dado relevante desta mesma fonte é o acesso simultâneo à 

telefonia fixa, computador e internet: em 2007 tiveram-se 15,7%, aumentando 

para 17,6% e chegando a 19,6% em 2009. 

Ainda nesta mesma linha de raciocínio e tendo como referência as 

mesmas bases de dados, ao se verificar o percentual de crianças e 

adolescentes matriculados nas escolas, teve-se, em 2007, o índice de 97,6% 

das pessoas com idade entre 7 e 14 anos e 82,2% entre 15 e 17 anos 

matriculados na rede escolar; em 2008, este número permaneceu 

praticamente inalterado; e, em 2009, passou para 97,9% entre 7 e 14 anos e 

para 84,1% entre 15 e 17 anos.  

Quando se olha detidamente para esse conjunto de dados, é possível 

conjeturar que de alguma maneira as TIC fazem parte da convivência diária 

de um conjunto significativo de indivíduos, e que parte deste universo é 

composta por jovens frequentadores das escolas. Esse fator tem feito com 

que muitas instituições de ensino repensem o seu papel social com vistas a 

                                                                                                                                
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007/default.shtm 
Acesso em: mai. 2008; 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/ síntese 
indicsociais2008/indic_sociais2008.pdf;;http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/cond
icaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2009/indic_sociais2009.pdf e 
http://biblioteca. ibge.gov.br /visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/pnad_sintese/ síntes 
epnad2001.pdf. Acesso em: jan. 2011 
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propiciar a inclusão digital dessa população como ferramental para a 

diminuição da exclusão social.  

QUADRO 01- TELEFONIA FIXA E MÓVEL, DISPONIBILIDADE DE COMPUTADOR E ACESSO 
À INTERNET EM DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES URBANOS NO BRASIL 

ITEM / SERVIÇO 
ANO 

2001 2007 2008 2009 
Domicílios particulares permanentes urbanos (em mil 
unidades) 46.507 46.327 47.856 48.905 

Acesso a Telefonia Fixa 58,9% 53,4% 72,8% 50,6% 

Ao menos um morador com acesso a telefonia móvel 7,8% 68,8% 72,8% 80,3% 

Posse de Computador 12,6% 25,5% 30,5% 35,4% 

Acesso a Internet 8,6% 19,6% 23,3% 27,5% 

Acesso simultâneo a telefonia fixa, computador e Internet (*) 15,7% 17,6% 19,6% 

NOTA: (*) Não há dados disponíveis. FONTE: IBGE. Síntese dos Indicadores Sociais – Uma análise da 
condição de Vida da População Brasileira (2007, 2008 e 2009) – IBGE 

Diante deste novo cenário de desenvolvimento acelerado das 

tecnologias digitais, torna-se necessário que as escolas propiciem aos alunos 

método para integrar e recriar o significado das coisas, do trabalho em 

colaboração, da discussão, da negociação e da solução de problemas, e para 

isso a escola vai necessitar repensar o seu currículo com a introdução das 

TIC na construção do conhecimento e nos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

De acordo com Lévy (1999, p. 158)  

Devemos construir novos modelos do espaço de conhecimentos. 
No lugar de uma representação em escalas lineares e paralelas, 
em pirâmides estruturadas em “níveis”, organizadas pela noção de 
pré-requisitos e convergindo para saberes “superiores” a partir de 
agora devemos preferir a imagem dos espaços de conhecimentos 
emergentes, abertos, contínuos, em fluxos, não lineares, se 
reorganizando de acordo com os objetivos ou os contextos, nos 
quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva.  

Neste novo contexto, o papel e a função do professor, também ativo, 

podem propiciar processos de aprendizagem que impulsionem o 

desenvolvimento do indivíduo e do grupo. Nesse sentido, o professor não 

pode ser mais um transmissor do conhecimento adquirido, é vital que ele 

assuma o papel de orientador, que não ensina em situação solitária, mas sim, 

em colaboração; ao lado e junto com seus alunos, ele passa a ser um 

facilitador (PALLOFF, PRATT, 2002). 
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O professor que se apropria do uso das tecnologias em sua prática tem 

a oportunidade de romper com o paradigma de ser o possuidor de 

conhecimentos para uma situação que preze pela relação de compartilhar, 

com os outros professores e com os alunos. De acordo com Almeida (2001, 

p. 25)26: 

O professor atua como mediador, facilitador, incentivador, 
desafiador, investigador do conhecimento, da própria prática e da 
aprendizagem individual e grupal. Ao mesmo tempo em que 
exerce sua autoria, o professor coloca-se como parceiro dos 
alunos, respeita-lhes o estilo de trabalho, coautoria e os caminhos 
adotados em seu processo evolutivo. Os alunos constroem o 
conhecimento por meio da exploração, navegação, comunicação, 
troca, representação, ligação / religação, organização / 
reorganização, transformação, elaboração / reelaboração e 
criação / recriação.  

O êxito na educação que utiliza instrumentos e ferramentas de 

tecnologias de informação e comunicação está nos mediadores ou parceiros 

da educação, ou seja, nos professores e gestores que negociam estratégias 

de colaboração e interação entre os participantes dos processos de ensino e 

de aprendizagem.  

A existência de uma cultura de colaboração entre os professores pode 

causar certa estranheza inicial, porém, com o passar do tempo e com o 

trabalho constante em colaboração, começa-se a entender melhor o processo 

de construção conjunta do conhecimento e a sentir necessidade de trabalhar 

em grupo.27 

No que diz respeito à Comunicação de Massa, há uma divulgação 

mercadológica do discurso da modernidade contida na construção 

colaborativa de informações e conhecimentos. Para os indivíduos menos 

avisados, pode parecer que devido ao surgimento da Web 2.0 caem-se as 

barreiras das diferenças e desigualdades sociais, o que é contestado se 

                                            
26 ALMEIDA, Maria Elizabeth in ALMEIDA, Fernando José de (coord.) Educação a distância: 
formação de professores em ambientes virtuais e colaborativos de aprendizagem – Projeto 
NAVE, 2001. 
27 Na análise de dados será possível ver de forma mais detida o processo de resistência e na 
sequência, após a apropriação da forma de trabalho, o surgimento do entendimento da 
importância em se trabalhar em colaboração.    
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forem analisados os índices, por exemplo, de analfabetismo nos países 

subdesenvolvidos. 

Como forma de sustentar essa afirmação, realizei um levantamento 

quantitativo, no período compreendido entre 02 e 16 de junho de 2009, tendo 

como fonte de busca o Google e utilizando como palavras-chave: 

“colaboração”, “colaboração em massa”, “redes sociais como forma de 

colaboração”, e como último critério de seleção optou-se apenas por notícias 

e textos curtos excluindo aí os artigos científicos e afins. 

No período obteve-se o seguinte resultado: 286 notícias com as 

palavras buscadas: 

• Colaboração: 260 notícias ou textos curtos; 

• Colaboração em Massa: 9 notícias ou textos curtos; 

• Redes sociais como forma de colaboração: 17 notícias ou textos 

curtos. 

Ao se partir para uma análise mais detalhada do conteúdo deste 

material (BENETTI; LAGO, 2007), pode-se perceber que as notícias tratavam 

o tema de forma superficial apresentando somente os pontos relevantes de 

algumas experiências favoráveis de trabalhos em colaboração e de suas 

redes sociais. 

Como forma de ilustrar o resultado deste primeiro levantamento, 

destacou-se cinco trechos das notícias. A primeira afirma que “a revolução 

causada pela colaboração em massa nas comunidades, nas pessoas e nas 

empresas, graças ao fato da internet se tornar acessível, a cada dia [...] 

disponibiliza conhecimento e tecnologia e capacita esses usuários a fazerem 

parte do movimento da colaboração em massa [...]” 28 ou ainda que “a junção 

de opinião coletiva está surgindo através das recentes tecnologias da rede: 

compartilhamento de arquivos, blogs, wikis e sistemas de network social. Mas 

a massa on-line não oferece somente ideias ou opiniões, eles se tornam toda 

a linha de produção de uma empresa.”29 

                                            
28 http://www.gfsolucoes.net/gustavo/web-20/a-revolucao-da-colaboracao-em-massa/ Acesso 
em: jun. 2009 
29 http://www.serendipidade.com/2005/06/17/colaboracao_em_massa_na_internet_esta_ch/. 
Acesso em: jun. 2009. 
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Citando mais alguns trechos: “colaboração em massa é um potente 

meio no qual as informações circulam e podem ser utilizadas para se 

aprimorar determinadas áreas. Muitas empresas já estão se aproveitando 

disso [....]”30 tem-se ainda textos que vão por uma linha mais explicativa como: 

“Você sabe o que quer dizer crowdsourcing e crowdfunding? Em português, é 

colaboração em massa. O primeiro trata-se de colaboração intelectual, e o 

segundo, financeira.”31 e, por fim, têm-se também aqueles mais catastróficos 

na maneira de apresentar a informação afirmando que “o mundo vive o início 

de uma revolução na maneira como as empresas inovam e produzem, e as 

que não perceberem logo a transformação correm o risco de sucumbir [...] A 

senha para crescer será a colaboração em massa, proporcionada pela 

internet”.32 

Ao se ler textos, como os apresentados acima, sobre a Web 2.0, as 

Redes Sociais e a Colaboração, pode-se ser induzido ao erro de aceitar como 

verdade absoluta fatos como: não há mais reservas de informações e 

segredos industriais, o conhecimento está ao alcance de todos e isso tende a 

diminuir as desigualdades, somente pela existência da Web 2.0 o usuário 

participa, interage e influencia o mercado à sua volta podendo até destruir 

empresas e produtos já estabelecidos, entre outros pontos. 

É fundamental deixar claro que não há neste trabalho a ideia de realizar 

a negação da existência da Web 2.0 com suas possibilidades de colaboração, 

existe sim, uma busca por elementos que identifique como os sujeitos 

estabelecem as relações de colaboração em trabalhos de coautoria nos 

processos de ensino e de aprendizagem. 

Ainda na construção do contexto desta pesquisa, observou-se que 

existia uma produção incipiente de trabalhos científicos sobre o tema então, 

durante o segundo semestre de 2008, foi realizada uma busca sistemática de 

artigos e trabalhos que tivessem como foco a colaboração em espaços 

virtuais de aprendizagem com enfoque na ferramenta Wiki. Utilizaram-se 

                                            
30 http://blog.campe.com.br/a-colaboracao-em-massa-e-sua-relacao-com-o-mej/ Acesso em:  
jun. 2009. 
31 http://www.terra.com.br/istoedinheiro/edicoes/570/artigo100421-1.htm. Acesso em: jun. 2009. 
32 http://cg-conteudos.cgi.br/conteudos/economia-da-cultura/empresas-usam-conceito-wiki-de-
criacao-coletiva-para-inovar. Acesso em: jun. 2009.  
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como palavras-chave: “colaboração”, “aprendizagem colaborativa” e “Wiki”. A 

busca foi realizada junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES (http://www.capes.gov.br/), ao CNPq Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - http://www.cnpq.br/; 

à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP 

(http://www.fapesp.br/); às Revistas da ANPED – Associação Nacional de 

Pós-graduação e Pesquisa em Educação (http://www.anped.org.br/inicio.htm) 

e à Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED 

(http://www2.abed.org.br/) 

O levantamento junto às bases apresentadas chegou a 9 artigos que 

tratavam da questão da colaboração em espaços virtuais de aprendizagem, 

porém não aprofundavam as relações de colaboração e 2 sobre relatos de 

experiências com o uso do Wiki.   

No sentido de aprofundar a busca por materiais científicos a respeito do 

tema, Aquino (2010)33, em levantamento realizado entre 2004 e 2008, afirma 

que foram encontradas 10 produções científicas sobre blogs sendo 07 artigos 

e 3 dissertações de mestrado, já no que diz respeito ao uso do Wiki foram 

publicados apenas quatro artigos em eventos de educação no período.  

Ainda de acordo com a autora, quanto se ampliou a análise para o termo 

autoria colaborativa chegou-se 31 artigos e dissertações produzidos. As 

produções científicas foram divididas nos subtemas: Conceito de Web 2.0 

(11), Web Semântica (5), autoria colaborativa (4), autoria em rádio/TV online 

(11). 

Para aprofundar ainda mais a busca por artigos científicos sobre o tema, 

trabalhou-se com a base internacional RepositoriUM, repositório institucional 

                                            
33 Para este levantamento, foram consideradas teses, dissertações e artigos científicos 
apresentados em eventos, incluindo aqueles que se encontram disponíveis no banco de teses 
e dissertações da CAPES / MEC (Banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior / Ministério da Educação do Brasil – http://servicos.capes.gov.br 
/capes, no período de 2004 a 2008, tendo sido privilegiados eventos brasileiros de maior 
destaque na área de educação e currículo que traziam produções científicas sobre tecnologia 
educacional. Os eventos destacados para pesquisa foram os seguintes: 

– SBIE – Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. WIE/SBC – Workshop sobre 
Informática na Escola, ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação, ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância, ENDIPE – Encontro 
Nacional de Didática e Prática do Ensino; Colóquio sobre Questões CurricularesI Seminário 
Web Currículo PUC-SP. 
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da Universidade do Minho que hoje possui desenvolvimento de pesquisas 

conjuntas com a PUCSP. Estabeleceu-se o período compreendido entre 2006 

e 2008 e buscou-se as seguintes palavras-chave: “colaboração”, 

“aprendizagem colaborativa” e “Wiki”. 

Como resultado chegou-se a 11 publicações entre artigos, papers de 

conferências, dissertações e teses, sendo que 3 tratavam de Colaboração, 4 

de aprendizagem colaborativa e 4 sobre uso do Wiki. Por fim, é fundamental 

destacar que as publicações tratavam de relatos de experiências práticas. 

Diante deste cenário passa a ser cada vez mais relevante a 

necessidade de entretecer elementos que mostrem a multiplicidade de vozes 

e o alinhavar dessas no que diz respeito a elaboração de categoria de 

colaboração ao se criar e desenvolver trabalhos coletivos com o uso de 

ferramentas tecnológicas de coautoria em ambientes virtuais de aprendizado. 
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Capítulo II   
 
 

Referencial Teórico 
 
 

 
 
Perguntei a Luiza o que ela entendia por tecnologia e ela me respondeu com este desenho... 
“Mamãe sentada no computador falando com todas as pessoas, mas para que isso funcione é necessário 
ter a luz e também uma nuvem onde está a Internet...” 

 
 
 
 

 
“Fatos que, à primeira vista, pareciam de 
improvável determinação, até mesmo de pouca 
explicação, deixaram cair o véu de mistério que 
escondia e surgiram em nua e simples beleza”  

Galileu Galilei 
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CAPÍTULO II 
Referencial Teórico 

O referencial teórico foi elaborado a partir de dois temas. O primeiro 

trata da evolução da comunicação, o surgimento da sociedade da informação 

e a introdução da colaboração no processo comunicativo. Já o segundo tema 

trata do conceito de colaboração, permeado pela discussão sobre as 

diferenças e similaridades apresentadas por diversos autores nos processos 

colaborativos culminando nos processos possibilitados pela Web 2.0. Neste 

tema é apresentada ainda a característica da ferramenta de coautoria Wiki.   

2.1 A evolução da comunicação, o surgimento da sociedade da 
informação e a introdução da colaboração no processo comunicativo 

Para se compreender a evolução da comunicação, pode-se tomar como 

ponto de partida a etimologia da palavra comunicação, que deriva do verbo 

latino communicare, ou seja, pôr em comum. Poder-se-ia então dizer que 

quando as pessoas se comunicam partilham informações, ideias e ou 

atitudes. 

É possível afirmar também que a comunicação é essencial à 

sobrevivência dos seres humanos e que a crescente capacidade humana de 

comunicar-se levou ao desenvolvimento crescente de complexas tecnologias, 

mitos, lendas, lógica, hábitos e regras complexas para o comportamento que 

possibilitou a civilização.  

De acordo com Defleur e Ball-Rokeach (1993, p. 22) 

Os significativos e cada vez mais acelerados avanços da 
civilização alcançados pelo homo sapiens durante os últimos 
40.000 anos dependeram mais de seu domínio dos sistemas de 
comunicação do que dos materiais com que fabricaram 
ferramentas [...] Foi a crescente capacidade para comunicar-se 
cabal e perfeitamente que levou ao desenvolvimento crescente de 
complexa tecnologia [... ]  

Para Dewey (1916), a sociedade não só tem continuidade por 

transmissão e por comunicação, mas se pode dizer que ela existe na 

transmissão e na comunicação:  
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[...] Os homens vivem em comunidade em virtude daquilo que têm 
em comum; e a comunicação é o modo através do qual eles 
passam a ter coisas em comum. Para que formem uma 
comunidade ou sociedade os homens devem ter em comum 
objetivos, convicções, aspirações, conhecimento – uma 
compreensão comum – no sentido do senso comum como diriam 
os sociólogos. Tais coisas não podem ser passadas fisicamente 
de um para o outro, como se passam tijolos; não podem ser 
partilhadas da mesma forma que as pessoas partilham uma torta 
dividindo-a em fatias. A comunicação necessária à compreensão 
comum participada é aquela que garante uma formação similar em 
termos emocionais e intelectuais – ou seja, modos semelhantes de 
responder às expectativas e exigências da comunidade. (p. 27) 

Melo (1998) corrobora com a ideia de Dewey quando afirma que a 

comunicação representa o próprio motor da configuração do simbolismo que 

marca o fenômeno cultural, pois é pela comunicação que as gerações mais 

novas transmitem às mais velhas o seu acervo de experiências. Hohlfeldt 

(2002) complementa afirmando que a comunicação é um fenômeno social, 

uma vez que se dá por meio da linguagem e necessita da existência de mais 

de uma pessoa. 

[...] a comunicação, ao permitir o intercâmbio de mensagens, 
concretiza uma série de funções, dentre as quais: informar, 
constituir um consenso de opinião – ou, ao menos, uma sólida 
maioria – persuadir ou convencer, prevenir acontecimentos, 
aconselhar quanto às atitudes e ações, constituir identidades e até 
mesmo divertir. (p. 63) 

Tem-se ainda Bordenave (1999), que justifica que desde o nascimento o 

sujeito vai se comunicar com seus pares: 

A comunicação passa a ser o canal através do qual são 
transmitidos os padrões de vida e da cultura aos membros de uma 
sociedade. É por meio dela que este sujeito passa a assumir seu 
papel social, adotando os modos de pensar e agir, as crenças, 
valores, de seu grupo social. (p. 58) 

A comunicação é marcada por momentos de evolução que poderiam ser 

divididos em períodos como: sinalização, fala, escrita, impressão, 

comunicação de massa e comunicação digital global.  

A primeira forma de comunicação entre os hominídeos, conhecida como 

Era dos Símbolos e Sinais, se deu por meio de ruídos e movimentos 

corpóreos que consistiam em símbolos e sinais mutuamente entendidos. As 
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mensagens transmitidas por este sistema eram limitadas, uma vez que por 

serem fisicamente incapazes de falar emitiam sons, faziam sinais manuais, 

expressões faciais, movimentos corporais, porém isso tudo produzia uma 

comunicação lenta fazendo com que as mensagens fossem simples.   

Por volta de 55 mil anos atrás, o homem desenvolveu a capacidade da 

fala, o que proporcionou uma grande evolução na comunicação uma vez, que 

por poder raciocinar com a linguagem, passou a planejar, caçar de forma 

mais coordenada, defender-se mais eficazmente e explorar melhor as 

regiões. A evolução cultural ocorreu em ritmo crescente, pois ao dominar 

esse sistema os indivíduos puderam classificar, abstrair, analisar, sintetizar e 

especular sobre o que os rodeava. 

Das narrativas de grandes guerras e caçadas, transmitidas oralmente, 

passaram-se aproximadamente 5 mil anos, para se chegar a Era da Escrita. 

Essa grande ferramenta do desenvolvimento das capacidades humanas foi 

inventada independentemente em mais de uma parte do mundo. A história da 

escrita representa a passagem da representação pictórica para sistemas 

fonéticos, da representação de ideias complexas com imagens e desenhos 

estilizados para a utilização de simples letras. De acordo com Hohlfeldt 

(2002), o surgimento da escrita teve um papel significativo ao “fixar em 

documentos, e de maneira segura, isto é, codificada, num texto único, as 

diferentes versões das antigas narrativas mitológicas de cada povo” (p. 63). 

Com a descoberta da técnica de elaboração de papiros pelos egípcios, a 

cerca de 2500 a.C., a comunicação escrita ganhou novos horizontes, pois foi 

agregado ao processo a portabilidade. A escrita acabou também com a 

necessidade de que emissor e receptor estivessem no mesmo espaço para 

que houvesse a troca de informações e pôde ainda vencer o tempo, pois as 

experiências acumuladas puderam ser transmitidas com precisão à geração 

seguinte.  

Com o registro e com o transporte de informações, o homem pôde 

usufruir um grande e crescente número de experiências, a partir das quais foi 

possível descobrir e inventar mais e de forma mais fácil. A escrita tornou-se a 

espinha dorsal do desenvolvimento das civilizações.  
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Ao se fazer uma comparação entre os cinco milênios de História com os 

quinhentos anos mais recentes, ver-se-á que neste período o homem 

transformou a sua vida de maneira significativa. A criação da prensa gráfica, 

por Johann Gutenberg, em 1450, pode ser considerada um marco no período 

recente da evolução da comunicação. Tal invenção foi o primeiro sistema de 

produção em série da escrita no mundo ocidental, antes os livros eram 

manuscritos. Com a tipografia, os livros puderam ser levados a mais pessoas, 

o que acelerou a velocidade da História. Briggs & Burke (2006, p. 24) 

descrevem que: 

A prática da impressão gráfica se espalhou pela Europa com a 
diáspora dos impressores germânicos. Por volta de 1500, haviam 
sido instaladas máquinas de impressão em mais de 250 lugares 
na Europa [...] Todas estas gráficas produziam 27 mil edições até 
o ano de 1500, o que significava que – estimando-se uma média 
de 500 cópias por edição – cerca de 13 milhões de livros estavam 
circulando naquela data em uma Europa de 100 milhões de 
habitantes. 

A tecnologia da impressão estendeu-se também para as imagens, que 

receberam o nome de ‘estampas’, produzidas por meio da utilização de um 

bloco de madeira ou uma placa de cobre com uma imagem gravada. Para 

Briggs & Burke (2006), o crescimento da figura impressa foi a mudança mais 

profunda da comunicação visual de todo o período, pois permitia que imagens 

ficassem disponíveis para a difusão. 

Estes autores afirmam ainda que a tecnologia não pode ser separada da 

economia, e o conceito de revolução industrial precedeu o da revolução da 

comunicação. 

O segundo conceito, claramente formulado apenas no final do 
século XX (revolução da comunicação), já tinha começado a tomar 
forma no século XIX. Seguindo o que Charles Knight, pioneiro do 
livro barato e da imprensa popular, chamou de “uma vitória sobre 
o tempo e o espaço”. O tempo (e distância) foi redefinido sob a 
influência primeiro, da ferrovia e do primeiro barco a vapor: e 
depois, de um conjunto de novos meios de comunicação – 
telégrafo, rádio, fotografia e cinema. (p. 109)  

Entre as novas tecnologias que surgiram após a descoberta de 

Gutenberg  vale destacar o surgimento do primeiro telégrafo elétrico, o que 

possibilitou a ampliação da comunicação. Para Briggs & Burke (2006), a 
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invenção do telégrafo elétrico foi um convite ao desenvolvimento do telefone 

em 1876, por Graham Bell. Era o início da transmissão por meios elétricos de 

sons complexos, como a voz humana e a música. 

A telegrafia sem fio também tem muitos criadores como o italiano 

Guglielmo Marconi, o francês Edouard Branly, o russo A.S. Popoff e o 

brasileiro Landell de Moura. Todos na mesma época utilizaram teorias 

existentes sobre a transmissão de sinais a distância sem fios. Foi assim que 

em 12 de dezembro de 1901 Marconi transmitiu o primeiro sinal de telegrafia 

sem fio da Inglaterra ao Canadá. Com isso há mais um avanço nas 

Tecnologias de Comunicação e tempos depois, a partir dos princípios do 

telégrafo, nasceu o rádio. 

As consequências da invenção do rádio, cujas emissoras se 

multiplicaram em todo o mundo a partir de 1920, foram muito especiais. 

Diferentemente do telégrafo, que se limitava a realizar transmissões 

interpessoais, isto é de pessoa para pessoa, o rádio passou a falar para a 

massa, para multidões, influenciando de modo direto na formação da opinião 

pública. Tem-se ainda o desenvolvimento da televisão.  

O princípio básico da televisão é mais antigo do que as pessoas 

pensam. Foi apresentado por Paul Nipkow em 1884 e baseia-se na 

persistência dos sinais luminosos na retina. Embora já na década de 1930 

tenham funcionado algumas emissoras de televisão abertas ao público, 

somente depois de 1945, com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, é 

que as estações de TV se multiplicaram. E em toda a parte, a televisão 

conquistou multidões. De acordo com Briggs & Burke (2006, p. 177) 

[...] o dia 30 de setembro de 1929, quando John Logie Baird, 
inventor escocês, depois de infindáveis negociações com uma 
relutante BBC, obteve permissão para lançar um serviço 
experimental de televisão. O presidente do Conselho de Comércio 
Britânico, dando sua bênção, disse aos espectadores (ainda não 
descritos assim) que esperava ansiosamente que esta nova 
ciência aplicada estimulasse e criasse uma nova indústria, não 
somente para a Grã-Bretanha e para o Império Britânico, mas para 
o mundo todo. 

O início da Era de Comunicação de Massa, em meados do século XIX, 

tem como pontos fundamentais o surgimento e a massificação dos meios de 
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comunicação, com a sua rapidez e instantaneidade. Para Beltrão e Quirino 

(1986), a comunicação de massa é a principal trama da vida social pós-

Revolução Tecnológica do século XX, pois: 

É ela a força que, fornecendo ideias e informações de acordo com 
a identidade de valores dos grupos diferenciados e dispersos que 
constituem a sociedade, e dando curso a diferentes pontos de 
vista, fomenta os interesses comuns, ora criando, ora 
desintegrando solidariedades sociais. (p. 53). 

Hohlfeldt, Marino e França (2002) afirmam que a comunicação de 

massa foi o caminho natural da busca por informação que surge na 

sociedade moderna: 

A concentração populacional nos espaços, caracterizados pela 
urbanização e industrialização, leva inevitavelmente a pensar na 
massificação. Surgem às organizações ditas de massa: partidos, 
associações, sindicatos [...] com suas reivindicações coletivas. 
Isso sem falar em outras manifestações como o espetáculo e o 
esporte, que vão neste sentido, como o cinema e o futebol. (p. 
101) 

Então, para a comunicação assumir a posição central no processo 

civilizatório contemporâneo precisou evoluir de seu processo artesanal para 

um caráter industrial onde, no primeiro caso, o diálogo se estabelecia em sua 

plenitude, uma vez que o emissor e o receptor se conheciam entre si e 

operavam uma participação consciente e efetiva, acertada em comum, na 

atividade social. No caso do caráter industrial as operações realizadas são 

eminentemente técnicas, produzidas unilateralmente pelo comunicador que 

se dirige a um receptor massivo,  anônimo e disperso denominado audiência. 

Beltrão e Quirino (1986, p. 57) afirmam que: 

A comunicação de massa é por natureza, industrial e vertical, 
porque se destina a elaborar e distribuir produtos, bens e serviços 
culturais, em forma de mensagens, padronizadas e em série, o 
que exige grandes investimentos econômicos, técnicas e 
especialistas em diferentes campos profissionais [...]  

Pode-se apontar como marcos da comunicação de massa a criação do 

cinema pelos irmãos Lumiére, no final do século XIX; o surgimento do rádio 

doméstico em 1920; a criação da televisão no final da década de 40 e com o 

passar do tempo a TV a cabo, gravadores, videocassete, computadores etc. 
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É importante destacar que o produto da comunicação de massa é 

padronizado, uma vez que busca atingir um mercado maciço ignorando 

desejos e anseios individuais e por meio de pesquisa identificando as 

tendências desse mercado. 

Com o desenvolvimento acelerado das tecnologias e dos veículos de 

comunicação, tem início o que se denomina de Sociedade da informação 

Global. Neste novo processo, toda a malha de comunicação disponível 

começa a ser utilizada de uma nova maneira. A eletrônica nos conduz a 

sistemas multimeios, nos quais se fundem o som, a imagem e a escrita. O 

processo passa a se apoiar nos computadores que, interligados em escala 

mundial, se comunicam entre si por meio de redes. 

De acordo com Castells (2003), a comunicação em rede foi 

impulsionada pela situação política em que o mundo vivia na década de 60 

quando a tensão entre os dois blocos (EUA X URSS) estava no auge, e a 

guerra fria alimentava o equilíbrio da paz. 

Outro ponto crucial do desenvolvimento do final do século XX foi a 

aceleração do processo da globalização que derrubou fronteiras nos campos 

do conhecimento cultural, social, histórico e principalmente econômico. 

A segunda metade do século XX apresentou um ritmo frenético no 

desenvolvimento das TIC, acompanhado por grandes impulsos empresariais. 

O maior avanço do período, porém, foi a introdução do computador pessoal 

ainda na década de 60. A partir desse período, vão se consolidar empresas 

como Apple Macintosh, IBM e Microsoft, entre outras. 

Durante a década de 70, os computadores unem-se às 

telecomunicações e essas máquinas começaram a fazer com que todos os 

serviços e não somente as comunicações alterassem as suas formas.   

Em meados da década de 1990 a internet passa a ser difundida em 

massa. Um dos seus principais usos era o envio de mensagens de correio 

eletrônico realizada de pessoa para pessoa. 

De acordo com Briggs & Burke (2006, p. 313): 



36 

A década de 90 foi um período em que se romperam as fronteiras 
entre os meios antigos estabelecidos e os novos; no interior de 
cada meio, entre a mídia experimental e a já estabelecida, os 
limites se embaçaram, da mesma forma que as linhas divisórias 
que separavam as estratégias de mídia nacionais dos problemas e 
oportunidades globais [...] O termo “gap digital” não foi criado para 
descrever o abismo entre países e sim dentro deles [...]   

Para Dizard Jr. (2000, p. 78): 

As redes de comunicação de última geração que vêm sendo 
criadas nos Estados Unidos nas últimas duas décadas, para 
atender às necessidades das empresas e dos governos já 
começam a ser comercializadas, chegando agora aos lares [...]  

O Brasil passa a contar com a telefonia celular no início dos anos de 

1990 e a internet comercial a partir de 1995. Três anos depois, ocorre a 

privatização do Sistema Brasileiro Comunicação, o que abre o país para a 

concorrência mundial no segmento. Nesse período e nos anos do novo 

milênio, acelera-se a miniaturização das tecnologias de comunicação, o que 

passa a permitir maior mobilidade, personalização e a individualização dos 

processos de comunicação (MORAN,1994). 

De meados da década de 90 até o início do século XXI, caminhou-se de 

forma veloz na direção de uma rede mundial de comunicação na qual a 

interação foi o fator predominante e o caráter aberto da sua arquitetura à 

própria imagem de marca. Para Castells (2003), a internet apresenta uma 

ideologia libertária que caracteriza a “Era da Internet” e da “Comunicação 

Global Midiatizada”. 

A rede mundial de computadores permite aos indivíduos um acesso 

rápido às informações, de um mundo desterritorializado, no qual os 

fenômenos espaço-temporal apresentam novas configurações. A 

complementação deste fenômeno de comunicação global ganha força em 

2004 com o surgimento do Orkut34 que ganhou sua versão em português em 

                                            
34 É um software no qual é possível realizar a conexão de um conjunto de pessoas e 
comunidades. Ele foi criado por Orkut Buyukokkten, ex-aluno da Universidade de Stantford e 
lançado em 2004 pelo Google. No Orkut, os usuários são mostrados em forma de perfis e 
também como organizações de comunidades. Nele existem ferramentas de interação variadas, 
tais como fóruns para comunidades, envio de mensagem para cada perfil, envio de mensagem 
para comunidades, amigos e amigos de amigos.  
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2005. Neste mesmo ano, é lançado o youtube35, um site que permite que o 

usuário compartilhe vídeos. 

A partir de 2005 surgem inúmeras redes sociais, que objetivam criar 

estruturas sociais que conectem pessoas ou organizações em torno de 

objetivos comuns. Com isso acelera-se o processo de convergência digital e  

pode se dizer que atualmente se vive a era da mobilidade, portabilidade e da 

colaboração em rede.  

2.2 Sociedade da Informação – a integração de tecnologias e mídias para 
a construção do conhecimento 

A Sociedade da Informação se solidifica ao final do século XX devido 

aos processos de globalização que é marcado por necessidades de 

expansão e crescimento econômico dos Estados, não há como dissociar 

deste cenário os processos de integração das tecnologias e mídias. De 

acordo com Oliveira et al. (2007), a consequência mais significativa do 

surgimento da Sociedade da Informação seria a aplicação das TIC em todos 

os espaços da vida dos indivíduos. 

Entende-se, portanto, que as mudanças existentes na sociedade 

exigirão uma nova postura da sociedade em relação ao trabalho, à escola, à 

educação, à cultura etc., como afirma Barbero (2009, p. 22): 

Dois processos estão transformando radicalmente a cultura em 
nossa sociedade: a revitalização das identidades e a revolução 
das tecnologias. O processo da globalização reaviva a questão 
das identidades culturais – étnicas, raciais, locais, regionais até 
chegar a ponto de se tornar protagonista de muitos dos mais 
violentos e complexos conflitos internacionais. Do outro lado 
atravessamos uma revolução tecnológica cuja particularidade está 
em configurar um novo modo de relação entre os processos 
simbólicos – apresenta um novo modo de produzir associado a um 
novo modo de comunicar-se. 36 

Pode-se dizer que a sociedade começa a mudar, pois a mediação das 

TIC deixa de ser meramente instrumental para converter-se em estruturais, e 

                                            
35 O nome Youtube surgiu da junção das palavras (do inglês) you: você e tube: tubo, utilizada 
para designar a televisão. Fundado em fevereiro de 2005, e comprado pelo Google em 
novembro de 2006, o Youtube é um site que permite que os usuários carreguem, assistam e 
compartilhem vídeos digitais. 
36 Tradução Livre 
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com isso os indivíduos passam a ter a necessidade de desenvolverem outras 

racionalidades, ritmos de vida e relações com os objetos e com as pessoas 

(BARBERO, 2009). 

Se na sociedade industrial o capital era o recurso de produção, a 

Sociedade da Informação vai trazer a abundância de informações e a    

necessidade da transformação destas em conhecimento. As organizações 

agora atuam de forma descentralizada, e seus mercados são fluídos, o que 

gera tarefas complexas, intelectuais e participativas. A estabilidade do 

passado se transforma no emprego dinâmico em empresas menores. A 

tecnologia é eletrônica, microeletrônica e biológica, e a informação é 

interativa. De acordo com Levy (1999), este momento chama-se cibercultura.  

A reorganização do regime de acumulação de capital é acompanhada 

por profundas consequências. Hoje, a dinâmica do mundo globalizado muda, 

dentro do processo de produção, sua forma de agir, fazer e requerer dos 

profissionais a atualização e competências distintas (CASTELLS, 2005). 

Sendo assim, compreende-se a necessidade de uma formação 

profissional não mais baseada na memorização e repetição de 

procedimentos, vivencia-se a necessidade de saber lidar com as dúvidas e as 

incertezas (MORAN, 1995) para percorrer novos caminhos, despertar a 

originalidade e a criatividade por intermédio de um ensino crítico e inovador.   

Essa nova visão do ensinar e aprender implica não só no domínio de 

conteúdo por parte do educador, como também em uma visão de caminhos 

metodológicos diferentes, de ações colaborativas, de projetos intelectuais 

multidisciplinares, com a integração de tecnologias e mídias digitais. 

Não se pode perder de vista que cada época apresenta necessidades 

diferenciadas daquilo que se deseja de educação. Para Gadotti (1982), a 

educação nunca está desapropriada historicamente do poder, dessa forma a 

educação acaba sendo um prolongamento de um projeto político. 

 [...] o poder pode ser definido como a capacidade, a potência, a 
virtualidade de realizar algum ato, mesmo que nunca venha a se 
realizar. O poder é o nome atribuído a um conjunto de relações 
que formigam por toda a parte na espessura do corpo social 
(poder pedagógico, pátrio poder, poder do policial, poder do contra 
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mestre, poder do psicanalista, poder do padre etc. etc.) [...]. O 
poder é descoberto e analisado não apenas no seu caráter 
negativo, limitativo da liberdade, é descoberto também em seu 
caráter positivo de possibilidade, de hegemonia, de projeto, de 
exercício de poder, de direção [...] (GADOTTI, p. 55-56). 

A partir do que apresenta Gadotti (1982), pode-se caminhar no sentido 

de entender que na década de 70, ao se adotar a Pedagogia Tecnicista, 

buscava-se transformar professores e alunos em executores e receptores de 

projetos elaborados em gabinetes e desvinculados do contexto social a que 

se destinavam. O poder exercido sobre esses sujeitos visava eliminar o 

entusiasmo e a espontaneidade dos sujeitos da educação. 

De acordo com Masetto (2001), no sistema educacional tradicional, 

cabia ao professor assumir um caráter de agente de controle, objetivando 

cumprir um currículo mínimo estabelecido pelo estado e controlado por ele, 

demonstrar seu conhecimento por meio de aulas expositivas, levar o aluno a 

acreditar na necessidade de ser um agente memorizador, avaliando o 

estudante a respeito daquilo que fora dado, da maneira como havia sido 

passado por ele (professor). 

Atualmente a educação começa a buscar a formação de indivíduos 

participativos, conscientes de seus direitos e deveres e preocupados com a 

transformação e o aperfeiçoamento da sociedade. Grande parte dessa nova 

visão se deve à transformação dos sistemas de comunicação e também ao 

crescente acesso da sociedade à informação e especificamente as TIC. Para 

Castells (2005), o novo sistema de comunicação altera a forma de agir da 

sociedade uma vez que, a partir deste novo paradigma, as dimensões de 

espaço e tempo se transformam e aquilo que antes era transmitido de forma 

linear agora dá espaço a uma diversidade de sistemas de representação. 

Diante deste novo paradigma, é importante refletir que a busca pelo 

conhecimento deve integrar a recriação do significado das coisas, a 

colaboração, a discussão, a negociação e a solução de problemas, e para 

que isso ocorra é necessária a existência da interação entre os indivíduos 

que buscam a construção deste conhecimento. Moran (2004) afirma que:  

Para conhecer, precisamos estar inseridos em um novo 
paradigma, que pressupõe educar sempre dentro de uma visão de 
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totalidade. Educar pessoas inteiras, que integrem todas as 
dimensões: corpo e mente, sentimentos, espírito, psiquismo; o 
pessoal, o grupal e o social; que tentem encontrar as pontes, as 
relações entre as partes e o todo, entre o sensorial e o racional, 
entre o concreto e o abstrato, entre o individual e o social. 

Neste novo contexto social, não há como não repensar o papel do 

indivíduo na busca do conhecimento. Para Bottentuit e Coutinho (2008), os 

cidadãos do século XXI precisam estar preparados para acompanhar o ritmo 

das transformações e para se adaptar à mudança, o que implica saber 

identificar os melhores métodos de ensino e de aprendizagem, saber acender 

e partilhar a informação e saber trabalhar em equipe, uma vez que esses 

pressupostos são considerados as chaves do sucesso na sociedade em rede. 

Ao se falar em sociedade em rede, é necessário abordar o tema da Web 

2.0 como uma de suas representações, para que a partir daí se consiga 

compreender como ocorre a colaboração nesse novo paradigma. Para isso é 

necessário trazer alguns autores que conceituam a Colaboração como meio 

de demonstrar como se deu a construção do conceito de colaboração 

utilizado nesta tese.  

2.3 O conceito de colaboração 

Ao se tentar estabelecer uma base teórica sobre a colaboração, 

percebe-se que alguns autores definem cooperação e colaboração como 

sinônimos, outros, porém, fazem distinção entre eles. Para construir a base 

do conceito de colaboração utilizado neste trabalho partiu-se da definição 

apresentada por Ferreira (2004, p. 494) em que "colaborar" é praticamente o 

sinônimo de “cooperar”. 

Colaboração S. f. 1. Trabalho em comum com uma ou mais 
pessoas; cooperação 

Colaborar [Do lat. collaborare.] V. t. i. 1. Prestar colaboração; 
trabalhar na mesma obra; cooperar 1. Operar, ou obrar, 
simultaneamente; colaborar  
Ato, processo ou efeito de laborar, colaborar, de trabalhar 
conjuntamente com uma ou mais pessoas. Ela é o empenho de 
um indivíduo que contribui para a realização de algo conjunto ou 
para ajudar alguém; auxílio ou trabalho conjunto. 
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Vale também citar a definição de cooperar que, de acordo com Ferreira 

(2004, p. 545), seria: 

Cooperação ato, processo ou efeito de operar em conjunto, de 
cooperar. A cooperação é um processo dinâmico em que há mais 
de um agente executando uma única operação; uma aplicação 
conjunta das medidas necessárias à obtenção de determinados 
objetivos. A cooperação também pode ser entendida como 
antônimo de competição.  

Johnson e Johnson (2001) e Hiltz (1998) corroboram com a visão de 

Ferreira e afirmam que há pouco benefício em tentar pontuar as diferenças no 

significado entre as duas palavras.  

De acordo com Kemczinski et al. (2007), existe um conjunto de autores, 

entre eles Amoretti (2001) e Simon (1999), que conceitua a colaboração 

como um trabalho conjunto, em que cada integrante do grupo realiza uma 

parte da tarefa de um trabalho específico que ao final são unidas e 

compiladas formando um todo. Já a cooperação é um trabalho em equipe em 

que todos os membros do grupo trabalham para construírem junto as suas 

ideias e desenvolverem determinado trabalho de forma coletiva. 

Citando ainda Kemczinski et al. (2007),, existe outro conjunto de autores 

com destaque para Maturana & Varela (2002), Fiorentini (2004) e Dillenbourg 

et al. (1996) que afirmam que a cooperação implica trabalhar em um projeto, 

no qual é feita   a divisão de trabalhos, e cada integrante do grupo realiza 

uma parte da tarefa individualmente e no final são unidas as partes e 

concluído o projeto. Já a colaboração, vai além de um simples trabalho em 

grupo no qual existe apenas uma parcela de contribuição de cada pessoa 

para o desenvolvimento do mesmo, nele se compartilha ideias e estabelece-

se uma constante interação entre os membros do grupo. East et al. (2007) 

corrobora desse entendimento, definindo a colaboração como o trabalho em 

conjunto por meio de um esforço comum para se estabelecer metas também 

comuns..  

Trazendo para esta discussão Piaget e Vygotsky, acrescenta-se que 

Piaget (1998, p. 141), ao conceituar a noção de cooperação, afirma:  

A cooperação, com efeito, é um método característico da 
sociedade que se constrói pela reciprocidade dos trabalhadores e 
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a implica, ou seja, é precisamente uma norma racional e moral 
indispensável para a formação das personalidades, ao passo que 
a coerção fundada apenas sobre a autoridade dos mais velhos ou 
do costume, nada mais é que a cristalização da sociedade já 
construída e enquanto tal personalidade não tem justamente nada 
de oposto às realidades sociais, pois constitui, ao contrário, o 
produto por excelência da cooperação. 

Ainda como complemento às postulações de Piaget (1973), colaboração 

seria uma interação em que existem trocas de pensamento, seja por 

comunicação verbal ou coordenações de pontos de vista, de discussão, sem 

ocorrer operações racionais, não havendo uma estrutura operatória. Ao se 

fazer uma analogia se teria a colaboração como a representação de uma 

etapa das trocas sociais anterior à cooperação, uma vez que essa última 

requer a formação de vínculos e a reciprocidade afetiva entre os sujeitos do 

processo de aprendizagem. É significativo ressaltar ainda que as interações 

interindividuais possibilitam a modificação do sujeito na sua estrutura 

cognitiva e do grupo como um todo, não de forma somatória mas sim como a 

formação de um sistema de interações. Diante deste fato, é possível afirmar 

que a construção do conhecimento ocorre via cooperação. 

Em Vygotsky (2001) afirma-se que em colaboração a criança sempre 

pode fazer mais do que sozinha. No entanto, cabe acrescentar: não 

infinitamente mais, porém só em determinados limites, rigorosamente 

determinados pelo estado do seu desenvolvimento e pelas suas 

potencialidades intelectuais.  

Em colaboração, a criança se revela mais forte e mais inteligente 
que trabalhando sozinha, projeta-se ao nível das dificuldades 
intelectuais que ela resolve, mas sempre existe uma distância 
rigorosamente determinada por lei, que condiciona a divergência 
entre a sua inteligência ocupada no trabalho que ela realiza 
sozinha e a sua inteligência no trabalho em colaboração. [...] A 
possibilidade maior ou menor de que a criança passe do que sabe 
para o que sabe fazer em colaboração é o sintoma mais sensível 
que caracteriza a dinâmica do desenvolvimento e o êxito da 
criança. Tal possibilidade coincide perfeitamente com sua zona de 
desenvolvimento imediato. (VYGOTSKY, 2001, p. 329). 

Já, quando se verifica o sentido de cooperação em Vygotsky, tem-se 

que:  

Cooperação é um método de relação sociocultural complexa, que 
requer operações, atividades ou ações conjuntas e sócio-
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organizadas para alcançar propostas de interesse comum, 
benefícios recíprocos e desenvolvimento de sujeitos mais críticos. 
A cooperação só existe fundamentada na moral do bem coletivo, 
no respeito mútuo, na consciência autônoma e na 
responsabilidade intersubjetiva. Esse “bem-viver” não pode ser 
confundido como uma forma inibidora da postura crítica, e 
condicionado ao pragmatismo alienante. Ao contrário, a relação de 
cooperação só tem sentido dentro de uma lógica social, enquanto 
importante instrumento para o despertar da consciência, e o 
vislumbre de uma possível superação da exclusão social, 
econômica e do conhecimento (apud OLIVEIRA, 1992, p. 26) 

Kenski (2003, p. 112), porém, pontua as diferenças entre os conceitos e 

aponta que: 

A colaboração diferencia da cooperação por não ser apenas um 
auxílio ao colega na realização de alguma tarefa ou indicação de 
formas para acessar determinada informação. Ela pressupõe a 
realização de atividades de forma coletiva, ou seja, a tarefa de um 
complementa o trabalho de outros. Todos dependem de todos 
para a realização das atividades, e essa interdependência exige 
aprendizados complexos de interação permanente, respeito ao 
pensamento alheio, superação das diferenças e busca de 
resultados que possam beneficiar a todos.  

Para Boavida e Ponte (2002, p. 4), “a realização de um trabalho em 

conjunto, a colaboração, requer uma maior dose de partilha e interacção do 

que a simples realização conjunta de diversas operações”. Os dois autores 

afirmam ainda que a natureza da colaboração vai ser sustentada por quatro 

pilares que são: o diálogo, a negociação, a mutualidade e a confiança. Para 

Day (in BOAVIDA; PONTE, 2002): 

[...] enquanto que na cooperação as relações de poder e os papéis 
dos participantes no trabalho cooperativo não são questionados, a 
colaboração envolve negociação cuidada, tomada conjunta de 
decisões, comunicação efectiva, e aprendizagem mútua [...] (DAY, 
in BOAVIDA; PONTE, 2002, p. 4) 

Quando se parte para a análise da definição dos dois conceitos no que 

diz respeito à aprendizagem, existe uma tendência dos autores em aproximá-

las como se pode ver em Campos (2003, p. 25-27): 

A cooperação como apoio ao processo de aprendizagem enfatiza 
a participação ativa e a interação tanto dos alunos como dos 
professores. O conhecimento é considerado um construtor social, 
e desta forma o processo educativo acaba sendo beneficiado pela 
participação social em ambientes que propiciem a interação, a 
colaboração e a avaliação. Espera-se que os ambientes de 
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aprendizagem cooperativos sejam ricos em possibilidades e 
proporcionem o desenvolvimento do grupo. 

Segundo Boavida e Ponte (2002, p. 3), o termo colaboração pode ser 

usado nos casos em que os diversos intervenientes trabalham 

conjuntamente, não numa relação hierárquica, mas numa base de igualdade 

de modo a haver ajuda mútua para atingirem objetivos que a todos 

beneficiem.  

Em relação ao trabalho com professores, Lieberman (1992, p. 42) afirma 

que colaboração é espontânea e parte da vontade dos professores; 

voluntária, os professores reconhecem o valor da empreitada; orientada para 

o desenvolvimento e sua pauta é definida pelos próprios professores de 

acordo com a finalidade do trabalho a ser desenvolvido; difundida no espaço 

e no tempo desenvolvendo-se de acordo com a vida profissional dos  

envolvidos e imprevisível dada à incerteza de alcançarem ou não as 

finalidades propostas. 

A partir do conjunto de definições apresentadas oriundas de diversos 

autores somado a experiência prática vivenciada enquanto professora e 

pesquisadora assumo como colaboração para esta tese a seguinte definição: 

“Colaboração é a relação de construção de conhecimento ou de 

desenvolvimento de trabalhos realizados por um grupo, que não possui uma 

hierarquia de posições previamente estabelecida, mas que pode contar com 

lideranças natas; que baseia a sua relação no diálogo como possibilidade de 

superar as diferenças na negociação para solução de problemas, na troca 

mútua de informações para a elaboração de estratégias e na confiança entre 

os pares. A forma de ação parte de um planejamento e desde que negociado 

pode ou não existir a divisão das ações no sentido de se atingir o objetivo da 

construção do todo.” 

A partir dessa definição, passou-se a buscar a existência das relações 

apresentadas nos ambientes virtuais de aprendizagem. Partindo de 

Comassetto (2006, p. 35), tem-se: 

Nos ambientes informatizados, os propósitos da aprendizagem por 
colaboração são amplamente utilizados, pois a coletividade 
disponibilizada pelas ferramentas da internet auxilia e propicia esta 
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forma de ensino. Abrem-se assim novos espaços para trabalhos 
em parcerias, em pequenos ou grandes grupos, que permitem 
formas inovadoras de aprendizagem.  

 Pretto (2009, p. 86) complementa: 

Com as redes digitais,a lógica muda. Novas possibilidades de 
espaços temporais entram em cena, processos horizontalizados 
são instituídos, a colaboração se intensifica, a maior parte das 
instituições se articula em rede e na rede.  

Diante do exposto, é possível perceber que existem vantagens implícitas 

na colaboração em ambientes digitais.  De acordo com Horton (2000, p. 125) 

[...] as estratégias em ambientes digitais de colaboração podem 
simplificar a comunicação e, ao fazê-lo, os aprendizes se 
comunicam de forma mais livre, são tratados de forma mais 
igualitária e se tornam mais autoconfiantes, além de socializarem 
o conhecimento e as dificuldades da aprendizagem, fornecendo 
informações que possibilitam ao professor compreender melhor os 
comportamentos e performances dos alunos, e permitindo 
feedbacks mais adequados e profícuos.  

Atualmente é inegável que o termo colaboração esteja diretamente 

ligado à nova forma de trabalho e de vida na sociedade moderna. De acordo 

com Behrens (2000), a humanidade passou por duas grandes transições 

neste início de século: o advento da "sociedade do conhecimento" e a 

globalização. 

Com a globalização, o mundo passou a ser cada vez mais 

interdependente e interligado. Acentuou-se ainda a transição da sociedade 

industrial voltada para a produção de bens, para a sociedade do 

conhecimento e da produção intelectual; a partir deste pressuposto, é 

importante se desenvolver processos de ensino que permitam a formação de 

alunos críticos e conscientes desta nova situação geopolítica, uma vez que a 

linha entre a inclusão e a exclusão é tênue. 

No novo modelo de sociedade, a aprendizagem passa a ser uma 

necessidade constante, o que ocasiona uma mudança de paradigma da 

aprendizagem centrada no indivíduo para a colaborativa na qual, além das 

habilidades tradicionalmente consideradas como essenciais, também passam 

a ser necessários o uso e o domínio da tecnologia, a capacidade de resolver 

problemas e de trabalhar em colaboração com criatividade. 
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Para que a colaboração ocorra, é preciso criar e manter relações que 

incluam os interesses pessoais e sociais comuns dos parceiros, sendo 

fundamental que exista um entendimento pessoal a respeito do que cada um 

pode oferecer ao processo de colaboração, a compatibilidade filosófica e uma 

visão compartilhada.  

De acordo com Cortelazzo (2000), existem regras para o 

estabelecimento da colaboração que são: competência (é importante neste 

caso que as competências se complementem); objetivos comuns; 

interdependência (todos os participantes precisam de todos, já que cada um 

traz valores, competências e habilidades próprios que contribuem para o 

funcionamento eficaz do projeto); limites de responsabilidade bem definidos 

(definição de papéis e de responsabilidades individuais); respeito mútuo, 

tolerância e confiança; investimento de tempo, dedicação e  

comprometimento; informação; divergência e argumentação; comunicação 

(como uma via de múltiplas entradas); espaço de criação (é o espaço das 

experimentações) e diferentes formas de representação além de ambientes 

formais e informais; assistência externa – muitas vezes se faz necessária a 

participação de especialistas para a resolução de determinados entraves ou 

questões intrincadas.  

Kemczinski et al. (2007) apresentam algumas variáveis que podem 

caracterizar a existência da colaboração. Essas variáveis são organizadas em 

grupos e subgrupos, por exemplo, tarefa que subdivide-se em divisão, 

objetivo e dinâmica e grupo que engloba hierarquia, competência e 

comunicação. 

Para estes autores ao se falar em tarefas, seria indício de colaboração a 

divisão de tarefa por negociação; o trabalho realizado em conjunto por todos 

os integrantes ou ainda o trabalho feito com consulta ao grupo. Em objetivo é 

necessária a existência de uma proposição do conjunto e não individual, e a 

melhor solução para atingi-lo seria decidida pelo grupo em um processo 

colaborativo, existindo vários cenários de soluções, no qual é escolhida a 

melhor para o grupo; em se tratando de  dinâmica, os autores afirmam que a 

colaboração se dá em operação única, porém, com trabalho mental intenso  
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uma vez que está  relacionada à sinergia do grupo com a troca de ideias e 

reflexões constantes tentando resolver um problema (SCHERER, 2006).  

No segundo grupo, ter-se-ia a hierarquia negociada, podendo um ou 

outro menbro assumir a liderança do processo. Já as competências seriam 

variadas o que iria gerar diferenças de opiniões e argumentações 

prevalecendo a síntese do conjunto. Por fim, na questão da comunicação 
intragrupo ela se daria de forma constante.  

Ainda na tentativa de estabelecer variáveis que indiquem a existência da 

colaboração, Rosado e Bohadana (2007) afirmam que na colaboração é 

indispensável a interação entre os sujeitos e a ajuda de um ao outro, mesmo 

que somente em uma via, e Schons (2008, p. 82) complementa dizendo que: 

Colaboração, por si só, baseia-se no construto coletivo para a 
formação do produto final a partir de mudanças de valores entre o 
público e o privado, ou seja, o foco passa a ser no plural, “no 
nosso”.  

Já, no que diz respeito ao funcionamento hierárquico do ambiente, 

virtual é preciso que exista: autonomia na tomada de decisão; reorganização 

de acordo com a necessidade do grupo; organização dinâmica; avaliação 

continuada e organização legitimada pelo grupo. 

Retoma-se, então, o conceito construído de colaboração para esta tese 

(vide p.44) e como forma de sustentá-lo no processo de coautoria, no qual 

duas ou mais pessoas, com habilidades complementares interagem para criar 

um novo conhecimento em ambientes virtuais de aprendizagem, e tendo 

como base as variáveis para a existência da colaboração proposta pelos 

autores apresentados, pontuou-se um conjunto de ações que seriam 

necessárias para que a colaboração se estabelecesse nestes ambientes, 

como: 

• A existência de objetivos comuns entre os pares; 

• Competências complementares; 

• Confiança e tolerância na construção de novas ideias; 

• Comprometimento; 

• Domínio do tema tratado; 
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• Tecnologia e domínio da mesma; 

• Estabelecimento de canais de comunicação entre os participantes do 

processo por meio das TIC. 

A partir das ações apresentadas, tem-se como hipótese que é possível 

se desenvolver um conjunto de categorias que identifique a forma como 

ocorre a colaboração no grupo.  

2.4 A Web 2.0 como o espaço para a colaboração 

Para que se possa construir o contexto da Web 2.0 como espaço 

facilitador da colaboração, é importante retomar ao que foi considerado a 

primeira geração da internet, que muitos tendem a chamar Web 1.0. Pode-se 

destacar entre os atributos desta primeira geração a grande quantidade de 

informação disponível na rede global a que todos os usuários podiam ter 

acesso.  

O usuário neste contexto tinha, porém, um papel passivo, ou seja, era 

apenas o utilizador, o espectador do processo, ele visitava uma página e não 

tinha autorização para alterar o seu conteúdo. É importante registrar que essa 

forma de apresentação de conteúdo ainda pode ser encontrada na rede. 

Com a mudança da concepção da relação espaço e tempo, além da 

necessidade cada vez mais constante de troca de informações, o indivíduo 

começa a buscar outras formas de interagir por este canal. Surge, então, uma 

nova geração de aplicativos a que se passou a chamar de Web 2.0. 

A Web 2.0 refere-se não apenas a uma combinação de técnicas 

informáticas, mas também a um determinado período tecnológico, a um 

conjunto de novas estratégias mercadológicas e a processos de comunicação 

mediados pelo computador (PRIMO, 2007). 

Embora o termo tenha uma conotação de uma nova versão para a web, 

ele não se refere à atualização nas suas especificações técnicas, mas a uma 

mudança na forma como ela é compreendida por usuários e 

desenvolvedores. 
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A Web 2.0 é formada por um conjunto de aplicações on-line como blogs, 

Wikis, podcast, entre outros. A utilização dos recursos na maioria das vezes é 

gratuita, e a interface com o usuário amigável e de fácil navegabilidade. A 

filosofia de Web 2.0 é que o usuário é também um produtor de informação, e 

distribuir e partilhar são palavras de ordem.  

Para Primo (2007, p. 04),  

Na Web 2.0 não só os grandes portais têm importância. Mesmo os 
blogs que reúnem pequenos grupos com interesses segmentados 
ganham peso na rede a partir de sua interconexão com outros 
subsistemas. Ou seja, o modelo informacional de um grande 
centro distribuidor de mensagens passa a competir com a lógica 
sistêmica da conexão de micro-redes. Em outras palavras, 
enquanto modelo massivo foca-se no centro, a Web 2.0 fortalece 
as bordas das redes. 

Hoje é impossível se imaginar a internet sem a contribuição dos 

usuários, uma vez que ela cresceu à medida que aumentava a entrada de 

indivíduos na rede e que estes faziam uso de espaços coletivos e também da 

escrita hipertextual. Se antes a web era estruturada por meio de sites que 

colocavam todo o conteúdo on-line, de maneira estática, sem oferecer a 

possibilidade de interação, agora se criam conexões por meio de 

comunidades de usuários com interesses em comum, o que só foi possível 

devido ao uso de uma plataforma mais aberta e dinâmica. 

Com isso pode-se perceber que a Web 2.0 passa a ser uma concepção 

diferenciada de atuação na web, pois descentraliza a produção dos 

conteúdos, e o sujeito, antes apenas receptor, torna-se ativo e participante no 

que diz respeito à criação, seleção e troca de informações em plataformas 

abertas.  

Nos ambientes da Web 2.0, os arquivos ficam disponíveis on-line 

possibilitando o acesso em qualquer lugar e momento, uma vez que não há 

mais a necessidade de se gravar o documento em um determinado 

computador para a produção ou alteração na estrutura de um texto. As 

alterações são realizadas automaticamente na própria web. 

Para Bottentuit Jr. e Coutinho (2008), a Web 2.0 proporciona o 

aparecimento de um novo perfil de usuário:  
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O novo perfil do usuário dos serviços da rede global na sociedade 
do conhecimento é o de utilizador crítico e reflexivo das 
tecnologias, serviços e programas que entende que os sistemas 
servem não apenas uma função de utilização, mas possibilitam o 
desenvolvimento de novos padrões e estratégias de aprendizagem 
personalizada e uma construção colaborativa do saber.  

Segundo O`Reilly, reconhecido como um dos principais promotores da 

ideia de Web 2,0, são sete os princípios que nortearam a sua concepção: A 

World Wide Web como plataforma de trabalho; o fortalecimento da 

inteligência coletiva; a gestão de bases de dados como competência básica; 

o fim do ciclo das atualizações de versões de software; os modelos de 

programação rápida e a  busca da simplicidade; a disponibilidade de software 

não limitado a um único dispositivo e por fim o compartilhamento das 

experiências enriquecedoras dos usuários.37 

Downes (2006) afirma que a Web 2.0 é muito mais uma revolução social 

do que tecnológica, uma vez que ela proporcionou que os usuários 

assumissem nova postura e nova atitude ao utilizar-se desta rede.  

Pode-se dizer ainda que a simplicidade e a rapidez proporcionadas pela 

Web 2.0 potencializaram o surgimento das redes sociais38 além da 

agregação39 e catalogação de conteúdos disponíveis na rede. Com isso, o 

usuário pode personalizar o seu espaço web adaptado-o aos seus gostos e 

necessidades. 

Os ambientes que proporcionam a colaboração fazem parte do modelo 

proposto pela Web 2,0 com inúmeras ferramentas disponíveis como blogs, 

Wikis, google docs entre outros. 

 

                                            
37 ROMANÍ, CRISTOBAL COBO y KUKLINSKI HUGO PARDO Planeta Web 2.0 Inteligencia 
Colectiva o médios fast food E-book de acceso gratuito.Versão 0.1 / setembro de 2007 
38 Redes sociais podem ser definidas como sites apoiados em bases de dados que permitem 
manter informação sobre cada usuário além de estabelecer ligações entre conhecidos e 
amigos virtuais ou reais. 
39 A agregação de conteúdos é possível através das tecnologias RSS que permitem agregar 
pequenos pedaços de conteúdo existentes de forma desordenada na internet e dar-lhes uma 
organização de acordo com os seus próprios sistemas de significação. 
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2.5 Wiki40 – uma ferramenta de colaboração 

A ideia de criação de uma ferramenta de colaboração surgiu em 1995 

quando Cunningham (2006) estabeleceu os princípios para o sistema Wikis41. 

A ideia era de se ter um sistema aberto no qual qualquer leitor pudesse ter 

acesso à página, com a possibilidade de alterar seu conteúdo quando o 

considerasse incompleto ou mal organizado, bem como editar uma nova 

página.  

O sistema em questão tem propriedades que impulsionam a 

colaboração como a possibilidade de utilização de links para outras páginas 

do próprio Wiki, inclusive para páginas que ainda não foram produzidas; a 

organização estrutural do site e dos textos que está aberta à edição e à 

evolução; mecanismos da edição e de organização que são os mesmos, de 

modo que todo escritor é automaticamente um organizador e um editor; a 

observação, uma vez que as atividades desenvolvidas no Wiki podem ser 

vistas e revisadas por todos, entre outras. 

Uma ferramenta Wiki tem então por objetivo produzir informações em 

coautoria. O sistema Wiki utiliza o conceito de Folksonomia42 em sua 

estrutura através da liberdade na construção dos verbetes para inserção de 

novas informações.  

Em um Wiki, todos os usuários editam os conteúdos, com isso o 

material produzido passa a não ter mais autoria própria e sim a ser fruto de 

um processo coletivo de aperfeiçoamento. De acordo com Recuero e Primo 

(2006), o sistema Wiki veio permitir não apenas a reunião de dados, mas a 

                                            
40 O termo wiki é originário do havaiano onde wiki-wiki quer dizer "rápido", "veloz", "célere". 
41 A ideia de utilização de ferramentas de coautoria foi então desenvolvida pela Fundação 
Wikimedia, que é a uma organização sem fins lucrativos, sediada na Flórida, fundada por 
Jimbo Wales, em 20 de junho de 2003, e que congrega os projetos Wikipédia, Wikidicionário, 
Wikilivros, Wikispaces etc. além do software MediaWiki. O objetivo da fundação é desenvolver 
e manter projetos de conteúdo livre em diversos idiomas, elaborados pelo sistema colaborativo 
wiki, tendo seus conteúdos disponibilizados ao público, livre de encargos financeiros.  
42 Folksonomia: É um termo formado pela junção da palavra “folk” (povo, gente) e a ideia do 
termo “taxonomia” (a ciência de classificar organismos vivos). O resultado seria “classificação 
do povo” ou para deixar ainda mais claro uma classificação feita por pessoas. A Folksonomia 
cria relações entre coisas, categorizando-as e classificando-as na web. Para fazer isso, o 
usuário vai escolher palavras-chave (a quais chamamos de “tags”, ou seja, etiquetas) que vão 
classificar a informação ou partes dela. A origem dessa palavra é atribuída a Thomas Vander 
Wal. 
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própria geração de novos conhecimentos de forma compartilhada entre 

diferentes sujeitos, a qualquer tempo e de qualquer lugar. 

Para Leuf e Cunningham (2001, p. 14), pode-se definir um Wiki como: 

[...] uma coleção livremente expansível de páginas Web 
interligadas num sistema de hipertexto para armazenar e modificar 
informação – um banco de dados, onde cada página é facilmente 
editada por qualquer usuário com um browser.  

O Wiki é, então, uma forma colaborativa de construção de informações 

na qual diversos usuários editam um mesmo documento podendo ainda 

acrescentar hipertextos ou hiperlinks a outros temas do ambiente, o que 

amplia as possibilidades da construção do conhecimento. Todas as 

alterações e construções ficam registradas em um histórico que tem a função 

de informar aos usuários todas as contribuições que ocorreram no tema, o 

que de certa forma garante a integridade do conteúdo, pois qualquer um dos 

usuários cadastrados pode retornar a uma versão anterior do documento. 

Segundo Schons, Silva e Malossi (2007, p. 07): 

[...] os Wikis possibilitam o fluxo de conhecimento nas esferas intra 
e interorganizacional através do uso das redes de computadores 
promovendo uma maior interatividade entre todos os membros da 
cadeia produtiva (clientes, fornecedores, concorrentes etc.). Esta é 
uma forte característica das ferramentas Wikis, permitir e 
alavancar o conhecimento colaborativo em redes sociais 
colaborando para a construção de um ambiente voltado à 
aprendizagem. Desse modo, o conhecimento individual é 
compartilhado com todos, formando um grupo e a partir daí 
compartilhado novamente entre diferentes grupos desencadeando 
um ciclo constante.  

De acordo com Faquetti e Alves (2006, p. 05), é fundamental entender 

como características básicas desta ferramenta os seguintes pontos: 

a) software livre de fácil instalação e compatível com as 
plataformas Linux e Windows; 

b) permite discussão assíncrona; 

c) permite importação e exportação de textos e imagens facilitando 
a criação automática de hipertexto e hiperlinks; 

d) não existe qualquer mecanismo de revisão preliminar à 
publicação, portanto a responsabilidade pela qualidade das 
contribuições é de cada participante autorizado; 
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e) a autorização para contribuir no sistema pode ser programada 
pelo grupo gestor, podendo ser ampla e irrestrita ou possuir 
algumas restrições como, por exemplo, estar cadastrado. 

Para Cunningham (2006), existem ainda princípios adicionais para que 

os usuários trabalhem de forma colaborativa em um Wiki. Entre eles pode-se 

destacar: confiança nos colaboradores, bem como no processo de evolução 

contínuo dos conteúdos; interação espontânea e prazerosa, uma vez que, 

segundo o autor, o envolvimento das pessoas é maior quando ele se dá desta 

forma e não por obrigação; compartilhamento que concretiza o Wiki como um 

espaço de troca de informações, conhecimentos, experiências e ideias. 

Diante das características apresentadas pelos diversos autores, pode-se 

dizer que uma ferramenta Wiki trabalha com coletividade (edição coletiva de 

um ou mais documentos), o uso de um padrão Web43 e a possibilidade de 

uso de hipertextos, com isso a ferramenta pode ser utilizada de várias formas 

para auxiliar os processos de aprendizagem. De acordo com Fernandes 

(2006, p. 20):  

a) Um professor pode enviar alguns termos-chave para que os 
alunos possam desenvolvê-los na edição de texto. 

b) Os alunos podem trabalhar em grupos, editando textos de 
forma colaborativa. 

c) Os alunos podem adicionar nos Wikis os resultados de 
pesquisas realizadas, compartilhando-as com os participantes. 

d) Um Wiki pode ser usado como portfólio mostrando a evolução 
de um projeto. 

É importante destacar ainda que um Wiki precisa de certo controle de 

“qualidade”, que pode ser realizado pelos próprios autores no que se refere a 

correções de estilo, ortografia e gramática; correções na parte técnica: links, 

imagens não visualizadas etc.; correções no que diz respeito às normas e 

objetivos do Wiki e implementação de soluções para os possíveis atos de 

vandalismo realizados por pessoas anônimas que apagam conteúdos, 

introduzem erros, colocam conteúdos impróprios no item etc. 

Esse é um trabalho que pode ser realizado por qualquer um dos 

usuários que pode acompanhar as "mudanças recentes" e o histórico das 

                                            
43 São os protocolos e tecnologias usados para criar a web de modo que o conteúdo possa ser acessado 
largamente pela população mundial. 
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alterações realizadas no item. No uso em processos de aprendizagem, o 

controle pode ser realizado pelo professor que faz desta análise uma 

possibilidade para construir conhecimentos mais aprofundados. 

Ferramentas Wiki podem ser utilizadas em atividades pedagógicas 

voltadas para o desenvolvimento da reflexão e da autonomia do aluno, além 

de trabalhos colaborativos e desenvolvimento de redes sociais. Entre as 

possibilidades de utilização que se apresentam destaca-se a elaboração 

conjunta de textos, documentação e realização de trabalhos e projetos, as 

quais potencializam o trabalho colaborativo.  

Neste caso o trabalho colaborativo tende a utilizar-se dos 

conhecimentos individuais que podem ser compartilhados, debatidos e 

comentados formando novos conhecimentos e que ao final podem vir a 

produzir conteúdos mais elaborados. Pode-se até afirmar que é uma 

ferramenta que fornece suporte aos paradigmas construcionistas (PAPERT, 

2008). 

Como pode ser visto, o Capítulo II retoma a evolução da comunicação, o 

surgimento da sociedade da informação e a introdução da colaboração no 

processo comunicativo culminando na Web 2.0 como espaço colaborativo e 

se consolida na reflexão do conceito de colaboração para se chegar à 

conceituação utilizada nesta tese. No próximo capítulo são mostrados os 

aspectos metodológicos do trabalho. 
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Capítulo III 
 
 

Aspectos Metodológicos 
 

 
Muitas vezes subestimamos a capacidade dos pequenos, achamos que eles não 
compreendem aquilo que chamamos de  “coisas de adultos”...Lei do engano... a Luiza, que 
participou ativamente do processo de desenvolvimento desta pesquisa, ilustrou no seu 
universo o que representava o método, resumindo em: como eu e a mamãe transformamos 
ovos, farinha, açúcar, cenouras e leite em um bolo!     
 
 
 
 

“O homem não pode participar ativamente na história, na 
sociedade, na transformação da realidade se não for 
ajudado a tomar consciência da realidade e da sua própria 
capacidade para a transformar. (...) Ninguém luta contra 
forças que não entende, cuja importância não meça, cujas 
formas e contornos não discirna; (...) Isto é verdade se se 
refere às forças da natureza (...) isto também é assim nas 
forças sociais (...). A realidade não pode ser modificada 
senão quando o homem descobre que é modificável e que 
ele o pode fazer.“ (FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1987). 
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CAPÍTULO III 
Aspectos Metodológicos 

Este capítulo elucida o percurso metodológico da tese mostrando os 

elementos que levaram à definição do tema: “O processo de colaboração em 

trabalhos de coautoria em Ambientes Virtuais de Aprendizagem” e que 

resultaram, posteriormente, em um questionamento que serviu como 

norteador para o desenvolvimento da pesquisa – como ocorre a colaboração 

no processo de desenvolvimento de trabalhos de coautoria em Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem?  

Mostra ainda o objetivo geral de analisar como ocorrem as relações de 

colaboração nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, identificando os 

agentes internos e externos ao processo que atuam como facilitadores ou 

não da realização dos trabalhos colaborativos, e ainda de identificar como se 

estabelecem as relações entre os sujeitos no processo.  

Especificamente listaram-se ainda outros objetivos que tangenciaram a 

pesquisa como: analisar se ao desmembrar as relações dos sujeitos do 

processo de coautoria em categorias é possível construir matrizes de análise 

para o processo colaborativo; explorar o uso do Wiki como ferramenta 

apropriada ao desenvolvimento da colaboração no processo de coautoria; 

descrever as ações mais frequentes na relação entre os sujeitos no 

desenvolvimento da colaboração e buscar elementos que mostrem a 

influência do seu backgroud como elemento ativo do processo, entre outros. 

Levantou-se também um conjunto de hipóteses para auxiliar na análise 

proposta, conforme pode ser visto a seguir: 

• Como há a necessidade educacional de se atrelar o trabalho 

colaborativo a um processo avaliativo final, há uma reserva por 

parte dos professores em utilizar atividades de coautoria em suas 

disciplinas; 

• A criação de um sistema objetivo de análise para a realização dos 

trabalhos de coautoria pode estimular a implementação de seu 

uso com mais frequência gerando, em médio prazo, uma cultura 
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de colaboração entre os sujeitos do processo de aprendizagem 

em Ambientes Virtuais de Aprendizagem; 

• É preciso desenvolver matrizes para o acompanhamento das 

ações colaborativas nos processos de ensino e aprendizagem em 

ambientes virtuais como meio de colaborar para uma atuação 

mais direcionada dos professores tutores na orientação dos 

alunos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem; 

• A não existência de uma métrica para o processo de colaboração 

pode levar a análise de que a participação do aluno é vista  

apenas pelo viés quantitativo e não seja observado também por 

meio de ação qualitativa na construção dos trabalhos em 

coautoria. 

Por fim, mostra-se o esforço do pesquisador que, ao não conseguir 

amenizar as suas inquietações diante do tema tendo como base um ou outro 

método tradicional de pesquisa positivista e reducionista, abarca o desafio da 

Bricolagem, mesmo que ainda de forma híbrida, como uma possibilidade 

mais apropriada de estudar a complexidade do tema. A escolha pela 

Bricolagem baseou-se no sentido do “experimental”, ou seja, que o 

conhecimento é experimental e não final, dando certo alento aos 

pesquisadores que trabalham temas próximos ao que poderia ser chamado 

de temas de fronteira. 

3.1 A construção da base de investigação – o percurso metodológico 

Ao falar em colaboração no processo de construção do conhecimento, é 

inegável dizer que existem componentes para a construção de um cenário de 

análise que por si só já justificariam a importância de um estudo a respeito do 

tema, como o crescimento da utilização das TIC no dia a dia do indivíduo; a 

difusão mercadológica da ideia de colaboração em massa; a necessidade de 

incorporação das TIC à Educação como possibilidade pedagógica para 

criação de ambientes de aprendizado e suas contribuições para a 

interdisciplinaridade; a quantidade diminuta de trabalhos científicos que 

fundamentem a utilização da colaboração na construção de trabalhos em 

coautoria, entre outros.    
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Diante da existência de um amplo conjunto de variáveis para a 

composição do contexto no qual os processos de colaboração estão 

inseridos,  e movida pela necessidade de ir além do binômio “da existência ou 

não da colaboração” na produção de trabalhos em coautoria, houve a 

necessidade de se buscar um método de pesquisa que permitisse a 

compreensão da complexidade das relações sociais e humanas na Era da 

Informação. Com isso, para o estudo do tema “A categorização das relações 

em trabalhos de coautoria em Ambientes Virtuais de Aprendizagem como 

indicador de processos colaborativos” optou-se por utilizar o método da 

Bricolagem.  

De acordo com Kincheloe e Berry (2007), a bricolagem almeja romper 

com o reducionismo, o parcelamento, a fragmentação e a neutralidade 

científica dos métodos positivistas que acabam por legitimar as relações 

desiguais do poder. A Bricolagem busca entender como as verdades foram 

construídas e questionar como as verdades impostas pelos discursos 

hegemônicos são produzidas e reproduzidas pelos diversos agentes sociais. 

“Dessa forma, a bricolagem constitui-se como um instrumento de 

questionamento dos discursos e das verdades validados por métodos de 

pesquisa positivistas e tradicionais” (LIPPI, 2009, p. 14). 

O termo bricolagem, para Kincheloe e Berry (2007), é compreendido 

como o emprego de variados métodos e estratégias à medida que se tornam 

necessários no desenrolar da investigação. Adotando uma postura ativa, a 

bricolagem rejeita diretrizes e roteiros pré-existentes, solicita ou, até mesmo, 

cria os processos de investigação à medida que surgem as demandas. A 

bricolagem permite que as circunstâncias deem forma aos métodos 

empregados. Nenhum método pode ser privilegiado ou empregado com 

segurança, tampouco descartado antecipadamente. 

Citando ainda Kincheloe e Barry (2007, p. 33) 

A Bricolagem proporciona uma estrutura de partida para ajudar a 
todas as pessoas, em todos os campos da vida, a construir 
sistemas de produção de sentido. Esses sistemas proporcionam 
modos de produção de conhecimento que nos auxiliam a entender 
o passado de nossa espécie, bem como o nosso próprio passado 
pessoal.  
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Para Neira (2009), apesar de sua multilogicidade, fazer bricolagem 

implica selecionar métodos, estratégias e referenciais teóricos. Atentos à 

possibilidade de se construírem novos sentidos e perguntas sobre o objeto 

investigado sem jamais se apresentar respostas ou verdades definitivas. Para 

Lévi-Strauss (2006), “o bricoleur é aquele que trabalha com as suas mãos, 

utilizando meios indiretos se comparado com os do artista” ao que Loddi e 

Martins (2009) complementam dizendo que “o pesquisador bricoleur é aquele 

que redefine o objeto de investigação, adotando uma ontologia relacional”. 

É fundamental ter-se claro que, para a bricolagem, a validade e o rigor 

científico vão se estabelecer por meio da multiplicidade de vozes, pela 

utilização de diferentes métodos de pesquisa e pela explicitação do 

posicionamento do investigador, determinado, entre outras coisas, pelo seu 

percurso pessoal em relação ao tema pesquisado.  Com isso se percebe que 

na bricolagem não se estudam as partes e sim o fenômeno e as relações com 

a realidade que o cerca. 

O conhecimento produzido a partir da bricolagem é sempre provisório, 

encontra-se em processo, o que indica não existir um fim a ser alcançado ou 

verdades inabaláveis, o que se constrói por essas múltiplas vozes são 

interpretações da realidade social que se sustentam a partir de discursos e 

construções sociais dos grupos que a compõem.  

Com isso a pesquisa analisa como ocorrem as relações de colaboração 

nos ambientes virtuais de aprendizagem, identificando os agentes internos e 

externos ao processo que atuam como facilitadores ou não da realização dos 

trabalhos colaborativos e  ainda busca identificar como se estabelecem às 

relações entre os sujeitos no processo. 

A bricolagem opõe-se às pesquisas monológicas de uma interpretação 

unívoca e promove o ato de entretecer44, e para que isso aconteça impinge 

que o bricoleur empregue variados instrumentos de pesquisa tencionando 

favorecer a multiplicidade de vozes e interpretações acerca do objeto de 

estudo em questão. Para Lipp (2009, p. 17), a bricolagem seria a utilização de 
                                            
44 Entretecer significa tecer junto; tecer entremeando. O ato de entretecer fundamenta a 
concepção de pesquisa que se pretende construir a partir de uma perspectiva crítica, 
questionadora, dialógica e dialética. O tecer junto almeja uma produção coletiva de 
conhecimentos, respeitadora de múltiplas perspectivas.  
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diferentes estratégias metodológicas de acordo com as experiências do 

pesquisador no desenrolar da pesquisa.   

Papert (2008) afirma que os princípios básicos da bricolagem como 

metodologia para a atividade intelectual são: use o que você tem, improvise, 

vire-se, e para o verdadeiro bricolador, as ferramentas na sacola são 

selecionadas durante um longo tempo por meio de um processo que vai além 

da utilidade pragmática. Para o bricolador convicto, os métodos formais estão 

a mão, não no topo. (PAPERT, 2008, p. 140)  

3.2 O caminhar metodológico 

Para mostrar como foi construído o processo metodológico desta tese, 

parte-se de uma citação de Papert (2008, p. 148) que diz que a Epistemologia 

tradicional baseia-se na proposição, intimamente ligada à mídia do texto 

escrito e especialmente impresso, e que a bricolagem sempre existiu, mas foi 

marginalizada em contextos eruditos, porém à medida que se passa para a 

era da informática, e que meios novos e mais dinâmicos surgem, este 

paradigma pode ser alterado. 

Conforme se verá no decorrer da descrição dos procedimentos 

metodológicos, a pesquisa começou com experimentos em bases 

reducionista e que muitas vezes não atendiam de forma plena a análise das 

relações nos espaços virtuais de aprendizagem estudados. Com a escolha de 

se trabalhar com a bricolagem foi possível ampliar os olhares sobre o tema. A 

bricolagem, de certa forma, emprega, ao mesmo tempo, o tradicional e a 

pluralidade da pesquisa pós-moderna. O paradoxo epistemológico é, ele 

mesmo, o desafio e a pergunta de pesquisa em uma era de pós-modernismo, 

programas de computador e políticas de inclusão. (KINCHELOE; BERRY, 

2007, p. 127). 

A construção deste percurso passou pelos pressupostos 

epistemológicos optando-se pelo materialismo dialético que, de acordo com 

Chizzotti (2005, p. 80), insiste na relação dinâmica entre o sujeito e o objeto 

no processo de conhecimento e valoriza a contradição dinâmica do fato 

observado e a atividade criadora do sujeito, que observa as oposições 
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contraditórias entre o todo e a parte e os vínculos do saber e do agir com a 

vida social dos homens.  

A seguir apresenta-se a “Linha do tempo da Pesquisa” na qual são 

mostradas as ações realizadas para a elaboração das categorias de 

colaboração no processo de coautoria de textos em processos virtuais de 

aprendizagem.  

FIGURA 01 – LINHA DO TEMPO DA EVOLUÇÃO DA PESQUISA 

 
A pesquisa teve início com base em um objetivo geral que era analisar a 

existência da colaboração em espaços virtuais de aprendizagem, por esse 

motivo optou-se por trabalhar com a elaboração de uma pesquisa 

exploratória. Estabeleceu-se, então, etapas de ação na qual a primeira delas 

consistiu na pesquisa bibliográfica com o levantamento de fontes de 

informação para se reunir um acervo sobre o tema. Para Gil (1994), a 

pesquisa bibliográfica é a base de qualquer trabalho científico. 

De posse de algumas informações sobre colaboração, partiu-se, então, 

para os levantamentos. Para que eles pudessem ser realizados criaram-se 

dois espaços Wikis com estudantes universitários e optou-se pela observação 

participante que, de acordo com Gil (1994, p. 35), é um dos métodos mais 

utilizados nas ciências sociais e apresenta alguns aspectos curiosos. Por um 

lado pode ser considerado como o mais primitivo e, consequentemente, o 
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mais impreciso, por outro lado, pode ser tido como um dos mais modernos, 

visto ser este o que possibilita o mais elevado grau de precisão nas ciências 

sociais. 

Ainda sobre a importância do uso da observação, Chizzotti (2005, p. 80) 

diz que: 

A pesquisa não pode ser o produto de um observador postado fora 
das significações que os indivíduos atribuem aos seus atos; deve, 
pelo contrário, ser o desvelamento do sentido social que os 
indivíduos constroem em suas interações cotidianas.  

As observações ocorreram nos Wikis “Focas na área” e “Comunicação 

em debate”, que depois passaram a ser considerado como etapa 01 no 

andamento do trabalho. A ação foi desenvolvida por meio de uma observação 

direta da atuação dos sujeitos no espaço virtual e também no presencial,  a 

fim de se obter descrições detalhadas dos sujeitos em seus aspectos 

pessoais e particulares, as ações e suas significações, os conflitos e a 

sintonia de relações sociais, entre outras.  

Como elemento de observação, utilizou-se os marcos apresentados no 

Capítulo II com destaque para os pressupostos teóricos definidos por 

Cunningham (2006) e tidos como necessários para a existência de processos 

de coautoria. 

Ao final das duas primeiras experiências, percebeu-se que somente este 

método não seria suficiente para coletar os dados necessários e adotou-se, 

então, o Estudo de Caso como estratégia de pesquisa e concomitantemente 

retomou-se a pesquisa bibliográfica e documental.  

O estudo de caso, de acordo com Johnson (1992), em sua essência, 

destaca a importância da flexibilidade do desenho da pesquisa como um 

elemento fundamental para a descoberta de quais aspectos são relevantes 

para ela, reiterando ainda que tanto a definição do foco quanto a decisão dos 

elementos de fatos importantes para o estudo são definições que se 

apresentam durante o processo e não a priori. 

Chizzotti (2005,p.102) afirma que o estudo de caso é uma 

caracterização abrangente para designar uma diversidade de pesquisas que 
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coletam e registram dados de um caso particular ou de vários casos a fim de 

organizar um relatório ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-la 

analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor uma 

ação transformadora. Ponte (2006) complementa considerando-o uma 

situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em 

certos aspectos e que nela busca-se encontrar elementos essenciais e 

característicos para contribuir para a compreensão global de certo fenômeno 

de interesse. 

Ainda, de acordo com Chizzotti (2005), o estudo de caso é considerado 

como um marco de referência das condições socioculturais de uma determinada 

situação, pois retrata uma realidade revelando a multiplicidade de aspectos 

globais, presentes nesta situação.  

Entre os objetivos para a utilização do estudo de caso, Gómez, Flores e 

Jimenez (1996) afirmam que está o explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou 

transformar uma determinada situação. 

 Apesar de ser uma estratégia cada vez mais utilizada nas pesquisas 

qualitativas na área da educação, existem críticos que diminuem a sua 

relevância, pois afirmam que a influência do pesquisador pode viciar o estudo 

com visões distorcidas, e que os Estudos de Caso não propiciam base para 

generalizações, o que no uso da bricolagem não se apresenta como problema. 

Com vistas a poder observar a existência ou não da repetição das relações 

entre os sujeitos e como estes elementos podem levar ao processo de 

colaboração em trabalhos de coautoria, optou-se por se utilizar o Estudo de Caso 

Múltiplo uma vez que por meio desses poderiam ser indicados os elementos 

recorrentes (YIN, 2001), presentes na relação entre os sujeitos nos diferentes 

cursos analisados e com isso, a partir de um cruzamento de informações 

(STAKE, 2007), conseguir, posteriormente, estabelecer categorias de 

colaboração. 

A seguir é apresentado um diagrama que mostra a concepção de 

Yin(2001) para a elaboração de um fluxograma para um Estudo de Caso 

Múltiplo e que serviu como orientação inicial para este trabalho. 
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FIGURA – 02 FLUXOGRAMA PARA UM ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO (YIN) 

 

Estabeleceu-se que no estudo de Caso Múltiplo seriam analisadas as 
relações de colaboração entre os sujeitos em atividades de coautoria 

desenvolvidas em espaços virtuais de aprendizagem. Como instrumentos 

para se estudar os casos estavam a observação nas atividades presencias45 

e a análise das participações nos fóruns complementares aos Wikis assim 

como as versões do histórico da ferramenta Wiki somados aos chats de 

apoio.  

Para a análise dos dados, utilizou-se a Análise de Conteúdo, que 

consiste em um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas 

mensagens (BARDIN, 1979).    

Minayo (2004) afirma que a análise de conteúdo visa, portanto, 

ultrapassar o nível do senso comum e do subjetivismo na interpretação e 
                                            
45 No caso do Projeto Guri, os cursos possuíam um encontro presencial quando eram 
apresentadas as ferramentas aos alunos, entre elas o wiki. Neste encontro era proposta uma 
tarefa com o uso do mesmo.  
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alcançar uma vigilância crítica em relação à comunicação de documentos, 

textos literários, biografias, entrevistas ou observação. 

É fundamental destacar que na análise de conteúdo em uma pesquisa 

pode-se utilizar tanto uma abordagem qualitativa quanto quantitativa. Se a 

análise for quantitativa, o referencial de análise estará mais focado na 

frequência com que surgem certas características do conteúdo; agora, na 

análise qualitativa, detém-se na presença ou na ausência de uma dada 

característica de conteúdo ou de um conjunto de características presentes na 

mensagem. Mas se poderia dizer que nesta tese as duas ações são 

complementares. Para Bardin (1979), a técnica de análise de conteúdo 

adequada ao domínio e aos objetivos pretendidos tem de ser reinventada a 

cada momento. 

A análise de conteúdo possui três momentos: pré-análise no qual o 

material que constitui o CORPUS da pesquisa é organizado; exploração do 

material, etapa em que há a escolha das unidades e a seleção das regras de 

contagem além da escolha de categorias; e o tratamento dos resultados que 

compreende a análise e a interpretação. 

A análise de conteúdo parte de uma categorização que representa a 

passagem dos dados brutos aos dados organizados e, como princípio, ao se 

observar o Corpus a ser estudado, agrupam-se os elementos comuns em 

categorias. 

3.2.1 Delimitações 

A pesquisa foi dividida em três etapas: a primeira ocorreu no segundo 

semestre de 2007, momento no qual se utilizou o método observacional. A 

segunda etapa teve início em abril de 2008 e término em maio de 2009 com o 

Estudo de Caso Múltiplo e a terceira etapa iniciou-se em setembro de 2009 e 

terminou em julho de 2010, com a aplicação do Experimento Piloto. 

Na sequência apresenta-se um quadro no qual são representadas as 

etapas da pesquisa, período de realização, curso envolvido, disciplinas 

analisadas (quando for o caso) e observações gerais. 
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QUADRO 02a - DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

ETAPA PERÍODO CURSO DISCIPLINA CASO OBS 

I 
OBSERVAÇÃO 
PARTICIPANTE 

I: 08.2007 
T: 12.2007 

Comunicação 
Social 

(Universitário) 

Técnicas de 
Capitação 

Jornalística 

Wiki: 
“Comunicação 

em Debate” 

- O Wiki 
“Comunicação e 
Debate” não foi 

associado a uma 
disciplina. 

Wiki: 
 “Focas na área” 

Associado a 
disciplina Técnicas 
de Captação em 

Jornalismo 

II 
ESTUDO DE 

CASO MÚLTIPLO 

I: 04.2008 
T: 05.2009 

Pedagogia da 
UAB UFSCar 

Disciplina CEDSI 
- Pe (*1) 

Wiki 
“Transversal” 

Wiki 
  

Curso Ead e 
Educação 
Musical 

Módulo 3 “Gestão”Wiki Curso de 
Capacitação do 
“Projeto Guri” 
Secretaria de 

Estado da Cultura 
Curso Ead e 
Educação 
Musical 

Módulo 1 
”Conhecendo a 

Ead” 

III 
EXPERIMENTO 

PILOTO 

I: 09.2009 
T: 07.2010 

Pedagogia da 
UAB UFSCar 

Disciplina 
CEDSI- Pe 1 Wiki“CEDSE“  

NOTAS: (*1) A Disciplina é denominada “A cultura no espaço da diversidade, sustentabilidade 
e inclusão”. Curso de Pedagogia. UAB UFSCar 

Diante do exposto na tabela 2a o Estudo de Caso Múltiplo ficou 

delimitado a três cursos, dois no Projeto Guri e um na UAB UFSCar em 

disciplina do curso de pedagogia, conforme ilustrado no quadro 02b.  

QUADRO 02b – ORGANIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS  

ETAPA CASO REFERENCIA COMENTÁRIO 

I 
OBSERVAÇÃO 
PARTICIPANTE 

1 I.1 – Wiki: “comunicação em Debate” 
Wikis preliminares 

2 I.2 – Wiki: “ Focas na Área” 

II 
ESTUDO DE 

CASO 
MÚLTIPLO 

1 II.1 - EaD e Educação Musical –Projeto Guri (1ª 
Oferta)  

Reunião de três 
experimentos com 

tratamento 
segundo Estudo 
de Caso Múltiplo 

2 II.2 - EaD e Educação Musical –Projeto Guri (2ª 
Oferta)  

3 
II.3 - Disciplina “A cultura no espaço da diversidade, 
sustentabilidade e inclusão – CEDSI-Pe – 
Universidade Aberta do Brasil da Universidade 
Federal de São Carlos – Oferta 2008. 

III 
EXPERIMENTO 

PILOTO 
1 

III.1 - Disciplina “A cultura no espaço da diversidade, 
sustentabilidade e inclusão – CEDSI-Pe- 
Universidade Aberta do Brasil da Universidade 
Federal de São Carlos – Oferta 2009 

A partir dos 
resultados da 

Etapa II 
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Ainda no que se refere à delimitação do objeto, é preciso destacar que o 

foco foi direcionado a atividades de produção de texto, em coautoria,- com 

uso da ferramenta Wiki. 

3.2.2 Contexto da construção dos dados 

A escolha do campo, segundo Bravo e Eisman (1998), adquire um 

sentido muito particular, uma vez que tal seleção estabelece a linha lógica do 

estudo que está diretamente ligado à coleta de dados. O contexto para a 

construção dos dados foi composto pela descrição do curso e perfil dos 

alunos, conforme pode ser visto a seguir. 

Os cursos 

Conforme pode ser visto na quadro 02a, escolheu-se trabalhar com três 

cursos desenvolvidos em Ambiente Virtual de Aprendizagem – Moodle no 

período compreendido entre abril de 2008 e julho de 2009. Os cursos 

escolhidos foram: 

• Projeto Guri – Curso “Ead e Educação Musical” 46– formação 

continuada (o estudo de caso utilizou duas ofertas do curso); 

• UAB UFSCar - Curso de Graduação em Pedagogia47 – curso a 

distância (o estudo ocorreu na disciplina: “A cultura no espaço da 

diversidade, sustentabilidade e inclusão” 1ª oferta).  

A seguir apresentam-se as duas Instituições onde os cursos 

aconteceram: 

O Projeto Guri – Foi criado pela Secretaria de Cultura do Governo do 

Estado de São Paulo em 1995, e em 2004 passou a ser administrado pela 

Associação Amigos do Projeto Guri. O projeto visa promover a inclusão 

sociocultural de crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, por meio do ensino 

musical, e para isto oferece gratuitamente aulas para diversos instrumentos e 

                                            
46 Projeto de Formação Continuada – Projeto Guri http://gurionline.com.br/ead/ 
47 Universidade Aberta do Brasil – Universidade Federal de São Carlos – Curso de Pedagogia – 
http://ead2.uab.ufscar.br 
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canto coral. 48 O Projeto funciona em 380 polos instalados em municípios do 

Estado por meio de parcerias com prefeituras e entidades do terceiro setor 

que atuam na criação e manutenção dos espaços. O Projeto Guri também 

tem atuação na Fundação CASA (antiga FEBEM). A ideia de se desenvolver 

uma capacitação em Ead surgiu da necessidade de se conseguir um melhor 

gerenciamento das tarefas administrativas e de planejamento pedagógico. As 

suas amostras estão inseridas neste contexto de formação. 

UAB – UFSCar – Em 2007, a Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) começou a atuar junto com a UAB – Universidade Aberta do Brasil 

disponibilizando 1.850 vagas para cursos de graduação, com ingresso por 

meio de vestibular na modalidade de educação a distância (Ead). Os cursos 

oferecidos são Educação Musical, Engenharia Ambiental, Pedagogia, 

Sistemas de Informação e Tecnologia Sucroalcooleira. Como apoio 

presencial, a Universidade conta com polos distribuídos nas cidades-sede, 

isto ocorre devido a parcerias com prefeituras que querem instalar uma 

universidade virtual em sua cidade. As três amostras são de disciplinas que 

fazem parte do curso de Pedagogia. 

Perfil dos alunos 

O Projeto Guri é formado por instrutores (músicos), monitores e pessoal 

administrativo, aos quais me referirei como alunos-professores49. São 

oriundos de diversas cidades do Estado de São Paulo. A participação no 

curso partiu de convocatória interna realizada pela equipe de formação 

continuada da Associação. 

De acordo com dados obtidos durante o curso, alguns alunos-

professores não tinham acesso a computador com internet em casa, tendo 

que utilizar lan houses ou mesmo os computadores existentes nos seus polos 

de trabalho. Existia ainda o problema de que alguns alunos-professores, 

embora tivessem computadores em suas residências, não possuíam internet 

banda larga.  
                                            
48 As informações a respeito da história, missão, valores e objetivos do projeto Guri são aquelas 
divulgadas oficialmente pela Secretaria de Estado da Cultura no site: 
http://www.projetoguri.com.br/site/ primeiro. Acesso em: 13 jun. 2008.   
49 A nomenclatura de aluno-professor foi estabelecida pela equipe de Formação Continuada da 
Associação Amigos do Projeto Guri. 
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Já o perfil dos alunos do curso de Graduação em Pedagogia da UAB 

Ufscar é heterogêneo, formado por egressos do ensino médio, oriundos tanto 

das escolas públicas como das particulares. Sendo que alguns já estavam 

distantes das salas de aula há algum tempo, outros são professores da rede 

que possuem formação em magistério ou ainda pessoas que já possuem 

faculdade, mestrado ou doutorado e que resolveram agregar valor a seus 

currículos50. Os alunos são de polos diferentes localizados em cidades com 

Apiaí, Bálsamo, Itapecerica da Serra, Jandira e Tarumã. 

Muitos alunos possuem computadores em casa, embora um conjunto 

significativo não possua banda larga. Todas as cidades possuem pólos de 

apoio presencial com computadores, linha de acesso rápido e tutores 

presenciais que os ajudam principalmente no apoio aos estudos. 

O pesquisador 

Enquanto pesquisadora, que optou por trabalhar com a bricolagem, 

assumi a postura de participar da ação analisada. Freitas (2002) afirma que, 

ao estudar o homem, o pesquisador não pode se limitar ao ato contemplativo, 

pois se encontra perante um sujeito que tem voz e por isso tem de falar com 

ele, estabelecer um diálogo.  

Com isto o pesquisador passa a fazer parte da situação pesquisada na 

qual sua ação e os efeitos dessa constituem elementos para a análise. Diante 

do apresentado, segue o registro dos papéis assumidos pelo pesquisador  

nos cursos:   

Projeto Guri – Organizadora do curso, em conjunto com outros 

pesquisadores (dois no curso 01 e 03 no curso 02). Produção do conteúdo 

didático-pedagógico do módulo que é analisado na pesquisa e ainda atuação 

como professora tanto no encontro presencial como no espaço virtual. 

Realização da construção do design instrucional do módulo. 

UAB UFSCar – Professora tutora no espaço virtual. Somente na 

segunda oferta da disciplina CEDSI “A cultura no espaço da diversidade, 

sustentabilidade e inclusão”  auxílio direto na reorganização das atividades e 
                                            
50 O perfil dos alunos de ambos os cursos serão retomados no Capítulo IV, assim como 
características dos polos. 
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conteúdos, inclusive sugerindo que fossem adicionados ou suprimidos 

elementos com base nos primeiros resultados obtidos desta pesquisa. 

A coleta dos dados 

A coleta dos dados em estudos de caso pode utilizar-se de múltiplas 

fontes de evidência ou dados com o objetivo de assegurar as diferentes 

perspectivas dos participantes no estudo. Para Yin (1994), a utilização de 

múltiplas fontes de dados na construção de um estudo de caso, permite 

considerar um conjunto mais diversificado de tópicos de análise e em 

simultâneo permite corroborar o mesmo fenômeno. 

Para este trabalho, foram utilizados diários de bordo da pesquisadora, 

relatórios, postagem nos fóruns, participações nos chats e as versões dos 

textos de coautoria desenvolvidos pelos alunos nos Wikis. Segue descrição 

mais detalhada: 

• Diário de Bordo – Para Bogdan e Bilken (1994), o diário de bordo 

é o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia 

e pensa no decorrer da coleta de dados.  

• Relatórios – Neste item foram analisados os relatórios 

desenvolvidos pela equipe gestora ao final dos cursos; 

• Fórum – Fórum é um espaço virtual colaborativo criado para 

discussão de assuntos específicos. Os fóruns analisados tinham 

por objetivos discutir e escolher quais seriam os conceitos e as 

propostas a serem desenvolvidas na ferramenta Wiki. Em todos 

os casos analisados, os fóruns ocorreram no AVA Moodle, e os 

grupos de alunos foram organizados de forma aleatória, ou seja, 

sem a intervenção da pesquisadora. 

• Chats – Esta ferramenta de comunicação e interação constitui-se 

em um espaço de encontro síncrono entre professor / aluno e 

entre aluno / aluno. Os espaços de chats utilizados foram os do 

AVA Moodle, onde o chat aluno/aluno era mantido aberto aos 

usuários de forma ininterrupta, enquanto o de professor/aluno 

ocorria apenas em dias e horários pré-estabelecidos. Os 

objetivos dos encontros entre professor / aluno eram esclarecer 
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questões referentes ao conteúdo da atividade proposta e também 

esclarecer dúvidas a respeito da utilização da ferramenta Wiki. 

Esse recurso foi utilizado apenas nos cursos do Projeto Guri.  

• Wiki – Utilizou-se como material da análise o conteúdo 

construído na ferramenta Wiki51 o relatório de histórico de 

participação e as versões construídas pelos alunos na 

ferramenta. 

3.2.3 Procedimentos para o desenvolvimento da análise 

O desenvolvimento dos procedimentos de análise partiu dos marcos 

teóricos apresentados no Capítulo II com destaque para os pressupostos 

definidos por Cunningham (2006) e tidos como necessários para a existência 

de colaboração. 

O primeiro ponto destacado no momento do planejamento da coleta de 

dados, com base nas observações e registros realizados na Etapa I52, foi a 

necessidade de se determinar agentes que atuassem diretamente no 

desenvolvimento do processo de colaboração em trabalhos de coautoria. A 

figura 03 mostra a primeira abordagem realizada no sentido de se estabelecer 

um contexto para o desenvolvimento dos trabalhos em coautoria, de acordo 

com Cunningham (2006).   

FIGURA 03 – CONTEXTO DE ANÁLISE 

 

                                            
51 A metodologia do wiki é descrita na página 78 
52 Wiki Comunicação em Debate e Wiki Focas na área.  
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Para a elaboração deste modelo, denominou-se como Proposição os 

pressupostos necessários para o estabelecimento do processo de 

colaboração, podendo esses serem de natureza prática ou teórica, e como 

Resultado a análise do trabalho de coautoria e as relações de colaboração 

estabelecidas no sentido da construção de novos conhecimentos. Existe, 

porém, entre a Proposição e o Resultado, um processo estabelecido com 

base nas relações interpessoais.  

Na prática não é possível isolar tais pressupostos das ações externas 

que atuam sobre o processo. No primeiro momento, na Etapa I da pesquisa, 

estabeleceram-se duas forças atuantes no contexto: o indivíduo, que possui 

um referencial cultural e social que vai influenciar diretamente no 

desdobramento do processo; e o macroambiente, que engloba inúmeras 

questões como, por exemplo, as tecnologias escolhidas como suporte ao 

processo, além, é claro, das questões econômicas, sociais e culturais, entre 

outras. 

A partir deste modelo inicial buscou-se identificar elementos que 

viessem a favorecer ou não a relação entre os participantes no processo da 

construção de trabalhos em coautoria, para isso, tendo como base a teoria 

estudada, os pressupostos de Cunningham (2006)  e a experiência prática do 

pesquisador elencou-se um conjunto de ações que foram observadas durante 

a realização da Etapa I.  A seguir é apresentado o primeiro conjunto de ações 

trabalhadas:  

• A existência de objetivos comuns entre os pares; 

• Competências complementares; 

• Confiança e tolerância na construção de novas ideias; 

• Comprometimento; 

• Domínio do tema tratado; 

• Tecnologia e domínio dela; 

• Estabelecimento de canais de comunicação entre os 

participantes do processo. 
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Para uma melhor compreensão do processo estudado elaborou-se um 

esquema que mostra como foi construída a primeira estrutura de análise da 

Etapa I  

FIGURA 04 – PRIMEIRA ESTRUTURA DE ANÁLISE 
ETAPA I 

 

Como pode ser visto na figura 4, partiu-se dos pressupostos de 

Cunningham (2006), conforme descrito nos quadros à esquerda, para se 

definir um conjunto de ações supostamente necessário para a existência de 

colaboração em trabalhos em coautoria. Somou-se a isto as observações 

participantes realizadas nas experiências da etapa 01 a fim de identificar a 

incidência destas ações na relação entre os sujeitos no desenvolvimento dos 

trabalhos em coautoria.   

Após a realização das análises da Etapa I53 chegou-se a 3 possíveis  

categorias – Tecnologia, Indivíduo e Grupo. Percebeu-se, porém, que dessas 

categorias emergiam novos conjuntos de categorias como resultado da 

relação entre os participantes, com o conteúdo e com o uso das tecnologias, 

como mostra a figura 05. 

                                            
53 A Etapa 1 com a experiências detalhadas são apresentadas no capítulo IV 
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As Categorias adotadas na dimensão mais ampla resultaram de uma 

síntese originada da análise das relações de colaboração. A partir dessa 

síntese, no nível de abrangência mais amplo do modelo, adotaram-se 

inicialmente três categorias: Tecnologia, Grupo e Indivíduo. Posteriormente 

ocorreu a subdivisão de cada elemento desse domínio em novas categorias.  

FIGURA 05 – IDENTIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS  

 

A Figura 05 apresenta uma síntese da trajetória utilizada para a 

construção do modelo que embasou a análise dos casos da Etapa II. 

Segundo essa linha de desenvolvimento, foi verificada a necessidade de 

serem adotadas categorias que permitissem contemplar as múltiplas relações 

verificadas nos trabalhos de coautoria em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem analisados. 

Com o objetivo de comunicar de modo mais objetivo o nível de 

abrangência de cada análise, o nível que corresponde ao de maior 

granularidade54 foi denominado de macrocategorias e seu domínio composto 

pelas categorias anteriormente citadas; em um nível de granularidade 

intermediário, cada macrocategoria foi subdividida dando origem ao que foi 

                                            
54 Granularidade consiste na mensuração do tamanho, escala e nível de detalhamento de algo. 
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denominado Categoria e por fim o nível de menor granularidade do modelo foi 

denominado de Elemento. 

O passo seguinte foi, a partir dos objetivos de observação (registrar a 

existência dos pressupostos para o estabelecimento da colaboração) 

determinar as ferramentas nas quais seriam coletados os dados conforme 

pode ser vista no quadro a seguir: 

QUADRO 03 - OBJETIVO DA OBSERVAÇÃO, FERRAMENTAS UTILIZADAS E 
ELEMENTOS DE ANÁLISE 

OBJETIVO FERRAMENTAS ANÁLISE 

Descrever as ações 
realizadas pelos alunos no 

estabelecimento das 
relações de colaboração 

Fórum 

- Identificar nas postagens realizadas nos fóruns 
as ações recorrentes com vista a se 
estabelecer categorias que levem a 
colaboração como: 

- Identificar a existência de interação 
espontânea; 

- Identificar se houve a evocação de um líder 
para a participação; 

- Identificar se houve processo de troca entre os 
participantes. 

Analisar as dificuldades 
encontradas para se realizar 
os trabalhos em colaboração 

Chat (*1) 

- Identificar as dificuldades encontradas pelos 
alunos; 

- Identificar a postura virtual dos alunos diante 
das dificuldades encontradas; 

- Identificar as dificuldades recorrentes. 

Descrever as estratégias 
utilizadas pelos grupos para 
atingir o objetivo proposto na 

atividade 

Fórum 

– Analisar quais as ações utilizadas pelos grupos; 
- Observar quais os recursos mais utilizados;  
- Estabelecer uma escala que faça uma relação 

entre a ferramenta utilizada e a ação realizada 

Estabelecer as categorias de 
análise para a colaboração 
realizada pelos grupos de 

trabalho 

Fórum 

- Identificar a existência de objetivos comuns 
entre os pares; 

- Identificar competências complementares; 
- Mensurar a confiança e tolerância na 

construção de novas idéias; 
- Mensurar o comprometimento; 
- Mensurar o domínio do tema tratado; 
- Mensurar o nível de conhecimento sobre 

Tecnologia e seu domínio; 
- Avaliar os canais de comunicação entre os 

participantes do processo 

Traçar um percurso da 
participação do aluno no Wiki 

Postagem do Wiki 
(Histórico) 

- Identificar o perfil de liderança dos alunos  
- Identificar o grau de participação dos membros 
do grupo 

NOTAS: (*1) Só houve a utilização do Chat nos cursos do Projeto Guri 

Os elementos de análise representado no quadro 03 foram 

estabelecidos a partir dos levantamentos teóricos da tese acrescido dos 

resultados obtidos na etapa I da pesquisa e foi aplicado na etapa II com o 

intuito de validar ou não as categorias: Tecnologia, Grupo e Individuo.   
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3.2.4 Categoria 

Como parte da construção da metodologia deste trabalho, é importante 

explicitar de forma sintética o conceito de categoria. Para conseguir 

estabelecer uma definição para o conceito, buscou-se elementos na filosofia 

na qual Aristóteles afirmava que as categorias são conceitos universais e 

também os gêneros últimos de todos os predicados de conhecimento. 

De acordo com Chauí (1995), na doutrina de Aristóteles, termo ou 

categoria é “aquilo que serve para designar uma coisa”, ou seja, indica o que 

uma coisa é ou faz, expressando o que nossa percepção e nosso 

pensamento captam imediata e diretamente em uma coisa.   

Da antiguidade à modernidade, a definição deste conceito segue 

sofrendo constantes intervenções, acréscimos, depuramentos. Kant (1999, p. 

11) afirmou que “as categorias aparecem como determinações puras do 

pensamento, como formas e funções a priori da consciência”; ou seja, as 

categorias estabelecem uma relação entre conceitos e objetos, porém a sua 

origem aparece não nas coisas, mas no entendimento que se tem delas. 

Outros conceitos se somaram à definição de Kant oferecendo ao 

conceito de categoria novos olhares advindos das diversas áreas do 

conhecimento. Marx (1983) afirmava que as categorias expressam aspectos 

fundamentais das relações dos homens entre si e com a natureza e são 

construídas através do desenvolvimento do conhecimento e da prática social, 

ou seja, o movimento das categorias surgia como ato da produção geral. (p. 

218-229).  

Para Cheptulin (1982), a definição da natureza das categorias, de seu 

lugar e de seu papel no desenvolvimento do conhecimento está diretamente 

ligada à resolução do problema da correlação entre o particular e o geral na 

realidade objetiva e na consciência (p.05).  

Ao se estudar Kuenzer (1998), tem-se por definição que são as 

categorias que servem de critério de seleção e organização da teoria e dos 

fatos a serem investigados, a partir da finalidade da pesquisa, fornecendo-lhe 

o princípio de sistematização que vai lhe conferir sentido, cientificidade, rigor, 

importância. A autora vai ainda mais além e as divide em: categorias 
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metodológicas, que são as categorias do próprio método dialético, ou seja, 

aquelas que correspondem às leis objetivas e, portanto universais, o que 

permite realizar a investigação de qualquer objeto, em qualquer realidade; 

e as categorias de conteúdo, que são os recortes particulares definidos a 

partir do objeto e da finalidade da investigação.“a metodologia se define 

através da expressão das leis universais (categorias metodológicas) e a sua 

aplicação ao particular (as categorias de conteúdo)”. (p. 64-66). 

Minayo (2004) justifica que os conceitos mais importantes dentro de 

uma teoria são as categorias e as divide em analíticas e empíricas. 

As categorias analíticas são aquelas que retêm as relações sociais 

fundamentais e podem ser consideradas balizas para o conhecimento do 

objeto nos seus aspectos gerais. Já as empíricas são aquelas construídas 

com finalidade operacional, visando ao trabalho de campo ou a partir do 

trabalho de campo (p. 93).  

De acordo com Richardson (1999), categoria é o instrumento 

metodológico da dialética para analisar os fenômenos da natureza e da 

sociedade. Ele afirma ainda que elas são os conceitos básicos que refletem 

os aspectos essenciais, propriedades e relações dos objetos e fenômenos. 

As categorias são de grande valia na análise qualitativa, uma vez que as 

respostas fornecidas pelos sujeitos tendem a ser variadas. Por fim é 

importante frisar que as categorias estão relacionadas umas com as outras e 

para se realizar os agrupamentos, é preciso estabelecer alguns princípios de 

classificação.  

Gil (1994) afirma que para as categorias serem úteis na análise de 

dados é preciso que essas atendam a algumas regras básicas como o 

conjunto de categorias ser derivado de um único princípio de classificação; o 

conjunto de categorias ser exaustivo, ou seja, que essas sejam suficientes 

para incluir todas as respostas e por fim que as categorias do conjunto sejam 

mutuamente exclusivas com o objetivo de que uma resposta não possa ser 

colocada em mais de uma categoria.  

Após apresentar diferentes olhares sobre o conceito de categoria 

partilho dos posicionamentos de Richardson (1999), Minayo (2004) e Kuenzer 
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(1998) no que diz respeito à categoria ser um instrumento metodológico, o 

que não se coaduna com a posição de Gil (1994) no que diz respeito ao 

conjunto de categorias ser exaustivo, mesmo porque o que se está 

analisando são as relações entre indivíduos em casos bem delimitados. 

Diante disto é possível dizer que as categorias constituem um recurso 

utilizado no sentido de dividir o domínio de problemas essencialmente 

complexos em subconjuntos menores e com maior uniformidade sendo 

possível o estabelecimento de características (propriedades) que auxiliem a 

individualização de cada sujeito relativamente ao universo analisado. 

Certamente a definição das categorias relativas ao objeto da análise 

apresenta relativa discricionariedade e direcionamento segundo a 

conveniência e o objeto da análise. A esse aspecto é possível associar uma 

mobilidade decorrente da construção do conhecimento, aspecto em constante 

mutação, assim como do contexto social, aspecto relevante no domínio da 

metodologia utilizada: a bricolagem. 

3.2.5 Metodologia do Wiki 

A inserção deste item na metodologia tem por objetivo descrever como 

foi selecionada a ferramenta que serviu como suporte ao objeto deste estudo 

além de apresentar algumas variações de seus usos durante o processo.  

Para as duas experiências da Etapa I - “Comunicação em debate” e 

“Focas na área” foi utilizado o Wiki disponibilizado pelo Wikispaces55 que, de 

acordo com seus criadores: 

[...] é a nossa tentativa de construir um Wiki que é fácil de 
usar e fácil de adotar para todos os tipos de público. Nós 
mantivemos a ferramenta simples para que o usuário 
pudesse se concentrar no conteúdo que está sendo 
desenvolvido, conversando com outros membros, e com 
isso visando ao crescimento de sua comunidade [...] 56 

Com a evolução do trabalho de pesquisa e da necessidade de se 

trabalhar com sujeitos de cursos de Educação a Distância, passou-se então a 
                                            
55 http://www.wikispaces.com . Acesso em: jan. 2007 
56 Tradução livre. Texto original disponível em: http://www.wikispaces.com/about . Acesso em: 
ago. 2008   
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ser utilizado o Wiki disponível no Moodle que, de acordo com (FILHO, 2006), 

é uma variação do software do ErfurtWiki57.  

Em uma análise comparativa realizada entre a ferramenta do 

Wikispaces e a do Moodle, viu-se que ambos possuem o histórico de edições, 

visualização e edição dos textos; é preciso destacar, porém, que no Wiki do 

Moodle não existe a aba “Discussão”, o que dificulta a realização de debates 

entre usuários e acréscimo de informações específicas que poderiam ser 

trabalhadas antes de serem inseridas no texto oficial. No caso dos cursos 

analisados, como forma de suprir a falta desse recurso, criou-se um fórum de 

apoio. 

De acordo com Rosado e Bohadana (2007), as vantagens do Wiki do 

Moodle estão no sistema possuir um editor de texto avançado, semelhante 

aos editores de texto comerciais, com diversos botões para formatação, 

inserção de imagens e links para páginas externas. Esta facilidade é de 

extrema importância para alunos, professores e tutores não acostumados 

com os códigos para formatação de outros Wikis. A outra vantagem está na 

possibilidade de se anexar arquivos às páginas de texto de maneira mais fácil 

que nos demais. 

No caso da pesquisa em questão, não havia a possibilidade de se 

utilizar outro Wiki por questões de restrições institucionais. O capítulo IV 

reconstitui a evolução da pesquisa nas etapas I e II detalhando os 

procedimentos utilizados e os resultados obtidos.  

                                            
57 Endereço de acesso: http://erfurtwiki.sourceforge.net/ . Acesso em: mai. 2009 
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CAPÍTULO IV 
 
 

As Experiências Preliminares e o Estudo de Caso Múltiplo 

 
 

 
A Luiza me perguntou sobre o que eu escrevia. Respondi: sobre Colaboração. Ai eu perguntei 
se ela sabia o que era isto e ela me respondeu: ah! Isto acontece quando eu e os meus amigos 
plantamos uma árvore juntos para salvar a natureza!!!  

 
 
 
 
 
 

Um homem que cultiva o seu jardim, como queria Voltaire 
O que agradece que na terra haja música 

O que descobre com prazer uma etimologia. 
Dois empregados que num café do Sul jogam um silencioso xadrez. 

O ceramista que premedita uma cor e uma forma. 
O tipógrafo que compõe bem esta página, que talvez não lhe agrade. 
Uma mulher e um homem que lêem os tercetos finais de certo canto. 

O que acarinha um animal adormecido. 
O que justifica ou quer justificar um mal que lhe fizeram. 

O que agradece que na terra haja Stevenson 
O que prefere que os outros tenham razão. 

Essas pessoas, que se ignoram, estão a salvar o mundo. 
 

Jorge Luis Borges, 
 



 81

CAPÍTULO IV 
As Experiências Preliminares e o Estudo de Caso Múltiplo 

Este capítulo apresenta informações relevantes sobre os cursos e as 

atividades desenvolvidas que serviram de escopo para a pesquisa. A partir da 

sistematização apresentada, é possível compreender o universo onde os 

sujeitos estavam inseridos, o percurso seguido por eles e também pelo 

pesquisador além de mapear o surgimento e a validação das categorias 

estabelecidas. 

O capítulo traz as duas etapas da pesquisa Etapa I e Etapa II com o 

objetivo de mostrar a evolução dos modelos desenvolvidos para a elaboração 

das matrizes dos processos colaborativos em trabalhos de coautoria em 

ambientes virtuais de aprendizagem. 

4.1 – Etapa I – Wiki “Comunicação em debates” e “Focas na área” 

A Etapa I propiciou analisar as relações de colaboração entre os sujeitos 

a partir do uso da ferramenta Wiki e a pontuar as dificuldades destes em 

realizar trabalhos em coautoria. 

A primeira experiência aconteceu em 2007 e teve como linha norteadora 

o pressuposto que os jovens universitários naquele momento tinham, em sua 

grande maioria, acesso às tecnologias, quer em suas residências, quer em 

seu trabalho ou ainda nos laboratórios das universidades, mas que, na 

maioria das vezes, utilizavam-nas apenas como suporte à realização de 

trabalhos de pesquisas superficiais e à elaboração de textos ou ainda em 

pequenos trabalhos de tratamento de imagens. Os jovens também utilizam a 

internet como forma de lazer ou para leitura de e-mails. 

O objetivo desta primeira experiência foi verificar a possibilidade de se 

trabalhar em colaboração no desenvolvimento de textos em coautoria, 

tentando elencar as facilidades e dificuldades do processo. 

A primeira experiência envolveu 10 alunos do curso de Comunicação 

Social, habilitação em Jornalismo. Esses estudantes pertenciam a turmas de 

semestres diferentes e um dos pré-requisitos para participar das atividades 

era possuir conhecimentos de internet, ou seja, saber navegar e utilizar os 
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recursos disponíveis na web; a ideia com isso era isolar a questão da 

tecnologia para que essa não roubasse a cena. 

Escolheu-se o Wikispaces58 na modalidade “Protegido”, um espaço que 

pode ser visto por qualquer usuário da rede, mas que só pode ser editado 

pelos membros no Wiki. Criou-se, então, o Wiki “Comunicação em debate”59 

para ser  utilizado por aproximadamente um mês.  

FIGURA 06 – PÁGINA INICIAL DO WIKI “COMUNICAÇÃO EM DEBATE” 

 
 

Os alunos receberam as seguintes orientações: 

1. Que o espaço permaneceria aberto de 05 a 30 de junho de 2007; 

2. Que cada participante deveria entrar no espaço ao menos três vezes 

no período citado acima; 

3. O processo de criação coletiva partiria da análise de uma matéria do 

jornalista Mino Carta, publicada na Revista Carta Capital60 e 

                                            
58  Wikispaces – http://www.wikispaces.com/ 
59 Wiki Comunicação em Debate – http://comunicacaoemdebate.wikispaces.com/ 
60 Lançada há 15 anos pelo jornalista Mino Carta,Carta Capital é uma revista semanal de 
informação com proposta editorial ancorada naquilo que se considera ser os três fundamentos 
básicos do bom jornalismo: fidelidade à verdade factual, espírito crítico e fiscalização do poder 
onde quer que ele se manifeste. Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/app 
/institucional.jsp?a=4&a2=19. Acesso em: abr.2009. 
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intitulada “A mídia é sempre a mesma...”, que discutia a posição da 

imprensa diante de fatos de corrupção; 

4. Que os pontos discordantes sobre alguns detalhes do texto, que 

seria construído pelo grupo, poderiam ser discutidos no espaço 

fórum; 

5. Que eles encontrariam três espaços para a construção dos textos, 

cada um deles com uma questão relativa ao texto inicial. A mídia 

como guardiã do Estado (parte 01); O papel do jornalismo (parte 02) 

e Proposições (parte 03);  

6. Que os textos seriam uma construção coletiva, o que significava que 

todos poderiam inserir as contribuições em meio aos textos já 

propostos, complementando ou fundamentando ideias apresentadas, 

pois assim, ao final, ter-se-ia um texto mais aprofundado, uma vez 

que todos estariam colaborando com os seus conhecimentos 

específicos a respeito do tema; 

7. Como exemplo de trabalho coletivo foi sugerido que os alunos 

navegassem na Wikipédia. 

O trabalho teve início em 05/06/2007 e o primeiro resultado parcial 

quantitativo (quantidade de pageviews61 realizada por cada um dos 

participantes) foi realizado em 18/06/2007, conforme mostra a figura  

FIGURA 07 – PAGEVIEWS 

 
Na página principal (Home) foram registrados, no período descrito, 206 

acessos, sendo: 109 na parte 01; 46 na parte 02; e, 36 na parte 03. Com isso 

foi possível perceber que o percurso do grupo obedecia a uma ordenação 

uma vez que todos trabalharam inicialmente na discussão do tema 01, só 
                                            
61 Número de acessos ou pageviews é o número de vezes que uma página da internet é 
visualizada em algum navegador. 
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passando ao segundo tema devido à motivação externa mesmo tendo sido 

orientados que poderiam interagir em qualquer um dos temas não havendo a 

necessidade de um percurso ordenado.  

Outro ponto relevante diz respeito ao tempo da atividade, uma vez que a 

participação do grupo diminuiu com o passar dos dias. Passou então a se 

refletir sobre qual seria o tempo ideal para a realização da atividade desta 

natureza e qual a necessidade de um mediador no processo.     

Outro ponto analisado diz respeito à quantidade de edições realizadas 

no material, ou seja, quantas vezes as pessoas realizavam modificações nas 

páginas.  

Registrou-se ainda a falta de uma cultura de desenvolvimento de 

trabalhos em coautoria, uma vez que a quantidade de edições ao dia  atingiu 

o seu pico no 5° dia da experiência com 10 intervenções, conforme pode ser 

observado na figura 08. 

FIGURA 08 – QUANTIDADE DE EDIÇÕES DIA 

 
Ao se entrar na análise do conteúdo das intervenções realizadas 

percebeu-se que as mesmas tinham característica de adições, uma vez que 

os participantes apenas adicionavam suas contribuições a dos demais e em 

nenhum momento interferiram significativamente nos textos já disponíveis 

como podemos ver na sequência abaixo: 

Um trecho do livro “Além dos meios e mensagens” (Juan E. Diaz 
Bordenave), resume bem esse tema, deixando bem claro que até 
agora a comunicação tem sido usada muito mais para legitimar e 
manter uma ordem social caracterizada pela exploração das 
maiorias, pela verticalidade e o autoritarismo das relações, pela 
demagogia e o apelo às emoções fáceis, informando e 
persuadindo para vender... (aluno 01) 
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Porém, alguns países desenvolvidos indicam que construir uma 
população pensante, formada, crítica, tende a construir uma 
sociedade mais igual e humanitária. Mas para quê serve uma 
sociedade assim em um país capitalista, quando é necessário 
haver pobreza para haver riqueza? Então, podemos afirmar que 
poucos jornalistas ousam exercer sua função principal, a de 
formar, e limitam-se a informar, muitas vezes notícias previamente 
“vendidas” por anunciantes, criando uma população cada vez mais 
ignorante, alheia ao seu papel individual como cidadão pleno, que 
absorve notícias sem qualquer pré-seleção, como uma esponja, 
sem ao menos questionar se o que está recebendo é verdade ou 
fantasia. (aluno 02) 

Esta primeira experiência levou a um conjunto de questionamentos entre 

eles destacam-se:  

1. Como se dá a relação da autoria em espaços colaborativos? No caso 

de alunos de cursos de Comunicação, o paradigma da autoria 

individual é algo intrínseco à profissão, o que dificulta o produzir 

coletivamente62. Aqui começava a emergir, mesmo que com base em 

uma característica própria do curso a relação do indivíduo no 

processo de colaboração; 

2. Qual a importância do mediador no processo? – A ideia desta 

atividade era que os alunos construíssem os textos sem que 

houvesse a intervenção de um mediador. Ocorreu que, após os 

primeiros dias, houve a diminuição da participação dos alunos nas 

discussões, e foi neste momento que um dos membros do grupo 

assumiu para si a posição de líder e animou o grupo, lançando 

perguntas e incentivando a todos, o que resultou em um novo 

período de participações ativas. Mais uma possibilidade de categoria  

poderia ser estabelecida a partir das relações do grupo no 

desenvolvimento dos processos colaborativos em trabalhos de 

coautoria; 

3. O conhecimento das ferramentas influencia no processo de criação?  

Houve momentos (mesmo os alunos sendo usuários da internet) em 

que os participantes sentiram dificuldades em distinguir o espaço de 

discussão coletiva (fórum) da página do produto final. Constatou-se 

também a dificuldade na utilização do correio eletrônico do Wiki, que 

                                            
62 Todas as contribuições postadas encontram-se no Apêndice A 
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possui limitações já que as mensagens postadas neste espaço não 

são enviadas para uma caixa externa. Na análise dos usuários, ficou 

claro que o desempenho seria melhor caso existisse uma 

apropriação mais aprofundada da ferramenta.  

Realizou-se um encontro presencial, após o encerramento das 

atividades, no qual se aplicou uma entrevista com o grupo com a finalidade 

de identificar os principais problemas enfrentados por eles durante a 

realização da atividade. O resultado foi o seguinte: 

1. Dificuldade para utilizar a ferramenta: 70% 

2. Dificuldade em entender o funcionamento de um Wiki: 60% 

3. Não saber o que fazer quando apareceram problemas com a 

ferramenta: 40%  

4. Ter dificuldade em dar opinião sem ferir o outro: 40% 

5. Omitir-se de auxiliar o colega com um problema técnico por 

insegurança em relação à ferramenta: 30% 

6. Falta de motivação no decorrer da atividade devido à dificuldade de 

entender como construir um texto em colaboração: 40% 

7. Necessidade de um tutorial em português para ajudar na utilização 

do Wiki: 50% 

8. Não saber trabalhar em conjunto: 20% 

9.  Não entender como um jornalista pode trabalhar em colaboração: 

40% 

10.  A demora para carregar as informações no computador: 30%63 

Diante dos dados apresentados acima, juntamente com a observação 

da pesquisadora durante o processo, a Tecnologia foi definida como a 

primeira macrocategoria. Como complemento do agrupamento das respostas, 

criaram-se quatro Categorias (Usabilidade, Apropriação, Resolução de 

Problemas e Competências Complementares) e estabeleceram-se as ações 

que as definiam e que foram incorporadas nos experimentos seguintes 

(Etapas I, II e III).  

 

                                            
63 Esta experiência foi realizada em 2007, período em que a banda larga ainda não era 
acessível a um conjunto grande de pessoas.  
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QUADRO 04 – MACROCATEGORIA TECNOLOGIA E AS CATEGORIAS EMERGENTES 

MACROCATEGORIA*1 CATEGORIA Ação observada  

TECNOLOGIA 

Usabilidade  Identificar o modo como os participantes 
utilizam as ferramentas disponíveis 

Apropriação*2  Analisar a forma como se dá a apropriação 
das tecnologias 

Resolução de 
problemas  

Identificar como o grupo age diante do 
aparecimento de problemas em relação a 
tecnologia 

Competências 
Complementares 

Analisar a atuação das competências 
complementares na solução de situações 
que envolvam a tecnologia.  

NOTAS: (*1) Conforme descrito na metodologia o termo Macrocategoria consiste em uma 
categoria com elevado grau de generalidade.  (*2) no contexto desta experiência significava o  
aluno conseguir planejar o desenvolvimento de ações significativas, com a utilização do 
computador buscando sua autonomia, a integração e comunicação com os demais sujeitos. 

A partir da definição da macrocategoria Tecnologia e do indício de que 

novas categorias poderiam emergir a partir do aprofundamento do uso da 

ferramenta de coautoria e da reflexão e análise das ações que envolviam a 

realização de atividades colaborativas para produção de trabalhos em 

coautoria, como objetivos comuns, aceitação da diversidade no que diz 

respeito às competências, confiança e tolerância às novas ideias,  

comprometimento e participação, domínio das ferramentas, interação e 

interatividade entre os pares etc., criou-se um novo espaço Wiki chamado 

“Focas na área” 64.  

O segundo estudo partiu da seguinte proposição: “A criação de redes de 

produção colaborativa de conhecimento pode ser um caminho viável para que 

alunos de graduação em Comunicação Social consigam produzir textos mais 

elaborados linguisticamente e com profundidade de conteúdo?”. 

Os sujeitos dessa experiência foram alunos do curso de Comunicação 

Social, habilitação em Jornalismo, de uma Universidade particular da cidade 

de São Paulo. Os alunos cursavam os 1° e 2° semestres do curso, com idade 

entre 18 e 21 anos, com conhecimentos de informática e usuários frequentes 

da internet, com contas de e-mail consultadas ao menos três vezes por 

semana.  

                                            
64 Wikispaces Focas na área - http://focasnaarea.wikispaces.com/ 
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Na entrevista inicial realizada com os alunos, registrou-se que: alguns 

possuíam blogs, participavam de comunidades no Orkut, além de serem 

usuários de salas de bate-papo. Esperava-se com isso minimizar as 

interferências que poderiam advir da macrocategoria Tecnologia, elencado na 

experiência anterior.  

FIGURA 09 – IMAGEM DA PÁGINA INICIAL DO WIKI “FOCAS NA ÁREA” 

 

Criou-se o espaço no Wikispaces, na modalidade Protegida. A ação teve 

início na primeira quinzena de agosto (2007) e estendeu-se até a primeira 

quinzena de dezembro do mesmo ano. As atividades propostas consistiam na 

discussão de temas relacionados ao Jornalismo e à formação profissional, 

além da elaboração de “entrevistas pingue-pongue”65 . 

Esta atividade constitui-se em um trabalho extraclasse e contou com os 

alunos inscritos na disciplina presencial “Técnicas de Captação em 

Jornalismo” (TCJ) perfazendo um total de 43 alunos. A disciplina possuía 

carga horária de 80 horas semestrais. 

Para a realização da atividade, os participantes receberam as seguintes 

orientações: 

1. Que por se tratar de atividades de construções coletivas de textos, 

eles poderiam inserir as contribuições em meio aos textos já 
                                            
65 Entrevista pingue-pongue é uma forma de realizar entrevistas jornalísticas cuja matéria final é 
apresentada por meio de perguntas e respostas, como uma transcrição do que foi apurado. 
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propostos pelos colegas, complementando ou fundamentando as 

ideias já existentes e, assim, ao final, se poderia ter um produto mais 

consistente. Este foi um movimento no sentido de evitar os melindres 

em relação à manutenção da autoria e com o objetivo de instigar a 

discussão em grupo, pois, a partir do momento que as alterações 

nos textos eram realizadas, abria-se a possibilidade para o diálogo e 

a negociação entre o grupo; 

2. Os temas discutidos seriam: O que é ser repórter; Construção da 

pauta; Entrevista pingue-pongue com Ana – uma mulher que 

abandonou um recém-nascido em um estacionamento de veículos 

em um bairro paulistano e com “O Chico do Sertão” um violeiro do 

sertão que contava sobre a sua cultura (ambos, personagens 

fictícios). A escolha dos temas visava tratar de assuntos do cotidiano 

do grupo; 

3. Que não havia a necessidade de “assinar” (colocar a autoria) as 

participações, pois essas podiam ser acompanhadas por meio da 

aba “Histórico” na ferramenta. 

4. Não foi estabelecida uma quantidade de participações necessárias 

aos alunos, apenas orientou-se que como este era um espaço 

dinâmico o afastamento por muitos dias poderia levá-los a não 

conseguirem mais acompanhar as discussões. 

Cadastraram-se no Wiki 35 alunos e houve a participação efetiva de 25.  

Esse estudo mostrou que, apesar de todos os participantes terem a 

possibilidade de revisar os conteúdos, reconstruir o texto, criticar e contribuir 

para a melhoria da produção, novamente o trabalho colaborativo de 

construção de textos jornalísticos encontrou resistências na autoria (os alunos 

encaminhavam e-mails para a professora com o registro de sua 

participação)66. 

Nos primeiros dois meses da experiência, os alunos acrescentaram 

frases e perguntas (no caso das entrevistas) sem muitas vezes sequer lerem 

o que já havia sido postado pelos demais participantes. A presença de um 
                                            
66 Como o e-mail é uma mensagem pessoal de relacionamento não foram disponibilizados os 
mesmos no Apêndice B, porém este contém diversas informações que subsidiaram a 
experiência. 
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mediador neste caso foi fundamental, pois incentivou a mudança de postura 

em relação ao que é trabalhar em coautoria. A seguir são apresentados 

alguns fragmentos das postagens realizadas nos dois primeiros meses de 

trabalho: 

Fragmento 0167: 

“O nosso novo entrevistado chama-se Chico da viola. Ele é um 
sertanejo típico que vive na cidade de Cordisburgo. Ele tem hoje 
por volta de uns 35 anos mas aparenta muito mais devido ao sol 
forte que atinge o lugar e ao trabalho pesado na lavoura e na 
tocada do gado. Chico é muito animado e adora uma boa prosa 
(Professor) 

Oi Chico, fala um pouco do lugar onde você mora e do seu 
trabalho?68”(aluno 01) 

Fragmento 0269:  

Vamos realizar uma entrevista ping pong. A nossa entrevistada 
chama-se Ana... não conseguimos o nome completo...tem pouco 
mais de 20 anos e não gosta de falar Ela foi detida por ter 
abandonado um recém nascido em frente de ume estacionamento 
na Barra Funda ...(professor) 

Ana, por qual motivo você abandonou o recém nascido? De quem 
é a criança? Ana, você se arrepende do que fez? Quando surgiu a 
idéia de abandonar a criança recém nascida? (aluno 01) 

Quantos filhos vc tem? E vc já cometeu aborto? (aluno 02) 

Ana - Não te interessa... ok cara...o negócio é o seguinte eu odeio 
jornalista sabe...eles ficam ai falando dos outros e não veem seu 
rabo... Essa coisa que eu deixei ai no estacionamento não era 
minha não eu só estava fazendo um favo para um conhecido Viu 
como eu odeio jornalista já querem dizer que fui eu só pq sou 
pobre... se fosse rico ninguém falava... 

Uma reação significativa observada neste Wiki foi que os alunos ficavam 

ansiosos por participar das atividades, mesmo sendo essa uma atividade 

extra, sem avaliação; houve postagem afirmando que eles tinham prazer em 

aprender dessa forma. 

 

 

                                            
67 Extraído do Apêndice B: “Comparing xxxxx Nov 6, 2007 7:29 am to xxx Nov 6, 2007 10:51 
am” 
68 Os destaques com grifos foram realizados por alunos 
69 Extraído do Apêndice B “Comparing xxxxxx Oct 29, 2007 9:37 am to xxxxxx Oct 30, 2007 
9:25 am” 
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Aluno 01: 

Professora, fiquei muito satisfeita em poder estar trabalhando 
assim, dá gosto em aprender...não são aquelas coisas chatas que 
a gente tem que ficar copiando da lousa... 

Aluno 02:  

To achando o máximo esta entrevista, as vezes tenho dificuldades 
em escrever no Wiki mas vou melhorar! 

Notou-se também a estranheza inicial dos alunos ao lidar com uma nova 

ferramenta que permite desenvolver atividades com base em interação não-

linear, não-hierárquica e compartilhada. A seguir o quadro 05 apresenta os  

resultados obtidos para a macrocategoria Tecnologia com base em 

questionário realizado com os participantes do Wiki70: 

QUADRO 05 - MACROCATEGORIA TECNOLOGIA. WIKI “FOCAS NA ÁREA” 
RESULTADOS 

MACROCATEGORIA CATEGORIA INCIDÊNCIAS E RESULTADOS*2 

TECNOLOGIA 

Usabilidade 

QT % OCORRÊNCIA 

2 8% Participantes disseram preferir um fórum 

11 44% Não tinham conhecimento do Wiki 

5 20% Prefeririam utilizar blogs 

7 28% Não há registro de opinião 

Apropriação  

QT % OCORRÊNCIA 

10 40% Dificuldade de utilizar as ferramentas 

05 20% Não tinham problemas, pois já faziam uso das 
tecnologias em suas atividades diárias 

04 16% Apresentaram dificuldades, mas  buscaram 
ajuda 

6 24% Não há registro de opinião 

Resolução de 
problemas  

QT % OCORRÊNCIA 

25 100% Não há registro de opinião 

Competências 
Complementares  

QT % OCORRÊNCIA 

25 100% Não há registro de opinião 

NOTAS: (*1) Conforme descrito na metodologia macrocategoria consiste em uma categoria com 
elevado grau de generalidade.   (*2) Número total de participantes: 25 

 A partir da análise da observação, por parte da pesquisadora e dos 

elementos emergentes do questionário, elaborarou-se duas novas 

macrocategorias: o Indivíduo e o Grupo como podem ser visto nos quadros 

06 e 07. 

                                            
70 O roteiro de perguntas encontra-se disponível no Apêndice B item 2.4 
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QUADRO 06 - MACROCATEGORIA GRUPO E AS CATEGORIAS EMERGENTES 

MACROCATEGORIA CATEGORIA AÇÃO OBSERVADA 

GRUPO 

Estratégia  Identificar o modo como o grupo realizou a proposição 

Relação  Analisar a forma como se dá à relação entre os membros 
do grupo durante a realização do trabalho colaborativo 

Resolução de 
Problemas  

Identificar como o grupo age diante do aparecimento de 
problemas (caráter geral quer de relacionamento, quer 
de conteúdo) 

Comunicação 
Analisar como acontece a comunicação entre os 
participantes tendo como ponto de partida a utilização do 
fórum de apoio. 

Tema Tratado  Observar o domínio geral do grupo em relação ao tema 
tratado 

Competências 
Complementares  

Analisar a atuação das competências complementares 
no desenvolvimento do conteúdo do tema proposto   

 

QUADRO 07 - MACROCATEGORIA INDIVÍDUO E AS CATEGORIAS EMERGENTES 

MACROCATEGORIA CATEGORIA AÇÃO OBSERVADA 

INDIVÍDUO 

Tema Tratado  Observar o domínio do individuo em relação ao tema 
tratado 

Competências 
Complementares  

Analisar a tolerância as competências complementares 
no desenvolvimento do conteúdo do tema proposto   

Liderança  Analisar a postura do líder do grupo 

Relevância das 
Intervenções  

Analisar a relevância das contribuições realizadas no 
fórum 

NOTAS: (*1) Conforme descrito na metodologia macrocategoria consiste em uma categoria com 
elevado grau de generalidade 

Após a realização dessa atividade, houve o aumento do 

desenvolvimento de blogs entre os participantes. Os assuntos abordavam 

esportes, cultura, literatura e artes. Os blogs foram mantidos por mais de um 

ano.71 

Diante dos dois estudos da Etapa I, percebeu-se que existem 

dificuldades em se construir trabalhos em coautoria, uma vez que o processo 

de trabalho colaborativo não é uma prática constante, principalmente no 

ensino superior. De acordo com Ferreira (2003, p. 134), “juntamos trabalhos” 

                                            
71 A Pesquisa pelos blogs de alunos criados logo após a disciplina aconteceu em novembro de 
2008 quando existiam 7 blogs dos 9 criados no período.  
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ao invés de trabalharmos juntos, e isso se aplica, de maneira intensa, às 

instituições escolares, nas quais tanto as atividades pedagógicas quanto as 

administrativas são, usualmente, realizadas de maneira individual.   

Emergiu também da observação que entre uma simples intervenção e 

uma participação efetiva e significativa na elaboração de trabalhos em 

coautoria existiam níveis crescentes de colaboração, e que a generalização 

deste processo poderia constituir-se em um equívoco.  

Dentre as ações listadas como necessárias ao estabelecimento dos 

processos colaborativos (ver p. 47) na Etapa I,  identificou-se e analisou-se a 

tecnologia, e o seu domínio, com um ponto crucial para o estabelecimento 

dos processos de colaboração no desenvolvimento de trabalhos de coautoria 

em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Algumas das demais ações 

listadas, como a existência de objetivos comuns entre os pares; confiança e 

tolerância na construção de novas ideias; comprometimento etc., foram 

registradas e deram origem às macrocategorias Grupo e Indivíduo. 

Com essa percepção, partiu-se para a Etapa II, com o objetivo de 

identificar a presença das Categorias de Colaboração na produção de 

trabalhos em coautoria em Ambientes Virtuais de Aprendizagem já 

identificadas (Tecnologia, Grupo e Indivíduo) e buscando a identificação de 

elementos comuns que pudessem dar origem a novas macrocategorias. Para 

esta etapa optou-se por se trabalhar com disciplinas de graduação a distância 

e curso de formação continuada. Escolheu-se também trabalhar com Estudo 

de Caso Múltiplo. 

4.2. Novos rumos – Estudo de Caso Múltiplo 

Ao final da etapa I elencou-se três Macrocategorias – Tecnologia, 

Indivíduo e Grupo. Passou-se, então, para a construção do Estudo de Caso 

Múltiplo com o objetivo de aprofundar as ações geradoras da colaboração e 

verificar os níveis de participação dos sujeitos envolvidos em situações de 

ensino e de aprendizagem. A meta era, a partir da análise das relações de 

colaboração entre os alunos, verificar se as categorias anteriormente 

identificadas eram evidenciadas nesses novos processos de desenvolvimento 

de trabalhos em coautoria e se novas categorias poderiam emergir.  
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Para essa etapa, trabalhou-se com três cursos desenvolvidos no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – Moodle72 no período compreendido 

entre abril de 2008 e dezembro de 2009. Escolheram-se os seguintes cursos: 

1. Curso “Ead e Educação Musical”73– formação continuada - Projeto 

Guri - Versão 01 e 02; 

2. Disciplina: “A cultura no espaço da diversidade, sustentabilidade e 

inclusão” – Curso de Graduação em Pedagogia74 – curso a distância 

- UAB UFSCar  (primeira oferta) – formação inicial.  

Nos itens a seguir apresentam-se os cursos que compõem o Estudo de 

Caso Múltiplo e que têm como fenômeno: “as relações de colaboração em 

espaços virtuais de aprendizagem”, seguido da análise da verificação das 

categorias previamente elencadas (Etapa I). 

4.2.1 O Projeto Guri75 - Ead em Projetos Musicais e Socioculturais 

Como parte das iniciativas de aprimoramento profissional, a Associação 

Amigos do Projeto Guri iniciou em 2008 a promoção de cursos em Educação 

a Distância (EaD) para os profissionais das áreas administrativas, sociais e 

pedagógico-musicais. O curso que faz parte do Estudo visava apresentar e 

discutir estratégias e recursos que pudessem auxiliar no aperfeiçoamento da 

comunicação e da interação entre estes profissionais, além de capacitar os 

participantes para futuros cursos de aprimoramento nas áreas musicais e 

criar uma cultura de uso da Educação a Distância na ampliação das 

atividades da Associação. 

Os quatro primeiros cursos aconteceram nos meses de junho e julho de 

2008, na modalidade semipresencial; e no segundo semestre deste mesmo 

ano, houve mais 13 cursos, incluindo-se aí também cursos de 

aperfeiçoamento na área de formação musical (também na modalidade 

semipresencial). Em 2009 aconteceram novos cursos de formação com os 

                                            
72 Idem nota 17 
73 Projeto de Formação continuada – Projeto Guri http://gurionline.com.br/ead/ 
74 Universidade Aberta do Brasil – Universidade Federal de São Carlos – Curso de Pedagogia – 
http://ead2.uab.ufscar.br 
75 O Contexto histórico da instituição foi apresentado no item Metodologia – Contexto da 
Construção do Caso – os cursos. 
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mesmos objetivos dos anteriores. Como parte do Estudo de Caso Múltiplo, 

selecionou-se um curso na primeira oferta e outro na segunda, ambos com a 

temática “EaD e Educação Musical”. 

4.2.1.1 EaD e Educação Musical (primeira oferta) 

O objetivo deste curso consistiu em fomentar as discussões entre os 

professores e funcionários administrativos do Projeto e os especialistas sobre 

o uso da EaD na prática pedagógica e gestão. O curso teve duração de 32 

horas e ocorreu entre 02 de junho e 18 de julho de 2008. Contou com três 

formadores, além de dois técnicos, sendo um no suporte e outro na área 

organizacional. Disponibilizaram-se 90 vagas por turma sendo todas 

preenchidas.  

De acordo com informações coletadas junto a alguns alunos-

professores, na ocasião em que se realizaram as inscrições, muito não 

conheciam EaD, mas entendiam que o Projeto Guri caminhava para a busca 

de novos caminhos o que dava ao curso uma relevância significativa. 

A equipe de especialistas recebeu os seguintes temas a serem 

trabalhados: 

- Tema 1 – Conhecendo a Ead; 

- Tema 2 – Avaliação formativa na Educação a Distância; 

- Tema 3 – Tecnologia e gestão educacional; 

- Tema 4 – Meu percurso pessoal (Este tema na verdade era um 

trabalho transversal, com a utilização da ferramenta portfólio, para 

que o aluno pontuasse as dificuldades e avanços do seu percurso). 

Apesar dos temas serem os mesmos, para as quatro equipes de 

formadores, cada grupo desenvolveu o seu próprio conteúdo, assim como as 

propostas de atividades e de avaliação.    

Na elaboração do curso, teve-se como meta propiciar ao aluno-

professor a experiência de desenvolver trabalhos em colaboração, e para que 

se pudesse falar com propriedade sobre o assunto resolveu-se que o 
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desenvolvimento dos módulos, pelas três formadoras, seria realizado por 

meio da coautoria76 .  

O trabalho dividiu-se em duas partes: a elaboração dos textos-base para 

cada um dos três módulos e encontro presencial e a formulação das 

atividades com suas respectivas avaliações. Abriu-se um espaço Wiki no 

Moodle além de fórum e chat para a realização das atividades de coautoria. 

As propostas, dúvidas e sugestão eram postadas no fórum e amplamente 

discutidas pelas formadoras.  

Durante todo o curso manteve-se as relações de troca previamente 

estabelecidas, mesmo sendo cada uma responsável por um módulo, ou seja, 

enquanto o formador responsável atuava na condução dos trabalhos da sua 

unidade temática, os demais atuavam no suporte solucionando dúvidas e 

ajudando no atendimento do aluno, atividade essa que não havia sido 

inicialmente prevista pela organização, mas que surgiu devido à cumplicidade 

estabelecida no processo. Na segunda versão do curso (que vai ser estudada 

ainda neste capítulo), o acompanhamento passou a fazer parte do contrato 

de trabalho.  

A proposta final do curso desenvolvido no AVA Moodle contou com 

fóruns, chats, portfólio, tarefas e Wiki. O módulo analisado foi: “Tecnologia e 

Gestão Educacional e suas aplicações em projetos musicais / sociais” 

(módulo 3) 

Descrição da atividade proposta na ferramenta Wiki (curso 01) 

Para uma melhor compreensão do processo de coleta das informações 

neste curso, apresentam-se aqui as atividades propostas. O objetivo do 

módulo em questão foi discutir Tecnologia e Gestão Educacional e suas 

aplicações em projetos musicais / sociais. A discussão teve início com a 

leitura de um texto desenvolvido especialmente para o curso – “Por detrás 

das Cortinas” - que em resumo apresentava algumas características da 

gestão de projetos em EaD e a pluralidade de ações presentes neste 

processo. 

                                            
76 As três formadoras deste curso não possuíam relações de trabalhos anteriores.    
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FIGURA 10 – PÁGINA INICIAL MÓDULO 03 – CURSO: EAD E EDUCAÇÃO MUSICAL 
1ª OFERTA (EIIC1) 

 

A dinâmica proposta visava instigar alunos-professores a pensarem 

como gestores de processos educativos, o que na prática muitos já faziam, 

mas que não compreendiam esta ação como o ato de planejar, fato que pode 

ser verificado nos registros dos fóruns (Apêndice 03)  

A seguir a provocação inicial: 

“Colaboração é hoje a palavra de ordem dos grandes projetos. 
Para se competir num mercado globalizado é preciso de 
colaboração interna e externa. Toda produção atualmente se dá 
em rede. O profissional precisa ser multidisciplinar, multicultural 
etc. Ferramentas para colaboração surgem todos os dias e 
caminhamos, cada vez mais, para que elas se tornarem 
integradas. O espaço virtual é uma realidade e o trabalho 
colaborativo está se tornando uma rotina”. Assista aos dois vídeos 
que falam de Trabalho em Equipe, Colaboração e Gestão de 
Projetos que estão disponíveis no youtube. (colaboração) 
http://www.youtube.com/watch?v=1zyxcNrZ7T4&NR=1 

Gestão Projetos: 
http://www.youtube.com/watch?v=yWxt86yprdk&feature=related) 

Depois reflita: "Eu consigo realizar trabalhos de forma 
colaborativa?”.77 

Após a discussão realizada em um fórum e da leitura dos demais textos 

de apoio, os alunos-professores (divididos em grupos estabelecidos de forma 
                                            
77 Extraído do AVA da Associação amigos do Projeto Guri. Disponível em: 
http://gurionline.com.br/ead/curso1  Acesso em: set. de 2008. 
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aleatória no encontro presencial) iniciaram o desenvolvimento de um trabalho 

de coautoria na ferramenta Wiki. Foi proposto que eles desenvolvessem um 

projeto de gestão.  

FIGURA 11 – PÁGINA INICIAL DA ATIVIDADE ANALISADA 

 

O cenário proposto: 

A partir da solicitação de agentes administradores elabore um pré-
projeto para a criação de um curso de Iniciação Musical para 
crianças. O curso tem por objetivo oferecer bases para uma 
musicalização infantil bem estruturada e que pudesse desenvolver 
no aluno a necessidade de uma aprendizagem contínua. O curso 
teria a duração de 80 horas, sendo parte presencial e parte a 
distância. 
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Como o Wiki do Moodle78 não possui espaço para discussão como no 

Wikispaces, utilizado na  Etapa I, abriu-se um fórum para servir de suporte ao 

debate. A atividade completa do módulo tinha previsão inicial de duração de 

10 dias tendo o mesmo sido prorrogado devido a problemas técnicos que 

impediram a utilização do ambiente por 3 dias, além de ter acarretado a perda 

de conteúdo do mesmo. 

Os alunos-professores, em sua maioria músicos, não possuíam a cultura 

de desenvolver projetos em colaboração e, como segundo agravante, muitos 

não estavam habituados a trabalhar com as TIC. Esses motivos fizeram com 

que o grupo de formadores, no encontro presencial, desenvolvesse uma 

oficina de uso das ferramentas do Moodle (fórum, chat, tarefa e Wiki). 

Na oficina as atenções centraram-se em desenvolver uma atividade com 

a ferramenta Wiki, na qual os alunos-professores deveriam completar 

histórias propostas inicialmente pelos formadores e, posteriormente, pelos 

próprios participantes. O objetivo desta atividade visou minimizar os impactos 

da macrocategoria Tecnologia no processo, uma vez que se acreditava que 

com a oficina seria possível fornecer subsídios para que todos conseguissem 

usar as ferramentas do AVA Moodle; o segundo ponto tratado era discutir a 

importância do uso das tecnologias nos processos de gestão e, 

posteriormente, nos processos de ensino e de aprendizagem. O espaço da 

oficina ficou aberto por uma semana, período anterior ao início das atividades 

virtuais, e houve uma intensa participação dos alunos neste Wiki.  

Ao ter início a atividade virtual,  ocultou-se o espaço referente à oficina 

presencial e, consequentemente, a atividade que envolveu o Wiki de 

preparação. Diante desse fato, os alunos-professores abriram um tópico de 

discussão no fórum Café79 intitulado: Sinto falta do Wiki e vocês?   A seguir 

transcreve-se um trecho que mostra o interesse inicial dos professores-aluno 

pela ferramenta: 

Re: Sinto falta do Wiki e vocês? 
Por Aluno 01 - quarta, 11 junho 2008, 07:46. 

                                            
78 Para entender o wiki do moodle, ver a metodologia do wiki no item metodologia. 
79 Fórum Café é o nome dado aos fóruns de relacionamento aberto dentro dos ambientes virtuais de 
aprendizagem, neles os alunos podem tratar de assuntos gerais e também trazer dicas sobre diversos 
temas. 
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Vamos lá pessoal, o coro esta crescendo! 
Wiki já! 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 
 
Re: Sinto falta do Wiki e vocês? 
Por Aluno 02 - quarta, 11 junho 2008, 09:08. 
Beleza!!! Apoiado. 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 
 
Re: Sinto falta do Wiki e vocês? 
Por Aluno 01 - quarta,  11 junho 2008, 20:43. 
 Vamos Convocar o povo gente WIKI já! 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder  
 
Re: Sinto falta do Wiki e vocês? 
Por Aluno 03 – quarta, 11 junho 2008, 16:58. 
 Nós somos um povo contador de histórias. Cadê o Wiki?????? 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 
 

Neste primeiro movimento dos professores-aluno, há indícios positivos 

ao uso da ferramenta Wiki e da vontade de se desenvolver uma atividade em 

coautoria de forma mais sistemática. 

Análise das atividades do curso em relação às categorias estabelecidas 

Inicialmente apresentam-se no quadro 08 os números de participantes 

inscritos no curso e efetivos na atividade. 

QUADRO 08 - PARTICIPAÇÃO POR GRUPOS DE TRABALHO – FÓRUM. EIIC1 

 NOME DO GRUPO 
PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM 

CADASTRADOS NA 
ATIVIDADE (1) 

PARTICIPAÇÃO 
EFETIVA (2) PERC: (2) / (1) % 

Fogaréu 10 04 40% 

Balacobaco 09 04 44% 

Sus4 09 04 44% 

Acessa ... 10 05 50% 

Xapapapapá 10 05 50% 

Nova Onda 10 07 70% 

Aquarela 11 08 73% 

Total de Participantes 69 37 53% 

 

De acordo com os dados apresentados no quadro, a média de 

participação efetiva dos professores-aluno é de 54%, o que já de início 

mostra 5 dos sete grupos com participação abaixo desta média. 
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A atividade de construção de um Projeto de Gestão em coautoria 

atrelava três ferramentas – fórum, chat e Wiki.  O fórum serviria como espaço 

de discussão, como já se falou anteriormente, o Wiki do Moodle não conta 

com o recurso “discussão” e assim para cada grupo abriu-se um fórum. Já o 

chat objetivava o esclarecimento de dúvidas sobre a ferramenta Wiki e o tema 

proposto para a elaboração do texto em coautoria.     

O Quadro 09 apresenta o número de interações realizadas pelos grupos 

no fórum e suas características, além de mostrar se os mesmos conseguiram 

ou não concluir a atividade: 

QUADRO 09 – PERFIL DAS INTERAÇÕES – FÓRUM. EIIC1 

GRUPO 
INTERAÇÕES 

POSTAGEM 
FINAL CARÁTER 

GERAL 
RELATIVAS 
AO TEMA PROFESSOR TOTAL 

Balacobaco 03 01 06 10 Sim 

Xapapapapá 02 03 06 11 Não 

Fogaréu 02 01 08 11 Não 

Sus4 05 08 08 21 Sim 

Aquarela 08 03 11 22 Parcial 

Acessa 10 15 14 39 Sim 

Nova Onda 09 50 20 79 Sim 

Total de 
Interações 

Q*1 39 81 73 193 

--- M*2 5,6 11,6 10,4 27,6 

%*3 20% 42% 38% 100% 

NOTA: (*1) Q...Quantidade; (*2) M... Média; (*3) %... Percentual 

Ao se realizar um cruzamento entre o número de participantes efetivos 

na atividade e a quantidade de interações realizadas no grupo e, 

consequentemente, a efetiva realização do produto proposto, chegou-se a um 

indicador de que apenas os dados quantitativos não eram suficientes para 

identificar os processos colaborativos no desenvolvimento dos trabalhos em 

coautoria, houve, então a necessidade de buscar elementos que 

qualificassem tais interações. 

É possível identificar, porém, que mesmo os grupos que não tiveram 

participação ativa tentaram desenvolver a proposta do trabalho de coautoria, 
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buscando formas de colaborarem entre si para chegar ao objetivo proposto.  

A seguir são apresentadas postagens que elucidam este fato: 

Re: Espaço para discussão das propostas 
Por EIIC1A_01- segunda, 7 julho 2008, 11:25. 
Legal Fulano, isso nos coloca em fase de finalização. Valeu. 
E pensar que há uma semana estávamos todos loucos para 
entender o que fazer...rs Ai a Fulana começou a 
desenrolar a questão, fomos pegando uma informação daqui outra 
dali e o negócio pegou no tranco...rs Isso 
nos mostra o quanto o curso esta sendo um meio para nossa 
construção de conhecimento mútuo. 
Parabéns a todos. 
 
Re: pensar 
Por EIIC1SQUA_06- segunda, 30 junho 2008, 12:18. 
O problema é que o nosso grupo não está sendo participativo, e 
fica difícil organizarmos um trabalho se todos os colaboradores 
forem se preocupar apenas no  ultimo dia de trabalho !!! 
Lembrem do vídeo dos gansos !!! 
 
Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1S4_02- quinta, 26 junho 2008, 01:35  
 O que faz uma equipe não ter êxito em seus projetos seja ele qual 
for , é o fato de a mesma não executar determinadas decisões em 
coletividade. Qdo uma equipe trabalha dividida, dificilmente obterá 
sucesso ou atingirá alguma meta. Uma das principais causas em 
deserção de uma equipe é o chamado ego inflado, algo 
infelizmente muito comum nos meios musicais...  

Após o término do curso e de posse dos discursos realizados pelos 37 

sujeitos participantes, partiu-se para a análise do conteúdo e posterior 

agrupamento nas categorias previamente estabelecidas na Etapa I, com o 

objetivo de verificar a incidência ou não destas neste caso específico. Para 

esta análise trabalhou-se com 120 postagens no fórum (que é o resultado da 

soma das interações gerais e interações a respeito do tema – Quadro 09). A 

síntese da relação das postagens nas respectivas categorias pode ser vista 

nos quadros 10a, 10b e 10c. 
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QUADRO 10a – SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONTEÚDO – FÓRUM  
EIIC1. MACROCATEGORIA: GRUPO 

MACROCATEGORIA CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

GRUPO 

Estratégia  

QT % OCORRÊNCIA 

01 14% Criou estratégia de trabalho colaborativo 

01 14% Criou parcialmente estratégia de trabalho 
colaborativo 

03 43% Criou apenas estratégia para trocas de 
informações 

02 29% Ocorrência inconclusiva (*3) 

Relação  

QT % OCORRÊNCIA 

1 14% Interação entre os membros com trocas 
constantes e decisões conjuntas 

4 57% Existência de um líder que determinou as 
linhas do trabalho  

2 29% Ocorrência inconclusiva 

Resolução de 
 Problemas  

QT % OCORRÊNCIA 

2 29% Procurou solução para os problemas 

2 29% Pediu ajuda aos professores 

2 29% Desistiu de trabalhar no projeto 

1 14% Ocorrência inconclusiva 

Comunicação  

QT % OCORRÊNCIA 

3 43% Identificação de um líder a quem competiu a 
orientação geral 

1 14% Busca de comunicação mediada pelo 
professor 

3 43% Ocorrência inconclusiva 

Tema Tratado  

QT % OCORRÊNCIA 

3 43% Ocorreu a busca de soluções, apesar da falta 
de domínio sobre o tema 

3 43% Nível de iniciativa insatisfatório, apesar da falta 
de domínio sobre o tema 

1 14% Ocorrência inconclusiva 

Competências 
Complementares  

QT % OCORRÊNCIA 

7 100 Não identificadas 

NOTAS: (*1) Para a definição das categorias remeter ao Quadro  06. (*2) Neste caso foram analisados 07 
grupos. A quantificação das ocorrências foi realizada com base no posicionamento do grupo diante da 
categoria analisada. (*3) Foi constatada a incidência de ocorrências particulares (como a desistência de 
grupos, por exemplo), daí a inexistência do elemento  “Ocorrência inconclusiva” 

A análise da macrocategoria grupo foi elaborada a partir da leitura do 

conjunto de postagens realizadas por cada um dos grupos (vide Quadro 09).   

Por se trabalhar nesta análise com o conteúdo das postagens existem 

categorias que não foram identificadas e que no quadro foram representadas 

pela designação de “ocorrência inconclusiva”. Esse fato ficou restrito aos 

grupos que não concluíram as atividades (vide Quadro 09).      
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Ao se analisar o quadro síntese, percebeu-se que ao se falar em 

Estratégia, que seria um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento de 

trabalhos em coautoria, 43% dos grupos conseguiram apenas viabilizar a 

comunicação entre os membros e 14% desenvolveram ações que poderiam 

implementar o processo colaborativo, como pode ser visto em trechos 

extraídos do conteúdo analisado80: 

Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1NO_07 - sexta, 27 junho 2008, 23:26  
Legal...  
mãos à obra... 
Vou dar um relida aqui ok... 
e vamos jogando nossas idéias aqui... 
depois filtramos... 
 
Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1NO_10 - segunda, 30 junho 2008, 11:54  
Eu concordo com o Júlio, acho que não podemos perder o foco da 
atividade proposta precisamos  conversar com o grupo, criar 
estratégias.  
 
Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1NO_07 - sexta, 4 julho 2008, 00:00  
Tínhamos marcado para participarmos do chat hoje às 21:00h Não 
sei quanto ao resto do grupo... mas eu ñ pude porque a cidade 
toda estava sem internet, tanto banda larga como discada!Então 
foi esse o motivo do meu furo galera... como vêem, ja voltou ao 
normal.  
 
Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1B_03- sexta, 27 junho 2008, 07:12  
Convocação feita após deixar a primeira mensagem aqui no 
forum!Bip. Um já respondeu!. Bip. Câmbio! Bip 
Abraços! Bip! 
Desligo! Bip! 
 
Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1AQUA_01- sábado, 5 julho 2008, 23:24  
Ola Fulanos, Gostaria de propor que nos encontrássemos no 
batepapo hoje às 11h da manhã pra podermos organizar a 
atividade que ainda não começamos. Nosso tempo está curto e 
precisamos nos apressar. Tenho algumas idéias e gostaria de 
expô-las para o grupo. Te espero às 11h se puder. Um abraço. 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder  

Já em termos de Relação entre os membros do grupo, registrou-se que 

57% das ações demandaram da atuação de um líder e apenas 14% 

                                            
80 As postagens estão disponíveis no Apêndice C  
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buscaram tomar decisões em conjunto, como é possível ver nos trechos 

selecionados a seguir: 

Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1NO_10 - terça, 1 julho 2008, 20:43  
Postei no Wiki um resumão do texto e da atividade proposta para 
que possamos planejar e produzir. Confiram! 
Vamos colaborar!!!  
Uma postura cooperativa exige colaboração dos sujeitos 
envolvidos no projeto, tomada de decisões em grupo, troca e 
conflitos sócio-cognitivos, consciência social, reflexão individual e 
coletiva, tolerância e convivência com as diferenças, 
responsabilidade do aprendiz pelo seu aprendizado e pelo grupo, 
constante negociações e ações conjuntas e coordenadas 
(BEHRENS, 2000).  
 
Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1S4_04- sábado, 28 junho 2008, 08:52  
 Concordo com o Benedito quando diz da importância do trabalho 
em equipe, a centralização não funciona em nossos dias, a 
individualidade não pode predominar no desenvolvimento de 
projetos, pois todos dependem de todos para que se possa atingir 
um objetivo maior. 
 
Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1A_05- sábado, 28 junho 2008, 15:57  
 pessoal, o importante primeiro é ler o texto e assimilar a função 
de cada grupo de gestão.... 
postem no fórum para não colocar qualquer coisa na Wiki.... 
vamos discutir primeiro !!!!!"O texto é COLABORATIVO" !!!!!! 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder  

Cabe aqui ainda falar que na categoria “Comunicação”, 43% das ações 

realizadas partiram da postura individual do líder do grupo, isto pode ser um 

indício de que alguns alunos ainda não compreenderam como lidar com o 

processo colaborativo para o desenvolvimento de trabalhos em coautoria, se 

colocando em uma posição passiva do “manda que eu faço” como é possível 

ver nas postagens selecionadas: 

Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1F_07- quinta, 3 julho 2008, 21:15  
Ola a todos 
... Pensei que hoje as 21h estaríamos por aqui no fórum. Peço 
desculpas e caso tenham alguma atividade que gostariam que 
pesquisasse, (caso tenham descriminado uma para cada um é so 
falar). 
 
Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1NO_05- sexta, 4 julho 2008, 11:30  
Olá para todos. 
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Como as meninas e o pessoal já estão bem adiantados com os 
conteúdos, e também já definindo vários detalhes, quero 
agradecer pelos chamados e convites a participar e quero ajudar.  

A análise da macrocategoria Tecnologia seguiu os mesmos critérios 

utilizados em Grupo (vide quadro 09). O quadro 10b  apresenta a síntese 

desta análise, seguida por uma representação gráfica que demonstra os 

dados  obtidos para esta macrocategoria.     

QUADRO 10b – SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONTEÚDO – FÓRUM 
EIIC1. MACROCATEGORIA: TECNOLOGIA 

MACROCATEGORIA CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

TECNOLOGIA 

Usabilidade  

QT % OCORRÊNCIA 

15 11,6% Preferência pelo Fórum 

8 6,2% O uso dos e-mails era mais 
interessante 

35 27,1% Não tinham conhecimento “profundo” 
do Wiki 

Apropriação  

QT % OCORRÊNCIA 

20 15,5% Muita dificuldade no uso da 
ferramenta 

15 11,6% Não encontrou dificuldade. Usam 
TIC(s) diariamente 

4 3,1% Tinham dificuldade, mas buscaram 
ajuda 

Resolução de 
Problemas  

QT % OCORRÊNCIA 

20 15,5% Desmotivação diante dos problemas 
encontrados 

06 4,7% Aceitação das dificuldades e busca 
de alternativas 

Competências 
Complementares  

QT % OCORRÊNCIA 

06 4,7% 
Busca de alternativas para os 
problemas técnicos (pesquisas a 
especialistas e na Internet) 

RESUMO 129 100%  

NOTAS: (*1) Para a definição das categorias remeter ao Quadro 04. (*2) Este caso teve como base 120 
postagens realizadas pelos participantes somadas as de caráter geral e relativas o tema (vide Quadro 
09). Cada postagem pode conter ocorrências relacionadas a uma ou mais categorias. Para a 
Macrocategoria  tecnologia o caso totaliza 129 ocorrências. (*3) O percentual foi definido com base na 
quantidade de ocorrências da macrocategoria.  

FIGURA 12 –SÍNTESE POR CATEGORIA – MACROCATEGORIA TECNOLOGIA – EIIC1  

MACROCATEGORIA: TECNOLOGIA CATEGORIA QT 

45%

30%

20%

5% Usabilidade (U)

Apropriação (A)

Resolução de problema

Competências 
Complementares  (CC)

 

Usabilidade  58 

Apropriação  39 

Resolução de 
Problemas  26 

Competências 
Complementares  6 
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Ao se realizar a análise da macrocategoria  Tecnologia, percebe-se que 

45% das interações realizadas estão relacionadas à usabilidade das 

ferramentas propostas, o que sugere que o gestor de processos de ensino e 

de aprendizagem que utiliza a tecnologia precisa sempre propiciar 

alternativas para que a tecnologia não roube a cena do aprendizado de outros 

conhecimentos que vão além do domínio instrumental de ferramentas. 

Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1NO_10- quarta, 9 julho 2008, 19:55  
Vixe gente... Que pane!!! Mas beleza, esse "probleminha" não vai 
atrapalhar o brilho do nosso curso tão moderno! Vamos aguardar 
o retorno do Wiki e ver se as formadoras conseguirão recuperar 
tudo 

O segundo ponto relevante dessa macrocategoria está na Apropriação, 

que aparece com 30% das interações. Ao se olhar detalhadamente percebe-

se que há níveis de apropriação entre não ter dificuldades para utilizar o Wiki 

11,6% e ter dificuldades de uso 15,5% que pode ainda somar-se aos 3,1% 

que mostram a dificuldade, mas que posteriormente  buscam ajuda. Essa 

ocorrência faz com que se atente à necessidade de propiciar ações que 

contribuam para o domínio da ferramenta. Esta seria uma ação prioritária dos 

gestores de cursos de EaD. 

Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1SQUA_08- terça, 8 julho 2008, 07:54  
Por favorrr como eu façoooo.....hoje já tentei de novo e só fala que 
outra pessoa está editando a página.. 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder  
 
Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1NO_07- terça, 8 julho 2008, 08:10  
Eu acho que tá legal moçada, mas na boa... não me atrevo a 
mexer nesta parte final, e onde deixei apenas minhas sugestões 
sublinhadas... 
São sugestões !!! Mexam, apaguem, sem dó! rsrs 
 

A macrocategoria Indivíduo também partiu dos mesmos critérios 

utilizados em Grupo e Tecnologia (vide quadro 09). O quadro 10c  apresenta 

a síntese desta análise, seguida por uma representação gráfica que 

demonstra os dados  obtidos para esta macrocategoria.     
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QUADRO 10. C – SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONTEÚDO – FÓRUM 
EIIC1. MACROCATEGORIA: INDIVÍDUO 

MACROCATEGORIA CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

INDIVÍDUO  

Tema Tratado  

QT % OCORRÊNCIA 

17 14% Domínio em relação ao tema 

15 13% Domínio parcial em relação ao tema 

8 7% Dificuldade para tratar o tema 

9 8% Não entendeu o tema, mas pediu 
orientação ao grupo. 

7 6% Não entendeu o tema, e não pediu 
orientação ao grupo. 

Competências 
Complementares 

QT % OCORRÊNCIA 

5 4% Capacidade de articulação 

3 3% Capacidade de contornar conflitos 

Liderança 

QT % OCORRÊNCIA 

15 13% Apresentou liderança  

5 4% Incentivada (pelos professores) a 
assumir posição de liderança 

25 21% Aguardou a liderança distribuir as 
tarefas 

8 7% Aguardou a lideranças dar seu 
parecer 

Relevância das 
Intervenções 

QT % OCORRÊNCIA 

20 17% Apresentou intervenções com 
relevância boa / ótima 

10 8% Apresentou intervenções com 
relevância regular / boa 

7 6% Apresentou intervenções de pouco 
significado 

RESUMO 154 100%  

NOTAS: (*1) Para a definição das categorias remeter ao quadro  07. (*2) Este caso teve como 
base 120 postagens realizadas pelos participantes somadas as de caráter geral e relativas o tema 
(vide quadro 09). Cada postagem pode conter ocorrências relacionadas a uma ou mais categorias. 
Para a macrocategoria  indivíduo o caso totaliza 154 ocorrências. (*3) O percentual foi definido com 
base na quantidade de ocorrências da macrocategoria.  

FIGURA 13 –SÍNTESE POR CATEGORIA – MACROCATEGORIA INDIVÍDUO – EIIC1  

MACROCATEGORIA: INDIVÍDUO CATEGORIA QT 

36%

5%

35%

24%

Tema Tratado (TtI)

Competências 
Complementares (CcI)

Liderança (L)

Relevância das Intervenções 
(RiI)

 

Tema Tratado  56 

Competências 
Complementares 8 

Liderança 53 

Relevância das 
Intervenções 37 

  

 

A Macrocategoria Indivíduo apresentou duas categorias que apareceram 

de forma equilibrada que são o “Tema Tratado” e a “Liderança” com 36% e 
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35% respectivamente, seguido pela “Relevância das Intervenções” com 24%. 

Ao aprofundar o olhar para as ocorrências, percebe-se que, no que diz 

respeito ao “Tema Tratado”, é possível identificar que 14% apresentam 

conhecimento sobre o tema, e no outro extremo tem-se os 7% com 

dificuldades para tratar o tema, mais 8% que não entenderam mas pediram 

orientação e 6% que não entenderam e não pediram orientações, isto leva a 

um percentual de 21% de ocorrências referentes ao distanciamento que o 

aluno tem a respeito do tema como pode ser visto em algumas postagens 

selecionadas: 

 Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1NO_08- sexta, 11 julho 2008, 23:15  
Oi Pessoal, 
Achei que ficou muito bom o nosso conteúdo bem aprofundado no 
tema proposto, mudei apenas alguns pequenos detalhes. 
Parabéns à todos vocês! 
Também enviei o arquivo em word. 
Abraço! 
 
Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1A_06- terça, 8 julho 2008, 09:07  
eu sou muito cabeçuda e não to entendendo direito o tema... 
explica para mim...mas bem detalhado por favor...se não vou ter 
um treco...não to conseguindo ... amigos,  
SOCOOOOOORRRO 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder  

Na Categoria “Liderança”, houve 13% de intervenções que 

apresentaram liderança, e na outra ponta 21% que aguardaram a liderança 

distribuir tarefas, somados a 7% que aguardaram o parecer do líder sobre as 

ações realizadas. Com isto o índice de passividade no desenvolvimento da 

coautoria representou 28%. 

Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1S4_04- terça, 1 julho 2008, 21:57  
 Desculpe-me Laurinha, estive meio distante uns tempos mas 
vamos lá ao trabalho!! Diga quais são as atividades que  
Ainda precisam ser realizadas??? 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder  
 
Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1B_03- quinta, 26 junho 2008, 18:18  
Mônica, acho que a primeira dificuldade é reunir o grupo a 
tempo..Então vamos arregaçar as mangas e convocar todos, não 
é mesmo? O negócio é alguém tomar a iniciativa  
Abraços em tom maior! 
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A última categoria analisada nesta macrocategoria foi a “Relevância das 

Interações” dos participantes e chegou-se aos seguintes índices: 17% 

apresentou interações com relevância entre boa e ótima; 8% apresentou 

intervenções com relevância entre regular e boa e 6% realizou intervenções 

de pouco significado  em relação à proposta. 

Re: Espaço para discussão das propostas 
por EIIC1A_06- terça, 8 julho 2008, 09:07  
Realmente não temos participado desse módulo, vc acertou 
ao dizer que o nome parece mais acessa que estou 
surdo...... 

O passo seguinte constitui-se na análise do conteúdo disponibilizado no 

chat, que tinha por objetivo ser um espaço para a apresentação de dúvidas 

sobre a ferramenta Wiki e para orientação no encaminhamento dos projetos. 

Agendaram-se 7 chats, em dias e horários diferenciados, para propiciar ao 

aluno possibilidades de participação em até mais de um chat. Neste caso os 

chats aconteceram sem a divisão por grupo, até mesmo para que houvesse 

uma troca de experiências entre as equipes. 

A participação no chat chegou a 60% dos alunos somadas as 7 sessões 

realizadas. O tema, porém, acabou por ser mais amplo do que o previsto 

inicialmente, o que dificultou a análise do conteúdo, levando a exclusão desta 

ferramenta do processo de análise.   

A terceira ferramenta a ser analisada foi o Wiki. Na cultura educacional 

recebida nas três últimas décadas no século XX, a colaboração não é algo 

enraizado e difundido, então, ao se optar por utilizar o Wiki, precisou-se 

preparar os alunos para que entendessem o que é a construção colaborativa, 

qual é o papel de cada um dentro deste processo, como funciona a autoria e 

quais as limitações e vantagens da ferramenta. 

Durante a atividade, havia motivação para trabalhar com a ferramenta 

Wiki. Houve, porém um problema referente à Gestão de Mídias, e os Wikis 

foram perdidos. Esse fato desmotivou os grupos, pois alguns não tinham 

cópias do que estava sendo postado por ser esse um trabalho de construção 

coletiva.  
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Os alunos mais envolvidos no processo mostram ter compreendido que 

eventualidades fazem parte do mundo digital como se pode ver no post em 

destaque:  

Re: Espaço para discussão das propostas 
Por EIIC1NO_10- quarta, 9 julho 2008, 19:55. 
Vixe gente... Que pane!!! Mas beleza, esse "probleminha" não vai 
atrapalhar o brilho do nosso curso tão moderno! Vamos aguardar 
o retorno do Wiki e ver se as formadoras conseguirão recuperar 
tudo, caso contrário, tem que tentar reunir as idéias novamente 
com o que temos no fórum e com as lembranças. É isso aí! 
Imprevistos acontecem. Só não podemos deixar que eles tomem 
conta da situação... Dá pegar um pouco daquilo que o Fulano 
enviou por e-mail também. Ainda bem que esticaram o prazo. Até 
o dia 11 da tempo. Mãos à obra novamente... 
Abraços! 

De fato não foi possível retomar o material construído no Wiki, e os 

grupos tiveram de reiniciar o processo de desenvolvimento da atividade a 

partir das discussões do fórum (que não foi comprometido) e anotações 

pessoais.     

Após a análise do Caso 01, pode-se perceber que as três 

macrocategorias propostas, como ponto de partida para a Etapa II, estavam 

presentes na experiência. Que a Tecnologia ainda era um ponto forte que 

precisava ser atacado com empenho pelos gestores dos cursos,  no sentido 

de dar tranquilidade aos participantes para que seus esforços fossem 

direcionados à construção do conhecimento e não ao instrumental do 

processo. Pode-se perceber que as macrocategorias Grupo e Indivíduo 

acabam em muitos momentos estabelecendo  intersecções fortes entre si 

como no que diz respeito à Categoria “Liderança”. Por fim, começou-se a 

observar que não bastava simplesmente a participação nas etapas previstas  

pelo simples  fato de estar presente nos processos de desenvolvimento de 

trabalhos de coautoria, mas era necessário dar um passo além, ou seja, dar 

qualidade às intervenções. Esse fato fez com que se começasse a pensar na 

necessidade de novas macrocategorias. Passou-se, então, para a condução 

do segundo caso. 

4.2.1.2  EaD e Educação Musical (segunda oferta) 

Como continuidade do processo de formação proposto pela Associação 

Amigos do Projeto Guri, no segundo semestre de 2008, foram realizados 
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novos cursos de formação em “EaD e Educação Musical”. O curso que 

representa o caso 02 aconteceu no período de 25 de agosto a 26 de outubro 

e teve por objetivo facilitar a discussão do uso da  EaD em projetos de 

educação musical socioculturais, com ênfase nas possibilidades de gestão, 

comunicação e interação.  

Nessa segunda versão do curso, a equipe passou a ter quatro 

formadores além da tutoria de um colaborador do Projeto e mais dois 

técnicos. Assim como na versão anterior foram oferecidas 90 vagas 

direcionadas a instrutores e funcionários da área cultural. Todas as vagas 

foram preenchidas. Os temas do curso anterior foram mantidos81.  

Nesta segunda oferta, as equipes de formadores foram alteradas e não 

houve a construção em coautoria entre os formadores, existiu apenas trocas 

de informações via e-mail ou fórum, algumas com grande defasagem de 

tempo. A construção de cada módulo aconteceu de forma individual.  

Descrição da atividade proposta para a ferramenta Wiki (curso 02) 

Nesta versão do curso “EaD e Educação Musical”, desenvolvida junto 

aos professores do Projeto Guri, as atividades em coautoria com uso do Wiki 

ocorreram em três momentos distintos. Como objeto deste estudo optou-se 

por analisar a atividade proposta no Módulo 01 intitulado “Conhecendo a 

EaD: Mediação Pedagógica e Tecnológica”. 

O Módulo 01 aconteceu entre 26 de agosto e 14 de setembro de 2008 e 

teve como objetivo discutir a Mediação Pedagógica e a Tecnologia, além de 

apresentar ao aluno-professor noções sobre a modalidade de Educação a 

Distância e levantar possibilidades de aplicações em projetos musicais / 

sociais.  

Para o desenvolvimento deste módulo, utilizou-se o texto “Das Epístolas 

Bíblicas a Web 2.0”, desenvolvido no curso 01. O texto trazia um histórico da 

EaD no Brasil e falava do uso das mídias (TV, vídeo, internet etc.) como 

suporte à Educação a Distância. O módulo contava com pequenos textos que 

conceituava colaboração, mediação, interação etc. 

                                            
81 Ver página 95 
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A dinâmica propunha que os alunos-professores avaliassem as 

possibilidades de uso da tecnologia em suas aulas. A seguir a provocação 

inicial do módulo: 

A educação hoje, mais do que nunca, deve preparar para a vida, 
deve integrar a recriação do significado das coisas, a cooperação, 
a discussão, a negociação e a solução de problemas. Para tanto, 
devem-se utilizar metodologias ativas que favoreçam a interação 
entre os alunos, a interação social e a capacidade de comunicar-
se e de colaborar. Deve-se ainda ser incentivada a mudança de 
atitudes, o desenvolvimento do pensamento e a descoberta do 
prazer de aprender, ao mesmo tempo em que se incentive atitudes 
de cooperação.  
 
Neste novo contexto não podemos deixar de pensar no papel e 
função do professor atual que precisa ser ativo criando e 
desenvolvendo processos de aprendizagem que impulsionem o 
desenvolvimento do indivíduo. O professor deixa de ser um 
transmissor do conhecimento adquirido, e assume o papel de 
orientador, sem mais ter de ensinar em situação solitária, mas sim, 
em colaboração. 

 

A atividade de aquecimento consistiu na reflexão a respeito da 

Mediação Pedagógica, para isso foram propostos vídeos que falavam das 

dificuldades diante do novo.  

Na sequência foram indicadas leituras com o intuito de se construir uma 

base teórica mínima para ser utilizada no trabalho colaborativo. Após o 

período de leitura, teve início a atividade prática que consistia no 

desenvolvimento de um trabalho em coautoria com a utilização da ferramenta 

Wiki. Para a realização desta atividade criou-se um espaço Wiki para cada 

grupo e um fórum, para apoio à construção do trabalho. Tivemos ainda chats, 

mas estes não fazem parte do objeto de análise. O cenário proposto foi o 

seguinte:  

De um lado temos uma geração que "clica", que os pesquisadores 
estão chamando de Nativos digitais. Os Nativos digitais são as 
crianças e jovens que já  nasceram na época do computador, 
celular, ipods etc. 
 
Do outro lado nós temos alguns padrões de conduta pré-
estabelecidas como escolas que proíbem o uso de celular, ipods e 
tem bloqueios para o uso de alguns sites na Internet, como a rede 
Orkut. Muitas vezes isso acontece, pois os gestores desconhecem 
as possibilidades de uso das tecnologias (Como aconteceu no 
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caso do vídeo " O Livro")82.Outro fator que muitas vezes impede o 
uso das tecnologias em processos de aprendizagem é a 
dificuldade de assimilar novas práticas de ensino. Quando lemos o 
texto "Das epístolas Bíblicas a Web 2.0" podemos ter um 
panorama da evolução da Ead no mundo e quantas barreiras 
tiveram que ser transpostas. E muitas vezes chegamos a 
conclusão que para toda a mudança exige uma demanda de 
tempo mas que a ousadia é algo muito pertinente quando falamos 
de aplicação de tecnologia na Educação. 
 
Diante deste cenário os grupos devem  elaborar um curso, na área 
musical, de no máximo 20 horas, para adolescentes de 12 a 16 
anos, sendo que 10 horas deverão ser realizadas a distância.” 

Os quatro grupos de trabalho utilizaram o fórum para a discussão e o 

Wiki para a coautoria, porém, como pode ser visto na análise das 

experiências, em muitos momentos, os alunos traziam as propostas prontas e 

não a construíam de forma colaborativa.  

Da mesma forma que no curso 01 do Projeto Guri, os alunos-

professores desta oferta não possuíam a cultura de desenvolver projetos em 

colaboração, porém alguns já estavam mais habituados ao uso das TIC; 

manteve-se, porém, no encontro presencial, a oficina de uso das ferramentas 

do Moodle (fórum, chat, tarefa e Wiki), com destaque mais uma vez para o 

Wiki.  

Apesar da oficina, alguns alunos-professores continuaram a apresentar 

dificuldades na utilização da ferramenta Wiki, e em muitos momentos 

desenvolveram as suas propostas nos fóruns, conforme se pode ver a seguir: 

Re: Espaço de discussão do Grupo Pervi.com 
por EIIC2P_05 - quinta, 4 setembro 2008, 07:52  
 Galera tem muita idéia boa aqui mais nada no Wikis vamos pra lá 
colocar nossas idéias. Acredito que por ser nossa primeira vez 
temos que aproveitar todo tempo disponível pra não cairmos na 
tentação de deixar pra ultima hora. 
 
Re: Espaço de discussão do Grupo Pervi.com 
por EIIC2P_17- terça, 9 setembro 2008, 19:20  
 essoal, afinal nós vamos trabalhar a teoria musical de forma 
generalizada (para todos os instrumentos) ou para um naipe 
específico?Acho que temos que deixar isso claro no Wiki! 
Abraço pra todos. 

                                            
82 Vídeo: Problema com novas tecnologias – o livro. Disponível no Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=qp9-C1EDxzk   
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No conjunto da atividade analisada, que contou com fórum e Wiki, os 

professores-aluno se mostraram motivados a trabalhar a proposta de 

coautoria, mas apresentaram grandes dificuldades na elaboração da escrita 

colaborativa em si e mais ainda no uso da ferramenta Wiki.  

Análise das atividades do curso em relação às categorias estabelecidas 
A análise dos números de participantes inscritos no curso e efetivos na 

atividade foi representada no quadro 11 a seguir. 

QUADRO 11 - PARTICIPAÇÃO POR GRUPOS DE TRABALHO – FÓRUM. EIIC2 

NOME DO GRUPO 
PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE 

CADASTRADOS NA 
ATIVIDADE (1) 

PARTICIPAÇÃO 
EFETIVA (2) PERC: (2) / (1) % 

Ead Libtum 21 11 52% 

Pervi. Com 20 13 65% 

Jacarandá 21 16 76% 

Cotidiano 19 15 79% 

Total de Participantes 81 55 68% 

De acordo com os dados apresentados no quadro 11, a média da 

participação efetiva dos professores é de 68%, o que já de início mostra 02 

dos 04 grupos abaixo desta média. 

A atividade também nesta versão atrelou-se ao uso das ferramentas – 

fórum e Wiki – na qual o fórum serviu como espaço de discussão e o wiki 

como espaço para o desenvolvimento do texto em coautoria.     

O quadro 12 representa o número de interações realizadas pelos grupos 

no fórum e suas características, além de mostrar se os grupos conseguiram 

ou não concluir a atividade.  

QUADRO 12 – PERFIL DAS INTERAÇÕES – FÓRUM. EIIC2 

GRUPO 
INTERAÇÕES POSTAGEM 

FINAL CARÁTER 
GERAL 

RELATIVAS 
AO TEMA PROFESSOR TOTAL 

Ead Libtum 11 36 10 57 SIM 

Pervi. com 12 31 16 59 SIM 

Jacarandá 09 55 14 78 SIM 

Cotidiano 08 08 71 87 SIM 

TOTAL DE 
INTERAÇÕES 

Q*1 40 130 111 281 
--- 

M*2 10,0 32,5 27,8 70,3 
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GRUPO 
INTERAÇÕES POSTAGEM 

FINAL CARÁTER 
GERAL 

RELATIVAS 
AO TEMA PROFESSOR TOTAL 

%*3 14,2% 46,3% 39,5% 100% 

NOTA: (*1) Q...Quantidade; (*2) M... Média; (*3) %... Percentual 
Neste caso também se realizou o cruzamento entre o número de 

participantes efetivos na atividade e a quantidade de interações realizadas 

pelo grupo, consequentemente, a efetiva realização do produto proposto. 

Chegou-se, então, à necessidade de se buscar subsídios que 

caracterizassem mais detalhadamente a superficialidade ou profundidade das 

interações realizadas pelos participantes inscritos na atividade. 

Partiu-se, mais uma vez, para a análise do conteúdo das postagens dos 

fóruns, com a finalidade de se identificar a incidência das macrocategorias, 

Tecnologia, Grupo e Indivíduo e das categorias previamente estabelecidas, 

além de observar se houve o surgimento de novas categorias. O resultado da 

análise pode ser visto nos quadros  13a, 13b e 13c. E na sequência de cada 

um são apresentados, alguns posts que fundamentaram a base quantitativa. 

QUADRO 13a – SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONTEÚDO – FÓRUM. EIIC2 - GRUPO  

MACROCATEGORIA CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

GRUPO 

Estratégia  

QT % OCORRÊNCIA 

2 50% Criou estratégia de trabalho colaborativo 

2 50% Criou parcialmente estratégia de trabalho 
colaborativo 

0 0% Criou apenas estratégia para trocas de 
informações 

0 0% Ocorrência inconclusiva 

Relação  

QT % OCORRÊNCIA 

01 25% Interação entre os membros com trocas 
constantes e decisões conjuntas 

03 75% Existência de um líder que determinou as linhas do 
trabalho  

0 0% Ocorrência inconclusiva 

Resolução de 
Problemas  

QT % OCORRÊNCIA 

2 50% Procurou solução para os problemas 

2 50% Pediu ajuda aos professores 

0 0% Desistiu de trabalhar no projeto 

0 0% Ocorrência inconclusiva 

Comunicação  

QT % OCORRÊNCIA 

2 50% Identificação de um líder a quem competiu a 
orientação geral 

0 0% Busca de comunicação mediada pelo professor 

2 50% Identificação de um líder porém buscou a 
comunicação mediada pelo professor*3 

0 0% Ocorrência inconclusiva 

Tema Tratado  

QT % OCORRÊNCIA 

1 25% Ocorreu a busca de soluções, apesar da falta de 
domínio sobre o tema 

2 50% Nível de iniciativa insatisfatório, apesar da falta de 
domínio sobre o tema 

1 25% Ocorrência inconclusiva 
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MACROCATEGORIA CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

Competências 
Complementares  

QT % OCORRÊNCIA 

4 100
% Não identificada 

NOTAS:(*1) Para a definição das categorias remeter à quadro 06. (*2) Neste caso foram analisados 
04 grupos. A quantificação das ocorrências foi realizada com base no posicionamento do grupo diante 
da categoria analisada. (*3) Foi constatada a incidência de ocorrências particulares (como a 
desistência de grupos, por exemplo), daí a inexistência do elemento  “Ocorrência inconclusiva” 

Na Etapa II Caso 02 , mesmo com a participação reduzida de indivíduos 

em dois dos quatro grupos, pode-se constatar no que diz respeito à 

“Estratégia”, que houve um equilíbrio entre os grupos que criaram estratégias 

para o desenvolvimento do trabalho de coautoria e aqueles que o fizeram de 

forma parcial, foi registrado 50% para cada um. Para ilustrar esta categoria 

selecionou uma sequência de postagem de um dos grupos que  apresenta o 

processo da escolha conjunta do tema: 

por EIIC2EL_02- sábado, 30 agosto 2008, 18:24  
Olá pessoal, estou curtindo muito este curso. Esta primeira tarefa 
nos fará esquentar os miolos, por isso precisamos pensar no que 
iremos fazer... Porém uma das coisas que veio em minha cabeça 
sobre o projeto é escolher algo que pudéssemos desenvolver 
sobre percussão corporal. O que vcs acham da idéia???     
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 
 
Re: Espaço de discussão  
por EIIC2EL_08- domingo, 31 agosto 2008, 22:34  
Gostei !!!!!!!!!! Acredito que a percussão corporal atrai muito a 
atenção dos alunos, e essa geração hiperativa precisa de muito 
movimento, porque o estímulo visual existente é muito grande, 
depois podemos direcionar essa atenção para o sensível ou 
agregar. O que você acha? Vamos traçar algumas idéias para não 
nos perdemos 
Beijos!! 
 
Re: Espaço de discussão  
por EIIC2EL_09- domingo, 31 agosto 2008, 23:45  
Olá! Acho a proposta da percussão corporal muito boa, uma vez 
que nem todos os nossos alunos (no caso alunos do guri) 
possuem instrumentos musicais em suas casas. Gostaria de 
deixar aqui algumas sugestões e alguns pontos a discutir...vamos 
determinar bem os pontos a serem trabalhados assim não 
perdemos o foco e quem chegar depois consegue também 
contribuir... 

Mesmo os grupos que desenvolveram estratégias para a realização dos 

trabalhos em coautoria, foi marcante a presença de líderes no 

estabelecimento das linhas gerais do processo (75%) em apenas 25% foram 
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utilizadas as trocas entre as diferentes competências e habilidades para se 

chegar à elaboração do conteúdo. 

Re: Espaço de discussão  
por EIIC2J_14- quinta, 4 setembro 2008, 21:20  
Gente, agora que o tema está definido, vamos ao trabalho no Wiki. 
Fiz a introdução, precisamos dar sequência, postem!  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder  
 
Re: Espaço de discussão  
por EIIC2EL_02-  segunda, 1 setembro 2008, 22:55  
Seria interessante que todos assistissem a entrevista, para que 
pudéssemos ter uma base sólida dos objetivos a alcançar. É este 
aí: http://br.youtube.com/watch?v=-O91y3R01gk&feature=related 
 
Re: Espaço de discussão 
por EIIC2P_10 - quinta, 11 setembro 2008, 07:46  
OI Pessoal eu arrumei o trabalho proposto pela Mônica na ordem 
de apresentação. Se alguém for acrescentar mais alguma coisa 
coloque na ordem certa e respeita a coerência. Obrigada. 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

Na questão Comunicação, a presença do líder está em 100% das 

relações, quer sendo ele a liderar o processo, quer sendo ele a solicitar ao 

professor informações para posteriormente conduzir a interação entre os 

membros do grupo, ou ainda indicando a ausência de participantes no 

processo. 

Re: Espaço de discussão  
por EIIC2P_01- quinta, 4 setembro 2008, 07:52  
Galera tem muita ideia boa aqui mais nada no Wikis vamos pra la 
colocar nossas ideias. Acredito que por ser nossa primeira vez 
temos que aproveitar todo tempo disponível pra não cairmos na 
tentação de deixar pra ultima hora. 
Abraço pra todos  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 
 
Re: Espaço de discussão  
por EIIC2EL_15 - terça, 2 setembro 2008, 13:19  
Olá pessoal para mim a idéia da Expressão Coporal é 
maravilhosa!!! Mas acho que se algum outro componente tiver 
outra proposta tem que colocar aqui. As vezes por aceitarmos a 
primeira idéia e não argumentarmos, alguns se intimidam e 
acabam nem expondo suas opiniões!!!! 
BJS!!!!!!!!!!!! 

 Por fim, em “Tema Tratado” verificou-se que 25% foi buscar 

informações para aprofundar o seu domínio sobre o tema enquanto 50% 

resolveu manter a sua proposta naquilo considerado como “zona de conforto”, 

como pode ser visto nas postagens a seguir:  
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Re: Espaço de discussão 
por EIIC2J_05 - quarta, 3 setembro 2008, 12:40  
Suas idéias estão muito bem  organizadas. comecei a escrever no 
Wiki e acredito que os tópicos são suficientes para a realização do 
projeto. Vamos, sempre que possível, escrever e complementar o 
primeiro e os demais tópicos. Acredito que muito já se definiu, 
não? 
Re: Espaço de discussão  
 
por EIIC2J_09 - sábado, 6 setembro 2008, 19:29  
Gente...com relação a metodologia eu estava pesquisando 
algumas coisas sobre Wallon, Jean Piaget, Vigotsky e 
Montessori...Acredito que através de idéias de se utilizar vídeos 
para EaD seria muito legal a metodologia Montessori, porque se 
utiliza a prática (vivência) e depois se teoriza o que foi 
experimentado, no caso da EaD seria uma explicação do exercício 
proposto e realizado. 
O que vocês acham? 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder  

Dando continuidade à análise de conteúdo para o Caso 02, passou-se à 
macrocategoria Tecnologia. Vale ressaltar que as macrocategorias e 
categorias foram se consolidando e aperfeiçoando de caso para caso 
estudado. O quadro 13 mostra a síntese da análise para Tecnologia. 

QUADRO 13b – SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONTEÚDO – FÓRUM 
EIIC2. MACROCATEGORIA: TECNOLOGIA 

MACROCATEGORIA CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

TECNOLOGIA 

Usabilidade  

QT % OCORRÊNCIA 

08 4,8% Preferência pelo Fórum 

08 4,8% O uso dos e-mails era mais interessante 

10 6,0% Não tinham conhecimento “profundo” do Wiki 

29 17,5% Já havia utilizado a ferramenta em outras atividades*4 

Apropriação  

QT % OCORRÊNCIA 

32 19,3% Muita dificuldade no uso da ferramenta 

15 9,0% Não encontrou dificuldade. Usam TIC(s) diariamente 

25 15,1% Tinham dificuldade, mas buscaram ajuda 

Resolução de 
problemas  

QT % OCORRÊNCIA 

10 6,0% Desmotivação diante dos problemas encontrados 

15 9,0% Aceitação das dificuldades e busca de alternativas 

Competências 
Complementares 

QT % OCORRÊNCIA 

09 5,4% Busca de alternativas para os problemas técnicos 
(pesquisas a especialistas e na Internet) 

05 3,0% 
Desenvolvimento de um passo a passo sobre 
tecnologia como orientação aos demais*5   

RESUMO 166 100%  

NOTAS: (*1) Para a definição das categorias remeter ao quadro 04. (*2) Este caso teve como 
base 170 postagens realizadas pelos participantes somadas as de caráter geral e relativas o tema 
(vide quadro 12). Cada postagem pode conter ocorrências relacionadas a uma ou mais categorias. 
Para o macrocategoria tecnologia o caso totaliza 166 ocorrências. (*3) O percentual foi definido com 
base na quantidade de ocorrências da Macrocategoria. (*4) Esta ação é nova e ocorreu em função de 
alunos terem feito as primeiras oficinas em EaD no Guri (*5) Esta ação é nova e ocorreu devido à 
facilidade de membros do grupo com a tecnologia e as ferramentas 
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FIGURA 14– SÍNTESE POR CATEGORIA – MACROCATEGORIA: TECNOLOGIA EIIC2 

MACROCATEGORIA: TECNOLOGIA CATEGORIA QT 

33%

43%

15%

9%

Usabilidade (U)

Apropriação (A)

Resolução de problemas (RP)

Competências 
Complementares (CC)

 

Usabilidade 55 

Apropriação  72 

Resolução de 
Problemas 25 

Competências 
Complementares  14 

  

 

O quadro 13b representado graficamente na figura 14 - Macrocategoria  

Tecnologia registrou, como no caso anterior, que as categorias mais 

presentes na análise foram “Usabilidade” com 33% e “Apropriação” com 43%.  

Na Categoria “Usabilidade”, vale ressaltar que 17,5% das interações 

indicavam que os participantes já utilizavam a ferramenta. Isso ocorreu 

porque muitos dos alunos haviam feito outros cursos, oferecidos pela mesma 

instituição, em suas áreas específicas de conhecimento (aprimoramento de 

técnicas musicais). Por outro lado, tem-se em “Apropriação”, 19,3% dos 

registros revelando a existência de muita dificuldade no uso da Ferramenta. A 

seguir foram destacados alguns fragmentos das postagens que mostram a 

relação citada: 

Re: Espaço de discussão  
por EIIC2J_18- quarta, 10 setembro 2008, 20:39  
Olá galera,estou tentando postar minhas idéias no Wiki mas estou 
tendo dificuldade na hora de gravar só dá erro na pagina e não 
altera nada por favor me ajudem ,estou tentado colaborar com o 
grupo mas preciso de um apoio. 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder  
 
Re: Espaço de discussão do Grupo Jacarandá 
por EIIC2J_09- domingo, 14 setembro 2008, 22:49  
impressão minha.. ou o Wiki está mais incompleto do que 
estava??????alguém alterou pra uma versão anterior..... qual 
vale??? a ultima???  
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder  
Re: Espaço de discussão  
 
por EIIC2J_10 - quinta, 11 setembro 2008, 12:23  
 oi pessoal não consigo entrar no meu grupo...  
Editar | Apagar | Responder  
 
Re: Espaço de discussão do Grupo Jacarandá 
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por EIIC2J_12- sábado, 6 setembro 2008, 08:42  
Pessoal depois de “cair de para-queda aqui no fórum” e “pegar o 
bonde andando” fiz o que achei mais coerente e justo com o 
grupo, afinal ainda não estava participando ativamente: Li tudo o 
que escreveram, refleti, fui anotando algumas informações que 
achei fundamentais e aqui vai minha colaboração...postei tudo no 
Wiki...ah se alguém tiver dificuldade com o  Wiki escreve ta!  

Nesse caso ocorreu, na Categoria “Competências Complementares”, o 

surgimento do registro de 3% de interações onde os participantes realizaram 

o desenvolvimento de um passo a passo sobre uso da tecnologia, lê-se aqui 

sobre navegação na ferramenta, como orientação aos demais. 

Passou-se então para análise do conteúdo das postagens buscando 

identificar elementos que marcassem a presença da macrocategoria Individuo 

e das suas categorias agregadas definidas nos casos anteriores. O quadro 

13c e a figura 15 trazem a síntese desta análise. 

QUADRO 13c – SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONTEÚDO – FÓRUM  
EIIC2. MACROCATEGORIA: INDIVÍDUO 

MACROCATEGORIA CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

INDIVÍDUO  

Tema Tratado  

QT % OCORRÊNCIA 

18 10% Domínio sobre o tema 

10 5% Domínio parcial sobre o tema 

12 7% Dificuldade para tratar o tema 

10 5% Não entendeu o tema, mas pediu 
orientação ao grupo. 

0 0% Não entendeu o tema, e não pediu 
orientação ao grupo. 

Competências 
Complementares 

QT % OCORRÊNCIA 

15 8% Capacidade de articulação 

10 5% Capacidade de contornar conflitos 

Liderança 

QT % OCORRÊNCIA 

10 5% Apresentou liderança  

3 2% Incentivada (pelos professores) a assumir 
posição de liderança 

0 0% Aguardou a liderança distribuir as tarefas 

0 0% Aguardou a lideranças dar seu parecer 

Relevância das 
Intervenções  

QT % OCORRÊNCIA 

30 16% Apresentou intervenções com relevância 
boa / ótima 

25 14% Apresentou intervenções com relevância 
regular / boa 

40 22% Apresentou intervenções de pouco 
significado 

RESUMO 183 100%  

NOTAS: (*1) Para a definição das categorias remeter-se ao quadro 07. (*2) Este caso teve 
como base 170 postagens realizadas pelos participantes somadas as de caráter geral e 
relativas o tema (vide quadro 09). Cada postagem pode conter ocorrências relacionadas a 
uma ou mais categorias. Para a macrocategoria  indivíduo o caso totaliza 154 ocorrências. 
(*3) O percentual foi definido com base na quantidade de ocorrências da macrocategoria.  
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FIGURA 15– SÍNTESE POR CATEGORIA – MACROCATEGORIA : TECNOLOGIA EIIC2 

MACROCATEGORIA: INDIVÍDUO CATEGORIA QT 
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Tema Tratado  50 

Competências 
Complementares  25 

Liderança  13 

Relevância das 
Intervenções  95 

  

 

Na análise da macrocategoria Indivíduo, a “Relevância das Interações” 

atingiu 52% das postagens analisadas, seguida por 27% referentes ao Tema 

Tratado. Ao se observar de forma mais aprofundada cada uma das duas 

categorias, tem-se em Tema Tratado 14% com domínio sobre o tema, 13% 

com domínio parcial e 8% que não entenderam o tema, mas pediram 

orientação ao grupo, seguido ainda de 7% que registraram ter dificuldade 

para tratar do tema e 6% que não entenderam o tema e não solicitaram 

orientação. 

Re: Espaço de discussão  
por EIIC2EL_19- quarta, 3 setembro 2008, 11:59  
Gente, a...deu início e eu dei continuidade ao  nosso Wiki. Dêem 
uma olhada e busquem contribuir conosco. Vale ressaltar que 
críticas são muito bem aceitas, ok! Vejam se as relações entre os 
temas ficaram coerentes. Grande abraço! 
 
Re: Espaço de discussão  
por EIIC2EL_20- terça, 9 setembro 2008, 22:49  
Olá pessoal! 
Gostei muito do que vi no Wiki do nosso grupo e espero que a 
minha colaboração tenha sido válida para a estruturação do 
projeto. Realmente havia pensado e até esboçado um esqueleto 
bastante semelhante ao apresentado no Wiki. 
Acredito que poderíamos pensar um pouco mais no lado histórico 
e cultural, uma vez que estamos tratando de música brasileira. 
Amanhã mando um esboço da pesquisa via fórum ok? 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

Este fato indica que a presença do individual no processo de 

desenvolvimento de trabalho de coautoria ainda é muito presente, pois se de 

um lado não há busca de ajuda por outro também não há o registro evidente 

do oferecimento da dessa. Houve apenas uma exceção registrada na qual um 
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aluno desenvolveu um passo a passo sobre o uso do Wiki  para auxiliar o seu 

grupo.  

 No que diz respeito à “Relevância das Interações”, registrou-se: 17% de 

intervenções com relevância entre boa e ótima e 8% de regular para boa, e 

apenas 6% de intervenções de pouco significado. 

Na categoria “Liderança”, chegou-se a índices semelhantes aos do caso 

anterior83 no qual 13% apresentaram liderança e no outro extremo 21% 

aguardaram a liderança distribuir tarefa e 7% pediam o parecer sobre a 

intervenção proposta. A seguir algumas postagens que ilustram a situação 

apresentada:  

Re: Espaço de discussão  
por EIIC2J_04- segunda, 8 setembro 2008, 10:52  
Olá pessoas do Grupo!  
Andei tendo probleminhas em entrar no moodle por isso tive 
afastada esse tempo todo, peço desculpas por não estar 
conseguindo contribuir da melhor forma possível...mas espero que 
vocês digam o que é para fazer ok? Ai vou a luta... 
 
Re: Espaço de discussão  
por EIIC2J_12- quarta, 10 setembro 2008, 16:28  
Pessoal, estou achando bem difícil escrever nossa proposta, 
quando acho que tá coerente, releio e acho que tá confuso, 
principalmente a parte que escrevi, vou tentar "esvaziar" a cabeça 
de tantos compromissos pessoais e profissionais e tentar 
colaborar mais com o grupo, por favor leiam e vejam se aprovam... 
 
Re: Espaço de discussão  
por EIIC2EL_08 - quinta, 4 setembro 2008, 16:28  
Pessoal, entrei no Wiki e tenho uma dúvida , o que está escrito já 
é o início do projeto ou só um exemplo para que comecemos a 
construir??? Por favor vocês que estão comandando me 
orientem... 
Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

Assim como na versão anterior, foi possível perceber que as categorias 

previamente estabelecidas como necessárias ao processo colaborativo para 

o desenvolvimento de trabalhos em coautoria eram recorrentes também neste 

caso.  

Como continuidade a análise de conteúdo do caso 02 passou-se a 

análise do trabalho desenvolvido na ferramenta Wiki. Deteve-se na 

                                            
83 Isso foi apresentado de forma mais detalhada nas conclusões de casos cruzados no item 5.1) 
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quantificação e qualificação do Histórico da ferramenta analisando de forma 

comparativamente as diversas versões realizadas pelos alunos. Esse 

processo buscou identificar como ocorreram as participações dos membros 

do grupo, qual a natureza de suas intervenções e como se estabeleceram as 

relações de liderança e de construção coletiva.  

Para a organização desta análise, definiu-se como critérios: 

- Alunos atuantes – aqueles que tiveram uma ou mais interações no 
Wiki; 

- Inserção de Conteúdo – a disponibilização de textos que tivessem 
mais do que 15 linhas ou no mínimo 1000 caracteres; 

- Conteúdo restrito – a inserção ou subtração de pequenos trechos do 
texto; 

- Edição de Conteúdo – ação que se restringia a correções 
ortográficas, troca de palavras por sinônimo, alterações na 
constituição dos parágrafos sem acréscimo de novos elementos etc.; 

- Formatação – ação onde o aluno trabalhava na editoração do texto; 

- Leitura – quanto era registrada a entrada do aluno no espaço, porém 
sem a realização de qualquer tipo de ação em relação ao texto 
produzido.   

A síntese destes elementos podem ser conferida nos quadros 14 a e 14 

b; a primeira apresenta os dados de forma quantitativa e a segunda por sua 

composição percentual.  

QUADRO 14a – ALUNOS ATUANTES E INTERAÇÕES – WIKI. EIIC2 

GRUPO 
INTERAÇÃO 

ALUNOS 
ATUANTES*1

INSERÇÃO 
DE 

CONTEÚDO 
CONTEÚDO
RESTRITO 

EDIÇÃO DO 
CONTEÚDO FORMATAÇÃO LEITURA TOTAL 

GRUPO (T) Q T/Q 

Pervi. com 4 9 6 3 3 25 7 3,6 

Ead Libtum 3 11 8 2 5 29 9 3,2 

Jacarandá 4 15 3 1 8 31 6 5,2 

Cotidiano 6 19 6 2 6 39 8 4,9 

INTERAÇÕE
S 

Q*2 17 54 23 8 22 124 30 
4,2*5

M*3 4,25 13,5 5,75 2 5,5 31 7,5 

%*4 14% 44% 19% 6% 18% 100% --- 

NOTAS: (*1) Considerados todos os que tiveram pelo menos uma interação dentro da 
tipologia considerada. (*2) Q... Quantidade (Total); (*3) M... Média; (*4) %... Percentual; (*5) 
Média T/Q 
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QUADRO 14b – COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DAS INTERAÇÕES - WIKI. EIIC2 

GRUPO 
INTERAÇÃO 

INSERÇÃO DE 
CONTEÚDO 

CONTEÚDO 
RESTRITO 

EDIÇÃO DO 
CONTEÚDO FORMATAÇÃO LEITURA TOTAL 

GRUPO (T) 

Pervi. com 16% 36% 24% 12% 12%  

Ead Libtum 10% 38% 28% 7% 17% 

100% 
Jacarandá 13% 48% 10% 3% 26% 

Cotidiano 15% 49% 15% 5% 15% 

INTERAÇÕES - 
%m*1 14% 44% 19% 6% 18% 

NOTAS: (*1) %m... Percentual médio 

Verifica-se aqui que, ao se olhar de forma atenta para a construção do 

texto no Wiki, percebe-se que 44% fazem pequenas intervenções no que já 

estava postado. Outros 19% trabalhavam apenas com a edição seguidos por 

18% que simplesmente liam o conteúdo. Nesse processo em estudo, as 

inserções de conteúdo somaram apenas 14% de todo do material enviado. A 

seguir são apresentados alguns exemplos de interações: 

Diferenças entre a versão 5 e 4 de WIKI TRANSVERSAL A 
-Mas, quando pensamos a respeito do conhecimento, podemos 
considerar, conforme apontado por Morin (ano?), que este 
comporta o risco do erro e da ilusão, o que deve ser levado em 
conta quando se pensa em na educação do futuro. 
 
+Mas, quando pensamos a respeito do conhecimento, podemos 
considerar, conforme apontado por Morin (2000), que este 
comporta o risco do erro e da ilusão, o que deve ser levado em 
conta quando se pensa em na educação do futuro. 
 
Diferenças entre a versão 9 e 8 de WIKI TRANSVERSAL D 
-Uma das formas de se combater o erro e a ilusão é a 
racionalidade já que esta se mostra como a melhor proteção 
contra o erro e a ilusão . Precisamos dela para que possamos 
distinguir vigília e sonho, imaginação e realidade, o que é subjetivo 
do que é objetivo. Ela é construtiva, elabora teorias coerentes e as 
compatibilidades entre as idéias que formam esta teoria e seus 
dados empíricos. 
 
- Uma das formas de se combater o erro e a ilusão é a 
racionalidade já que esta se mostra como a melhor proteção 
contra o erro e a ilusão. Precisamos dela para que possamos 
distinguir vigília e sonho, imaginação e realidade, o que é subjetivo 
do que é objetivo. Ela é construtiva, elabora teorias coerentes e as 
compatibilidades entre as idéias que formam esta teoria e seus 
dados empíricos. A racionalidade é aberta por que dialoga com o 
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real que lhe apresenta algum tipo de resistência, debatendo 
através de argumento todas as idéias.84 

Na análise da atividade enquanto exigência do curso, percebeu-se que 

os grupos produziram seus projetos de forma coerente, mas isso só foi 

possível devido à existência de um líder, natural, que se formou na equipe e 

que teve papel importante na condução do trabalho. Era esse “líder” que nos 

fóruns dava as principais sugestões e chamava os demais à participação. 

Ao retomarem-se as ações necessárias para o estabelecimento dos 

processos colaborativos em trabalhos de coautoria desenvolvidos em 

ambientes virtuais de aprendizagem (vide p.47) pode se afirmar, com base no 

caso 02, que a existência de objetivos comuns entre os pares faz com que o 

grupo tenha uma sintonia maior na realização dos trabalhos; que o 

comprometimento de cada indivíduo com o seu grupo pode possibilitar a 

elaboração de trabalhos com maior quantidade de informações  e 

posteriormente uma seleção que esteja diretamente ligada à qualidade do 

produto final e que a presença de uma liderança como orientador do processo 

de colaboração no desenvolvimento de  trabalhos em coautoria auxilia e 

organiza as ações do conjunto.    

A tecnologia e o seu domínio foi outra ação que esteve presente no caso 

02 da Etapa II se configurando, mesmo que apenas em alguns momentos,   

como um entrave à maior participação dos Indivíduos. O domínio do tema 

tratado foi também uma ação identificada no caso em estudo, uma vez que 

houve a preocupação de alguns alunos apontando para a necessidade de 

adequação de conteúdos. Passou-se, então, para a condução do último caso. 

4.2.2 – UAB UFSCar85 – Licenciatura em Pedagogia (modalidade Ead) 

O curso de Pedagogia visa formar um profissional que contribua com a 

democratização e o acesso aos conhecimentos buscando promover a 

melhoria nas condições de vida das pessoas. Para que isso seja possível, 

esse profissional vai precisar investigar, refletir, gerar conhecimento e ensinar 

tanto no âmbito escolar como em espaços não-escolares.  

                                            
84 O que se encontra em negrito no corpo do texto representa o que foi acrescentado ou 
suprimido pelo aluno.  
85 O Contexto histórico da instituição foi apresentado no item Metodologia - Contexto da Construção do 
Caso – os cursos. 



 127

No caso do curso de Pedagogia UFSCar (modalidade Ead), o objetivo é 

o de formar o pedagogo para atuar na docência das séries iniciais do ensino 

fundamental e educação infantil. A sua atuação deve estar centrada nos 

processos de ensino e de aprendizagem relacionados à educação escolar, o 

que não impede que esse profissional esteja apto a atuar também em outros 

contextos educativos, particularmente ao considerar-se que a prática 

pedagógica é o componente curricular central que permeia todo o processo 

formativo.86 

O curso é oferecido na modalidade semipresencial (as avaliações são 

realizadas nos polos), com um total de 3.200h que são organizadas em oito 

semestres. As disciplinas do curso, aproximadamente 30, são divididas em 

cinco eixos temáticos: Cultura; Elementos presentes no Processo Ensino-

Aprendizagem; A escola e os processos pedagógicos; Os conteúdos das 

áreas de ensino na educação da criança: Educação Infantil e Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental e Experiências, pesquisa e práticas pedagógicas. 

A disciplina “A cultura no espaço da diversidade, sustentabilidade e 

inclusão” faz parte da Base 1 – Cultura, de acordo com Currículo estabelecido 

para o curso. A seguir um pouco sobre o conteúdo desta disciplina e como foi 

realizada a atividade Intitulada “Wiki Transversal”.   

4.2.2.1 A disciplina “A cultura no espaço da diversidade, sustentabilidade 
e inclusão – CEDSI-Pe” (Oferta 2.2008) 

A disciplina “A cultura no espaço da diversidade, sustentabilidade e 

inclusão” foi coordenada pela professora Dra. Denise de Freitas. O estudo em 

questão aconteceu no 2º semestre de 2008, tendo início no dia 07 de 

setembro e término em 19 de outubro de 2008. 

O objetivo da disciplina é “Compreender os conceitos de cultura nas 

suas relações com a diversidade, inclusão e sustentabilidade e o 

reconhecimento da sustentabilidade cultural e ambiental enquanto elemento 

fundamental na construção de um desenvolvimento eticamente justificável.” 

                                            
86 Mais informações sobre a Licenciatura em Pedagogia da UAB UFSCar pode ser encontrada em 
http://zope.ufscar.br:8080/pedagogia. Acesso: mai. 2009. 
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Para que seja possível oferecer uma formação docente pautada em 

princípios de uma educação comprometida, foi desenvolvida uma série de 

atividades que abordava a compreensão e a construção dos conceitos de 

cultura, diversidade, inclusão e sustentabilidade.  

FIGURA 16 – LAYOUT DA UNIDADE 01 DA DISCIPLINA CEDSI 2.2008 

 

A disciplina foi ministrada para os polos de Apiaí, Bálsamo, Itapecerica 

da Serra, Jandira e Tarumã, sendo que cada turma contava com cerca de 50 

alunos divididos em grupos de 25 e acompanhados pelos professores tutores.    

O conteúdo foi organizado em cinco unidades: a cultura no espaço da 

diversidade; relações de inclusão e exclusão; diversidade cultural e direitos 

humanos, sustentabilidade e educação sustentável; a escola e a 

sustentabilidade. O aluno recebeu uma apostila impressa que também foi 

disponibilizada no formato digital no espaço da disciplina. 

Em cada uma das unidades, os alunos realizaram tarefas, normalmente 

a elaboração de um texto, participaram de fóruns de debate e paralelamente 

a isso desenvolveram um trabalho chamado de “Wiki Transversal” (que 

resultou em nosso objeto de análise). O trabalho consistiu na elaboração de 

um texto coletivo tendo como base a leitura e a discussão dos capítulos do 

livro Os sete saberes necessários à educação do futuro, de Edgar Morin 

(mais detalhes sobre a atividade são apresentados no item a seguir) 
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Como avaliação final da disciplina, que ocorreu de forma presencial, os 

alunos produziram crônicas tendo por ponto de partida o filme Ilha das 

Flores87.  

Descrição da atividade proposta na ferramenta Wiki 

A proposta desta atividade consistiu na elaboração de um texto-síntese 

sobre a leitura e a discussão dos capítulos do livro Os sete saberes 

necessários à educação do futuro, de Edgar Morin.  

Para a realização da atividade, foram preestabelecidos grupos que 

contavam com integrantes pertencentes aos 5 polos, visando, principalmente, 

à interação entre alunos e a troca de informações de realidades distintas 

(cada polo possui características próprias em relação a questões sociais, 

econômicas e culturais), com isso cada grupo do Wiki possuía entre 4 a 5 

alunos de cada uma das localidades, conforme é possível ser visto na figura a 

seguir: 

FIGURA 17 – WIKI TRANSVERSAL – ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE COLETIVO 

 
A dinâmica para a criação dos grupos, conforme pode ser observado na 

figura acima, foi a divisão dos alunos de cada localidade em subgrupos 

contendo de 4 a 5 pessoas que receberam uma nomenclatura formada por 
                                            
87 Ilha das Flores é um de curta-metragem, do gênero documentário, escrito e dirigido pelo 
cineasta Jorge Furtado em 1989. O Curta teve a produção da Casa de Cinema de Porto Alegre. 
Disponível em: http://www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=647. Acesso em: ago. 2009. 
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letras e números, ex: o polo de Apiaí foi subdividido em grupo A1; 

B1;C1;D1;E1;F1; G1; H1, I1 e J1. Na sequência formaram-se as salas: na 

sala 1, reuniu-se o conjunto de alunos de nomenclatura de A1 a J1; na sala 2, 

os alunos de A2 a J2 e assim sucessivamente, conforme pode ser observado 

na figura a seguir: 

FIGURA 18 – WIKI TRANSVERSAL – ORGANIZAÇÃO DAS SALAS 

 

Para a execução da atividade, os alunos receberam as seguintes 

instruções: 

1. Que deveriam participar do Wiki Transversal, de maneira constante; 

2. Que precisariam primeiramente realizar a leitura dos capítulos do 

livro Os sete saberes necessários à educação do futuro, de Edgar 

Morin.  

3. Que as discussões seriam realizadas em grupos preestabelecidos 

entre turmas pertencentes a todas as salas da disciplina, visando, 

principalmente, à interação entre alunos de localidades distintas; 

4. Que o Wiki é uma ferramenta utilizada para a elaboração de textos 

de forma colaborativa, ou seja, é um sistema que permite a criação e 

edição conjunta de conteúdos. Essa ferramenta permite que várias 

pessoas, geograficamente distantes, trabalhem em um mesmo texto 

de forma assíncrona. 

5. Que o Wiki estaria disponível no Ambiente Geral da Disciplina, e não 

nas salas de aula, uma vez que era uma atividade entre todos os 

alunos; 

6. Que a atividade estaria disponível por 6 semanas, tempo de duração 

da disciplina; 
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7. Que, para ajudá-los na realização da leitura e da organização do 

texto, havia sido aberto paralelamente um “Fórum Transversal”. Esse 

fórum tinha por objetivo servir de espaço de discussão das ideias e 

também para o planejamento do texto final;  

8. Que a cada nova colaboração os alunos deveriam ler o que já havia 

sido escrito, que poderiam acrescentar uma nova ideia abaixo da 

apresentada pelo colega, que também poderiam incluir citações e 

complementarem ideias já apresentadas fazendo intervenções em 

meio ao texto dos colegas e que também era permitido suprimir do 

texto informações equivocadas apagando trechos já postados; 

Como esta era a primeira vez que a atividade estava sendo realizada na 

disciplina, optou-se por subsidiar o aluno com informações que pudessem 

ajudá-lo no desenvolvimento da atividade. Diante desse fato, todos os tutores 

foram orientados a encaminhar para os e-mails dos alunos o texto a seguir: 

WIKI TRANSVERSAL 
 
Olá alunas e alunos, 
Durante as próximas 6 semanas, vocês deverão participar, de 
maneira constante, da ferramenta Wiki Transversal, para a 
elaboração de um texto de síntese sobre a leitura e a discussão 
dos capítulos do livro “Os sete saberes necessários à educação do 
futuro” de Edgar Morin. 
 
Esta discussão será realizada em grupos pré-estabelecidos entre 
turmas pertencentes a todas as salas da disciplina, visando, 
principalmente, a interação entre alunos de salas distintas. 
 
Para ajudá-los na realização da leitura e da organização do texto 
estaremos abrindo paralelamente um “FÓRUM TRANSVERSAL”. 
Então quando você for escrever no Wiki do seu grupo você já terá 
realizado previamente um debate sobre o tema do capítulo. 
 
Observação Importante: A nota do Wiki e do fórum será 
computada em conjunto. Portanto, a sua produção deve aparecer 
nas duas atividades. 
 
ATENÇÃO: Leia as orientações detalhadas sobre o trabalho no 
Wiki Transversal no arquivo pdf que está abaixo do link da Wiki. 
Bom Trabalho! 

 
Esse texto também foi disponibilizado na página inicial da disciplina 

como orientações preliminares. 
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Análise das atividades do curso em relação às categorias anteriormente 
definidas 

Como ocorreu nos Casos 01 e 02 desta etapa (Etapa II), para o início da 

análise, coletaram-se alguns dados para a contextualização do caso 

estudado, como o número de participantes inscritos na disciplina e efetivos na 

atividade dividido em cada um dos Wikis que receberam designação de A a J 

conforme pode ser observado no quadro 15 

QUADRO 15 - PARTICIPAÇÃO POR GRUPOS DE TRABALHO - FÓRUM EIIC3 

NOME DO GRUPO 

PARTICIPAÇÃO 

CADASTRADOS NA 
ATIVIDADE 

EFETIVOS NA ATIVIDADE 

QUANTITATIVA PERCENTUAL 

Wiki transversal B 23 08 35% 

Wiki transversal I 22 09 41% 

Wiki transversal G 23 10 43% 

Wiki transversal J 22 10 45% 

Wiki transversal F 24 12 50% 

Wiki transversal H 23 12 52% 

Wiki transversal D 23 13 57% 

Wiki transversal E 22 13 59% 

Wiki transversal C 23 14 61% 

Wiki transversal A 23 16 70% 

Participantes 
Q*1 228 116 

51%*3 
M*2 22,8 11,6 

NOTAS: (*1) Q... Quantidade (Total); (*2) M... Média; (*3) %... Percentual 

De acordo com os dados de participação, percebeu-se que 05 Wikis 

contaram com a participação de menos da metade dos alunos inscritos88, com 

participação que variou de 35% a 46%. Outros 03 Wikis registraram 

participação entre 50% e 60% e apenas os Wiki A e C apresentaram 

participação maior do que 60% (70% e 61% respectivamente). Este fato 

levantou o questionamento de por que não houve uma participação mais 

efetiva na atividade. Questionamento que passou a ser também observado nas 

etapas seguintes da pesquisa. 

                                            
88 Considerou-se aluno participante na atividade aquele que realizou ao menos uma postagem no fórum 
ou uma inserção no wiki.  
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O quadro 16 apresenta a quantidade de interações realizadas pelos 

grupos no fórum e o foco central de cada uma delas: 

QUADRO 16 – PERFIL DAS INTERAÇÕES – FÓRUM EIIC3 

GRUPO 
INTERAÇÕES 

POSTAGEM 
FINAL CARÁTER 

GERAL 
RELATIVAS 
AO TEMA PROFESSOR TOTAL 

Wiki transversal E 10 75 08 93 SIM 

Wiki transversal F 10 83 06 99 SIM 

Wiki transversal G 12 90 06 108 SIM 

Wiki transversal J 12 102 05 119 SIM 

Wiki transversal B 18 101 09 128 SIM 

Wiki transversal A 22 99 11 132 SIM 

Wiki transversal D 10 110 13 133 SIM 

Wiki transversal I 12 147 06 165 SIM 

Wiki transversal C 19 170 18 207 SIM 

Wiki transversal H 11 205 09 225 SIM 

INTERAÇÕES 

Q*1 136 1182 91 1409 

--- M*2 13,6 118,2 9,1 140,9 

%*3 10% 84% 6% 100% 

NOTAS: (*1) Q... Quantidade (Total); (*2) M... Média; (*3) %... Percentual 

A análise de conteúdo do caso 03 contou com 116 participantes e 1409 

interações, sendo 91 referentes a intervenções dos professores tutores, 1182 

relacionadas ao tema da pesquisa e 136 de caráter geral. Como critério 

previamente estabelecido, utilizou-se como referência para a análise de 

conteúdo a soma das interações de caráter geral e as relativas ao tema 

perfazendo um total de 1316.  

Diante do número elevado de postagens, optou-se por realizar a 

delimitação no universo e selecionou-se 03 salas de interação. O critério para 

a seleção das 03 salas procurou ampliar as possibilidades de análise da 

incidência das categorias no universo e para isso escolheu-se as salas com 

mais e menos interações quantitativas e uma terceira que tenha permanecido 

na média do grupo de estudo, na ação fórum que consiste na primeira fase da 

atividade, conforme pode ser visto no Quadro 17. 
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QUADRO 17 – PERFIL DAS INTERAÇÕES – FÓRUM EIIC3 (AMOSTRA ANALISADA) 

GRUPO 
INTERAÇÕES POSTAGEM 

FINAL CARÁTER 
GERAL 

RELATIVAS 
AO TEMA PROFESSOR TOTAL 

Wiki transversal E 10 75 08 93 SIM 

Wiki transversal D 10 110 13 133 SIM 

Wiki transversal H 11 205 09 225 SIM 

INTERAÇÕES 
(10 grupos) 

Q*1 31 390 30 451  

M*1 13,6 118,2 9,1 140,9 
--- 

%*2 10% 84% 6% 100% 

NOTAS: (*1) Q... Considerados apenas os 3 grupos; (*2) M... Média relativa aos 10 grupos; (*3) %... 
Percentual relativa aos 10 grupos - vide Quadro 16. 

Na sequência da análise do conteúdo, partiu-se para o agrupamento das 

postagens realizadas pelos 31 alunos nos fóruns de apoio ao Wiki com 

objetivo de verificar a incidência das categorias também neste caso 

específico. A partir dos quadros 18a, b e c é possível acompanhar o resultado 

da análise de conteúdo das 451 interações selecionadas. 

QUADRO 18a – SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONTEÚDO – FÓRUM.  
EIIC3. MACROCATEGORIA: GRUPO 

MACROCATEGORIA CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

GRUPO 

Estratégia  

QT % OCORRÊNCIA 

2 67% Criou estratégia de trabalho colaborativo 

1 33% Criou parcialmente estratégia de trabalho 
colaborativo 

0 0% Criou apenas estratégia para trocas de 
informações 

0 0% Ocorrência inconclusiva 

Relação  

QT % OCORRÊNCIA 

1 33% Interação entre os membros com trocas 
constantes e decisões conjuntas 

1 33% Existência de um líder que determinou as 
linhas do trabalho  

1 33% Interação parcial entre os membros do 
grupo*3 

0 0% Não foi possível estabelecer uma categoria

Resolução de 
problemas  

QT % OCORRÊNCIA 

01 33% Procurou solução para os problemas 

02 66% Pediu ajuda aos professores 

0 0% Desistiu de trabalhar no projeto 

0 0% Não foi possível estabelecer uma categoria

Comunicação  

QT % OCORRÊNCIA 

1 33% Identificação de um líder a quem competiu 
a orientação geral 

0 0% Busca de comunicação mediada pelo 
professor 

2 66% Liderança compartilhada por mais de um 
membro do grupo*3 

0 0% Não foi possível estabelecer uma categoria
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MACROCATEGORIA CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

GRUPO 
Tema Tratado 

QT % OCORRÊNCIA 

3 100% Ocorreu a busca de soluções, apesar da 
falta de domínio sobre o tema 

0 0% Nível de iniciativa insatisfatório, apesar da 
falta de domínio sobre o tema 

0 0% Não foi possível estabelecer uma categoria

Competências 
Complementares  

QT % OCORRÊNCIA 

3 100% Não identificada 

NOTAS: (*1) Para a definição das categorias remeter ao Quadro 06. (*2) Neste caso foram analisados 
03 grupos. A quantificação das ocorrências foi realizada com base no posicionamento do grupo diante 
da categoria analisada. (*3) Foi constatada a incidência de ocorrências particulares (como a 
desistência de grupos, por exemplo), daí a inexistência do elemento  “Ocorrência inconclusiva” 

No caso 03, constatou-se que em “Estratégia” os grupos analisados 

criaram em maior ou menor intensidade mecanismos para desenvolver o 

trabalho colaborativamente, sendo que 67% produziram estratégias para as 

suas ações e 33% o fizeram parcialmente. Apesar da macrocategoria Grupo 

analisar o conteúdo em seu todo foram selecionados fragmentos que 

auxiliaram na construção das estratégias por parte dos grupos selecionados 

Re: Discussão  
Por EIIC3WTH_05 - sexta, 19 setembro 2008, 13:55 
Olá turma. 
Gostaria de lembrá-los que já estamos trabalhando no Wiki H 
(segundo capítulo do livro de Morin). Passem por lá além de 
postar no fórum. Eu e o Manoel deixamos contribuições 
pertinentes ao segundo capítulo. Cada um que participa é uma 
parte que junto com o todo fará a diferença. Tudo a ver com o que 
estamos estudando a cerca da organização do pensamento e 
Morin. 
Grande abraço a todos.  
 
Re: Discussão  
Por EIIC3WTH_01 - quarta, 24 setembro 2008, 15:04 
Olá colegas da Wiki H !!! 
Tomei a liberdade (em razão do pouco tempo) de iniciar a síntese 
do capítulo III fazendo uma pequena introdução textual, a qual 
necessita de complemento. Li as ponderações de vocês e vejo 
que elas podem nos auxiliar nesta introdução... aliás ela foi quem 
elucidou-a...contamos com todos ok?...Além disso, discriminei os 
tópicos a serem abordados. Penso que isso facilitará a atividade e 
dividirá tarefas. 
 
Re: Discussão  
Por EIIC3FD_17 - quarta, 24 setembro 2008, 16:12 
Oi, Achei muito pertinentes as suas contribuições. Veja o que você 
acha do que eu postei sobre o cap. 3 no texto da Wiki. 
Até mais 
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Na categoria “Relação”, houve o equilíbrio no que se refere a interação 

dos integrantes do grupo. Entre as ocorrências observadas foi registrado para 

trocas constantes e decisões conjuntas, para a existência de um líder que 

determinou a linha do trabalho e para interação parcial 33% em cada uma 

das ocorrências. Foram selecionadas algumas postagens utilizadas para a 

verificação desta categoria, como pode ser visto a seguir: 

Re: Discussão Wiki Transversal E 
Por EIIC3WT_21 - domingo, 14 setembro 2008, 22:13 
Olá Grupo E 
Vou escrever algumas linhas para podermos dar inicio a Wiki. A 
escola são constituídas de diferentes culturas, raças e crenças, 
classes sociais baixas, medias e altas, etc. Essa diversidades 
presentes aumentam as dificuldades do professor em tentar 
padronizar o ensino, mas tambem aumenta o leque de 
possibilidades de se trabalhar dentro da sala de aula, introduzindo 
as diferentes culturas no ensino. 
Alterem e acrescentem como acharem melhor ... 
Até mais 
 
Re: Discussão Wiki Transversal E 
Por EIIC3WT_04 - quarta, 1 outubro 2008, 14:50 
Olá!Dei uma lida na síntese do capítulo 1. Acho que está bom. Se 
sobrar tempo, podemos dar mais uma melhorada. Sei que é difícil 
alterar os texto dos outros, causa um certo constrangimento, mas 
essa é a proposta da Wiki-elaboracão de um texto coletivo, 
portanto,do nosso grupo 

Na categoria “Resolução de problemas”, 33% procuraram no grupo a 

solução para os problemas enquanto 66% recorreram à ajuda do professor 

tutor, do professor responsável pela disciplina ou solicitaram ajuda dos 

técnicos, como demonstram as postagens selecionadas: 

Re: Discussão Wiki Transversal D 
Por EIIC3FD_03 - sábado, 20 setembro 2008, 16:32 
Olá Profª Denise! 
Meu questionamento é o mesmo o do Luiz Brom. 
Já mandei e-mail para as tutroas pedindo informações e não 
obtive nenhuma resposta nesse sentido. 
A plataforma tem dado muitos problemas dificultando a 
participação nas atividades como um todo. 
Como solucionaremos todos esses entraves? 
Saudações cordiais! 
 
Re: Discussão Wiki Transversal D 
Por EIIC3FD_04 - sexta, 26 setembro 2008, 09:53 
Concordo com você. Estamos aprendendo a fazer um texto 
colaborativo. Na minha opinião, pelo que vi até agora, as 
colaborações individuais ficam mais interessantes quando: 
Consistem numa síntese crítica de um conceito apresentado (e 
não numa síntese de todo o texto). Dessa forma abre-se espaço 
para a colaboração dos demais colegas. 
Não sejam dispersivas em termos de referências a outros 
conceitos relacionados e autores. Que não percam o foco do que 
está sendo solicitado. 
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Enfim, apenas uma opinião... 
 
Re: Discussão Wiki Transversal H 
Por EIIC3WTH_10 - domingo, 14 setembro 2008, 12:17 
Talvez vc já saiba, mas para ver as alterações feitas pelos 
colegas, basta clicar sobre dif, para ver qual a diferença entre a 
versão anterior e a atual. Eu aprendi hoje esse negócio. Já sabia 
que havia uma forma de recuperar o documento no caso de 
alguém deletá-lo, mas as diferenças eu aprendi hoje. Andei 
aprendendo coisas no Wikispaces, sem medo de errar. No 
ambiente, dá medo de estragar as coisas. 
Abraço. 

Ao se analisar a categoria “Comunicação”, percebe-se que em 33% 

houve a identificação de um líder a quem coube a orientação geral sobre a 

atividade, enquanto em 66% a liderança foi compartilhada. Por fim, em “Tema 

Tratado” 100% buscaram soluções quando ocorria falta de domínio sobre o 

tema. 

Re: Texto pronto capitulo 1 
Por EIIC3WT_17 - quinta, 9 outubro 2008, 00:49 
Olá como respondeu a você nossa amiga nessa atividade temos a 
cooperação de todos não há nada estabelecido. 
Pessoal boa noite. Eu sei que a nossa amiga do grupo já havia 
postado um texto final para o capitulo 1 da Wiki, mas eu como 
integrante do grupo procurei  melhorar ainda mais o nosso texto. 
Reescrevi o conteúdo da Wiki utilizando todas as idéias que lá 
estavam postadas. No entanto, muitos parágrafos desapareceram 
porque estavam repetitivos. Utilizei na reescrita final apenas a 
idéia central de alguns tópicos, pois estavam muito boas, outros 
somente organizei melhor as idéias dentro dos parágrafos. 
Procurei dar ao nosso texto um formato acadêmico com idéias 
coesas e coerentes, creio que já pode ser a postagem definitiva 
deste capítulo. 
Mas gostaria que todos lessem e caso não concordarem fiquem à 
vontade para colocarem suas opiniões no fórum ou modificarem. 
Um abraço  
 
Re: Discussão Wiki Transversal H 
Por EIIC3WTH_01- sexta, 19 setembro 2008, 14:23 
Olá colegas e Roberta!!! 
Observem a pastagem da Roberta. 
Atrevi-me a elaborar e enumerar, conforme o capítulo proposto, os 
tópicos que temos que sintetizar e fiz algumas considerações a 
respeito do "multidimensional" (A Roberta abordou o "global"). 
Acredito que isto facilitará a elaboração da síntese bem como 
distribuirá tarefas. 
Vamos lá??? 
Aproveitando o que comentou a Roberta: "Nossa Wiki Transversal 
deve ser elaborada por meio de uma leitura global da obra do 
autor e por contribuições distintas e pormenorizadas que 
complementem a síntese" 
Penso que Morin ateve-se a este cuidado para a questão do 
conhecimento... 
Será???? 
Abraços; 
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Na continuidade da análise da EII C03 passou-se à macrocategoria 

Tecnologia. As categorias observadas foram: Usabilidade; Apropriação, 

Resolução de Problemas e Competências Complementares nas quais foram 

analisadas duas ocorrências: busca de alternativas para os problemas 

técnicos e desenvolvimento de orientações aos demais alunos do grupo. O 

Quadro 18b apresenta a síntese desta análise que também está representada 

graficamente na figura 19. 

QUADRO 18b – SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONTEÚDO – FÓRUM 
EIIC3. MACROCATEGORIOA: TECNOLOGIA 

MACROCATEGORIA CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

TECNOLOGIA 

Usabilidade  

QT % OCORRÊNCIA 

10 9% Preferência pelo Fórum 

0 0% O uso dos e-mails era mais 
interessante 

20 19% Não tinham conhecimento “profundo” 
do Wiki 

6 6% Já haviam utilizado a ferramenta em 
outras atividades 

Apropriação  

QT % OCORRÊNCIA 

15 14% Muita dificuldade no uso da ferramenta 

6 6% Não encontrou dificuldade. Usam 
TIC(s) diariamente 

9 8% Tinham dificuldade, mas buscaram 
ajuda 

Resolução de 
problemas  

QT % OCORRÊNCIA 

3 3% Desmotivação diante dos problemas 
encontrados 

10 9% Aceitação das dificuldades e busca de 
alternativas 

21 19% Realiza reclamações diante dos 
problemas técnicos*4 

Competências 
Complementares  

QT % OCORRÊNCIA 

6 6% 
Busca de alternativas para os 
problemas técnicos (pesquisas a 
especialistas e na Internet) 

2 2% 
Desenvolvimento de um passo a passo 
sobre tecnologia como orientação aos 
demais 

RESUMO 108 100%  

NOTAS: (*1) Para a definição das categorias remeter à Quadro 04. (*2) Este caso teve como base 421 
postagens realizadas pelos participantes somadas as de caráter geral e relativas o tema (vide Quadro 
17). Cada postagem pode conter ocorrências relacionadas a uma ou mais categorias. Para a 
macrocategoria  tecnologia o caso totaliza 108 ocorrências. (*3) O percentual foi definido com base na 
quantidade de ocorrências da macrocategoria. (*4) Este elemento é novo. É uma constante  no curso 
de Graduação da UAB UFSCAR o aluno realizar reclamações diante de problemas técnicos o que 
ficou registrado nesta análise. 
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FIGURA 19 – SÍNTESE POR CATEGORIA MACROCATEGORIOA: TECNOLOGIA. EIIC3 

MACROCATEGORIA: TECNOLOGIA CATEGORIA QT 

33%

28%

32%

7%

Usabilidade (U)

Apropriação (A)

Resolução de Problemas (RP)

Competências 
Complementares (CC)

 

Usabilidade  36 

Apropriação  30 

Resolução de 
Problemas  34 

Competências 
Complementares  8 

  

 

Na Macrocategoria Tecnologia da EIIC3 as categorias “Usabilidade” 

“Apropriação” e “Resolução de problemas” aparecem em equilíbrio com 33%, 

28% e 32% respectivamente. Ao se analisar o conteúdo das postagens 

referentes à Categoria Usabilidade, nota-se que 19% conheciam a 

ferramenta, mas ou não a usaram ou o fizeram de forma limitada. Há ainda 

nesta categoria o registro de 9% que disseram preferir o fórum como forma 

de produzir os trabalhos em coautoria.  

Por EIIC3FD_14 - sexta, 12 setembro 2008, 12:45 
Olá colegas de grupo e de curso 
Estava esperando alguém iniciar este fórum pois não me sinto 
ainda seguro o bastante para tanto, mas, como o tempo passa e 
ninguém se pronuncia, vou iniciar... 
 
Re: Capítulo 2 
por EIIC3WT_15 - quarta, 15 outubro 2008, 16:56 
Olá turma,  
Tentei colocar nosso texto do capítulo 2 mas não consegui. Abs. 
 
Re: Sintese geral do livro 
por EIIC3WT_05 - terça, 28 outubro 2008, 16:21 
Olá! 
Muito obrigada !! Eu tenho dúvidas com relação ao texto da Wiki, 
por isso achei melhor nem mexer. Porém contribui em todos os 
capítulos! O fórum é mais simples... 
Grata! beijossss!! 

Em “Apropriação”, 14% dos registros revelaram o uso da Ferramenta 

seguido por 8% que tinham dificuldades, mas que buscaram ajuda, quer no 

grupo, quer junto ao professor tutor. 

Re: Discussão Wiki Transversal  
Por EIIC3WT_21 - terça, 30 setembro 2008, 08:58 
Valeu!! A Wiki é um trabalho em grupo onde todos devem se 
ajudar... 
Bjs 
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Re: Discussão Wiki Transversal E 
Por EIIC3WT_17 - quinta, 2 outubro 2008, 22:26 
Olá pessoal do grupo, desculpe o meu atraso, estava perdida em 
meio a tantas informações. Tive que mandar e-mail para a tutora... 
Esse primeiro capítulo do livro é muito interessante. 

Na categoria “Resolução de problemas” surge uma nova ocorrência que 

é: “realiza reclamações diante dos problemas técnicos”, aqui com 19%. Essa 

é uma tendência crescente nas graduações, o aluno acaba por buscar a 

solução do seu problema em níveis institucionais e não mais na 

macrocategoria Grupo, mesmo que o problema pudesse ser solucionado 

nessa esfera. Vale ressaltar que neste caso apenas 9% dos registros revelam 

que mesmo diante do problema os alunos tentam buscar alternativas e 

manter a organização do grupo. As postagens a seguir representam um 

extrato do universo analisado para esta categoria. 

Re: Discussão Wiki Transversal D 
Por EIIC3FD_03 - domingo, 21 setembro 2008, 11:54 
Oi Ronaldo, "tudo" e com você! 
A plataforma continua dando problemas. Somente depois de meia 
hora consegui acessar este Fórum. Espero poder incluir a 
bibliografia, se não der "pau" de novo! 
Saudações cordiais! 
 
Re: Discussão Wiki Transversal H 
Por EIIC3WTH_10 - sexta, 19 setembro 2008, 16:58 
Olaaaaá!!!!! 
Ficamos sem poder entrar no sistema por alguns dias, só hoje 
consegui acesso. Não sei vocês. 
Já fiz a síntese do capítulo 2, só não digitei ainda, mas parece que 
já há algo digitado na Wiki. Vou passar e dar uma olhada, ver se 
ainda posso contribuir. 
 
Abraços 

Para se fechar o conjunto da análise da EIIC3 passou-se a 

macrocategoria Indivíduo. O Quadro 18c apresenta a síntese desta análise 

que também está representada graficamente na figura 20. 



 141

QUADRO 18c – SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONTEÚDO – FÓRUM 
EIIC3. MACROCATEGORIA: INDIVÍDUO 

MACROCATEGORIA CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

INDIVÍDUO 

Tema Tratado 

QT % OCORRÊNCIA 

35 7% Domínio sobre o tema 

8 2% Domínio parcial sobre o tema 

22 4% Dificuldade para tratar o tema 

15 3% Não entendeu o tema, mas pediu 
orientação ao grupo. 

0 0% Não entendeu o tema, e não pediu 
orientação ao grupo. 

Competências 
Complementares 

QT % OCORRÊNCIA 

58 12% Capacidade de articulação 

25 5% Capacidade de contornar conflitos 

Liderança 

QT % OCORRÊNCIA 

50 10% Apresentou liderança  

6 1% Incentivada (pelos professores) a 
assumir posição de liderança 

5 1% Aguardou a liderança distribuir as 
tarefas 

0 0% Aguardou a lideranças dar seu 
parecer 

Relevância das 
Intervenções  

QT % OCORRÊNCIA 

79 16% Apresentou intervenções com 
relevância boa / ótima 

58 12% Apresentou intervenções com 
relevância regular / boa 

132 27% Apresentou intervenções de pouco 
significado 

RESUMO 493 100%  

NOTAS:(*1) Para a definição das categorias remeter à Quadro 07. (*2) Este caso teve como base 421 
postagens realizadas pelos participantes somadas as de caráter geral e relativas o tema (vide Quadro 
17). Cada postagem pode conter ocorrências relacionadas a uma ou mais categorias. Para o 
macrocategoria  indivíduo o caso totaliza 493 ocorrências; (*3) O percentual foi definido com base na 
quantidade de ocorrências da  macrocategoria.  

FIGURA 20 – SÍNTESE POR CATEGORIA MACROCATEGORIA: TECNOLOGIA EIIC3 

MACROCATEGORIA: INDIVÍDUO CATEGORIA QT 
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Tema Tratado  80 

Competências 
Complementares  83 

Liderança  61 

Relevância das 
Intervenções  269 
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Na macrocategoria Indivíduo, a “Relevância das Interações” chegou a 

55% das ocorrências registradas, seguida por 17% das “Competências 

Complementares” (na qual foram analisadas duas ações: Capacidade de 

articulação e Capacidade de contornar conflitos), 16% referentes ao “Tema 

Tratado” e apenas 12% relacionados à “Liderança”. 

Ao se aprofundar na interpretação dos dados na Categoria “Relevância 

das Interações”, chega-se a 27% das ocorrências com pouco significado, 

12% com relevância entre regular e média e 16% de bom para ótimo. Esse 

resultado começou a indicar a necessidade do desenvolvimento de uma nova 

macrocategoria – o Conteúdo, na qual seria possível se estudar de maneira 

mais detalhada estas interações. 

Re: DISCUSSÕES CAPÍTULO III 
Por EIIC3WTH_05 - domingo, 21 setembro 2008, 19:23 
Olá 
... aproveitando a deixa, postarei algumas considerações quanto 
ao capítulo III- "Ensinar a condição humana": 
Este tópico procura entender a existência, a situação e posição do 
humano no mundo. Considera cada elo como algo significativo e 
que concebe a humanidade. Dá foco generalizado a todas as 
formas e áreas do conhecimento, não empobrecendo uma ou 
outra. Procura integrá-las e situa a condição humana na educação 
do futuro. 
 O autor frisa bastante a turbulência e o caos como situações 
pertinentes para entender a organização da ordem e impedir que a 
mesma se desvanesça.  
 
Re: Discussão Wiki Transversal E 
Por EIIC3WT_10 - terça, 28 outubro 2008, 21:06 
Entendi que é necessário ter humildade para podermos 
reconhecer nossos erros e que a consciência dos mesmos nos faz 
saber melhor, como devemos atuar e fazer ciência. 
 
Re: Discussão Wiki Transversal E 
Por EIIC3WT_05 - segunda, 22 setembro 2008, 21:39 
Olá colegas!! 
Concordo com o que os colegas já citaram. Segundo o autor neste 
primeiro capitulo mesmo a ciência pode cometer erros... 

No que diz respeito a Competências Complementares registraram-se: 

12% intervenções mostrando a capacidade de articulação e mais 5% da 

capacidade de se contornar conflitos, duas características importantes para a 

realização de trabalhos em coautoria. 

Na categoria Liderança, as ocorrências se dividem em: 10% para 

postagem que mostram a liderança do participante, 1% para ações onde 



 143

ocorre a liderança após ser incentivada pelo professor e 1% para situações 

onde o aluno aguarda a distribuição das tarefas realizada pelas lideranças 

Com a finalização da Análise do Conteúdo da EIIC3 foi possível  

perceber que das 421 postagens analisadas no fórum de apoio ao Wiki 

transversal houve 217 ocorrências que de forma direta ou indireta se referiam 

a preocupações relacionadas ao conteúdo a ser produzido, como pode ser 

visto nos posts a seguir:   

Re: Discussão Wiki Transversal  
Por EIIC3FD_04 - domingo, 14 setembro 2008, 16:02 
Amigos: postei algumas considerações no texto da Wiki, mas fico 
em dúvida se não exagerei ou fui além do assunto. Por favor 
fiquem totalmente à vontade para editar a minha parte. Obrigado. 
 
Re: Discussão Wiki Transversal D 
por EIIC3FD_17 - quarta, 24 setembro 2008, 16:10 
Oi, pessoal Estou fazendo minhas contribuições à Wiki... Ao ler o 
capítulo 2, já postado na Wiki, notei que há bastante citações de 
diversos autores. Isso é sem dúvida muito enriquecedor, mas 
achei as citações um pouco longas. O que vocês acham se nós 
resumíssemos um pouco essas citações, parafraseando os 
autores e fazendo citações mais sucintas? Proponho-me a fazer 
isto, se os colegas concordarem. Um abraço e até mais. 
 
Re: Discussão Wiki Transversal  
Por EIIC3FD_02 - sexta, 26 setembro 2008, 21:17 
Oi, me proponho a fazer essa nova edição do texto, assim como a 
revisão, será que o grupo deixaria? No aguardo  
 
Re: Discussão Wiki Transversal  
Por EIIC3FD_03 - sábado, 27 setembro 2008, 01:46 
Bom dia, WIKI ! 
A redação final com a devida correção sintética é bem vinda... 
quanto as sínteses não se referem a capítulos inteiros mas a livros 
inteiros (rsrsrsrsrsrs)... só para dar uma "mãozinha". É, em última 
análise, um texto coletivo, portanto fiquem a vontade para fazer as 
alterações que julgarem cabíveis. Saudações cordiais! 
Em tempo: desculpem a falta de acentuação, principalmente em 
relação a crase e as maiúsculas iniciais,  não sei o que há com 
meu teclado! 
 
Re: Discussão Wiki Transversal  
Por EIIC3WT_21 - terça, 30 setembro 2008, 08:58 
Olá, Concordo plenamente com você... Eu fico então com o 
capitulo para organizar, claro se alguém quiser mudar  alguma 
coisa fique a vontade, acho que até hoje a noite eu termino ele... 
 
Re: Discussão Wiki Transversal 
Por EIIC3WTH_01 - domingo, 14 setembro 2008, 02:51 
Olá colegas!!! 
A nossa colega já contribuiu com suas ponderações acerca do 
capítulo 1 do livro de Morin. Eu segui a linha de raciocínio dela e 
fiz "pequenas" (pequeninas...) alterações, visando contribuir com a 
construção do texto hiper-coletivo. Sugeri (o que pode ser mudado 
a qualquer momento) um "título" para o mesmo e coloquei 
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algumas vírgulas e letras no texto, o que espero ter feito 
satisfatoriamente... 
Aguardamos a contribuição de todos. 
Abraços; 
 
Re: Discussão Wiki Transversal  
Por EIIC3WTH_10 - domingo, 14 setembro 2008, 11:52 
Queridos e queridas colegas de Wiki 
Já comecei a elaborar o texto da Wiki e gostaria que passassem 
para dar uma olhada e contribuíssem, mudassem e melhorassem 
o texto que estou colocando lá. Por enquanto é um resumo, mas 
gostaria que vocês opinassem a respeito do formato do mesmo. 
Um abraço 

Diante de um processo no qual se observa, verifica, analisa e interpreta 

o fenômeno da construção do conhecimento, situando-o concretamente 

quanto aos dados relevantes apresentados, com o objetivo de orientar o 

aluno a implementar a sua produção ou a de seu grupo, passa a ser 

necessário sair da comodidade da análise quantitativa, que enfoca mais 

precisamente a quantidade de inserções ou o tempo em que o aluno 

permaneceu no Ambiente Virtual de Aprendizagem, para mergulhar em uma 

observação qualitativa, ou seja analisar, entre outros pontos, o que o aluno 

apreendeu das informações recebidas e o que ele transformou em 

conhecimento.    

Neste cenário desafiador, optou-se por desenvolver uma nova 

macrocategoria, que já havia se configurado como uma preocupação na EII 

C2, que era o Conteúdo.  

Com isso o estudo passou a contar com quatro macrocategorias: 

Tecnologia, Grupo, Indivíduo e Conteúdo.     

Com base na análise do conteúdo das postagens da EIIC3, elaborou-se 

uma primeira abordagem para esta macrocategoria e que pode ser observada 

no Quadro 19. 
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QUADRO 19 – MACROCATEGORIA CONTEÚDO E AS CATEGORIAS EMERGENTES 

MACROCATEGORIA CATEGORIA AÇÃO OBSERVADA 

CONTEÚDO 

Planejamento da Ação Analisar a forma como se dá a organização das 
ações para a elaboração do conteúdo 

Construção do Conteúdo Identificar o modo como os participantes 
construíram o conteúdo 

Desenvolvimento do 
Produto 

Identificar o modo como os participantes 
desenvolvem o texto 

Participação nas Ações Identificar como o grupo identifica a colaboração no 
desenvolvimento do conteúdo 

O quadro 20, assim como a figura 21,  apresentam a síntese da análise 
da macrocategoria Conteúdo para a EIIC3 que apresenta como categorias: 
Planejamento da Ação, Construção do Conteúdo, Desenvolvimento do 
Produto e Participação nas ações, conforme pode ser visto na sequência;  

QUADRO 20 – SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONTEÚDO – FÓRUM 
EIIC3 - MACROCATEGORIA: CONTEÚDO 

MACROCATEGORIA CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

CONTEÚDO 

Planejamento da 
Ação  

QT % OCORRÊNCIA 

0 0% Elaboração colaborativa plena das ações 
para a construção de conteúdo  

17 8% Elaboração colaborativa parcial das ações 
para a construção de conteúdo 

4 2% Não há elaboração de um planejamento de 
ações 

Construção do 
Conteúdo  

QT % OCORRÊNCIA 

0 0% 
Conteúdo colaborativo total - O conteúdo foi 
elaborado com a participação de todos os 
membros ativos do grupo 

24 11% 
Conteúdo colaborativo parcial - O conteúdo 
foi elaborado com a participação parcial dos 
membros ativos do grupo 

15 7% 
Conteúdo imposto - O líder do grupo 
estabelece o conteúdo que é apenas 
complementado pelo grupo 

12 6% 
Conteúdo estimulado - O líder coloca pílulas 
de conteúdo  e chama o grupo para a 
participação 

10 5% Conteúdo não colaborativo - O conteúdo é 
construído sem colaboração 

Desenvolvimento do 
Produto 

QT % OCORRÊNCIA 

32 15% Preocupações relativas ao texto 

9 4% Preocupações relativas ao uso de imagens 

6 3% Preocupação com a formatação final dos 
produtos 

Participação nas 
Ações 

QT % OCORRÊNCIA 

67 31% Preocupação em identificar a participação 
individual no processo de construção 

21 10% Preocupação com a não participação dos 
membros nas ações 

RESUMO 217 100%  

NOTAS: (*1) Para a definição das categorias remeter ao quadro  19; (*2) Este caso teve como base 
421 postagens realizadas pelos participantes somadas as de caráter geral e relativas o tema (vide 
quadro 17). Cada postagem pode conter ocorrências relacionadas a uma ou mais categorias. Para a 
macrocategoria conteúdo o caso totalizou 217 ocorrências; (*3) O percentual foi definido com base na 
quantidade de ocorrências da macrocategoria.  
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FIGURA 21 – SÍNTESE POR CATEGORIA - MACROCATEGORIA: CONTEÚDO. EIIC3 

MACROCATEGORIA: CONTEÚDO CATEGORIA QT 
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No primeiro momento, na Categoria “Participação nas ações”, que 

registrou 40% das ocorrências, conforme pode ser observado na Figura 21, 

identificaram-se duas ações: a preocupação do aluno em identificar ou relatar 

a sua participação individual na construção colaborativa com 31%, e a 

preocupação com a não participação dos alunos na atividade, 10%. Tais fatos 

podem ser indícios de que, mesmo compreendendo que o produto da 

colaboração é uma construção coletiva, o aluno ainda não consegue se 

desprender dos princípios do individual, tão presentes e reforçados em nossa 

sociedade.  

Como forma de ilustrar esta categoria foram selecionadas algumas 

postagens dos alunos que contemplam o que está sendo conjeturado 

 
Re: Discussão Wiki Transversal 
Por EIIC3FD_02 - sábado, 13 setembro 2008, 12:14 
Oi Pessoal, coloquei aqui no fórum uma parte da minha 
contribuição e já comecei o texto do Wiki, com as minhas 
informações e dos colegas que já postaram, desculpem caso 
esteja fazendo algo de errado, mas como o tempo urge, achei 
necessário alguém fazer algo....bom, estarei online o dia 
todo...qualquer coisa estarei por aqui...té mais 
 
Re: Capítulo 1 
Por EIIC3FD_16 - sexta, 10 outubro 2008, 09:53 
Olá... 
Pessoal inseri um pequeno resumo no final do primeiro capítulo 
não sei se ficou legal. Podem modificar se não gostarem. 
 
Re: Discussão Wiki Transversal H 
Por EIIC3WTH_01- domingo, 14 setembro 2008, 02:51 
Olá colegas!!! 
A nossa colega já contribuiu com suas ponderações acerca do 
capítulo 1 do livro de Morin. Eu segui a linha de raciocínio dela e 
fiz "pequenas" (pequeninas...) alterações, visando contribuir com a 
construção do texto hiper-coletivo. 
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Sugeri (o que pode ser mudado a qualquer momento) um "título”...  

Em seguida trabalhou-se com a categoria “Construção do Conteúdo” 

com 28% das ocorrências e na qual se evidencia que o processo colaborativo 

não acontece da mesma forma em todos os grupos. Como exemplo deste 

processo foi possível registrar que 5% das ocorrências mostram que o 

conteúdo é ou está sendo construído sem a colaboração, ou seja, um aluno 

ou um pequeno grupo realiza a tarefa sem discutir ou planejar as ações com 

os demais, muitos sequer leem o que já foi postado, simplesmente vão 

costurando trechos do livro.  

Tem-se ainda 7% que foi denominado de conteúdo imposto, ou seja, as 

lideranças do grupo estabeleceram um conteúdo e coube ao grupo apenas 

complementá-lo. Aqui o aluno aparece na função burocrática de marcar a sua 

presença na ferramenta.  

Há também a ocorrência de “conteúdo estimulado” situação na qual as 

lideranças colocam pílulas de conteúdo com o objetivo de chamar o grupo 

para a discussão, neste caso ficou em 6%. O conteúdo colaborativo parcial, 

situação em que uma parte do grupo consegue chegar a trabalhar 

colaborativamente a coautoria. Por fim, a construção colaborativa plena, na 

qual todos os alunos efetivos trabalham no processo não obteve registros.  

Re: Discussão Wiki Transversal H 
Por EIIC3WTH_01 - domingo, 14 setembro 2008, 02:51 
Olá colegas !!! 
A nossa colega já contribuiu com suas ponderações acerca do 
capítulo 1 do livro de Morin. Eu segui a linha de raciocínio dela e 
fiz "pequenas" (pequeninas...) alterações... 
Aguardamos a contribuição de todos. 
 
Re: Discussão Wiki Transversal H 
Por EIIC3WTH_10 - domingo, 21 setembro 2008, 13:58 
Acho que esta parte deveria integrar o texto da Wiki capítulo I. O 
que acham? 
 
Re: Discussão Wiki Transversal H 
Por EIIC3WTH_05 - sexta, 19 setembro 2008, 13:55 
Olá turma. 
Gostaria de lembrá-los que já estamos trabalhando no Wiki H 
(segundo capítulo do livro de Morin). Passem por lá além de 
postar no fórum. Eu e o Aguiar deixamos contribuições pertinentes 
ao segundo capítulo. Cada um que participa é uma parte que junto 
com o todo fará a diferença. Tudo a ver com o que estamos 
estudando a cerca da organização do pensamento e Morin. 
Grande abraço a todos.  
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A terceira categoria analisada, com 22% de ocorrências nas postagens 

foi o “Desenvolvimento do Produto”. Nesse universo 15% das interações 

apresentavam preocupações relativas ao texto; 4% ao uso de imagens de 

forma a ilustrar o produto e 3% com preocupações que dizem respeito à 

formatação final do produto. Na sequência são apresentadas algumas 

postagens que concretizaram a análise realizada: 

Re: Discussão Wiki Transversal  
Por EIIC3FD_17 - quarta, 24 setembro 2008, 16:10 
O que vocês acham se nós resumíssemos um pouco essas 
citações, parafraseando os autores e fazendo citações mais 
sucintas? Proponho-me a fazer isto, se os colegas concordarem. 
Um abraço e até mais. 
 
Re: Discussão Wiki Transversal  
Por EIIC3FD_02 - sexta, 26 setembro 2008, 21:17 
Oi, me proponho a fazer essa nova edição do texto, assim como a 
revisão, será que o grupo deixaria? No aguardo  
 
Re: Discussão Wiki Transversal 
Por EIIC3FD_03 - sábado, 27 setembro 2008, 01:46 
Bom dia, WIKI D! 
A redação final com a devida correção sintática é bem vinda...  
 
Re: Discussões capítulo II 
Por EIIC3WTH_04 - terça, 23 setembro 2008, 16:43 
... o texto está muito bom em minha opinião. Tomei a iniciativa de 
fazer alguns adendos na intenção de cooperar e contribuir. 
abraços.  

No “Planejamento das ações”, que no cômputo geral aparece com 10%, 

8% das postagens mostram que os grupos realizaram o planejamento de 

algumas ações colaborativas e 2% que trabalharam quase sem organização. 

O fato apresentado pode ser reflexo de uma educação pautada na 

transmissão de informações, e que por muito tempo transformou os alunos 

em agentes passivos no processo de ensino, com isso o que importava era 

cumprir as tarefas dadas pelos professores e não planejar a sua ação no 

sentido de construir novas experiências.  

Como continuidade ao processo de análise da EII C03, passou-se para 

a ferramenta Wiki. A metodologia empregada para esta ferramenta dividiu-se 

na quantificação das postagens registradas pelo histórico da ferramenta e a 

qualificação do conteúdo postado, analisado a partir da comparação entre as 

versões disponibilizadas. Utilizaram-se os mesmos objetivos e critérios 

apresentados no caso anterior (ver p. 124 e 125) 
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Esses elementos podem ser conferidos nos Quadros 21a e 21b; o 

primeiro apresenta os dados de forma quantitativa e o segundo sua 

composição percentual. Para essa análise trabalhou-se com os 10 grupos 

dos Wikis transversais que compunham a disciplina. 

QUADRO 21a – ALUNOS ATUANTES E INTERAÇÕES – WIKI EIIC3 

GRUPO 
TIPO DE INTERAÇÃO ALUNOS 

ATUANTES*1 

INSERÇÃO DE 
CONTEÚDO 

CONTEÚDO
RESTRITO 

EDIÇÃO DO 
CONTEÚDO FORMATAÇÃO LEITURA TOTAL 

GRUPO (T) Q T/Q 

Wiki transversal J 09 39 24 8 15 95 08 11,9 

Wiki transversal E 19 47 12 11 19 108 11 9,8 

Wiki transversal A 11 45 23 10 20 109 10 10,9 

Wiki transversal G 12 61 21 12 25 131 09 14,6 

Wiki transversal B 15 64 30 14 31 154 07 22,0 

Wiki transversal F 14 82 28 14 34 172 12 14,3 

Wiki transversal D 21 79 30 16 35 181 11 16,5 

Wiki transversal I 15 82 36 17 32 182 11 16,5 

Wiki transversal C 23 91 42 20 42 218 14 15,6 

Wiki transversal H 17 113 79 20 29 258 11 23,5 

INTERAÇÃO 

Q*2 156 703 325 142 276 1608 104 
15,6*5

M*3 15,6 70,3 32,5 14,2 27,6 160,8 10,4 

%*4 10% 44% 20% 9% 17% 100% --- 

NOTAS: (*1) Considerou-se como aluno atuante todos os que tiveram ao menos uma entrada registrada 
no Wiki; (*2) Q...Quantidade (Total); (*3) M... Média; (*4) %... Percentual; (*5) Média T/Q 

QUADRO 21b – COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DAS INTERAÇÕES – WIKI. EIIC3 

GRUPO 
Interações 

INSERÇÃO DE 
CONTEÚDO 

CONTEÚDO 
RESTRITO 

EDIÇÃO DO 
CONTEÚDO FORMATAÇÃO LEITURA TOTAL 

GRUPO (T) 

Wiki transversal J 9% 41% 25% 8% 16% 

100% 

Wiki transversal E 18% 44% 11% 10% 18% 

Wiki transversal A 10% 41% 21% 9% 18% 

Wiki transversal G 9% 47% 16% 9% 19% 

Wiki transversal B 10% 42% 19% 9% 20% 

Wiki transversal F 8% 48% 16% 8% 20% 

Wiki transversal D 12% 44% 17% 9% 19% 

Wiki transversal I 8% 45% 20% 9% 18% 

Wiki transversal C 11% 42% 19% 9% 19% 

Wiki transversal H 7% 44% 31% 8% 11% 

MÉDIA 10% 44% 20% 9% 17% 
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Verifica-se neste caso que a média para o conteúdo restrito ficou em 

44% e que os 10 grupos se mantiveram próximos deste número com 

variações entre 41% e 48%. Nesta análise é possível notar que de acordo 

com as médias aferidas 20% dos alunos trabalham apenas com a edição do 

conteúdo, ou seja, fazendo pequenas alterações que em muitos casos se 

restringiram à colocação de vírgulas e troca de palavras por sinônimos.  

O Wiki H foi o que apresentou este ponto de forma mais acentuada com 

31% seguido do Wiki J que teve 25% das participações concentradas na 

edição.    

Nessas análises é preciso, porém, atentar que há três fatores a serem 

cruzados que são o número de componentes do grupo, a quantidade de 

interações realizadas e a distribuição dessas nos elementos elencados, pois 

caso esses sejam descartados na análise pode se ter um resultado distorcido 

da realidade.  

Um exemplo deste fato são os Wiki J e H no qual ao se observar os 

números absolutos das inserções de conteúdo registrou-se 9 e 17 

respectivamente, o que mostra que o segundo tem quase que 50% a mais de 

interações neste quesito que o primeiro. Agora, olhando-se a porcentagem de 

representação desses valores no número total das intervenções realizadas no 

grupo chegou ao dado que o primeiro tem 9% de interações e o segundo 

apenas 7%, uma vez que o Wiki J contou apenas com 95 interações 

enquanto o H teve 258. 

Análises como essa evidenciaram a necessidade de aprofundar 

cruzamentos entre os casos, no sentido de verificar como ocorrem as 

relações entre os grupos, indo além da análise quantitativa, no sentido de 

buscar subsídios que levem à construção de uma teia de informações que 

possam vir a se constituir em critérios para se aprofundar a definição dos 

elementos constitutivos das categorias no processo de desenvolvimento de 

trabalhos em coautoria em Ambientes Virtuais de Aprendizagem  

No início do Capítulo V, apresenta-se a análise do cruzamento do 

Estudo de Caso Múltiplo e na sequência o experimento-piloto, denominado de 

EIIIEP no qual se buscou o aprofundamento das macrocategoria, categorias e 



 151

ações observadas visando desenvolver matrizes de análise no sentido de 

orientar o professor a caminhar de uma análise meramente quantitativa para 

uma qualitativa cujo significado está no conhecimento construído. 
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CAPÍTULO V 
 
 

Análise da Viabilidade das Categorias Emergentes – 
Experimento Piloto 

A Luiza queria fazer um invento que representasse o que seria um experimento 
piloto, então ela desenvolveu a “Máquina da Felicidade”.  
 
 

 
 
 
“Pouco conhecimento faz com que as pessoas se 
sintam orgulhosas. Muito conhecimento, que se sintam 
humildes. É assim que as espigas sem grãos erguem 
desdenhosamente a cabeça para o Céu, enquanto que 
as cheias as baixam para a terra, sua mãe”. 
 
"Aprender é a única coisa de que a mente nunca se 
cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende." 
 

(frases de Leonardo da Vinci) 
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CAPÍTULO V  
Análise da Viabilidade das Categorias Emergentes 

5.1 Análise de Casos Cruzados relativo à Etapa II 

A escolha por se realizar o Estudo de Casos Múltiplos visa ampliar as 

possibilidades de replicações teóricas e generalizações a partir de 

constatações e cruzamentos dos resultados dos casos (YIN, 2003a)89. Diante 

dessa afirmação, os quadros 22a, b e c apresentam a análise comparativa 

das ocorrências encontradas nas categorias estabelecidas nas 

macrocategoria – Grupo, Tecnologia e Indivíduo da Etapa II deste trabalho  

QUADRO 22a – ANÁLISE CRUZADA. MACROCATEGORIA: GRUPO 
ETAPA II – CASOS: 1, 2 e 3 

 
                                            
89 Para mais detalhe, ver o Capítulo III Metodologia 
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NOTAS: 
1. Legenda:  
2. Interações:  Caso 1: 120; Caso 2: 170; Caso 3: 421 
 

Na macrocategoria Grupo, trabalhou-se com 06 categorias: “Estratégia”; 

“Relação”; “Resolução de Problemas”; “Comunicação”; “Tema Tratado” e 

“Competências Complementares”. Vale ressaltar que os dois primeiros casos 

tiveram a organização do grupo realizada de forma aleatória pelos 

administradores do curso. Já, o caso 03, a organização dos grupos obedeceu 

ao critério de manter um conjunto de alunos de cada polo como forma de 

garantir uma troca mais aprofundada de informações tendo como base a 

vivência diferenciada dos alunos90. 

A primeira categoria a ser analisada foi a “Estratégia”, ou seja, como o 

grupo se organiza no sentido de desenvolver os processos de colaboração 

para realizar o trabalho colaborativo no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Aqui foi possível notar que os processo de colaboração em espaços virtuais 

de aprendizagem é uma ação a ser construída, o que necessita da realização 

de diversas atividades, mediadas, para que posteriormente as ações 

                                            
90 Para mais detalhes, ver descrição dos casos no Capítulo IV 
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colaborativas ocorram mais espontânea e com maior frequência  entre os 

participantes de um determinado grupo.  

Notou-se ainda ao se analisar o Caso 01, que os alunos não estavam 

habituados nem com o uso da EaD (detalhes foram apresentados na 

macrocategoria Tecnologia da EIIC1) e nem com o desenvolvimento de 

trabalho em coautoria em ambientes virtuais de aprendizagem.  

Diante do exposto, percebeu-se que 43% das estratégias criadas pelo 

grupo no Caso 01 foram relacionadas à troca de informações e que apenas 

em alguns momentos foram criadas estratégias para a construção de 

processos que poderiam levar a ações colaborativas no desenvolvimento da 

coautoria com 14%; enquanto que, nos Casos 02 e 03, as estratégias para o 

desenvolvimento do trabalho em coautoria aparecem com 50% e 67% 

respectivamente, não havendo registro para esses dois casos de estratégias 

apenas de troca de informações,91 o que demonstra que o desenvolvimento 

de trabalho colaborativo se sustenta na prática da ação da construção 

coletiva, propiciadas pelas atividades propostas com tal intencionalidade. 

A Categoria “Relação” apresenta como o grupo interagiu no sentido de 

atingir os seus objetivos. Nesta categoria ficou evidente a necessidade da 

figura do líder, aquele que direciona a ação, mesmo nos grupos com mais 

vivência na realização de trabalhos de coautoria, como nos Casos 02 e 03, 

onde a ocorrência “existência de um líder que determinou as linhas de 

trabalho” aparece com 75% e 33% respectivamente. No caso 01, a incidência 

é de 57%. No caso 03, acrescentou-se ainda a ocorrência “Interação parcial 

entre os membros do grupo”, uma vez que foi uma ação muito presente no 

processo (33%), ou seja houve a existência de uma situação híbrida com 

parte do grupo buscando um trabalho mais colaborativo enquanto uma 

segunda parte fazia a sua participação solo. 

A categoria “Resolução de Problemas” apresenta um comportamento 

diferenciado entre os 3 casos analisados. Ao se observar o Caso 01, no qual 

os alunos tinham menor conhecimento do ambiente e pouca cultura em EaD, 

tem-se 29% de desistência para o término do produto solicitado quando os 
                                            
91 Nos Casos 02 e 03, os alunos ou grupos de alunos já possuíam histórico de trabalhos em colaboração 
em Espaços Virtuais de Aprendizagem.   
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grupos se veem diante de problemas a serem resolvidos, enquanto nos casos 

02 e 03 a incidência é zero. Por outro lado, ainda  ao se observar o caso 01, 

existe o outro extremo que é a procura por solução para os problemas dentro 

dos grupos de trabalho que aparece com 29%. Este índice é maior nos casos 

02 e 03, 50% e 33%.  

Nos cursos de graduação, caso 03, os alunos, ao se depararem com 

problemas de natureza técnica buscam por ajuda externa, aqui no caso dos 

professores tutores. A incidência desta ação esteve presente nos três casos 

sendo que: Caso 01 registrou 29%, o Caso 02, 50%; e o caso 03, 66%.  

Uma ressalva deve ser feita que é a necessidade do professor ficar 

atento para “não entregar o peixe e sim ensinar o aluno a pescar”, nas 

análises práticas significa estimular a  reflexão em grupo, o que significa que 

a sua ajuda deve vir no sentido de fazer com que o grupo analise as suas 

dificuldades e tente solucioná-las. A intervenção do professor só será mais 

contundente caso a situação do ato da reflexão sobre as ações se transforme 

em um entrave para a continuidade do processo de trabalho colaborativo. 

A categoria “Comunicação” se mostrou como essencial ao 

estabelecimento dos processos de coautoria. Assim como ocorreu na 

categoria “Relação” onde os grupos de trabalho tenderam a identificar um 

líder e a depositar nele as suas expectativas, o que é um resquício do ensino 

que não se utiliza da colaboração e que o individual é mais valorizado que o 

coletivo. Com isso, a ocorrência Identificação de um líder, a quem se deposita 

a competência da orientação geral, apareceu com 43% no Caso 01 e 50% no 

caso 02. Já, no caso 03, esta ocorrência aparece com 33%, mas tem como 

contraponto, com 66% uma ação que é a liderança compartilhada por mais de 

um indivíduo no grupo, ou seja, há a descentralização do “poder” e cada líder 

contribui com um conjunto de habilidades no processo de desenvolvimento do 

trabalho colaborativo. 

A quinta categoria cruzada foi a relação dos grupos com o “Tema 

Tratado” que acabou por se polarizar, tendo em um extremo a busca por 

soluções, apesar da falta de domínio sobre o tema,  cuja incidência registrada 

entre os casos 01 e 02 foram de 43% e 25%. Já, o caso 03, devido às 

peculiaridades de um curso de graduação a distância, tem-se 100% das 
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ocorrências nesta ação, pois a cultura da busca por soluções é incentivada 

pelos professores durante todo o curso.  

Agora, ao se olhar para o outro extremo, no qual os alunos fizeram 

intervenções insatisfatórias devido à falta de domínio do tema, tem-se 

ocorrências apenas nos casos referentes ao Guri com 43% e 50%. Percebeu-se 

nesta ocorrência que na grande maioria das vezes esses alunos acreditavam 

que as suas intervenções eram satisfatórias, ou seja, eles não tinham ainda 

parâmetros construídos no sentido de classificar as suas intervenções, o que no 

caso de cursos mais longos o aluno vai adquirindo no processo.  

A última das categorias analisada no Contexto Grupo foi as “Competências 

Complementares” que não foi identificada em nenhum dos três casos.  

Antes do início da análise dos resultados obtidos na Etapa II para a 

macrocategoria Tecnologia, Estudo de Casos Múltiplo, constituído por 03 

casos, dois junto ao projeto Guri e um na UAB UfSCar, é preciso fazer 

algumas ressalvas, uma vez que os casos apresentam peculiaridades 

exploradas no capítulo IV, que merecem ser sintetizadas nesta análise.  

Os casos 1 e 2 ocorreram no âmbito do Projeto Guri, com características 

de formação continuada e, apesar dos dois cursos terem o mesmo conteúdo 

estrito, seus participantes não o realizaram no mesmo estágio de 

conhecimento / aprendizagem. No caso 1, os participantes receberam o curso 

como primeira atividade em EaD da Associação Amigos do Projeto Guri, 

enquanto na segunda edição já existiam antecedentes nessa formação 

decorrente da realização prévia de cursos de conteúdo específicos. 

Decorrente desse fato, os resultados sugerem certa distinção na incidência 

das ocorrências cuja motivação está em parte relacionada à existência prévia 

de formação específica, ou seja, o uso de ferramentas do ambiente virtual de 

aprendizagem, por exemplo. 

 

QUADRO 22b – ANÁLISE CRUZADA. MACROCATEGORIA: TECNOLOGIA 
ETAPA II – CASOS: 1, 2 e 3 
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NOTAS: 
1. Legenda:  
2. Interações:  Caso 01: 129; Caso 02: 166; Caso 03: 128 
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No que diz respeito ao terceiro caso, a realidade é ainda mais distinta, 

uma vez que sua realização ocorre no âmbito de um curso de graduação cuja 

proposta previamente acolhida pelos participantes é a de uma formação de 

ensino superior a distância, situação distinta das anteriores cuja motivação 

partiu da instituição (não dos participantes) e tem relação com a otimização 

dos seus processos de trabalho. 

Ao se observar os resultados para a categoria “Usabilidade” (categoria 

que indica a resistência à introdução de uma nova ferramenta  ou o 

conhecimento que se tem sobre e como a utiliza) vê-se que o caso 1 é 

ilustrativo do fato de que o desconhecimento da ferramenta é um fator com 

impacto direto sobre os resultados do processo. Os indicadores revelaram o 

distanciamento entre os grupos, mesmo dentro do projeto Guri, por exemplo, 

na preferência pelo uso dos e-mails em detrimento as outras ferramentas 

tem-se 6,2% no caso 01; 4,8% no caso 02; e no 03 a incidência é zero. 

Ao cruzar-se a ocorrência “Não tinha conhecimento profundo do Wiki” 

com ”Já havia utilizado a ferramenta em outras atividades” novamente o caso 

01 aparece com 27% e 0% enquanto no caso 02 tem-se 6% e 17,5% o que 

pode representar que houve uma apreensão de conhecimentos pelos 

professores-aluno do Guri no uso das ferramentas no período decorrente 

entre a realização dos dois cursos. Já, no caso da UAB, a correlação entre 

essas duas ocorrências se dá na proporção de 18,5% e 5,6%, este caso 

passa a ser mais emblemático, uma vez que existe uma disciplina introdutória 

no curso que visa: oferecer um breve histórico da evolução da Educação a 

Distância no Brasil, bem como noções básicas das diversas mídias 

envolvidas, suas características e usos. Objetiva principalmente familiarizar o 

aluno com o ambiente e com as ferramentas que serão utilizadas durante o 

curso92, com isso seria necessário analisar quais foram as dificuldades 

desses alunos após a participação na disciplina.    

Os resultados da categoria “Apropriação” sugeriram uma correlação ou 

interdependência com a categoria anterior (“Usabilidade”) e em função disso 

foi observado que o conhecimento prévio da ferramenta não implica a 

percepção por parte dos participantes do seu domínio. O que parece ser 

                                            
92 Descrição da disciplina contida no ambiente do curso 
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relevante nesse caso foi a iniciativa decorrente, ou seja, apesar de existir a 

dificuldade, foi consideravelmente maior a ocorrência daqueles que se 

dispunham a buscar ajuda por seus próprios meios, no lugar de simplesmente 

propor a invalidação ou troca da ferramenta, o que aconteceu de forma mais 

acentuada no caso 02,  com 15%. 

A conclusão foi reforçada pelos resultados apresentados na categoria 

seguinte. Quando analisada a “Resolução dos Problemas”, verificou-se que 

no caso 1 foi significativamente elevado o percentual de participantes que se 

declaram desmotivados (15,5%), comparativamente aos demais casos (02 

igual a 6,0% e 03 com 2,8%). Entretanto, à medida que houve o crescimento 

do domínio dos participantes em relação à tecnologia, verificou-se a 

diminuição da desmotivação e, posteriormente, a observação desses recaiu 

sobre as limitações ou falhas do Ambiente Virtual de Aprendizagem e a 

infraestrutura de TI que passaram a interferir como limitadores de 

possibilidades. Neste caso registrou-se a ocorrência “realiza reclamações 

diante dos problemas técnicos” que surgiu apenas no caso 03, e que 

representou 19,45 % das ocorrências nessa categoria.  

Por fim, os resultados da categoria “Competências Complementares” 

reforçaram a correlação entre o domínio da tecnologia e o desenvolvimento de 

competências. Isso pode ser verificado na comparação entre as ocorrências dos 

casos 1 e 2. A opção pela busca a informações complementares oferecidas por 

especialistas apresentou o mesmo nível de ocorrência nesses casos, entretanto, 

na ocorrência seguinte, verificou-se maior motivação por parte dos próprios 

participantes em oferecer auxílio aos demais à medida que procuraram elaborar 

manuais ou instrumentos de apoio com o objetivo de proporcionar maior 

nivelamento entre os participantes. Os resultados obtidos com o caso 3 não 

reforçaram essa tendência e aqui deveria ser enfatizada a participação da 

instituição na oferta de uma formação preliminar, conforme apresentado 

anteriormente.  

Dando continuidade a análise cruzada entre os três casos da Etapa II 

passou-se a última macrocategoria, previamente definida que foi Indivíduo, no 

qual se trabalhou com quatro categorias: Tema Tratado; Liderança; Relevância 

das Interações e Competências Complementares.  
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A seguir apresenta-se o quadro 22C que mostra a análise cruzada para 

a macrocategoria Individuo. 

QUADRO 22.C – ANÁLISE CRUZADA. MACROCATEGORIA: INDIVÍDUO 
ETAPA II – CASOS: 1, 2 e 3 
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NOTAS: 
1. Legenda:  

2. Interações:  Caso 01: 154; Caso 02: 183; Caso 03: 493 

Em “Tema Tratado”, nos três casos, as ocorrências acabaram por 

estarem mais equilibradas e de certa forma mostraram que os grupos 

estavam em patamares diferenciados em relação ao desenvolvimento do 

trabalho de coautoria, o que aumenta a responsabilidade do moderador  que 

acompanha o processo de construção do conhecimento, aqui no caso destes 

estudos os professores tutores, pois a ideia passa a ser a de tentar fazer com 

que aqueles que estão mais defasados subam um degrau, e que aqueles que 

possuem mais fluência atuem no favorecimento das trocas.  

Diante do exposto no que diz respeito ao domínio em relação ao tema, 

os casos apresentaram 14%, 10% e 7% e em domínio  parcial sobre o tema 

13%, 5% e 2% ambos os resultados referentes aos Casos 01, 02 e 03.  Nesta 

categoria valeria ressaltar, com exceção a ocorrência  “não entendeu e não 

pediu orientação ao grupo”, que só apareceu no caso 01 (6%), as demais 

foram constantes nos três processos. 

Quanto à Categoria “Liderança”, pode-se dizer que existia uma 

dependência para com este ator diretamente proporcional à dificuldade que o 

grupo possuía em estabelecer os processos de colaboração para o 

desenvolvimento de trabalhos de coautoria em ambientes virtuais de 

aprendizagem, em compreender os conteúdos e também na utilização das 

ferramentas propostas.  

Tomou-se por referência o Caso 01, no qual 21% das interações 

revelaram que o aluno aguardava a distribuição das tarefas por aquele que se 

destacou como líder no processo, o que não aconteceu de forma significativa 

nos Casos 02 e no 03, o índice foi de 1%; Outra ocorrência relevante foi 

aguardar a liderança dar seu parecer a respeito da atividade realizada por um 

determinado sujeito, essa ocorrência também só veio a tona no Caso 01 com 

7%. 

 Essa análise não foi uma apologia à não existência de uma liderança, 

uma vez que esse é um processo do desenvolvimento da sociedade, no qual 

naturalmente indivíduos se destacam, mas sim um alerta para que o trabalho 
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de coautoria  não se transforme no desenvolvimento da ideia de uma ou duas 

pessoas sendo as demais apenas coadjuvantes, ou pior, figurantes no 

processo. 

Para que a liderança surja naturalmente no grupo e para que no 

decorrer do curso haja uma alternância de papéis é fundamental que os 

gestores desenvolvam propostas de atividades que proporcione tal situação. 

Ao passar para análise da “Relevância das Interações”, percebeu-se 

que foi comum aos três casos a intervenção do aluno apenas para marcar 

presença na atividade, o que levou a conjuntos de postagens com pouco ou 

nenhum significado em relação à proposta de trabalho, muitas vezes as 

postagens diziam respeito apenas ao relacional, ou seja, o aluno não entra na 

discussão de conteúdo. Isso pode ser visto nos três casos com índices de 

6%, 22% e 27%. Por outro lado, quando analisamos as postagens 

classificadas com relevância de boa e ótima os coeficientes aparecem 

equilibrados com 17% para o Caso 01 e 16% para os casos 2 e 3. 

A última das categorias analisadas para a macrocategoria Indivíduo foi 

”Competências Complementares” na qual se tentou identificar competências 

e habilidades diferenciadas das propostas nos indivíduos que participaram 

dos estudos. Nesses três casos trabalhou-se com a capacidade de 

articulação: o Caso 01 apresentou 4%; o Caso 02, 8%; e o 03 apareceu com 

12%. Já o segundo elemento, que era a capacidade de controlar conflitos, 

houve um equilíbrio com 3% no Caso 01 e 5% para os demais. Isso pode 

levar à hipótese de que a articulação entre os participantes do grupo se 

relaciona ao domínio da ferramenta e ao conhecimento do conteúdo.     

A partir dos resultados dos cruzamentos realizados com os casos da 

Etapa II, sentiu-se a necessidade de transformar as ações observadas em 

cada uma das categorias em ações qualificáveis e ou quantificáveis, com o 

objetivo de que essas pudessem servir de ponto de partida para outras 

pesquisas e também para a prática do professor em sala de aula.  

Diante deste desafio e com o auxílio da professora responsável pela 

disciplina “A cultura no espaço da diversidade, sustentabilidade e inclusão – 

CEDSI-Pe” da UAB UFSCar e de um conjunto de tutores atuantes na 
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disciplina, desenvolveram-se matrizes de referência93, nas quais cada um dos 

elementos tivesse uma definição mais objetiva para que os professores ou 

professores tutores em um primeiro momento e, posteriormente, alunos, 

pudessem observar com clareza o percurso do aluno no desenvolvimento de 

trabalhos em coautoria. 

Os quadros 23a,b e c apresentam a descrição de cada um dos 

elementos que compõem as diversas categorias, em suas respectivas 

categorias.  

QUADRO 23a – MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA A MACROCATEGORIA - 
GRUPO 

MACROCA 
TEGORIA CATEGORIA 

AÇÕES OBSERVADAS 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

GRUPO 

Estratégias 
 

Individual Desorganizado  
 

Cada aluno construiu um trecho no Wiki sem discussão prévia e 
sem interação; 

Individual Organizado  
 

Cada um construiu um trecho no Wiki com pouca ou nenhuma 
interação nos fóruns e um dos alunos fez a amarração final; 

Individual Complementado Um aluno apresentou um questionamento e os demais 
complementaram a proposição; 

Colaborativo 
 

Fizeram discussões no fórum, e a partir da discussão 
desenvolveram uma síntese do grupo e transportaram para a Wiki, a 
partir daí os alunos contribuíram para o fechamento do texto final; 

Individual 
 

Não se estabeleceu uma estratégia e ao final do prazo da entrega 
do texto um dos alunos postou o material 

Relação 
 

Competição  
 

O grupo apresenta fortes relações de competição entre os 
indivíduos que o compõem – As características individuais são 
mantidas e se sobressaem ao grupo 

Negociação Estruturada 
 

O grupo pode ou não apresentar relações de competição entre os 
indivíduos que o compõem, porém as características individuais são 
articuladas no sentido de prevalecer à visão de grupo. 

Negociação  
 

O grupo não apresenta relações de competição entre os indivíduos 
que o compõem prevalecendo a visão elaborada pelo conjunto 

Seguidor  
 

Existem lideranças formadas por indivíduos e ou conjuntos 
(subgrupos) que são acolhidas sem contestação pelo conjunto. 

Apatia  
 Não há discussão e o grupo pouco ou não se relaciona 

Resolução de 
Problemas 
 

Discordância  
 Discordância sem consenso 

Intervenção Positiva  
 

Ajuda externa – o grupo reconhece que precisa ouvir outras 
opiniões ou possui questionamentos que não são sanados dentro 
do próprio grupo então recorrem a ajuda externa 

Intervenção Negativa  
 

Ajuda externa – os conflitos são tão intensos e ou agressivos que há 
a necessidade de  intervenção do tutor, professor, ou qualquer outro 
agente externo na tentativa de retomar o trabalho 

Colaboração  
 

Colaboração mútua - todos tentam contribuir para a resolução do 
problema 

Comunicação 
 

Comunicação Intensa  
 Grande comunicação entre os participantes via fórum 

Comunicação Pequena  
 Pequena participação entre os participantes via fórum 

                                            
93 O termo matriz refere-se a uma maneira de apresentar relações entre duas variáveis de 
naturezas distintas, mas associadas quando se trata de processos de aprendizagem. Em uma 
das variáveis tem-se os objetos de conhecimento e na outra estão representadas as 
competências cognitivas e os níveis de operações mentais das quais os alunos fazem uso para 
a construção do conhecimento. Do cruzamento de ambas tem-se a indicação das habilidades.  
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MACROCA 
TEGORIA CATEGORIA 

AÇÕES OBSERVADAS 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

Nenhuma Comunicação 
 Nenhuma comunicação entre os participantes via fórum 

Comunicação Estratégica  
 

A comunicação acontece nos momentos em que existem conflitos e 
ou decisões a serem tomadas 

Tema Tratado 
 

Sem Domínio  
 Não possui domínio do tema 

Pouco Domínio  
 Possui pouco domínio do tema 

Domínio Razoável  
 Possui um domínio razoável do tema 

Amplo Domínio  
 Possui amplo domínio a respeito do tema a ser tratado 

Competências 
Complementares  
 

Identifica e Trabalha  
 

O grupo consegue identificar as competências complementares, e a 
utiliza a favor da construção da proposta. 

Identifica e não trabalha  
 

O grupo consegue identificar as competências complementares, 
mas não as utiliza a favor da construção da proposta. 

Não Identifica  
 O grupo não consegue identificar as competências complementares

Identifica e Isola  
 

O grupo identifica as competências complementares, mas isola o 
grupo questionador 

Não Existe  
 Não existe no grupo competência complementar 

 
QUADRO 23b – MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA A MACROCATEGORIA - 

INDIVIDUO 

MACROCA 
TEGORIA CATEGORIA 

AÇÕES OBSERVADAS 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

INDIVÍDUO  

Tema Tratado  
 

Domina  
 O aluno apresenta domínio em relação ao tema 

Não Domina 
 O aluno não apresenta domínio em relação ao tema 

Domínio Parcial  
 O aluno apresenta domínio de parte do tema 

Competências 
Complementares 
  

Tolerância  
 O aluno compreende os limites dos demais membros 

Não Tolerância  
 O aluno não compreende os limites dos demais membros 

Tolerância Mediada 
 

O aluno  precisa da intervenção de outros membros do conjunto 
para compreender os limites dos demais membros 

Tolerância Mediada 
Recorrente 
 

O aluno  precisa da intervenção de outros membros do conjunto 
para compreender os limites dos demais membros. Esta intervenção 
precisa ser constante para conter conflitos 

Tolerância Pós Conflito 
 

Existe um atrito e após o conflito consegue compreender os limites 
dos demais membros, com ou sem intervenção dos demais 
membros do grupo 

Tolerância Imposta  O conjunto ou um determinado membro do conjunto impõem que o 
individuo aceite a diversidade 

Liderança  

Liderança Impositiva  O individuo impõe a sua posição e não aceita as trocas 

Liderança Democrática 
 

O individuo atua como líder que compartilha das idéias, 
pensamentos e ações do conjunto -  organizando-as 

Liderança Propositiva  Devido ao baixo envolvimento dos participantes o líder acaba 
direcionando as atividades 

Liderança Compartilhada 
 

O líder altera a sua posição com outros membros do grupo, 
obedecendo às múltiplas competências. 

Liderança Incentivadora 
 O líder  incentiva o surgimento de novas lideranças 
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MACROCA 
TEGORIA CATEGORIA 

AÇÕES OBSERVADAS 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

Relevância das 
Interações  
 

Intervenções Sustentadas
 

Apresenta intervenções sustentadas em exemplos práticos ou em 
teorias 

Intervenção Vazia  
 

Apresenta intervenções porém sem nenhuma sustentação em 
exemplos práticos ou em teorias 

Intervenção Neutra 
 Não realiza intervenções referentes ao tema 

Intervenção Compartilhada 
 Realiza intervenção a partir da intervenção de outros 

Intervenção Solicitada 
 Recebe a solicitação de outros membros para dar usa posição 

 Navega com 
Habilidade na 
Ferramenta 
 

Domínio  
 Possui o domínio 

Não Tem Domínio  
 Não Possui o domínio 

Orientação para Navegação
 Busca orientação para conseguir ter o domínio da ferramenta 

 
 

QUADRO 23c – MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA A MACROCATEGORIA - 
CONTEÚDO 

CONTEXTO CATEGORIA 
AÇÕES OBSERVADAS 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

CONTEÚDO 
 

Construção Do 
Conteúdo 
 

Conteúdo Colaborativo Total
 

O conteúdo foi elaborado com a participação de todos os 
membros do grupo 

Conteúdo Colaborativo 
Parcial  
 

O conteúdo foi elaborado com a participação parcial dos membros 
do grupo 

Conteúdo Imposto  
 

O líder do grupo estabelece o conteúdo que é apenas 
complementado pelo grupo 

Conteúdo Estimulado  
 

O líder coloca pílulas de conteúdo e chama o grupo para a 
participação 

Conteúdo Não Colaborativo O conteúdo é construído sem colaboração 

(Planejamento da 
Ação 
 

Planejamento em Colaboração 
Total 
 

Elaboração colaborativa total das ações para a construção de 
conteúdo  

Planejamento em 
Colaboração Parcial 
 

Elaboração colaborativa parcial das ações para a construção de 
conteúdo 

Planejamento Sem 
Colaboração 
 

Não há elaboração de um planejamento de ações 

Desenvolvimento 
do Produto 
 

Texto 
 Preocupações relativas ao texto 

Imagens 
 Preocupações relativas ao uso de imagens 

Formatação 
 Preocupação com a formatação final dos produtos 

Participação nas 
Ações  
 

Ação Individual 
 

Preocupação em identificar a participação individual no processo 
de construção 

A Não Ação 
 Preocupação com a não participação dos membros nas ações 

NOTAS: 
* O Contexto Tecnologia transformou no caso do Experimento Piloto em uma categoria da macrocategoria 
Indivíduo que registrava se ele possuía ou não o domínio das ferramentas propostas uma vez que esse 
conhecimento específico é pré-requisito no caso deste curso. 
** As informações referentes a macrocategoria Tecnologia (Ver quadro 04) foram apresentadas pelos 
tutores da oferta da disciplina  e encaminhadas, na forma de relatório aos coordenadores.  O 
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procedimento, adotado pela coordenação de cursos da UAB Ufscar, consiste em diminuir a zero os 
problemas com tecnologia e que isto não seja mais uma preocupação para o aluno. 

 
A partir da construção das matrizes e da compreensão da importância 

de se enfatizar nas ações passou-se a Etapa II que consistiu na  aplicação 

das mesmas em um Experimento Piloto, conforme apresentado nos item 5.2 

e 5.3. 

5.2 Descrição da disciplina “A cultura no espaço da diversidade, 
sustentabilidade e inclusão – CEDSI-Pe” (Oferta 2º semestre de 2009) 

A disciplina “A cultura no espaço da diversidade, sustentabilidade e 

inclusão” foi coordenada pela professora Dra Denise de Freitas. O estudo em 

questão aconteceu no 2º semestre de 2009, tendo início no dia 14 de 

setembro e término em 16 de outubro de 2009. Essa disciplina, por conta de 

reestruturação da grade curricular, passou a ter dez dias a menos que a 

oferta anterior (analisada na EIIC3) 

O objetivo da disciplina é “Compreender os conceitos de cultura nas 

suas relações com a diversidade, inclusão e sustentabilidade e o 

reconhecimento da sustentabilidade cultural e ambiental enquanto elemento 

fundamental na construção de um desenvolvimento eticamente justificável”. 

FIGURA 22  – PÁGINA INICIAL DA DISCIPLINA 2ª OFERTA 
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A partir da página inicial, o aluno tinha acesso à página denominada 

“Primeiras Palavras” que apresentava uma síntese do que seria abordado na 

disciplina. 

FIGURA 23 – PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

 

A disciplina contou com 04 salas, com aproximadamente 50 alunos, 

divididos em duas turmas sendo cada uma delas acompanhada por um tutor. 

Existiu ainda um grupo de reoferta, a sala 05, que contou com cerca de 70 
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alunos inscritos para 2 tutores.94 Vale ressaltar que nesta oferta as turmas 

foram organizadas com mais de uma cidade polo como pode ser visto no 

quadro 24. 

QUADRO 24 - RELAÇÃO SALAS E CIDADES POLOS 

SALA CIDADE POLO 

SALA 1 Itapevi; São José dos Campos 

SALA 2 Jales e São Carlos 

SALA 3 Igarapava, Itapevi e Jales 

SALA 4 São José dos Campos, São Carlos 

SALA 5 (REOFERTA) Igarapava, Itapecerica da Serra, São 
Carlos, Tarumã, Apiaí, Bálsamo, Jandira 

 

Manteve-se o conteúdo da versão anterior organizado em cinco 

unidades, porém a quantidade de atividades foi reduzida. As atividades 

solicitadas se dividiram em fóruns de debate e construção de texto (individual 

ou coletivo) e paralelamente a isso foi mantido o “Wiki Transversal” que 

seguiu as mesmas características e conteúdo da oferta anterior95. 

Nesta nova versão incluiu-se um fórum permanente para resolução de 

dúvidas relativas ao uso da ferramenta wiki assim como sessões de chat para 

esclarecimento de dúvidas a respeito de seu uso (os chats foram utilizados na 

nossa pesquisa apenas como ilustração das situações estudadas e não como 

elemento de análise). 

Contou-se ainda com webconferências nas quais o aluno tinha a 

oportunidade de discutir, de forma síncrona, sobre os conteúdos da disciplina 

e também do material proposto para a construção do wiki transversal, com a 

professora responsável pela disciplina e o grupo de tutores.  

 

 

                                            
94 Por uma questão administrativa, quando o aluno não pede desligamento oficial do curso, ele só pode 
ser desligado pela universidade após ser reprovado na atividade de reoferta. Então alguns alunos 
matriculados na sala 05 de reoferta na verdade já não participavam mais do curso  
95 EIIC3 
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5.2.1 Descrição da atividade proposta na ferramenta Wiki 

A proposta desta atividade manteve-se a mesma da versão anterior96, 

porém, alterou-se a forma de atuar junto aos alunos com base na análise dos 

casos cruzados que resultou nas matrizes de referência. Criou-se um espaço 

no ambiente geral da disciplina no qual centralizaram-se todas as entradas 

para o Wiki Transversal. Abaixo figura representativa do espaço dos temas 

transversais.  

FIGURA 24  – WIKI TRANSVERSAL - EIIIEP 

 
 

Para a montagem dos grupos que iriam compor cada um dos wikis, 

manteve-se o número de 25 alunos oriundos das cinco salas. Durante a 

realização da atividade houve a necessidade de se realizar um 

remanejamento entre os membros dos grupos, por questões técnicas. Como 

orientação ao aluno criou-se um documento guia. A seguir um trecho do 

documento. (vide documento na integra no anexo 02)  

 

                                            
96 Mais detalhes ver EIIC3 
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FIGURA 25 – ORIENTAÇÃO WIKI TRANSVERSAL 

 
O fórum para esclarecimento de dúvidas a respeito do Wiki Transversal foi 

aberto por uma aluna, antes da data prevista, que afirmou existir uma 

necessidade de se discutir esta atividade. Conforme pode ser observado a 

seguir: 

Fórum de dúvidas da atividade transversal - MORIN 
por EIIIEPWTD_07 - sexta, 18 setembro 2009, 10:08 
Pessoal Oi, abri este espaço pq ainda não havia um fórum de 
dúvidas da atividade transversal, senti esta necessidade. 
Para esclarecer a estrutura de trabalho... A proposta é que 
cada grupo (de A a E) discuta o livro, capítulo e faça uma 
síntese a ser elaborada na wiki coletivamente. Dúvida: quantas 
pessoas debatem no fórum - as 5 que produzirão o texto ou 25 
- todos os envolvidos no grupo D, das 5 salas?... 
 

O fórum de dúvidas do wiki foi acompanhado de forma minuciosa pelos 

tutores. A seguir são apresentadas postagens que mostravam a dificuldade que 

alguns alunos apresentaram para trabalhar em coautoria: 

Re: Fórum de dúvidas da atividade transversal - MORIN 
por EIIIEPWTE_07 - sexta, 18 setembro 2009, 16:00 
Ola Tutores, 
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Achei ótimo a aluna ter essa idéia... Acho que eu estaria muito 
mais avançada no que interessa - conteúdo  e atividades- se não 
fosse tanta complicação tecnológica. Já que o moodle é 
complicado, deveria pelo menos ter coerência de uma disciplina 
para outra, para não ter que "inventar a roda" de novo a cada 
disciplina nova. Vamos ver, se até dia 21/09 eu consigo me 
entender com as novidades vou conseguir andar para frente neste 
curso. Por exemplo, a Wiki transversal deveria ser uma das 
atividades, e não a principal, para que nos acostumássemos, 
assim numa próxima etapa do curso poderia até ser a única 
ferramenta de uma disciplina. ... 
 
Re: Fórum de dúvidas da atividade transversal - MORIN 
por EIIIEPWTD_17 - segunda, 21 setembro 2009, 14:39 
Olá a todos, 
Também não entendi muito bem. Gostaria de saber quando 
deveríamos iniciar e concluir esse fórum e atividade da wiki, sendo 
que este não aparece no cronograma com datas da unidade 1. 
Será realizada ao longo da disciplina então... 
Bem, aguardaremos as informações, o ideal é que essa atividade 
aparecesse junto às outras, no cronograma de atividades por 
unidade. 
Abraço 

 

Os alunos começaram a perceber o quanto era difícil para qualquer 

indivíduo sair de sua zona de conforto para trabalhar com o novo e incerto 

como pode ser visto a seguir:   

O estranho espaço da liberdade 
por EIIIEPWTD_07- quarta, 23 setembro 2009, 15:56 
Oi,Creio que nossas dificuldades são referentes às rupturas 
propostas, especialmente nesta disciplina, que nos permite 
iniciativas - não estamos acostumados com isso, não é? Nem 
como alunos e nem em possibilitar aos nossos alunos!...Penso 
que a leitura de Morin trará novas possibilidades e mudanças 
de atitudes, necessárias ao educador do século XXI - arrojo, 
liberdade de tentar (sem compromisso com o certo), criativo, 
questionador, dialogador - ouvidos atentos, nada de respostas 
prontas! Incertezas. 
Um exercício interessante - como podemos realizar 
transversalidades sem as experimentar? Adorei esta estrutura 
que dá liberdade ao grupo de ir construindo, no nosso ritmo, o 
texto  e as reflexões a partir da leitura de Morin. Vamos lá, 
aproveitar esse espaço de liberdade! Bjs 

 

Quanto ao chat, foram realizadas 5 sessões, porém a participação foi 

pequena, uma vez que, apesar deles terem sido agendados para os sábados, 

estava ocorrendo no período reposição de aulas tanto em nível municipal, 

quanto em nível estadual, e como um conjunto de alunos atuava como 

professor, não puderam participar da atividade. Abaixo está um trecho da 

conversa entre um aluno e a professora virtual falando da dificuldade com o 

uso das ferramentas.    
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15:25 Prof Virtual: Gostaria que vocês contassem quais são as 
dificuldades que estão encontrando no uso da ferramenta wiki 
15:29 EIIIEPWTI_03: não vejo discussões na wiki, é um 
problema meu 
15:31 EIIIEPWTI_03: na wiki anterior trabalhamos em cima de 
um texto já pronto, bom, porém pronto. 
15:34 Prof Virtual:: e a nossa proposta é construirmos juntos 
um texto 
15:35 EIIIEPWTI_03 isso é muito bom depois que possamos 
bater pelo menos "um pouco de papo...", sei que todos, 
inclusive eu mesma, temos outras atividades e que nosso início 
de semestre foi tumultuado, eu gostaria de aprender a trabalhar 
melhor com esta ferramenta, 
 

 
Por fim, todos os tutores da disciplina trabalharam as suas análises do 

processo de aprendizagem a partir das matrizes referenciais (Quadro 23).  

5.2.2 Análise Wiki Transversal Experimento Piloto - EIIIEP 

Como nos casos estudados na etapa II foram apresentados os dados de 

contextualização como: número de participantes cadastrados na disciplina e 

efetivos na atividade fórum, divididos em suas respectivas turmas. 

QUADRO 25 - PARTICIPAÇÃO POR GRUPOS DE TRABALHO - FÓRUM 
ETAPA III – EXPERIMENTO PILOTO 

NOME DO GRUPO 

PARTICIPAÇÃO 

CADASTRADOS 
NA ATIVIDADE 

EFETIVOS NA ATIVIDADE 

QUANTITATIVA PERCENTUAL 

Wiki transversal B 26 15 58% 

Wiki transversal I 23 10 43% 

Wiki transversal G 24 11 46% 

Wiki transversal J 24 14 58% 

Wiki transversal F 23 12 52% 

Wiki transversal H 23 13 57% 

Wiki transversal D 26 11 42% 

Wiki transversal E 24 7 29% 

Wiki transversal C 27 10 37% 

Wiki transversal A 25 10 40% 

PARTICIPAÇAO 
QUANTITATIVA 

Total 245 113* 46% 

Reoferta 70 20  

Utilizada 195 113** 58% 

NOTAS: (1) Houve incidência nesta oferta da disciplina de um perfil de aluno chamado de 
“aluno de reoferta”, ou seja, aluno que por algum motivo não cursou a disciplina na oferta 
anterior ou que foi reprovado na mesma. Aconteceu neste caso que muitos alunos eram 
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desistentes do curso extraoficialmente, pois não pediram o desligamento do curso, o que só 
pode ser feito pela secretaria de aluno a partir do momento em que ele é reprovado duas 
vezes. Foram considerados apenas os 20 alunos com participação efetiva na reoferta. 

No quadro 26 foram apresentadas as interações realizadas pelos grupos 

no fórum e o perfil das interações, além da situação da postagem final do 

trabalho em coautoria: 

QUADRO 26 – PERFIL DAS INTERAÇÕES – FÓRUM 
ETAPA III – EXPEREMENTO PILOTO 

EIIIEP 

INTERAÇÕES 
POSTAGE
M FINAL 

ALUNO 
PROFESSO

R (3) 
TOTAL 
(1+2+3) CARÁTER 

GERAL (1) 
RELATIVAS 
AO TEMA (2)

SUBTOTAL
(1+2) 

Wiki transversal D 14 95 109 10 119 SIM 

Wiki transversal F 10 95 105 06 111 SIM 

Wiki transversal I 13 65 78 02 80 SIM 

Wiki transversal A 12 61 73 14 87 SIM 

Wiki transversal B 06 54 60 07 67 SIM 

Wiki transversal H 10 44 54 10 64 SIM 

Wiki transversal C 06 40 46 01 47 SIM 

Wiki transversal J 04 20 24 05 29 SIM 

Wiki transversal E 03 19 22 02 24 PARCIAL 

Wiki transversal G 04 15 19 03 22 PARCIAL 

INTERAÇÕES 

Q 82 508 590 60 650 

--- M 8,2 50,8 59 6 65 

% 13% 78% 91% 9% 100% 

OBS: [Q]... Quantidade de Participações; [M]... Média dos Grupos; [%]... Participação Percentual 

O universo para a Análise de Conteúdo EIIIEP contou com 113 

participantes na atividade fórum, que realizaram 508 postagens relacionadas 

ao tema da pesquisa, 82 de caráter geral e mais 60 intervenções dos 

professores tutores perfazendo um total de 650 postagens. 

A média das postagens totais por grupo foi de 65, o que de início já 

apresentou 05 grupos com índices abaixo da média, com variação entre 22 e 

64 postagens. Para o escopo desta análise, descartou-se as intervenções 

realizadas pelos professores chegando a 590 postagens. Optou-se por 

realizar a delimitação no universo e para isto selecionou-se 03 Wikis 

transversais. 
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O critério para a seleção das 03 salas procurou ampliar as 

possibilidades de análise da incidência das categorias no universo e, para 

isso, como nas versões anteriores, escolheu-se as salas com mais e menos 

interações quantitativas e uma terceira que tinha permanecido na média do 

grupo de estudo. O quadro 27 mostra o perfil das interações nas salas: Wiki 

D, G, H. 

QUADRO 27 – PERFIL DAS INTERAÇÕES – FÓRUM 
EIIIEP (AMOSTRA ANALISADA) 

EIIIEP 

INTERAÇÕES 
POSTAGE
M FINAL 

ALUNO 
PROFESSO

R (3) 
TOTAL 
(1+2+3) CARÁTER 

GERAL (1) 
RELATIVAS 
AO TEMA (2)

SUBTOTAL
(1+2) 

Wiki transversal D 14 95 109 10 119 SIM 

Wiki transversal H 10 44 54 10 64 SIM 

Wiki transversal G 04 15 19 03 22 PARCIAL 

Totais  28 157 182 23 205  

 

As interações para análise resultaram, como nos casos anteriores, da 

soma das de caráter geral e das relativas ao tema em um total de 182. Nos 

quadro  28a, b e c    são apresentadas as sínteses para as macrocategorias 

na amostra selecionada. Como já registrado anteriormente, neste caso, a 

macrocategoria Tecnologia transformou-se em navegabilidade e foi inserido 

no contexto Indivíduo97 ficando então com: Grupo, Indivíduo e Conteúdo. A 

alteração em relação a macrocategoria Tecnologia indica que a melhoria na 

apropriação tecnológica favoreceu a navegação dos alunos pelos espaços 

virtuais do curso. 

Na macrocategoria Grupo trabalhou-se com as seguintes categorias: 

“Estratégia”; “Relação”, “Resolução de Problemas”; “Comunicação”; “Tema 

Tratado” e “Competências Complementares”. Tais categorias foram 

construídas a partir dos casos da Etapa II. 

                                            
97 No caso da UAB UFSCAR, o contexto tecnologia está dividido em questões técnicas e de 
formação para o uso da tecnologia relação conforme se verá nas conclusões desta tese.   
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QUADRO 28a – SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONTEÚDO – FÓRUM 
EIIIEP - MACROCATEGORIA: GRUPO 

MACRO 
CATEGORIA CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

GRUPO 

Estratégia  

QT % OCORRÊNCIA 

0 0% | Individual Desorganizado 

0 0%  Individual Organizado  

3 100%  Individual Complementado  

0 0%  Colaborativo 

0 0%  Individual 

Relação  

QT % OCORRÊNCIA 

0 0%  Competição 

1 33,3% Negociação Estruturada 

1 33,3% Negociação 

1 33,3% Seguidor  

0 0%  Apatia  

Resolução de 
Problemas  

QT % OCORRÊNCIA 

0 0% Discordância 

1 33,3% Intervenção Positiva  

0 0% Intervenção Negativa 

2 66,7 Colaboração  

Comunicação 

QT % OCORRÊNCIA 

1 33,3% Comunicação Intensa  

1 33,3% |Comunicação Pequena 

0 0% Nenhuma Comunicação 

1 33,3% Comunicação Estratégica  

Tema Tratado 

QT % OCORRÊNCIA 

0 0% Sem Domínio  

1 33,3% Pouco Domínio  

2 66,7 Domínio Razoável  

0 0% Amplo Domínio 

Competências 
Complementares 

QT % OCORRÊNCIA 

2 66,7 Identifica e Trabalha 

0 0% Identifica e não trabalha 

0 0% Não Identifica  

0 0%  Identifica e Isola 

1 33,3% Não Existe 

NOTAS: (*1) Para a definição das categorias, remeter-se ao quadro 23 a,b e c; (*2) Neste caso foram 
analisados 03 grupos. A quantificação das ocorrências foi realizada com base no posicionamento do 
grupo diante da categoria analisada. 
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A primeira categoria a ser analisada foi “Estratégia”, que registrou 100% 

das ocorrências na ação denominada “individual complementada”, ou seja, 

um aluno apresenta questionamentos, ideias ou encaminhamentos, e os 

demais complementam a proposição sendo que os starts podem partir de 

qualquer um dos alunos e não apenas daquele considerado líder, como pode 

ser visto nas postagens selecionadas: 

Re: Capitulo 1 
por EIIIEPWTD_19 - quinta, 1 outubro 2009, 22:39 
Olá, Recebi o seu e-mail e adorei a proposta, além de mais rápida 
é também mais eficiente para a discussão, estou de acordo. Só 
precisamos decidir os capítulos rapidamente para começarmos as 
postagens, e a montar o texto.  
At. 
 
Re: Nosso grupo 
por EIIIEPWTD_18 - sexta, 2 outubro 2009, 14:58 
Caros colegas, 
Elaborei esta síntese abaixo e gostaria que vcs vissem se 
realmente reproduz o que o grupo discutiu. Poderíamos postar um 
texto baseado na síntese no espaço da Wiki, o que acham? Acho 
que esta primeira postagem, então, deve incluir o que achamos 
sobre a educação na escola (à luz de Morin): ao mesmo tempo em 
que a escola é o espaço de produção, disseminação e reprodução 
do conhecimento, ela está cega sobre o que deveria se fazer a 
conhecer? 
 
Re: CAP. 3 - continuando a viagem... 
por EIIIEPWTD_05 - sexta, 9 outubro 2009, 10:02 
Bom dia, turma, 
Eu dividi em tópicos os assuntos abordados nesse capítulo, pois 
acho deste modo fica mais simples e fácil de compreender o que o 
autor pretende dizer. Segue abaixo algumas das ideias:.. 

Para a categoria “Relação” estabelecida entre os membros do grupo, há 

a incidência de três ocorrências98, ambas com 33,3%, que são: “negociação 

estruturada”, que ocorre quando o grupo apresenta ou não relações de 

competição entre os indivíduos que o compõem, mas que as características 

individuais são articuladas no sentido de prevalecer a visão de grupo; 

“Negociação”, quando o grupo não apresenta relações de competição entre 

os indivíduos que o compõem prevalecendo a visão elaborada pelo conjunto; 

e por fim a relação de “Servidor”, ou seja, existem lideranças formadas por 

indivíduos e ou conjuntos (subgrupos) que foram acolhidas sem contestação 

                                            
98 Ocorrência aqui tem o mesmo sentido de ações realizadas – ver Capítulo IV 
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pelo conjunto. A seguir foram destacadas algumas postagens que 

exemplificam as ocorrências listadas: 

Que a gente caminhe capítulo por capítulo 
por EIIIEPWTD_07 - sábado, 26 setembro 2009, 14:26 
Pessoal, Oi. Certamente vamos ter que dar uma corrida na leitura 
e discussão! Mas creio que facilita se a gente fizer capítulo por 
capítulo!Bjs 
 
Re: sugiro que a gente caminhe capítulo por capítulo 
por EIIIEPWTD_16 - sábado, 26 setembro 2009, 21:38 
Oi, Concordo com sua sugestão, dessa forma podemos aproveitar 
melhor, os conteúdos do livro. Olá Paulo, vc poderia sugerir 
para um cronograma por capítulos, o tempo está meio apertado, 
mas acho que podemos trabalhar dessa forma sem prejudicar os 
prazos. 
Abraço, 
Ana 
 
Re: Nosso grupo 
por EIIIEPWTD_18 - sexta, 2 outubro 2009, 15:00 
Caros,Reproduzirei aqui o que enviei por e-mail a vcs há pouco 
tempo:Oi, Maria e pessoal, tudo bem? Ótima a troca de e-mails e 
fantástica a sua iniciativa, e o início dos debates no fórum. 
Particularmente, concordo somente com a dinâmica que estamos 
levando a cabo agora: trocarmos (com o grupo dos 25 
mesmo) impressões, no fórum ou no e-mail, sobre o livro (e acho 
que cada semana deve envolver uns 3 capítulos) e postar a 
síntese no fórum E no espaço de texto coletivo. Na última semana 
(uns três dias antes do prazo final), poderíamos nos comprometer 
a ler o todo para tentar perceber se o texto não ficou uma colcha 
de retalhos. 
 
Re: Capítulo 2 - Os Princípios do Conhecimento Pertinente 
Por EIIIEPWTH_19 - quinta, 1 outubro 2009, 23:05 
Olá, pessoal! 
Discussões são sempre bem-vindas, claro. Afinal, este é o objetivo 
da ferramenta 'Fórum'. Contudo, haja vista o silenciamento 
durante estes dias sobre as discussões do Capítulo 2 já vou postar 
na Wiki um esboço do que escrevi, uma vez que neste fds estarei 
praticamente ausente! 
Assim, adianto minha contribuição à Wiki. 

Ao se analisar a categoria “Comunicação”, contou-se com 03 

ocorrências diferenciadas nas quais 33,3% apresentaram “comunicação 

intensa”, 33,3% a “comunicação estratégica” que é aquela que ocorre nos 

momentos em que existem conflitos e / ou decisões a serem tomadas e no 

outro extremo a “comunicação pequena”, também com 33%. Aqui pode se 

concluir que a comunicação foi importante para a finalização do trabalho em 
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coautoria, pois o grupo que apresentou pequena comunicação não concluiu a 

atividade.   

Na categoria “Tema Tratado”, 66,7% apresentaram “domínio razoável” 

sobre o assunto, e 33,3 % “pouco domínio” a respeito do tema o que pode 

acarretar, como aconteceu neste experimento, do produto não ser concluído 

pelo grupo por conta dessa ocorrência99. 

Em “Competências Complementares”, registrou-se que 66,7% 

identificavam e trabalhavam com elas, ou seja, havia uma articulação no 

sentido de se aproveitar o melhor de cada indivíduo para se atingir o objetivo 

da atividade enquanto no outro extremo, 33,3%, não houve registros destas 

competências. 

Re: Capítulo 6 - Ensinar a Compreensão 
por EIIIEPWTH_19 - segunda, 12 outubro 2009, 10:15 
Bom dia! 
Veja bem: seu texto está excelente! Vc demonstrou ser uma boa 
escritora e, além disso, bastante perspicaz, posto ter explorado 
novas perspectivas até então não exploradas. 
 
Re: Discutindo o trabalho na Wiki 
por EIIIEPWTG_03 - quinta, 15 outubro 2009, 21:05 
Oi pessoal, desculpa estar chegando apenas agora, mas darei o 
máximo pelo nosso texto. Vocês sabem se podemos inserir 
imagens no texto como nas outras Wikis? 
Aguardo notícias 
Um abraço 

De acordo com a análise da macrocategoria Grupo, percebeu-se a 

existência dos extremos dentro das categorias estudadas, com isso, passou-

se a pensar na importância da atuação do professor tutor e da necessidade 

de uma mediação pontual e contundente junto aos grupos com pouca 

participação na atividade proposta. De acordo com Silva (2003), a mediação 

pedagógica determina que o professor utilize estratégias de aprendizagem 

que favoreçam o processo de reflexão, resolução de problemas, elaborações 

teóricas, análises e sínteses, pesquisa, comunicação e busca da informação, 

de modo a tornar o sujeito da aprendizagem autônomo e socialmente 

competente. A mediação pedagógica traz em seu bojo a ideia de um 

professor formulador de problemas, proponente de situações, arquiteto de 

                                            
99 Este tema será retomado no item 5.3 quanto ocorrerá a análise da macrocategoria Conteúdo.   
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percursos, mobilizador de inteligências múltiplas e coletivas na construção do 

conhecimento. Essa constatação poderia significar a necessidade de se 

ampliar o universo de macrocategorias e categorias. Na sequência passou-se 

para a análise da macrocategoria Indivíduo. 

QUADRO 28b  – SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONTEÚDO – FÓRUM 
EIIIEP - MACROCATEGORIA: INDIVÍDUO 

MACRO  
CATEGORIA CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

INDIVÍDUO 

Tema Tratado 

QT % OCORRÊNCIA 
25 15,6% Domina  
11 6,9% Não Domina 
10 6,3% Domínio Parcial 

Competências 
Complementares 

QT % OCORRÊNCIA 
11 6,9% Tolerância  
0 0,0% Não Tolerância  
2 1,3% Tolerância Mediada 
0 0,0% Tolerância Mediada Recorrente 
0 0,0% Tolerância Pós Conflito 
0 0,0% Tolerância Imposta 

Liderança 

QT % OCORRÊNCIA 
0 0,0% Liderança Impositiva 

10 6,3% Liderança Democrática  
7 4,4% Liderança Propositiva  
9 5,6% Liderança Compartilhada 
5 3,1%  Liderança Incentivadora 

Relevância das 
Intervenções 

QT % OCORRÊNCIA 
26 16,3% Intervenções Sustentadas 
15 9,4% Intervenção Vazia 
9 5,6% Intervenção Neutra 
4 2,5% Intervenção Compartilhada 

Navega com 
Habilidade na 
Ferramenta 

QT % OCORRÊNCIA 
8 5,0%  Domínio  
5 3,1%  Não Tem Domínio 
3 1,9%  Orientação para Navegação 

RESUMO 160  100%  

NOTAS: (*1) Para a definição das categorias, remeter-se ao quadro 23; (*2) Este caso teve como base 
182 postagens realizadas pelos participantes somadas as de caráter geral e  relativas o tema (ver 
quadro 27). Cada postagem pode conter ocorrências relacionadas a uma ou mais categorias. Para a 
categoria indivíduo, o caso totaliza 160 ocorrências; (*3) O percentual foi definido com base na 
quantidade de ocorrências da macrocategoria.  

FIGURA 26 – SÍNTESE POR CATEGORIA -  MACROCATEGORIA: INDIVÍDUO - EIIIEP  

MACROCATEGORIA: INDIVÍDUO CATEGORIA QT 

29%

8%

19%

34%

10%

Tema Tratado (TtI)

Competências 
Complementares (CcI)

Liderança (L)

Relevância das Intervenções 
(RiI)

Navega com Habilidade na 
Ferramenta (NFI)

Tema Tratado  46 

Competências 
Complementares  13 

Liderança 31 

Relevância das 
Intervenções  54 

Navega com 
Habilidade na 
Ferramenta  

16 
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Na macrocategoria “Indivíduo” aparece de forma mais intensa duas 

categorias: “Relevância das Interações” com 34% e “Tema Tratado” com 

29%. As demais categorias registraram: “Liderança” – 19%; “Habilidade de 

navegação” – 10%; e, “Competências Complementares” – 8%. 

No que diz respeito à Relevância, 16,3% das interações apresentaram 

“intervenções sustentadas” que são aquelas que ou estão respaldadas pela 

teoria ou por exemplos práticos ou mesmo por ambos; do outro lado, porém, 

teve-se 9,4% na ocorrência “Intervenção vazia”, ou seja, aquelas que não 

possuem nenhuma sustentação; somadas a 5,6% do que se chamou 

“Intervenção neutra”, o que na verdade são intervenções que não estão 

direcionadas ao tema, e às vezes até mesmo à disciplina, está mais atrelada 

à questão do relacional. Nesta categoria há ainda 2,5% das interações 

analisadas que foram enquadradas em “Intervenção Compartilhada” que 

consiste em intervenções realizadas pelo aluno a partir do concordar ou 

discordar da opinião do demais, normalmente com respostas superficiais. A 

seguir foram apresentadas algumas das postagens como forma de ilustrar os 

dados analisados: 

Re: Discutindo o trabalho na Wiki 
Por EIIIEPWTG_07 - quinta, 8 outubro 2009, 15:21 
Boa tarde pessoal, Muito interessante as colocações do Morin 
sobre as relatividades sobre verdade / mentira, sobre ilusão e 
realidade. 
 
Re: Discutindo o trabalho na Wiki 
Por EIIIEPWTG_03 - sexta, 16 outubro 2009, 22:17 
Pessoal, estou com dúvida, nós temos que postar o texto depois 
de pronto? Como devemos fazer? 
Um abraço 
 
Re: Capítulo 2 - Os Princípios do Conhecimento Pertinente 
Por EIIIEPWTH_19 - segunda, 5 outubro 2009, 11:42 
Olá,  
Achei ótima sua construção.Basta postá-la, agora, ao final do que 
já está escrito no capítulo 2, ok? 
Abração, 
 
Conhecimento 
por EIIIEPWTD_07 - quarta, 23 setembro 2009, 18:10 
Progresso para quem? como? a custas do que?  
Percebo que há muita confusão entre relativizar as coisas e ficar 
encima do muro. Neste sentido, creio importante pensarmos qual 
papel do professor - não mais dono  da verdade, do conhecimento 
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- como ficamos com a ruptura do paradigma cartesiano? Onde 
pisamos? Como nos sustentamos? 

Ao passar para a categoria “Tema Tratado” registrou-se 15,6% em “ 

domina o tema” e praticamente com o mesmo valor, 6,9% “não dominam” e 

6,3% “dominam parcialmente”. Não se pode esquecer, porém, que esse 

estudo utilizou-se de Análise do Conteúdo e que com isso se pode ter outros 

indivíduos que se enquadrariam em cada uma das ocorrências, mas que não 

apresentaram discursos.      

A categoria “Liderança” aparece com 19% na qual a “democrática”, 

quando o líder compartilha as ideias, pensamentos e ações com o conjunto 

organizando-os, obteve 6,3% das ocorrências seguidas pela “compartilhada”, 

quando há alteração das lideranças entre os membros do grupo obedecendo-

se às múltiplas competências com 5,%. Registrou-se, ainda, a “propositiva” 

com 4,4% que ocorre quando há um baixo envolvimento dos participantes, e 

o líder acaba direcionando as atividades e 3,1% de ocorrência da 

“incentivadora” que se dá quando o líder incentiva o surgimento de novas 

lideranças no grupo, algumas das postagens referentes a esta etapa da 

análise de conteúdo podem ser vista a seguir: 

Re: CAP. 3 - continuando a viagem... 
por EIIIEPWTD_05 - sexta, 9 outubro 2009, 10:02 
Bom dia, turma, Eu fiz em tópicos os assuntos abordados nesse 
capítulo, pois acho que desse modo fica mais simples e fácil de 
compreender o que o autor pretende dizer. 
 
Re: Encerrar ou aguardar? 
por EIIIEPWTD_07 - sexta, 16 outubro 2009, 19:54 
Pessoal creio que há retardatários que querem contribuir e agora 
acho que somente na Wiki: melhorando o texto, incluindo alguma 
informação pertinente. Se está prorrogado, podemos aguardar 
mais! 
Bjs  
 
Re: Espaço reservado para o Grupo H 
por EIIIEPWTH_19 - domingo, 4 outubro 2009, 18:22 
Excelente idéia,  
Assim distribuímos um pouco as cargas, já que poucas pessoas 
têm dado continuidade em suas colaborações. 
Um cordial abraço, 
 
Re: Capítulo 2 - Os Princípios do Conhecimento Pertinente 
por EIIIEPWTH_19 - quinta, 1 outubro 2009, 23:05 
Olá, pessoal! 
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Discussões são sempre bem-vindas, claro. Afinal, este é o objetivo 
da ferramenta 'Fórum'. Contudo, haja vista o silenciamento 
durante estes dias sobre as discussões do Capítulo 2 de Morin, já 
vou postar na Wiki um esboço do que escrevi, uma vez que neste 
fds estarei praticamente ausente! 

Em “Competências Complementares”, na macrocategoria “Indivíduo”, foi 

observado na análise de conteúdo a relação de “tolerância a conflitos” entre 

os participantes das atividades. Esta categoria obteve no cômputo geral 8% 

das interações nas postagens sendo que: 6.9% mostraram tolerância que 

ocorre quando os alunos conseguem compreender os limites dos demais 

membros e 1,3% de tolerância mediada ou aquela que ocorre quando um 

determinado aluno ou conjunto de alunos precisa da intervenção de outros 

participantes do conjunto para compreender os limites dos demais. As demais 

ocorrências não obtiveram índices.   

A última categoria analisada na macrocategoria Indivíduo foi a 

“Navegabilidade na Ferramenta”100. O resultado mostrou que 5% afirmaram 

ter domínio, 3% declararam o contrário e 2% solicitaram orientação para 

poderem navegar no ambiente. Vale ressaltar que nesta análise trabalhou-se 

com o conteúdo postado, então a verificação parte do que o aluno escreveu 

sobre a categoria. Foi possível, porém, a partir da observação das ações 

dentro do espaço virtual de aprendizagem, verificar que um número 

significativo de alunos (aproximadamente 32%)101 apresentou dificuldades na 

utilização do Wiki. 

Re: cap 5 - Incertezas 
por EIIIEPWTD_11 - segunda, 12 outubro 2009, 22:41 
Ah! mais uma coisa,no esboço ficou uma formatação 
perfeita,agora lá espaço está tudo muito junto. Eu procurei uma 
forma de formatar e ficar decente,mais eu não achei. 
Abraços 
 
Re: Capítulo 3 - Ensinar a Condição Humana 
Por EIIIEPWTH_09 - terça, 6 outubro 2009, 08:22 
Olá fiz o que você disse, mas quando salvei o que tinha 
acrescentado de alguma forma seus últimos parágrafos sumiram, 
eu os coloquei de novo, mas por algum motivo não consigo tirar o 

                                            
100 como se explicou anteriormente, a categoria “Navegabilidade na Ferramenta” resultou do 
contexto Tecnologia, neste caso estudado e visava observar a dificuldade do aluno no uso do 
Wiki. 
101 Os 32% se referem a todos os alunos inscritos na atividade, ou seja, os 10 Wikis 
transversais. A observação falada neste item veio por parte de e-mails encaminhados aos 
tutores, ao suporte técnico e também aos tutores presenciais.   
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negrito, se depois você ou alguém puder dar uma olhada ficarei 
agradecida. 
 
Re: Capítulo 3 - Ensinar a Condição Humana 
Por EIIIEPWTH_19 - terça, 6 outubro 2009, 09:30 
... Quanto à formatação do texto, eu já percebi que toda vez que a 
gente coloca algo, somem as cores, a paragrafação, e a gente fica 
quase 'loucos' tratando consertar tudo de novo...  

Passou então para a análise do conteúdo da última macrocategoria, o 

Conteúdo, que pode ser observada no quadro 28C. 

QUADRO 28c – SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONTEÚDO – FÓRUM 
EIIIEP – MACROCATEGORIA: CONTEÚDO 

CONTEXTO CATEGORIA (*1) INCIDÊNCIAS E RESULTADOS (*2) 

CONTEÚDO 

Construção do 
Conteúdo 

QT % OCORRÊNCIA 
0 0,0% Conteúdo Colaborativo Total 

12 9,0% Conteúdo Colaborativo Parcial 

6 4,5% Conteúdo Imposto 

6 4,5%  Conteúdo Estimulado 

5 3,7% Conteúdo Não Colaborativo  

Planejamento da 
Ação 

QT % OCORRÊNCIA 
0 0,0% Planejamento em Colaboração Total 

20 14,9% Planejamento em Colaboração Parcial 

5 3,7% Planejamento sem colaboração   

Desenvolvimento 
do Produto 

QT % OCORRÊNCIA 
26 19,4% Texto 

5 3,7% Imagens 

3 2,2% Formatação 

Participação nas 
Ações 

QT % OCORRÊNCIA 
37 27,6% Ação Individual 

9 6,7% Preocupação com a não Ação 

RESUMO 134 100%  

NOTAS: (*1) Para a definição das categorias, remeter ao quadro 23; (*2) Este caso teve como base 182 
postagens realizadas pelos participantes somadas as de caráter geral e relativas ao tema (ver quadro 
27). Cada postagem pode conter ocorrências relacionadas a uma ou mais categorias. Para a categoria 
indivíduo, o caso totaliza 134 ocorrências; (*3) O percentual foi definido com base na quantidade de 
ocorrências da macrocategoria.  

FIGURA 27 – SÍNTESE POR CATEGORIA -  MACROCATEGORIA: CONTEÚDO  -  EIIIEP 

MACROCATEGORIA: CONTEÚDO CATEGORIA QT 

22%

19%

25%

34%

Construção do Conteúdo 
(CC)

Planejamento da Ação (PA)

Desenvolvimento do 
Produto (DP)

Participação nas Ações (PAA)

 

Construção do 
Conteúdo 29 

Planejamento da Ação 25 

Desenvolvimento do 
Produto 34 

Participação nas 
Ações 46 
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A macrocategoria Conteúdo aglutinou 04 categorias: “Planejamento da 

Ação”, “Construção do Conteúdo”, o “Desenvolvimento do Produto” e 

“Participação nas Ações”. Na EIIIEP a categoria que mais se evidenciou foi a 

“Participação nas Ações”, que apareceu em 34% das interações. Ao se 

detalhar as ocorrências dessa categoria tem-se 27,6% das interações nas 

quais os alunos falam do que estão fazendo como garantia de conseguirem 

demarcar a sua colaboração para o grupo e também para o professor e 

professor tutor.  Veja a seguir alguns exemplos: 

Re: Discutindo o trabalho na Wiki 
Por EIIIEPWTG_17 - terça, 13 outubro 2009, 22:47 
olá pessoal! ontem eu postei mais uma colaboração na Wiki! ok? 
 
Re: cap 5 - Incertezas 
por EIIIEPWTD_11 - segunda, 12 outubro 2009, 22:41 
Olá pessoal! Bem,eu não participei diretamente das 
discussões,apenas fui lendo o que estava sendo postado neste 
espaço. Porém, acabo de colocar a síntese dos demais capítulos 
para adiantar um pouco que do 4 até o 7. 
 
Re: Nosso grupo 
por EIIIEPWTD_18 - terça, 20 outubro 2009, 11:27 
Oi, pessoal, td bem? 
Dei uma corrigida no nosso texto, inseri outras ideias. 
 
Re: Espaço reservado para o Grupo H 
Por EIIIEPWTH_09 - domingo, 4 outubro 2009, 13:14 
Ok, vou colocar o que fiz junto como resposta ao que você fez, e 
não vou colocar na Wiki, acho que apesar de você ter terminado o 
seu primeiro, pode haver algo que dê para complementar. 

Interações como as apresentadas demonstraram que alguns alunos 

ainda estavam atrelados ao resultado e não ao processo, ou seja, eles 

buscavam a nota na avaliação e não o processo da construção da atividade 

em coautoria. 

A segunda categoria a se destacar é o “Desenvolvimento do produto” 

com 25% na qual três ocorrências foram registradas com destaque: O texto 

com 19,5%; o uso de imagens com 3,7% e a formatação do material 

elaborado com 2,2%. O alto índice de postagens que se referiram ao texto 

mostra que o aluno está preocupado com o produto final mais do que com o 

processo de construção do trabalho em coautoria. Destacou-se algumas 

postagens que demarcam a categoria desenvolvimento do produto: 
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Re: imagem do capítulo 2 - caleidoscópio 
por EIIIEPWTD_18 - sábado, 10 outubro 2009, 12:20 
Pessoal, fiquei pensando numa imagem que pudesse dar conta do 
que o cap. 2 trouxe e cheguei no caleidoscópio - já viram? 
pequenas pecinhas coloridas, singulares que formam um desenho, 
estão em relação umas com as outras. Mas basta um pequeno 
movimento que o desenho - com as mesmas peças, muda 
radicalmente. 
 
Re: cap 5 - Incertezas 
por EIIIEPWTD_11 - segunda, 12 outubro 2009, 22:41 
Ah! mais uma coisa,no esboço ficou uma formatação 
perfeita,agora lá espaço está tudo muito junto. 
Eu procurei uma forma de formatar e ficar decente,mais eu não 
achei. Abraços 
 
Re: Capítulo 3 - Ensinar a Condição Humana 
por EIIIEPWTH_19 - terça, 6 outubro 2009, 09:30 
Quanto à formatação do texto, eu já percebi que toda vez que a 
gente coloca algo, somem as cores, a paragrafação, e a gente fica 
quase 'loucos' tntando consertar tudo de novo... Então, que tal 
deixar isso só para o encerramento, antes de postar o texto final 
 
Re: Capítulo 6 - Ensinar a Compreensão 
por EIIIEPWTH_19 - segunda, 12 outubro 2009, 10:15   
Veja bem: seu texto está excelente! Vc demonstrou ser uma boa 
escritora e, além disso, bastante perspicaz, posto ter explorado 
novas perspectivas até então não exploradas. 

Na sequência tem-se a “Construção de Conteúdo” que estava 

diretamente relacionada à anterior. Nesta categoria 9% dos registros 

mostraram o desenvolvimento de conteúdo “colaborativo parcial” ou seja, 

apenas uma parte do grupo trabalhou na construção. Com 4,5% apareceram 

as ocorrências “conteúdo imposto” e o “estimulado”. O conteúdo imposto 

consiste no líder do grupo estabelecer o conteúdo que é apenas 

complementado pelo grupo, e o estimulado é quando o líder coloca pílulas de 

conteúdo e chama o grupo para a participação, uma característica que pode 

com o tempo fazer com que a colaboração entre os pares aumente. O líder 

estimula para que os demais saiam das suas zonas de conforto. Há ainda 

3,7% de conteúdo construído sem a colaboração, isto foi mais frequente nos 

grupos que tiveram baixa participação na atividade.    

A última das quatro categorias a ser registrada é o “Planejamento da 

Ação” com 19%. Somente este dado bruto já seria suficiente para demonstrar 

que os grupos muitas vezes agem sem planejar, cada qual seguindo para 
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uma direção, o que pode acarretar no desenvolvimento de trabalhos de baixa 

qualidade.  

No detalhe da categoria Planejamento da ação tem-se duas ocorrências, 

o Planejamento em colaboração parcial com 15% e 3,7% onde não houve 

planejamento do que seria elaborado.  

Após a análise do fórum, realizou-se a interpretação dos dados 

coletados junto aos Wikis, observando 05 elementos que são: A inserção de 

conteúdo; a inserção ou extração de conteúdos mais pontuais; a edição de 

conteúdo; a formatação do produto final e a leitura.  

Os quadros 29 a e b apresentam a quantidade de ações realizadas 

pelos alunos de cada uma das salas a partir da análise do conteúdo de cada 

uma das intervenções realizadas no Wiki, para isso se usou o histórico da 

ferramenta e a comparação entre versões. Utilizou-se como critério para 

registro da participação o aluno ter realizado ao menos um acesso na 

ferramenta. 

QUADRO 29a –  ALUNOS ATUANTES E INTERAÇÕES – WIKI EIIIEP 

GRUPO 
INTERAÇÕES ALUNOS 

ATUANTES*1 
INSERÇÃO 

DE 
CONTEÚDO 

CONTEÚDO
RESTRITO 

EDIÇÃO DO 
CONTEÚDO FORMATAÇÃO LEITURA TOTAL 

GRUPO (T) Q T/Q 

Wiki transversal A 09 03 06 04 01 23 10 2,3 

Wiki transversal G 06 15 03 04 12 40 10 4,0 

Wiki transversal E 02 22 14 03 03 44 10 4,4 

Wiki transversal J 09 18 12 01 07 47 12 3,9 

Wiki transversal D 12 24 10 07 05 58 8 7,3 

Wiki transversal H 10 21 17 05 12 65 8 8,1 

Wiki transversal B 07 21 11 14 13 66 10 6,6 

Wiki transversal C 12 26 14 07 13 72 10 7,2 

Wiki transversal I 10 28 26 02 12 77 9 8,7 

Wiki transversal F 13 44 19 06 27 109 10 10,9 

TOTAL POR 
CONTEÚDO 

Q 90 222 132 53 105 602 81 6,4 

% 15% 37% 22% 9% 17% 100% --- 
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QUADRO 29b – COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DAS INTERAÇÕES - WIKI 
EIIIEP 

GRUPO 
TIPO DE INTERAÇÃO 

INSERÇÃO 
DE 

CONTEÚDO 
CONTEÚDO 
RESTRITO 

EDIÇÃO DO 
CONTEÚDO FORMATAÇÃO LEITURA TOTAL 

GRUPO (T) 

Wiki transversal A 39% 13% 26% 17% 4% 

100% 

Wiki transversal B 11% 32% 17% 21% 20% 

Wiki transversal C 17% 36% 19% 10% 18% 

Wiki transversal D 21% 41% 17% 12% 9% 

Wiki transversal E 5% 50% 32% 7% 7% 

Wiki transversal F 12% 40% 17% 6% 25% 

Wiki transversal G 15% 38% 8% 10% 30% 

Wiki transversal H 15% 32% 26% 8% 18% 

Wiki transversal I 13% 36% 33% 3% 15% 

Wiki transversal J 19% 38% 26% 2% 15% 

MÉDIA 15% 37% 22% 9% 17% 

 

Primeiramente é preciso ter cuidado na análise individual de cada uma 

das ações, pois isso pode levar a distorções dos dados. Para que não se 

corra esse risco, é fundamental deixar claro a relação entre a quantidade de 

interações em cada uma das ações e o número de participantes efetivos na 

elaboração do trabalho em coautoria desenvolvido no  Wiki. 

Na análise geral das 10 salas, as ações referentes à “inserção de 

conteúdo”, ou seja, a disponibilização de uma quantidade significativa de 

informações aparece com 15% de intervenções. Já “o conteúdo restrito”, que 

é a intervenção dos alunos de forma pontual, complementando uma ideia, 

exemplificando uma situação problema, conceituando pontos teóricos etc., 

registram 37% das ações analisadas a partir da comparação de versões do 

Wiki. 

Em “edição”, o índice é de 22%, seguido por 17% das intervenções dos 

alunos que apenas fazem a “leitura do material” sem realizar qualquer ação 

no material postado. Por fim há ainda 9% dos casos em que a ação fica 

restrita à “formatação do produto”, ou seja, à organização do que já foi 

disponibilizado na plataforma.  
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Outro dado importante para a análise das categorias de colaboração nos 

espaços virtuais de aprendizagem é a comunicação e a interação entre os 

indivíduos de um mesmo grupo, com isso a quantidade média de interações é 

significativa na elaboração do trabalho de coautoria. No caso em estudo, 

registrou-se como média 6,4 intervenções por aluno, o que representa quatro 

grupos com índices abaixo deste patamar como: Wiki A com 2,3; Wiki E com 

4,4 e os G e J com 4,0 e 3,0 respectivamente.   

Agora, se a análise recair sobre o item “inserção de conteúdo”, 

dispensando este olhar aprofundado no contexto e na quantidade de ações, 

tem-se o Wiki A como aquele em que os alunos apresentaram o maior índice 

de Inserção de conteúdo com 39%, uma vez que das 23 interações 

registradas 9 foram neste item. 

Diante deste exemplo, percebeu-se que os resultados expostos neste 

item demonstraram que a análise quantitativa dos casos analisados não era 

suficiente para conclusões mais significativas no que diz respeito a 

macrocategoria Conteúdo e aos processos correlatos que influenciavam esta 

produção, a exemplo de Tecnologia. A partir dessa constatação, os itens 5.3 

e 5.4, que compõem a segunda parte deste capítulo, apresentam dados com 

o objetivo de contribuir com o aprofundamento dessa afirmação. 

5.3 Análise de Casos Cruzados relativo a macrocategoria Conteúdo entre 
EIIC3 e EIIIEP 

Como pode ser visto até este momento, o relato individual da EIIC3 e 

EIIIEP permitiu identificar relações no âmbito da macrocategoria Conteúdo, 

ponderou-se, porém, que a análise estrita desses casos não parece ser 

suficiente para demonstrar a amplitude do uso das categorias como 

instrumento conceitual de análise. A seguir procurou-se apresentar as 

consequências do relacionamento dos casos sob o enfoque do contexto 

conteúdo.  

A fim de reforçar o uso de categorias em trabalhos de coautoria como 

possibilidade de oportunizar o desenvolvimento da construção colaborativa do 

conhecimento, foram analisadas as interações realizadas pelos alunos das 

amostras selecionadas na EIIC3 (ver Quadro 17) e da EIIIEP (Quadro 27).  
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Os dois casos foram selecionados por refletirem uma maior 

potencialidade na análise de dados comparativos, existindo, entretanto, 

algumas diferenças a serem consideradas. Vale ressaltar que foram 

escolhidas 03 salas de cada um dos casos (as mesmas já utilizadas 

anteriormente) mantendo-se o critério de mais e menos interações e uma na 

média da soma das interações realizadas no fórum e intervenções no Wiki.  

As figuras 28 a e b apresentam as interações por grupo para as 

ferramentas Wiki e fórum.     

FIGURA 28a – INTERAÇÕES POR GRUPO PARA AS FERRAMENTAS WIKI E FÓRUM 
SELEÇÃO DOS CASOS. EIIC3  
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NOTAS: Os grupos foram selecionados em função do total de postagens e 
seu posicionamento em relação à média dos grupos. Para esse caso a média 
foi 303. Os dados foram coletados segundo indicado no quadro 30. Os 
grupos selecionados foram o E, D e H.  

FIGURA 28b – INTERAÇÕES POR GRUPO PARA AS FERRAMENTAS WIKI E FÓRUM 
SELEÇÃO DOS CASOS. EIIIEP 
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NOTAS: Os grupos foram selecionados em função do total de 
postagens e seu posicionamento em relação à média dos grupos. Para 
este caso a média foi 125. Os dados foram coletados segundo indicado 
no Quadro 30. Os grupos selecionados foram o G, H e D. As razões que 
excluíram o grupo F (“outlier”) serão apresentadas a seguir. 
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No quadro 30 foram apresentados alguns dos elementos utilizados para 

a construção do contexto da análise como: a quantidade de alunos atuantes, 

quantidade de interações realizadas nas ferramentas fórum e Wiki e as 

médias de produção por aluno relacionado às ferramentas.  

QUADRO 30 – QUANTIDADE DE INTERAÇÕES E ALUNOS ATUANTES 
BASE COMPARATIVA DOS CASOS ANALISADOS 

IDENTIFICAÇÃO 
DO CASO FERRAMENTA QUADRO 

INTERAÇÕES 
CONTEÚDO  

(I) 

ALUNOS 
ATUANTES  

(II) 
MÉDIA (I)/(II) 

EIIC3 
FORUM 17 217 31 7,0 

WIKI 21.A 547 33 16,6 

EIIIEP 
FORUM 27 134 28 4,8 

WIKI 29.A 163 26 6,3 

 

Ao se analisar as informações no quadro 30, percebe-se que, embora o 

número de alunos atuantes apresentasse variação pequena entre os dois 

casos, a quantidade de interações realizadas por eles no que diz respeito ao 

Wiki, por exemplo, na EIIC3 e mais de 3 vezes a quantidade EIIIEP, ou seja, 

16,6 interações em média para cada participante contra 6,3 no segundo caso. 

O resultado dessas primeiras considerações acabou por fazer com que 

fosse necessário o levantamento de fatores que qualificassem semelhanças e 

diferenças entre os casos, uma vez que ambos foram realizados no âmbito da 

mesma disciplina “A Cultura no espaço da diversidade, sustentabilidade e 

Inclusão”, ministrada no curso Pedagogia da Universidade Aberta do Brasil da 

Universidade de São Carlos – UAB. O quadro 31 mostra a relação entre os 

casos estudados. 

Diante deste quadro foi possível elencar alguns fatores que podem 

diretamente afetar as quantidades de interações realizadas pelos alunos na 

atividade denominada Wiki Transversal102, entre elas a diminuição do tempo 

da disciplina em uma semana, uma vez que, quando da elaboração de cursos 

em EaD, costuma-se dar ao aluno um prazo que varia de dois dias a uma 

semana para que ele se ambiente com o espaço de estudo. Para isto são 

                                            
102 A atividade Wiki transversal nos dois casos analisados era composta por interações no 
fórum para discussão do tema e posterior construção em coautoria da síntese no Wiki. 
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elaboradas atividades mais intuitivas e simples que alguns chamam de 

“Aquecendo”, “Quebrando o Gelo”, “Primeiras Vivências”, entre outros, como 

caminho para que este aluno se aproprie das ferramentas, atividades e 

conteúdos a serem ministrados. 

QUADRO 31 – COMPARATIVO ENTRE OS CASOS ANALISADOS 
EIIC3 E EIIEP 

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS 

O conteúdo da atividade denominada Wiki 
transversal é o mesmo 

A primeira oferta da disciplina contou com 06 
semanas enquanto a segunda contou com 
apenas 05 

Foi utilizado o mesmo livro “ Os sete saberes 
necessários à Educação do Futuro¨  De Edgard 
Moran, disponibilizado na versão PDF. 

A quantidade de atividades gerais da disciplina 
foi diminuída na segunda oferta  

A quantidade de 05 salas com 10 turmas na 
disciplina foi mantida  

Aqui foram incluídos alunos de reoferta, ou seja 
alunos que ou já fizeram a disciplina e por 
algum motivo não a concluíram ou tiveram a 
participação abaixo do mínimo esperado ou 
ainda alunos que já abandonaram o curso mas 
não o oficializaram a Instituição, o que leva ao 
mecanismo de que eles sejam colocados em 
duas reofertas para serem desligados do curso, 
caso não as realize 

A divisão dos alunos por sala foi mantida, ou 
seja, aproximadamente 25 alunos por grupo de 
Wiki  

Houve uma matriz para orientar o professor 
tutor  no auxílio e incentivo à participação do 
aluno na atividade do Wiki transversal  

Contou com 10 tutores O material para orientação da atividade foi 
aperfeiçoado 

Contou com um material explicativo para a 
atividade analisada  

Os tutores possuíam mais experiência na área 
de tutoria e também do trabalho colaborativo 

A disciplina ocorreu conjuntamente com a 
Disciplina Sociologia da Criança e da Infância. 

Contou-se com a realização de sessões de 
Chat para esclarecimento de dúvidas de como 
trabalhar na ferramenta de forma colaborativa 

Todos realizaram a disciplina “Educação a 
distância – Instrumentos e Tecnologias” que 
tem por objetivo dar uma formação a respeito 
de como estudar em EaD e também sobre o 
uso das ferramentas.  

Nesta oferta existiam alunos que estavam 
realizando atividades de reoferta oriundos de 
outros ciclos, o que elevava, em alguns casos, 
de duas disciplinas cursadas para quatro ou até 
cinco, conjuntamente   

Ambos os casos tiveram prorrogação de prazos 
a pedidos dos alunos  

A prorrogação de prazo na  EIIC3 foi de nove 
dias enquanto o da EIIIEP foi de 06 dias 

 
Na  EIIIEP os grupos receberam um conjunto 
de questões norteadoras para a discussão dos 
capítulos do livro proposto 

 

Nos dois casos analisados, os alunos tiveram o mesmo tempo para 

ambientação, mas é importante destacar que como a atividade do Wiki 

transversal pressupunha a leitura de capítulos de um livro, a perda de uma 

semana na duração da disciplina fez com que a participação dos alunos em 

termos de interações fosse menor na EIIIEP. Ao se analisar o histórico das 

interações nas atividades percebeu-se que, em ambos os casos, os alunos 

levaram em média 05 dias para começarem a realizar suas postagens, o que 
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fez com que na EIIIEP o prazo efetivo para a realização da atividade fosse de 

aproximadamente 3 semanas.  

Outro fator relevante relacionado com a quantidade de interações foi 

que na EIIIEP houve maior acompanhamento por parte dos tutores e uma 

atenção especial na realização da atividade de coautoria, com orientações 

mais precisas e balizadas pela matriz de categorias utilizada neste estudo. 

Diante deste fato não foi descartada a hipótese de que mesmo com os grupos 

realizando menos interações essas tenham sido mais focadas na atividade 

proposta. Este é um dos itens analisado nos tópicos a seguir. 

 5.3.1 Análise das interações no fórum 

O quadro 32 apresenta a síntese da análise realizada para a 

macrocategoria Conteúdo entre a EIIC3 e EIIIEP. As categorias cruzadas 

foram as mesmas analisadas individualmente, a saber: Construção do 

Conteúdo, Planejamento da Ação, Desenvolvimento do Produto e 

Participação nas ações. 

 QUADRO 32 – ANÁLISE DE CONTEÚDO - FORUM  
SÍNTESE DAS CATEGORIAS  RELACIONADAS AO CONTEÚDO. EIIC3 E EIIIEP 

CATEGORIA 

OCORRENCIAS RELACIONADAS A CONTEÚDO 

QUANTITATIVO PERCENTUAL 

EIIC3 EIIIEP EIIC3 EIIIEP 

Construção do Conteúdo  61 29 28% 22% 

Planejamento da Ação  21 25 10% 19% 

Desenvolvimento do Produto 47 34 22% 25% 

Participação nas Ações 88 46 41% 34% 

TOTAL 217 134 100% 

 
 

FIGURA 29 – SÍNTESE:  REPRESENTAÇÃO POR CATEGORIAS  
SÍNTESE DAS CATEGORIAS  RELACIONADAS AO CONTEÚDO. EIIC3 E EIIIEP 
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Com base nos dados apresentados pode-se afirmar que a categoria 

“Participação nas Ações” em ambos os casos representou a ação em relação 

ao conteúdo com maior impacto no conjunto. Os alunos ainda mostraram-se 

preocupados mais com o individual do que com o coletivo.  

Existe uma cultura preestabelecida em que o resultado da participação 

individual é o que passa a ser considerado no momento da avaliação. De 

acordo com Hoffmann (2000 p. 53), “conceber e nomear o 'fazer testes', o 'dar 

notas', por avaliação é uma atitude simplista e ingênua! Significa reduzir o 

processo avaliativo, de acompanhamento e ação com base na reflexão, a 

parcos instrumentos auxiliares desse processo, como se nomeássemos por 

bisturi um procedimento cirúrgico”. Mesmo com todo o suporte informativo 

que foi dado ao aluno no sentido de mostrar a ele que o mais importante 

nesta atividade era o processo de coautoria por muitas vezes foi constatada a 

necessidade individual de mostrar a sua presença. 

A segunda categoria que se destacou, com base na EIIC3, foi a 

construção do conteúdo, que estava relacionada ao discutir o livro e tentar 

sintetizar em grupo as principais ideias do autor articulando-as às vivências 

do grupo, com 28% enquanto no caso EIIIEP o índice é de 22%.  

Esse fato pode estar diretamente atrelado à quantidade de semanas 

disponibilizadas para a disciplina, conforme se viu anteriormente, uma vez 

que, segundo Ausubel (1982), para que ocorra a aprendizagem significativa 

há um processo de interação no qual os conceitos mais relevantes e 

inclusivos interagem com o novo material, servindo de ancoradouro, 

incorporando-o e assimilando-o, o que de certa forma demanda um tempo de 

amadurecimento.  

O exemplo disto foi que os grupos da EIIC3 acabaram por dedicar mais 

tempo à discussão, tendo alguns grupos se estendido tanto nos primeiros 

capítulos que precisaram ser alertados pelos professores tutores a respeito 

do cronograma a ser cumprido. Já na EIIIEP ficou mais marcante um 

pragmatismo no sentido de planejar melhor a ação no tempo. Cabe ressaltar 

dois pontos fundamentais ainda nesta categoria que são: 

• Ambas as atividades sofreram adiamento do prazo para a 
finalização, sendo que a EIIC3 foi de 09 dias e o EIIIEP foi de 06 
dias; 
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• O caso EIII C01 contou com um conjunto de questões 
norteadoras que visavam contribuir com a discussão dos 
capítulos do livro. 

A categoria seguinte a ser analisada foi “O desenvolvimento do produto” 

na qual a EIIC3 apareceu com 22% enquanto o EIIIEP teve 25%, embora os 

números sejam próximos em questões percentuais, o aumento da produção 

no segundo caso estava diretamente atrelado ao planejamento da ação, que 

acabou por sistematizar a atuação do grupo aproveitando de forma mais 

pragmática as competências e habilidades de cada um dos indivíduos do 

grupo. Na categoria “Planejamento da Ação” a EIIIEP tem 19% enquanto o 

EII C3 apenas 10%.   

Para aprofundar ainda mais a análise do processo de coautoria pela 

vertente da produção do conteúdo, o quadro 33 apresentou o conjunto de 

ocorrências para cada categoria tendo ainda como base as interações 

realizadas pelos alunos na ferramenta fórum. 

QUADRO 33 – ANÁLISE DE CONTEÚDO - FORUM  
OCORRÊNCIAS POR CATEGORIA. ETAPA IIC3 E ETAPA IIIEP 

MACRO 
CATEGORIAS 

INCIDÊNCIAS E RESULTADOS DESCRITIVO DAS AÇÕES, SEGUNDO 
ADEQUAÇÃO APRESENTADA NO 

ITEM 5.2 EIIC3 EIIIEP 

Construção do 
Conteúdo   

QT % QT % OCORRÊNCIA 

0 0% 0 0% Conteúdo Colaborativo pleno 

24 11% 12 9% Conteúdo Colaborativo Parcial 

15 7% 6 5%  Conteúdo Imposto 

12 6% 6 5% Conteúdo Estimulado 

10 5% 5 4% Conteúdo Não Colaborativo  

Planejamento da 
Ação 

QT % QT % OCORRÊNCIA 

0 0% 0 0% Planejamento em Colaboração plena 

17 8% 20 15% Planejamento em Colaboração Parcial 

4 2% 5 4% Planejamento Sem Colaboração 

Desenvolvimento 
do Produto  

QT % QT % OCORRÊNCIA 

32 15% 26 19%  Texto 

9 4% 5 4%  Imagens 

6 3% 3 2%  Formatação 

Participação nas 
Ações  

QT % QT % OCORRÊNCIA 

67 31% 37 28%  Ação Individual 

21 10% 9 7% Preocupação com a não participação dos 
demais 

RESUMO 217 100% 134 100%  
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Ao se analisar as ocorrências em cada uma das categorias referentes à 

macrocategoria Conteúdo, percebe-se que apenas duas não foram 

contempladas nas interações: Categoria “Construção do Conteúdo” – 

“conteúdo colaborativo total” e em “Planejamento da Ação” – “planejamento 

em colaboração total”. Esse fato faz com os gestores do processo de ensino 

e de aprendizagem reflitam sobre a importância de contrapor o trabalho 

isolado e a cultura individualista pela construção de estruturas que favoreçam 

o desenvolvimento de trabalhos em coautoria. 

Ao se olhar para este quadro é possível fazer uma analogia com a 

escalada de uma montanha na qual, na base, há o trabalho individual; no 

ápice, a colaboração total; e de um ponto ao outro, uma série de obstáculos a 

serem transpostos com níveis diferentes de dificuldades e relacionamentos 

entre os pares, que trazem diferentes histórias de vida e processos históricos. 

Seguindo ainda a linha de esmiuçar as ações nas categorias com o 

objetivo de aprofundar os elementos que podem representar tanto forças 

contrárias assim como favoráveis ao desenvolvimento do trabalho em 

coautoria, foram apresentados a seguir os quadros 34a, b,c e d, assim como 

um conjunto de figuras com gráficos representativos do processo. 

QUADRO 34a – ANÁLISE DE CONTEÚDO - FORUM  
CATEGORIA: CONSTRUÇÃO DO CONTEÚDO  

 CONSTRUÇÃO DO CONTEÚDO  

AÇÕES OBSERVADAS 
QUANTITATIVO PERCENTUAL 

EIIC3 EIIIEP EIIC3 EIIIEP 

Conteúdo Colaborativo Total 0 0 0% 0% 

Conteúdo Colaborativo Parcial 24 12 39% 41% 

Conteúdo Imposto 15 6 25% 21% 

Conteúdo Estimulado 12 6 20% 21% 

 Conteúdo Não Colaborativo  10 5 16% 17% 

TOTAL 61 29 100% 
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Fiz uma introdução e vou acrescentá-la na Wiki. Dêem opinião 
enquanto é tempo. 
Abraços 

A outra ação foi o “conteúdo colaborativo parcial” no qual o grupo 

consegue em alguns momentos produzir o material em coautoria. Neste caso 

tem-se um índice significativo em ambos os grupos com 39% para o EIIC3 e 

41% para o caso EIIIEP. O outro indicador dizia respeito as postagens que 

mostravam a construção da coautoria sem colaboração, ou seja, o indivíduo 

postava uma parte do texto e dava por encerrada a sua participação no 

processo, neste caso registraram-se 16 e 17%, respectivamente.  

No quadro seguinte realizou-se a análise de conteúdo no fórum para a 

categoria “planejamento da ação” conforme pode ser analisado na sequência  

QUADRO 34b – ANÁLISE DE CONTEÚDO - FORUM  
CATEGORIA: PLANEJAMENTO DA AÇÃO  

 PLANEJAMENTO DA AÇÃO  

AÇÕES OBSERVADAS 
QUANTITATIVO PERCENTUAL 

EIIC3 EIIIEP EIIC3 EIIIEP 

Planejamento em Colaboração Total 0 0 0% 0% 

Planejamento em Colaboração Parcial 17 20 81% 80% 

Planejamento Sem Colaboração 4 5 19% 20% 

TOTAL 21 25 100% 

 
FIGURA 31 – SÍNTESE DAS CATEGORIAS RELACIONADAS AO CONTEÚDO 

- PLANEJAMENTO DA AÇÃO - EIIC3 E EIIIEP 
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Partindo de Padilha (2001, p. 30), o planejamento é o processo pela 

busca do equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos, visando ao 

melhor funcionamento de empresas, instituições, setores de trabalho, 
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organizações grupais e outras atividades humanas. O ato de planejar é 

sempre processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação; processo 

de previsão de necessidades e racionalização de emprego de meios 

(materiais) e recursos (humanos) disponíveis, visando a concretização de 

objetivos, em prazos determinados e etapas definidas, a partir de resultados 

de avaliações. 

Nesta análise conseguiu-se perceber que a ação de planejar é 

praticamente igual entre os dois casos analisados e a ação de maior 

incidência foi “planejamento em colaboração parcial” com 81 e 80%, ou seja, 

a maior parte do grupo planejou algumas das ações , e os demais (19% e 

20% respectivamente) foram levados, muitas vezes buscando apenas marcar 

a presença na busca por sua avaliação individual no processo. A seguir 

postagens que ilustram este cenário: 

Re: Discussão Wiki Transversal D 
por EIIC3FD_14 - sábado, 13 setembro 2008, 20:41 
 Olá! Conforme combinado, já iniciamos o texto na Wiki, que tal vc 
dar uma olhadinha e postar alguma alteração que ache necessária 
? 
 
Re: Discussão Wiki Transversal D 
por EIIC3FD_14 - sábado, 20 setembro 2008, 19:09 
 Oi, tudo bem? 
 Espero que nossa tutora esteja percebendo esta interação, pois 
parece que a participação no texto da Wiki é eletronicamente 
gravada e como planejamos que você  é quem postaria as 
interações,  só o seu nome irá aparecer!! Abraços 
 

Dando continuidade ao processo de detalhamento das ações passou-se 

ao estudo da categoria Desenvolvimento do Produto, na qual se observou 

três ações : “texto”; “imagens” e “formatação”, que podem ser conferidas no 

quadro e figura a seguir 

QUADRO 34c – ANÁLISE DE CONTEÚDO - FORUM 
CATEGORIA: DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO  

 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO  

AÇÃO OBSERVADA 
QUANTITATIVO PERCENTUAL 

EIIC3 EIIIEP EIIC3 EIIIEP 

Texto 32 26 68% 76% 

Imagens 9 5 19% 15% 

Formatação 6 3 13% 9% 

TOTAL 47 34 100% 
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FIGURA 32 – SÍNTESE DAS CATEGORIAS RELACIONADAS AO CONTEÚDO 
- DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO - EIIC3 E EIIIEP 
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Ao se pensar no desenvolvimento do produto, percebe-se que a escrita 

foi considerada como um elemento fundamental no processo de 

aprendizagem, uma vez que é por meio dela que é materializado o que foi 

aprendido. A escrita colaborativa vai exigir então que os participantes do 

processo possuam a compreensão prévia do assunto para que a partir daí 

tenham a chance de interagir com os textos, gerando ideias, modificando-as, 

extraindo o que lhes pareça mais interessante, construindo um texto novo. 

De acordo com Medina e Freitas Filho (2007) a escrita colaborativa é um 

processo que pode ser dividido em etapas... A etapa da escrita consiste em 

escrever o que foi previsto e planejado, ou seja, as ideias discutidas devem 

ser traduzidas em informação linguística, em texto.  

Outra etapa presente no processo é a de “edição ou revisão” que é o 

momento em que o texto escrito na etapa anterior foi revisto para melhorar a 

qualidade do documento final. É importante ressaltar, porém, que o 

desenvolvimento do trabalho colaborativo pressupõe a participação dos 

sujeitos em todas as etapas e não apenas na sua finalização como se pode 

conferir em uma das postagens realizadas no fórum EIIC3  

EIIC3FD_22- Somos um grupo onde apenas alguns estão 
efetivamente contribuindo com o trabalho. Não basta apenas 
inserir ou excluir vírgulas, acentos etc, precisamos de contribuição 
efetiva e de conteúdo. Como vocês já devem Ter percebido esse 
trabalho é o mais difícil do curso até agora devido à complexidade 
do livro, mas isso não significa que não vamos tentar ou 
simplesmente se eximir das discussões do trabalho. 
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Ao se comparar os dois casos, ficou claro o peso dado ao 

desenvolvimento do texto com 68% das interações na EIIC3 e 76% no EIIIEP. 

Já o critério edição apareceu com 13% e 9% respectivamente. Essa 

informação foi analisada de maneira mais aprofundada no item 5.4. 

 A última ação observada foi a inserção de imagens que aparece como 

preocupação em ambos os casos, mesmo isso não fazendo parte das 

orientações da atividade. Na EIIC3, registrou-se 19% das interações 

enquanto no EIIIEP chegou-se a 15%. Percebeu-se com isso que os alunos 

buscavam uma convergência de mídias e linguagens para a produção de 

seus conteúdos.    

QUADRO 34d – ANÁLISE DE CONTEÚDO – FORUM  
CATEGORIA: PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES  

 PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES  

AÇÃO OBSERVADA 
QUANTITATIVO PERCENTUAL 

EIIC3 EIIIEP  EIIC3 EIIIEP  

Ação Individual 67 37 76% 80% 

Preocupação com a não 
participação dos demais 21 9 24% 20% 

TOTAL 47 34 100% 

 

 
FIGURA 33 – SÍNTESE DAS CATEGORIAS RELACIONADAS AO CONTEÚDO 

- PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES - EIIC3 E EIIIEP 

76% 80%

24% 20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ETAPA II. C03 ETAPA III. C01

(AI) | Ação Individual (nA) Não Há Ação

 
Para falar da categoria “Participação na Ação”, partiu-se do princípio que 

em um processo de aprendizagem o desenvolvimento de atividades 

colaborativas não é um fim em si mesmo, mas um meio para se atingir 
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objetivos, então, diante desse fato, em um trabalho em coautoria, é 

necessário que existam objetivos comuns entre os diversos participantes.  

Não se pode, porém, deixar de reconhecer que os objetivos particulares 

e específicos de cada um dos alunos do grupo existem e muitas vezes podem 

até prejudicar o projeto causando situações de desconforto no grupo como é 

possível ser analisado nos posts a seguir: 

EIIC3FD_14- Confesso que dei uma desanimada com a falta de 
comprometimento do grupo... Mas temos que finalizar, então 
sugiro que eu finalize os capítulos impares (já fiz o primeiro, ok) e 
você os pares. Se mais alguém aparecer para ajudar ótimo, que 
se manifestem, senão, garantimos a finalização. 
O que você acha? 
 
 EIIIEPWTG - Pessoal, cadê vcs??????? Tentei dar uma 
sintetizada nas idéias principais dos capítulos, mas ainda não mexi 
nos dois primeiros... Vou dar um tempo na edição para o caso de 
mais alguém querer fazer alguma alteração ou dar mais alguma 
idéia... mas queria mesmo contar com a opinião de mais alguns de 
vcs... 

No cruzamento dos dois casos, a preocupação com a não participação 

dos demais alunos aparece com 24% na EIIC3 e com 20% na EIIIC01 e por 

outro lado existe também neste contexto uma grande preocupação do aluno 

em descrever o seu percurso como uma garantia de que o seu esforço 

naquela atividade ficasse bem marcado. Esse quesito aparece com 76% na 

EIIC3 e com 80% no EIIIEP.  Algumas postagens marcam bem este 

posicionamento como pode ser visto a seguir: 

Re: Discussão Wiki Transversal D 
por EIIC3FD_02 - sábado, 27 setembro 2008, 08:01 
Olá Grupo transversal, estarei fazendo as alterações no período 
da tarde...até mais 
 
Re: Capítulo 1 
Por EIIC3FD_12 - sábado, 18 outubro 2008, 20:02 
Olá pessoal, estou colocando algumas considerações no final do 
capítulo 1 e farei o mesmo com os demais. 
 
Re: Capítulo 3 
por EIIC3FD_1  - terça, 30 setembro 2008, 00:38 
Pessoal, coloquei algumas considerações no outro fórum, também 
de discussão. Será que está errado? 
 
Re: Capítulo 3 
por EIIC3FD_16 - sexta, 10 outubro 2008, 10:37 
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Como estou bem atrasada, estou fazendo um pequeno resumo do 
que foi elaborado. Estou postando no final dos capítulos 
destinados a Wiki podem retirar se acharem que está repetitivo 

Na continuidade do processo de análise, observou-se a relação dos 

grupos selecionados e as intervenções realizadas no Wiki103. O quadro 35 

representa a EIIC3 que contou com 33 alunos atuantes em 03 grupos104.  

QUADRO 35 – ALUNOS ATUANTES E INTERAÇÕES – WIKI 
EIIC3 - EXTRATO PARA OS GRUPOS ANALISADOS 

GRUPO 
TIPO DE INTERAÇÃO 

ALUNOS 
ATUANTES

*1
 

INSERÇÃO 
DE 

CONTEÚDO 
CONTEÚDO
RESTRITO 

EDIÇÃO DO 
CONTEÚDO FORMATAÇÃO LEITURA TOTAL 

GRUPO (T) Q T/Q

Wiki transversal E 19 47 12 11 19 108 11 9,8 

Wiki transversal D 21 79 30 16 35 181 11 16,5

Wiki transversal H 17 113 79 20 29 258 11 23,5

INTERAÇÃO 
Q*2 57 239 121 47 83 547 33 

16,6*4

M*3 19 80 40 16 28 182 11 

COMPOSIÇÃO PERCENTUAL 

Wiki transversal E 18% 44% 11% 10% 18% 

100%*5  
Wiki transversal D 12% 44% 17% 9% 19% 

Wiki transversal H 7% 44% 31% 8% 11% 

MÉDIA 12% 44% 20% 9% 16% 

 

FIGURA 34 – ALUNOS ATUANTES E INTERAÇÕES – WIKI EIIC3 - DISPERSÃO PARA OS 
GRUPOS ANALISADOS 
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103 A conceituação de cada uma das interações pode ser retomada na p. 121 
104 Aqui são utilizados os mesmos grupos estudados na ferramenta fórum.  

E D H 
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Neste caso verificou-se uma incidência significativa de postagens de 

conteúdo restrito comparativamente às demais interações, porém vale 

observar a relação entre “inserção de conteúdo” e “conteúdo Restrito”, uma 

vez que são a base da construção do produto. Ao se analisar a média geral 

entre as 03 salas, nota-se que a “inserção de conteúdo” aparece com 12% 

enquanto o “conteúdo restrito” tem 44%, ou seja, representa quase 4 vezes o 

valor do primeiro.  

Com isso, em estudos futuros é importante aprofundar a análise dos 

tipos de interação para a construção do conhecimento tentando também 

categorizar as ações evitando com isso hierarquizar erroneamente uma em 

detrimento a outra, ou seja, afirmar que a inserção de conteúdo tem mais 

peso do que o conteúdo restrito e assim por diante. 

Aparentemente a ‘inserção do conteúdo’ pode parecer mais relevante do 

que a do ‘conteúdo restrito’, mas há situações registradas que mostram que 

isso pode ser falso. No desenvolvimento do tema, existiram casos onde a 

‘inserção do conteúdo’ se mostrou longa, e foi na introdução dos ‘conteúdos 

restritos’ ou mesmo das ‘edições’, a partir de pequenos ajustes, sugestão de 

exemplos e correções conceituais que ocorreu a maior aproximação de uma 

síntese concreta do que se estava sendo pedido na atividade. 

Ao se observar a figura 31 -  Gráfico de Dispersão percebeu-se ainda 

que, mesmo apresentando dois casos extremos e um representante da média 

do grupo total, a “inserção de conteúdo” se mantém na média e guarda o 

distanciamento com a de ‘conteúdo restrito’ e que este aparece com 44% em 

todos os grupos.105    

As demais interações mantiveram-se equilibradas com exceção do Wiki 

H onde a ‘edição de conteúdo’ supera as demais e representa a mesma 

quantidade de “conteúdo restrito do Wiki D”. No item 5.4 foi mostrado de 

forma mais detalhada o conteúdo das ações aqui representadas.  

                                            
105 Cabe ressaltar que a média aqui apresentada guarda a proporcionalidade com a relação 
participantes e quantidade de interações. 
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Na EIIIEP, há um equilíbrio maior na relação “inserção de conteúdo” e 

“conteúdo restrito”, diferente do que ocorre no caso anterior no qual essa 

relação aparece com 12% para 44%, nesta ela se estabelece na proporção 

de 17% para 37%. Tal situação tendeu a favorecer a qualidade do resultado 

final do trabalho. Essa tendência pode em um primeiro momento parecer 

ocasional, mas ela foi fruto de implementações realizadas com base na 

versão anterior da disciplina e tendo como objetivo da atividade os itens 

contidos nos quadros 23a, b e c.  

Os tutores também fizeram ações pontuais no sentido de orientar os 

grupos da necessidade do planejamento das ações e de não dispersar a 

discussão, conforme pode ser visto nas intervenções transcritas a seguir: 

Re: Esclarecimentos 
por Professor - sábado, 19 setembro 2009, 19:33 
Olá pessoal! Como há dúvidas em relação à atividade da Wiki, 
vamos preparar uma orientação mais específica e detalhada sobre 
o funcionamento da mesma. Esperamos que isso possa auxiliar. 
Aguardem, faremos com a maior brevidade possível. 
Abraços 
 
Re: Discutindo o trabalho na Wiki 
por Professor - sexta, 16 outubro 2009, 09:45 
Oi, tudo bem? 
Sim, vocês podem e devem posicionar-se frente às idéias do 
autor. Contudo é preciso argumentar sobre sua opinião, ok? 
Bom trabalho. 
Abraço, 
 
Re: Vamos começar? 
por Professor - sexta, 2 outubro 2009, 15:45 
Olá pessoal 
Confirmando: o fórum é para todos que compõem o grupo J, 
independente da sala, é o espaço criado para que se discuta 
sobre o livro de Morin e possibilite a construção do texto coletivo, 
utilizando a ferramenta Wiki, que é outro espaço para que vão 
utilizar. 
Abraços 

Outra ação elaborada pela equipe de professores tutores foi a criação 

de um conjunto de questões norteadoras que serviram para os alunos 

partirem para uma discussão mais focada a respeito do livro escolhido, este 

fato possibilitou que as interações amplas e desfocadas passassem a ser 

objetivas como enfoque para os conceitos e a aplicabilidade destes no dia a 
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dia do professor. A figura 18 mostra a primeira questão apresentada aos 

alunos.107 

FIGURA 36 – QUESTÃO NORTEADORA PARA A REFLEXÃO SOBRE O LIVRO “OS SETE 
SABERES NECESSÁRIOS À EDUCAÇÃO DO FUTURO” DE EDGARD MORAN. 

 

A ação “edição” sofreu uma diminuição em relação ao caso anterior 

ficando na casa dos 17%, o que pode ser um indício de que houve menos 

necessidade deste recurso, uma vez que as ações foram mais planejadas e 

posteriormente tentou-se trabalhar com conteúdos mais focados. Já a 

“formatação” sofreu um leve aumento em relação ao caso EIIC3 (1%), e a 

“leitura” aparece com 19%. 

Para que se conseguisse mostrar a relevância das categorias para o 

desenvolvimento de trabalhos em coautoria apresenta-se no quadro 37 um 

comparativo entre a “produção de conteúdo” e as “interações nos casos 

analisados”. 

                                            
107 As demais questões podem ser vistas no anexo 01. 
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QUADRO 37 – COMPARATIVO ENTRE A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E AS 
INTERAÇÕES. SÍNTESE DOS CASOS ANALISADOS 

ITEM DE 
AGREGAÇÃO D

A
D

O
 EIIC3  

 
EIIIEP  

INSERÇÃO 
DE 

CONTEÚDO 
CONTEÚDO 
RESTRITO 

TOTAL 
GRUPO (T) 

INSERÇÃO 
DE 

CONTEÚDO 
CONTEÚDO 
RESTRITO 

TOTAL 
GRUPO (T) 

10 GRUPOS 

Q 156 703 1608 

 

90 222 601 

%E 9,7% 43,7% 

 

15,0% 36,9% 

 %T 53,4% 51,9% 

%r 18,2% 81,8%  29% 71% 

AMOSTRA 

Q 57 239 547 

 

28 60 163 

%E 10,4% 43,7% 

 

17,2% 36,8% 

 %T 54,1% 54,0% 

%r 19,3% 80,7%  32% 68% 

GRUPO 

W
ik

i E
 

Q 19 47 108 

W
ik

i G
 

6 15 40 

%E 18% 44% 

 

15,0% 37,5% 

 %T 61% 52,5% 

%r 28,8% 71,2% 29% 71% 

W
ik

i D
 

Q 21 79 181 
W

ik
i H

 
10 21 65 

%E 12% 44% 

 

15,4% 32,3% 

 %T 55% 47,7% 

%r 21,0% 79,0% 32% 68% 

W
ik

i H
 

Q 17 113 258 

W
ik

i D
 

12 24 58 

%E 7% 44% 

 

20,7% 41,4% 

 %T 50% 62,1% 

%r 13,1% 86,9% 33% 67% 

NOTAÇÃO:  
%E... Percentual Específico por tipo de interação; 
%T... Percentual relativo ao conteúdo (soma de “inserção de conteúdo” e “conteúdo restrito”); 
%r... Participação especifica considerados os casos de conteúdo.  

 
A síntese da análise realizada neste item objetiva identificar as relações 

entre a “produção de conteúdo” e as interações realizadas na ferramenta Wiki 

tendo como base as intervenções registradas no histórico da ferramenta. O 

quadro 37 apresenta essa síntese segundo 03 níveis de agregação para cada 

um dos casos – 10 grupos; amostra selecionada e casos individuais que 

compõem a amostra. 

No primeiro nível de generalização, foram considerados os 10 grupos 

participantes do caso da EIIC3 e os da EIIIEP. A comparação baseou-se na 

proporção de interações dos tipos “inserção de conteúdo” e “conteúdo 
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restrito” com dados na linha “%E” ou Proporção Específica dos tipos de 

interação108.  

Para discriminar as diferenças entre os casos, considerou-se 

inicialmente que a proporção correspondente à soma desses dois tipos de 

interação “%T” eram iguais, mas no caso da EIIC3 representou 9,7% dos 

53,4% da soma proporcional das interações para o tipo “inserção de 

conteúdo” enquanto que na EIIIEP esse percentual foi de 15% de 51,9%. A 

proporção indica que no EIIIEP a densidade das inserções foi maior que no 

EIIC3. Entre os fatores que podem justificar essa relação favorável está a 

orientação dirigida por parte do professor tutor; o desenvolvimento de um guia 

de orientação que visou esclarecer os objetivos e estratégias para o 

desenvolvimento da atividade; e a utilização de outras ferramentas, como p 

chat para esclarecer duvidas dos alunos. 

O percentual composto (%r) ou percentual relativo dessa ocorrência é 

18,2% para a EIIC3 e de 29% para a EIIIEP. De maneira semelhante foram 

apresentados os percentuais relativos (%r) complementares para as 

interações tipo “conteúdo restrito”. 

Deve se considerar que a quantidade absoluta das interações nos dois 

casos era significativamente distinta, o que não pode ser identificado como 

medida de qualidade, ou seja, não foi possível afirmar apenas com base nos 

valores relativos que a qualidade da produção no primeiro caso seja superior 

à do segundo, uma vez, as ferramentas de avaliação e acompanhamento 

existentes nos AVAs, não dão conta do aprofundamento das analise 

quaitativas.    

Outro aspecto diz respeito ao maior equilíbrio nas participações no 

segundo caso analisado. Foi observado que o percentual relativo ao conteúdo 

(%T) é próximo nos dois casos, entretanto as diferenças relativas à 

participação específica (%r) de 18,2% / 28,8% e 81,8% / 71,2% introduzem 

outro aspecto que é a relação entre essa proporção e a qualidade.  

                                            
108 Escolheu-se trabalhar com estas duas ações por considerar que elas são as mais 
significativas para o desenvolvimento do trabalho em coautoria. 
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O tema não foi desenvolvido para o caso, entretanto ressalta-se que 

para ocorrer uma produção de conteúdo de valor agregado às interações de 

“conteúdo restrito” devem observar alguma conexão com as “inserções de 

conteúdo”, e na hipótese contrária essas tendem não apenas a fragmentar o 

desenvolvimento do trabalho de coautoria como inclusive prejudicá-lo; de 

onde decorreu que uma elevada quantidade de contribuições de conteúdo 

restrito não necessariamente apresentava relação com a qualidade final do 

trabalho, sendo necessária a introdução de outros elementos (ou categorias) 

para um posicionamento mais conclusivo109. 

Prosseguindo na mesma sequência de conceitos, as proporções das 

amostras reforçaram as diferenças nos mesmos índices dos demais. Nota-se 

que a amostra não teve definição aleatória, mas reuniu 03 salas cuja 

produção quantitativa somada às interações do Wiki e fórum tiveram, 

relativamente à média dos 10 grupos em valores máximo110, médio e mínimo.  

Por fim, analisando-se propriamente os casos individuais, verificou-se 

grande variação entre eles, sobretudo na EIIC3. Já na EIIIEP, o resultado não 

apenas é de maior homogeneidade, mas de maior qualidade (tendo por base 

os critérios colaboração para o desenvolvimento de trabalhos em coautoria), 

o que pode ser em parte explicado pela intervenção do professor e tutores, 

como apresentado anteriormente. Para o suporte deste caso, foi elaborado 

um conjunto de regras de orientação aos alunos assim como um guia de 

reflexão sobre o livro estudado (anexo 01). 

A partir dos resultados obtidos, considera-se que o fato seja ilustrativo 

do uso das categorias no desenvolvimento de trabalhos  em coautoria, 

resultado que reforçou a necessidade de aprofundamento da análise e o 

refinamento de instrumentos definidos com o objetivo de mensurar a natureza 

qualitativa do processo, uma vez que esse tem sido de modo geral o “elo 

fraco” dos instrumentos de análise oferecido pelas plataformas que dão 

                                            
109 Exemplo disso é a sequência de ocorrência das interações. Nesse caso aquelas de 
conteúdo restrito que tendem a corrigir, elucidar ou ampliar uma ocorrência de inserção 
apresenta um resultado profundamente distinto daquela que se limita a comentar de modo não 
relacionado (de modo explícito ou decorrente de uma relação difusa).  
110 Ressalvado o caso de um outlier na EIIIEP já comentado e desdobrado no item a seguir. 
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suporte ao processo, ressaltando o caso especial da Plataforma Moodle, 

base para todos os casos analisados.  

No item 5.4 foi apresentado como objeto de finalização desta tese como 

ocorreu o posicionamento do indivíduo na elaboração dos trabalhos de 

coautoria e qual é a influência de seu perfil neste processo. 

5.4 Análise da relação indivíduo x conteúdo 

O objetivo deste item era investigar a relação indivíduo x conteúdo. Essa 

análise teve como base quantitativa os dados coletados na EIIIEP, na qual 

foram introduzidos aperfeiçoamentos metodológicos em relação aos casos da 

EII, conforme exposto no item 5.2 e resultados demonstrados na conclusão 

do item 5.3. 

Para o desenvolvimento deste item, partiu-se da identificação das 

interações por indivíduo realizadas com base na ferramenta Wiki para os 10 

grupos participantes da EIIIEP. O apêndice 07, denominado “Interações por 

Indivíduo no Wiki”, apresenta os dados primários produzidos no qual foram 

computadas as interações de cada um dos participantes para: inserção de 

conteúdo, conteúdo restrito, edição, formatação e leitura.   

O quadro 38 foi utilizado como base para apresentação da estrutura de 

dados referida tendo como base a produção do Wiki Transversal F. 

QUADRO 38 – INTERAÇÕES POR INDIVÍDUO NO WIKI. 
EXTRATO DAS INTERAÇÕES PARA OS ALUNOS DO GRUPO F*1 

ALUNO 

TIPO DE INTERAÇÃO 

INSERÇÃO DE 
CONTEÚDO 

CONTEÚDO 
RESTRITO 

EDIÇÃO DO 
CONTEÚDO FORMATAÇÃO LEITURA 

TOTAL DE 
INTERAÇÕES POR 

ALUNOS  
(T) 

Aluno 1 1 15 5 2 5 28 
Aluno 2 1     1 
Aluno 3 2  1   3 
Aluno 4 2 23 12 2 14 53 
Aluno 5 2 1  1 1 5 
Aluno 6 3 1  1  5 
Aluno 7 2 4   3 9 
Aluno 8     1 1 
Aluno 9   1  1 2 

Aluno 10     2 2 

RESUMO 
T 13 44 19 6 27 109 
A 7 5 4 4 7 10 

NOTA: (*1) Os dados para os 10 grupos que compõem a EIIIEP são apresentados no apêndice 07. 
(*2) A representa a quantidade de alunos que realizaram a ação, e T a quantidade de intervenções 
nas interações estudadas. 
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Os tipos de interação utilizados foram os estabelecidos no quadro 29, 

com transcrição a seguir para o Grupo F. 

QUADRO 39 – EXTRATO DAS INTERAÇÕES PARA OS ALUNOS DO GRUPO F 
COM BASE NO QUADRO 29 

 GRUPO 

TIPO DE INTERAÇÃO ALUNOS 
ATUANTES 

INSERÇÃO 
DE 

CONTEÚDO 
CONTEÚDO 
RESTRITO 

EDIÇÃO DO 
CONTEÚDO

FORMATAÇ
ÃO LEITURA INSERÇÃO DE 

CONTEÚDO A T/A 

Wiki - F 13 44 19 06 27 109 10 10,9

 
Na análise imediata entre as estruturas de dados foi possível verificar 

que a quantidade de interações estratificados por grupo (T) e o total de 

alunos atuante na atividade (A) mostrados no quadro 29 foram suficientes 

para a apresentação do caso e as comparações que visavam identificar o 

comportamento do grupo. 

Como meio de aprofundar a análise, no que diz respeito à relação entre 

indivíduo e conteúdo, desenvolveu-se o quadro 38 no qual foi possível 

verificar-se de modo individualizado os tipos de interações realizadas e de 

modo sintético a quantidade de alunos (A) que tiveram pelo menos uma 

interação no tipo de ação analisada. Como exemplo, utilizou-se a “Inserção 

de Conteúdo” para o Wiki – F, e constatou-se que o total de interações foi de 

13 ocorrências realizadas por 7 dos 10 alunos que compõem o grupo. 

Portanto, a média de alunos atuantes T/A de 10,9 interações por aluno, 

de acordo com dados do quadro 29, deve ser interpretada como uma medida 

de massa, passível de utilização para comparações gerais, porém, para uma 

análise da dinâmica entre os grupos com foco na qualidade das interações 

individuais, a medida passa a não ser suficiente. 

Diante desse fato, desenvolveu-se o quadro 38, no qual as medidas 

agregadas “T” e “A” podem fornecer elementos que precisem as interações 

por indivíduo111. 

                                            
111 Por extensão justifica-se que a análise desenvolvida no item 4.3, e a evolução entre os dois 
casos tendo por base a aplicação dos resultados agregados da categoria conteúdo foi 
justificativa suficiente para qualificar as medidas apresentadas no quadro 29 (a exemplo dos 
quadros  14 e 21 para os demais casos apresentados) com síntese nos quadros 35 e 36 e 
desdobramento do  37. A presente contribuição foi de natureza complementar. 
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QUADRO 40– QUANTIDADE DE ALUNOS POR TIPO DE INTERAÇÃO 
ALUNOS PARTICIPANTES DA EIIIEP 

FREQÜENCIA  
TIPO DE INTERAÇÃO Freqüência 

de 
interações/ 

aluno 
INSERÇÃO DE 

CONTEÚDO 
CONTEÚDO 
RESTRITO 

EDIÇÃO DO 
CONTEÚDO FORMATAÇÃO LEITURA 

1 34 28 29 24 20 8 

2 16 13 12 7 13 20 

3 5 10 11 2 2 15 

4-5 2 15 5 2 4 16 

6-7 0 2 0 0 2 17 

8-10 0 1 1 0 1 9 

11-15 0 2 1 0 1 6 

16-20 0 0 0 0 0 2 

21-30 0 1 0 0 0 2 

MAIS 30 0 0 0 0 0 2 

ALUNOS 
 

A 57 72 59 35 43 97 

       

% 59% 74% 61% 36% 44% 100% 

NOTA: (*1) 97 é o número total de alunos atuantes na atividade 

Os dados agregados indicaram que o maior índice obtido para as 

interações analisadas é de 75%. Vale aqui, portanto, uma ressalva que, para 

se detectar as interações nos tipos “edição de conteúdo” e “formatação”, 

partiu-se da análise do histórico de interação do Wiki, por meio de análises 

comparativas das versões realizadas.  

No caso da “leitura”, denominou-se assim apenas os casos em que os 

alunos entraram no espaço e não realizaram nenhuma das ações 

anteriormente listada, descartou-se aqui a ocorrência da leitura casada com 

as demais interações. O mesmo ocorreu nas interações do tipo “inserção de 

conteúdo” ou “conteúdo restrito” nos quais registrou-se apenas a interação de 

maior relevância, de acordo com os critérios previamente estabelecidos112. 

Como exemplo pode-se dizer que não foram apenas 44% dos alunos 

que realizaram uma interação do tipo “Leitura”, mas é possível afirmar que 43 

alunos em uma ou mais vezes realizou uma interação onde foi detectada 

apenas a leitura do conteúdo, não existindo nenhuma outra interação 

associada. A mesma interpretação é válida para “edição de conteúdo” e 

“formatação”, consideradas suas conceituações específicas. 

                                            
112 Ver critérios no item 5.3  



 215

Desse modo é mais adequado considerar que apenas as interações 

“inserção de conteúdo” e “conteúdo restrito” têm uma detecção mais objetiva, 

de acordo com os critérios preestabelecidos, e que para efeito deste estudo 

na relação entre os dois considerou-se primeiramente se o aluno realizou a 

“inserção de conteúdo”, e caso suas intervenções não se enquadrassem 

nesses critérios passava-se, então, para a análise nas características de 

“conteúdo restrito”.     

Nesta parte do estudo as interações “inserção de conteúdo” e “conteúdo 

restrito” apresentaram maior interesse para os processos de desenvolvimento 

de trabalhos em coautoria (por se tratar de uma produção de natureza 

textual).  

Ao se verificar a frequência da ocorrência das contribuições individuais, 

conforme quadro 39, constatou-se uma pequena quantidade de interações 

relacionadas à “inserção de conteúdo”.  A partir dos dados apresentados na 

figura 35, considerando-se o intervalo de 1 a 3 ocorrências somou-se 97% do 

total postado, e considerando que apenas 59% dos alunos realizaram apenas 

uma postagem, foi possível verificar que a produção ocorreu prioritariamente 

por pequenas inserções (“conteúdo restrito”) mas ainda assim por uma 

quantidade limitada de participantes. Neste caso aproximadamente a quarta 

parte ou 26% dos participantes não fizeram nenhuma interação desse tipo, e 

a soma daqueles que fizeram até 3 inserções é de 71%. O que revela uma 

baixa participação coletiva, acrescido o fato desse universo representar 

apenas 58% dos alunos inscritos na disciplina  

FIGURA 38 – FREQUÊNCIA DE ALUNOS POR TIPO DE INTERAÇÃO 
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Em termos de frequência, considerado o outro extremo do processo de 

colaboração, estavam os alunos com elevadas participações individuais e, 

que, se analisadas no contexto grupo, acabam diluídas na média das 

produções dos respectivos Wikis aos quais esses alunos pertenciam. 

É o caso de considerar o que ocorreu com o grupo no Wiki F tomado 

como exemplo no início deste item. Consideradas as participações individuais 

dos alunos 1 e 4, ver destaque na figura 34 - Quantidade de Interações por 

Tipo – essas participações foram muito destacadas, situação que recebeu 

deferência no conjunto do caso uma vez que foram registrados apenas 03 

alunos com mais do que 10 interações sendo 02 desses alunos  

exemplificados no Wiki F. Complementando: ao ser analisada a produção 

total dos alunos do EIIIEP aquele que apresentou maior quantidade de 

interações foi justamente o aluno  4 do Wiki F (Vide apêndice 07). 

Considerado o acúmulo de ocorrências particulares verificadas, foi o 

caso de classificar a situação interna do grupo como atípica e identificá-lo 

como “outlier”, pois o desempenho nesse caso foi significativamente 

particularizado pela participação de apenas dois alunos. Situações como essa 

são comuns nos processos de ensino e de aprendizagem, uma vez que o 

indivíduo é movido por relações objetivas e subjetivas em relação a disciplina 

e atividade proposta (vide p.218 a 222).  

Ainda com o objetivo de explorar a relação indivíduo x grupo, foram 

relacionadas a interação resultante do grupo e a quantidade de participantes 

que a produziram. Essas foram as variáveis agregadas discutidas no início 

deste item. A dispersão produzida pelas variáveis “interações por tipo” (T) e 

“quantidade de alunos” (A) foram representadas na figura 36, na qual se 

verificou a diluição das ocorrências individuais.  
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FIGURA 39 -  PRODUÇÃO DOS ALUNOS POR TIPO X TOTAL DE INTERAÇÕES 
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Esses efeitos justificaram a necessidade de uma visão multidimensional 

proporcionada pelo uso de categorias, uma vez que, em função do problema 

em análise, o resultado obtido exigiu uma abordagem própria. 

Essas considerações levadas à análise do caso em estudo sugeriram 

que pode haver uma dicotomia entre as relações indivíduo e grupo. No 

Quadro 41 foram apresentadas as quantidades mínima e máxima de 

interações por tipo com base na agregação por grupo e nas quantidades 

computadas de modo individual pelos alunos participantes. 

QUADRO 41 – QUANTIDADE DE INTERAÇÕES SEGUNDO A RELAÇÃO 
INDIVÍDUO X GRUPO –VALORES MÍNIMOS E MAXIMOS PARA EIIIEP  

AGREGADO 

TIPO DE INTERAÇÃO 

INSERÇÃO DE 
CONTEÚDO 

CONTEÚDO 
RESTRITO 

EDIÇÃO DO 
CONTEÚDO FORMATAÇÃO LEITURA 

TOTAL DE 
INTERAÇÕES 
POR ALUNOS 

(T) 

GRUPO 
MIN 2 3 3 1 1 23 

MAX 13 44 26 14 27 109 

INDIVÍDUO 
(*1) 

MIN 2 3 3 1 1 8 

MAX 8 10 9 6 7 12 

RELAÇÃO 
MIN /MAX 

GRUPO 6,5 14,7 8,7 14,0 27,0 4,7 

INDIVIDUO 4,0 3,3 3,0 6,0 7,0 1,5 

NOTA: (*1) Para caracterização do “indivíduo” vide nota metodológica a seguir. 
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Partindo-se do exemplo da “inserção de conteúdo” para o conjunto dos 

10 grupos que compunham o caso, a quantidade de interações realizadas 

com base na ferramenta Wiki apresentou que o grupo com menor quantidade 

de postagens realizou no mínimo 2 e que o de maior quantidade chegou a 13; 

consideradas as contribuições individuais, o grupo com menor quantidade de 

alunos com interações nesta ação tinha duas postagens enquanto o de maior 

quantidade chegou a  8 113.  

Verificadas as quantidades por grupo e por indivíduos no grupo, a 

relação entre o mínimo e o máximo para o tipo de interação considerada foi 

de 6,5 vezes, ou seja: 13/2 enquanto que para o indivíduo foi de 4 vezes ou 

8/2.   

Por fim, há de se considerar que a participação de cada indivíduo no 

processo de produção coletiva não foi decorrente exclusivamente da resposta 

dos participantes à proposta sugerida, mas a um complexo conjunto de 

fatores que implicam considerar desde a sua acumulação de habilidades até 

sua disponibilidade para participar da proposta especificamente. 

Alguns dos fatores que levam o aluno ao desenvolvimento do trabalho 

de coautoria em Ambientes Virtuais de Aprendizagem são de natureza 

objetiva e podem ser mensurados, como no caso das habilidades; outros são 

de natureza subjetiva e podem derivar tanto de limitações individuais como da 

relação de utilidade do que se propõe enquanto atividade, e que o aluno 

verifica no transcorrer da disciplina específica. 

 Para exemplificar essa situação, foram analisados alguns dados 

socioeconômicos e culturais disponíveis, para um conjunto de alunos 

participantes do EIIIEP divididos em 03 grupos:  

• Grupo 01 – alunos com participação efetiva na atividade (acima 
da média);  

• Grupo 02 – alunos com participação na média dos demais e  

                                            
113 Ressalta-se como procedimento metodológico que a análise deixou de considerar o 
indivíduo isoladamente, pois foi predominante a quantidade de alunos que deixou de realizar 
interações nos tipos definidos ou que, em função da métrica estabelecida, a postagem não foi 
computada. Como resultado, se adotada a medida individual, todas as quantidades mínimas 
seriam 0 interações deixando a análise prejudicada. 
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• Grupo 03 – alunos que mostraram baixo envolvimento com a 
atividade colaborativa. 

Para cada um dos grupos, traçaram-se dois cenários: no primeiro foram 

analisados os fatores de caráter objetivo, como formação acadêmica, 

experiência profissional, polo no qual estuda, cidade de origem, manejo de 

ferramentas etc. na tentativa de identificar relações, diretas ou indiretas, que 

demonstrassem maior ou menor envolvimento no desenvolvimento do 

conteúdo no trabalho de coautoria. Na segunda analisaram-se os fatores de 

caráter subjetivo, ou seja, o envolvimento com a proposta, os interesses 

individuais acima dos coletivos, o background construído durante a vida etc.    

No cenário 01 – situações objetivas registraram-se para o grupo 01 – 

alunos com participação acima da média na amostragem estudada:114 dos 

cinco alunos, quatro já haviam cursado outra graduação, com destaque para 

um deles que inclusive já havia realizado o seu mestrado. O aluno do grupo 

01, que estava na sua primeira graduação, apesar de não ter um curso 

universitário, possuía uma experiência profissional ampla, uma situação 

estável e idade acima dos 50 anos. 

Outro fator objetivo observado foi a experiência profissional – quatro dos 

cinco tinham suas atividades profissionais atreladas à Educação, sendo três 

deles professores atuantes em sala de aula. Diante desse fato, ao se rever a 

participação do grupo no fórum e no Wiki do EIIIEP, percebe-se que a 

construção da teoria e prática que eles apresentaram tem como base a sua 

formação prática, além, é claro, do conhecimento acumulado resultante de 

suas formações anteriores. 

Como continuidade ainda da análise do cenário 01, foi possível 

identificar que todos possuíam um conhecimento diferenciado das TIC, uma 

vez que afirmaram navegar com muita frequência, além de possuírem perfis 

em redes sociais como twitter e facebook e faziam uso delas também na sua 

profissão. Esse fato ficou registrado na participação de tais alunos nas 

atividades, uma vez que em vários momentos estiveram à frente do 

                                            
114 Aqui foram escolhidos cinco alunos para cada um dos grupos estudados, o critério para a 
escolha foi a seleção daquele que mais se destacou no processo. Utilizou-se como fonte de 
informação para a coleta desses dados o perfil do aluno.  
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desenvolvimento do trabalho em coautoria, ou mesmo na orientação dos 

demais. 

Ainda no cenário 01, porém, com a análise para o grupo 02, onde temos 

o conjunto de alunos na média da participação dos 10 grupos analisados no 

EIIIEP115 constatou-se que dos cinco alunos que fizeram parte da 

amostragem, dois possuíam outro curso universitário, dois tinham formação 

em curso técnico e apenas um estava em sua primeira graduação. 

Quanto à experiência profissional, dois eram professores da rede sendo 

que um deles atuava junto à Educação Infantil. Registrou-se ainda um aluno 

que atuava junto à educação não formal e um segundo que trabalhava na 

escola, mas na parte administrativa e apenas um não tinha as suas atividades 

profissionais atreladas à Educação. 

No que diz respeito a possuírem algum conhecimento diferenciado das 

TIC, apenas um mencionou utilizá-las com frequência possuindo inclusive 

perfil nas redes sociais. Os demais não declararam ter essa habilidade. Ao 

voltar à análise da participação desses alunos no desenvolvimento do 

trabalho de coautoria, foi possível perceber que eles apresentaram 

dificuldades principalmente com o uso do Wiki.   

Para o grupo 03116, que consistia no conjunto de alunos com pouco 

envolvimento na atividade, foi possível observar que três possuíam formação 

universitária, um tinha formação em curso técnico e apenas um estava em 

sua primeira graduação, não sendo então a formação do aluno, ao menos 

para o conjunto analisado117, o fator para justificar a baixa participação.   

Quanto à experiência profissional, dois eram professores da rede e os 

demais não tinham as suas atividades profissionais na área de Educação. 

                                            
115 Este grupo possuía um número grande de alunos. Para a seleção dos cinco alunos que 
participariam desta última observação, utilizaram-se como critérios: escolher um de cada uma 
das salas participantes no Wiki transversal; buscar o aluno que ou no fórum ou no Wiki teve 
uma participação acima da média, mas que na outra ferramenta praticamente passou 
despercebido com uma ou duas intervenções sem significação para o resultado final. 
116 O critério para seleção deste conjunto de alunos foi ter apenas uma interação no Wiki nas 
ações de leitura, formatação ou edição. E até duas intervenções de pouca relevância no fórum. 
Aqui também se utilizou a EIIIEP.   
117 O conjunto de alunos observados nesta última análise representa 17% dos alunos que 
participaram na EIIIEP. Ver Quadro 25.   
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Por fim, no que diz respeito a conhecimentos prévios no uso das TIC, 

apenas um mencionou utilizá-las com frequência, porém não possuía perfil 

nas redes sociais. Nesse grupo, assim como no grupo 02, a falta de 

conhecimento e baixa utilização das ferramentas refletiram diretamente na 

participação nas atividades.  

Diante do quadro apresentado, ao realizar-se uma sobreposição com a 

teoria da aprendizagem significativa, é possível perceber que este 

conhecimento prévio do aprendiz pode ser um diferencial para a participação 

do indivíduo no desenvolvimento da coautoria. 

Para Coll (1995, p. 149)   

(...) a significância da aprendizagem não é uma questão de tudo 
ou nada e sim de grau; em consequência, em vez de propormo-
nos que os alunos realizem aprendizagens significativas, talvez 
fosse mais adequado tentar que as aprendizagens que executam 
sejam, a cada momento da escolaridade, o mais significativa 
possível. 

Para Ausubel (1982), independentemente da idade, condição social ou 

outros fatores que agem direta ou indiretamente sobre o indivíduo, é possível 

aprender significativamente, e ele aprende a partir do conhecimento prévio 

que carrega consigo, embora tais conhecimentos nem sempre sejam 

explicitados, por fim o autor declara que a aprendizagem significativa 

potencializa a experiência de aprender.   

Diante da afirmação de Ausubel, passou-se à análise do cenário 02, 

representado pelos fatores subjetivos que agem sobre o indivíduo fazendo 

com que o aluno dê um significado maior ou menor à atividade proposta, para 

os 03 grupos. 

No caso do grupo 01, constituído pelos alunos com participação efetiva 

acima da média na atividade analisada, foi possível perceber que, embora 

possuam uma formação anterior, que trabalhem na área da Educação e que 

tenham domínio das ferramentas utilizadas na atividade, somente para citar 

três fatores, procuram compartilhar conhecimentos por meio da troca de 

informações, do incentivo ao grupo no sentido de aprofundarem as teorias 

propostas além de, em muitos momentos, chamarem para si a liderança das 



222 

atividades, não com objetivo individual, mas com a intenção do 

desenvolvimento da coautoria. 

Para o grupo 02, formado pelo conjunto de alunos que se mantiveram 

na média118, pode-se dizer diante das informações disponíveis que o entrave 

para a maior participação esteve ligado à dificuldade de uso das ferramentas, 

uma vez que os outros fatores aparecem de forma muito semelhante ao 

grupo 01.  

No grupo 03 viu-se a repetição do fator uso das ferramentas como 

desmotivador à participação do aluno na atividade. Cabe ressaltar, porém, 

que esta análise serviu apenas para exemplificar a necessidade de se 

aprofundar no conhecimento prévio que o aluno possui para se chegar a 

dados qualitativos que favorecem o estabelecimento das categorias para o 

desenvolvimento dos trabalhos em coautoria.  

Para se atingir esse objetivo, é necessário desenvolver mecanismos de 

busca de informação que cada vez mais analise um conjunto de 

características eminentes do indivíduo, que é um dos pressupostos de que 

faz uso a Bricolagem.   

Diante do apresentado até o momento, passou-se às considerações 

finais que não tem a pretensão de encerrar o assunto, com a apresentação 

de fórmulas prontas que indiquem como se estabelecer categorias de análise 

no desenvolvimento de trabalho em coautoria, mas sim em fornecer alguns 

elementos comuns aos casos estudados que podem servir como patamar 

inicial para futuras discussões a respeito do tema. 

                                            
118 Idem à nota 27 
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  A Luiza chamou este desenho de “Liberdade”. Para mim ele significa buscar 
novos desafios...e para você? 
 

 
Navegar é Preciso 
Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: 
"Navegar é preciso; viver não é preciso". 
Quero para mim o espírito [d]esta frase, 
transformada a forma para a casar como eu sou: 
Viver não é necessário; o que é necessário é criar. 
Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso. 
Só quero torná-la grande,ainda que para isso tenha de 
ser o meu corpo e a (minha alma) a lenha desse fogo. 
Só quero torná-la de toda a humanidade; 
ainda que para isso tenha de a perder como minha. 
Cada vez mais assim penso. 
Cada vez mais ponho da essência anímica do meu 
sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e 
contribuir para a evolução da humanidade. 
É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa 
Raça. 

Fernando Pessoa 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema desta análise aborda o processo de colaboração em trabalhos 

de coautoria em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Sua elaboração teve 

início no processo de observação em ambientes virtuais criados com a 

finalidade de verificar como se desenvolvia a colaboração, por meio do uso 

de Wiki ”Comunicação em Debate” e “Focas na Área”. Ambas as experiências 

foram fundamentais para a reflexão sobre o tema. 

A questão norteadora - Como ocorrem as relações de colaboração no 

processo de desenvolvimento de trabalhos de coautoria em Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem? - procurou identificar e compreender as relações 

que compõem o domínio do tema e a partir delas encontrar a síntese das 

características e processos que permitissem seu tratamento de modo 

complexo. Já o. objetivo da tese era: analisar como ocorrem as relações de 

colaboração nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, identificando os 

agentes internos e externos ao processo que atuam como facilitadores ou 

não da realização dos trabalhos colaborativos, e ainda pontuar como se 

estabelecem às relações entre os sujeitos no processo 

 Nesse sentido, o desafio imposto foi o de abranger um conjunto amplo 

de possibilidades com olhar nas práticas do indivíduo e suas relações com o 

meio e que tivesse como resultado uma produção em coautoria. Premissa 

esta que não foi verificada em sua plenitude nos dois casos analisados. Já 

para os casos da Etapa II foi possível registrar um crescimento dos processos 

de colaboração no desenvolvimento de atividades em coautoria, a partir da 

intervenção de agentes internos e externos, como a liderança dos próprios 

alunos e a intervenção dos gestores do curso no sentido de sanar 

dificuldades inicialmente em relação à Tecnologia e posteriormente no que 

diz respeito ao conteúdo.  

O indivíduo, enquanto sujeito do processo, acaba por se relacionar com 

diversos contextos, que foram denominados nesta tese de Macrocategoria, e 

neste sentido identificou-se algumas com domínios complexos como os 

relacionados à tecnologia no âmbito da apreensão do conhecimento 

necessário para a utilização para a finalidade proposta ou ainda o 
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posicionamento do indivíduo diante do grupo, com a finalidade de identificar 

regras e estratégias estabelecida para a produção em coautoria.  

A observação continuada em experimentos com proposições especificas 

e finalidades distintas possibilitou a compreensão que esses domínios 

apresentavam importância relativa e que podem ser tratados de forma mais 

ampla ou restrita a partir da intencionalidade dada pelo gestor, aos processos 

de ensino e de aprendizagem, o que pode levar cada uma das experiências a 

processos distintos, porém com um núcleo semelhante, que no caso desta 

tese foram quatro: Indivíduo, Grupo, Tecnologia e Conteúdo. 

A complexidade da interação entre o indivíduo e as macrocategorias é 

acrescida ao seu posicionamento individual, que em síntese não é em 

nenhum momento “neutro”, uma vez que existem influências objetivas sobre 

sua atuação como: a formação, condição social, econômica e cultural, além 

das influências profissionais e familiares entre outras. Existem ainda as 

intercorrências de natureza subjetiva nas quais se pode incluir as 

expectativas individuais em relação à atividade proposta, as escolhas 

realizadas por cada um dos indivíduos diante dos desafios propostos,os 

interesses do grupo etc.    

Com isso diante do desafio imposto pelo tema buscou-se um método 

que  rompesse com o reducionismo, o parcelamento, a fragmentação e a 

neutralidade científica dos métodos positivistas. Escolheu-se trabalhar com a 

Bricolagem que possibilitava a utilização de diversas ferramentas para se 

chegar ao individuo, considerado pelo método como objetivo central de 

análise.   

Diante destes pressupostos houve necessidade de se delimitar o 

conceito chave que seria norteador para a tese que era o conceito de 

colaboração para a partir daí buscar a compreensão dos diferentes 

experimentos, quer seja no domínio qualitativo, quer seja no tratamento 

quantitativo dos resultados mensurados, e nesse sentido estabeleceu-se que: 
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“Colaboração é a relação de construção de conhecimento ou de 
desenvolvimento de trabalhos realizados por um grupo, que não 
possui uma hierarquia de posições previamente estabelecida, mas 
que pode contar com lideranças natas; que baseia a sua relação 
no diálogo como possibilidade de superar as diferenças na 
negociação para solução de problemas, na troca mútua de 
informações para a elaboração de estratégias e na confiança entre 
os pares. A forma de ação parte de um planejamento e desde que 
negociado pode ou não existir a divisão das ações no sentido de 
se atingir o objetivo da construção do todo.” (p.44) 

O confronto da proposição e a necessidade imposta no seu tratamento 

resultaram na releitura dos experimentos tendo como preocupação um olhar 

analítico balizado pela sistematização e eliminação de reducionismos. A 

Bricolagem serviu ao propósito definido pois possibilita empregar “quaisquer 

meios necessários” para navegar em um mundo de sentidos variados, que 

circulam continuamente por meio da linguagem, do senso comum, das visões 

de mundo, das ideologias e dos discursos, sempre operando para moldar o 

ato de produção de sentido.  

A revisão conceitual e os procedimentos de análise possibilitaram maior 

clareza aos casos selecionados e consequentemente a interpretação das 

relações de colaboração nos ambientes virtuais de aprendizagem, da 

identificação dos agentes internos e externos atuantes, sua ação facilitadora 

no processo e, posteriormente, a sedimentação de macrocategorias capazes 

de expressar relações de domínio compostas por categorias que permitissem 

a construção das matrizes de análise.  

O resultado do processo permeado pelos sucessivos experimentos 

registrados permitiu identificar sua natureza evolutiva. Desse modo, a 

abordagem adotada foi ganhando novos elementos a cada caso estudado 

com o objetivo de isolar problemas que pudessem interferir no 

desenvolvimento de trabalhos em coautoria detectados em experimentos 

anteriores.  

A incorporação de novos elementos apresentou resultados positivos que 

beneficiaram a produção em coautoria, uma vez que diminuíram as 

intercorrências externas na relação do aluno com a informação e com o seu 

grupo.  É fundamental destacar que tal evolução propositiva, participativa e 

consequentemente dinâmica, só é possível devido ao papel ativo que o 
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gestor ou do formador em cursos ministrados em ambientes virtuais de 

aprendizagem desempenham com o objetivo de propiciar ao aluno as 

condições necessárias para que o seu foco esteja direcionado ao 

desenvolvimento do trabalho em coautoria. 

Exemplo disso foi à adoção de medidas destinadas à ampliação do 

domínio dos alunos em relação à tecnologia desenvolvido pela UAB UfSCar 

com a elaboração de disciplina que oferece aos alunos um conhecimento 

instrumental das ferramentas que serão utilizadas nos espaços virtuais de 

aprendizagem. Há ainda outro lado relacionado à tecnologia que são as 

questões de infraestrutura e que precisam constantemente atualizar 

plataformas, ambientes e inovar com a ampliação do uso de recursos que 

favoreçam a interação entre os pares. 

Outra consideração que perpassou os sucessivos experimentos foi a 

reincidência de categorias estabelecidas em experimentos anteriores. O 

refinamento dos conceitos permite identificar a ocorrência de 

multicolinearidade, ou seja, a existência de uma correlação entre as variáveis, 

que não apresentam um domínio estrito e complementar (no âmbito de cada 

macrocategoria).  

São identificadas razões que não podem ser atribuídas a uma 

deficiência do conceito das categorias, mas a sua natureza ainda complexa. 

Nesse sentido é objeto de futura ponderação a ampliação das categorias e a 

consequente definição de seu domínio de modo mais estrito, necessidade 

relacionada ao campo da modelagem. 

Ainda no campo da modelagem, os sucessivos experimentos permitem 

identificar a utilização de “novas” macrocategorias, como a destinada à 

mediação (aluno x gestor) ou a participação da instituição enquanto agente 

comprometido com o resultado final do processo de formação (suporte 

institucional). 

Voltemos então ao domínio do problema: Como ocorrem as relações de 

colaboração no processo de desenvolvimento de trabalhos de coautoria em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem? 
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Ao longo do desenvolvimento da análise foram apresentadas 

aproximações, sobretudo no capítulo 5 onde o experimento piloto, concebido 

de modo mais elaborado e assumido pela instituição permitiu a realização de 

analise com maior densidade. As considerações realizadas indicam que é 

preciso primeiro se construir a cultura de colaboração que exige a superação 

de um conjunto de problemas que fazem parte do contexto educacional, tais 

como a sobrecarga de atividades, a prática do trabalho isolado, a 

fragmentação provocada pela estrutura do currículo, entre outras. Por outro 

lado, a ação do gestor é essencial para o fornecimento das condições 

concretas necessárias para o estabelecimento do trabalho coletivo.  

Devido a esta cultura ainda incipiente para o trabalho em colaboração 

percebe-se que o entendimento efetivo sobre o que consiste a colaboração  

difere na interpretação de cada um dos sujeitos, uma vez que, para muitos 

alunos fazer pequenas edições como colocar vírgulas, por exemplo, é 

compreendida como ação colaborativa. Com isso pode-se concluir que entre 

uma simples intervenção até a participação efetiva e significativa na 

elaboração de trabalhos em coautoria existem níveis crescentes de interação 

e que a generalização deste processo pode constituir-se em um equívoco.  

As participações acontecem também em graus diferenciados, ou seja, o 

aluno é impulsionado por motivações diversas e próprias na realização da 

atividade e em muitos casos se ele tiver a possibilidade de escolha prefere as 

atividades individuais às colaborativas, com isso a mediação é uma ação 

fundamental ao processo de desenvolvimento da colaboração para a 

construção de trabalhos em coautoria.  

A Mediação pode ser realizada por diferentes atores, como professores, 

tutores e o próprio aluno, na condição de liderança  aceita pelo grupo.  Para 

que isto ocorra é necessário, porém que a intencionalidade das atividades 

propostas, assim como as ferramentas escolhidas como suporte a ação 

favoreçam, não só o surgimento de lideranças, mas que possibilitem também 

a sua alternância. 

Por fim, há necessidade da criação de um sistema objetivo de análise 

para a realização dos trabalhos de coautoria como o intuito de estimular a 

implementação de seu uso com mais frequência gerando, em médio prazo, 
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uma cultura de colaboração entre os sujeitos do processo de aprendizagem 

em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Este sistema de análise parte do 

desenvolvimento de matrizes de categorias de colaboração que atuariam 

junto ao mediador do processo de aprendizagem como uma maneira de 

balizar as ações dos sujeitos e com isso possibilitar que o professor  oriente o 

aluno na descoberta de caminhos para a construção coletiva. Sem dúvida há 

tendências de que as categorias tangenciem a avaliação e que possam se 

constituir em elementos avaliativos. 

A criação de um conjunto de medidas para análise do processo de 

colaboração pode auxiliar em que a participação do aluno seja vista não 

apenas pelo viés quantitativo e passe a ser observado também por meio de 

ação qualitativa na construção dos trabalhos em coautoria. 

Como próximo passo desta pesquisa está o desenvolvimento de um 

sistema que possibilite a realização da análise qualitativa do trabalho em 

coautoria desenvolvido pelos alunos em ambientes virtuais de aprendizagem, 

que hoje estão restritos a dados quantitativos, como freqüência e acesso, 

pois a partir deste novo olhar o professor pode se sentir mais estimulado a 

desenvolver trabalhos colaborativos.  

Por fim é importante destacar que o professor precisa cada vez mais 

atuar como um facilitador da aprendizagem no ambiente virtual além de 

propiciar o desenvolvimento de atividades e estratégias que possibilitem a 

colaboração entre os pares.  

Eu levo como lição destes anos de pesquisa, algo que já há algum 

tempo tenho tomado como uma postura ao trabalhar em ambientes virtuais 

de aprendizagem que é o de ser um professor presente.  

Diante deste fato penso que há uma carência tecnológica  no que diz 

respeito ao suporte qualitativo para a analise do processo de ensino e de 

aprendizagem neste ambiente, o que dificulta o trabalho de acompanhamento 

do professor, levando-o muitas vezes a analises precárias, baseadas em 

improvisações, isto quando levado a uma situação em escala, a exemplo das 

UABs cria iniquidades entre os alunos de diferentes salas que ficam sujeitos 
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aos critérios subjetivos de seus avaliadores, levando por fim ao descrédito de 

alguns em relação a EaD. 

 

 
E a Luiza disse:  
- “Mamãe, agora que você acabou a tese nos podemos brincar, 
não é?” 
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ANEXOS 

 
ANEXO 01 

 

 
Guia de orientação para falar a respeito do Livro “ Os sete saberes necessários à 

educação do futuro do Morin 

O autor pretende com o livro expor problemas fundamentais que se encontram ainda 

esquecidos ou ignorados nas discussões sobre educação e que são necessários para 

aqueles que querem neste novo século.  Morin afirma que a Educação do Futuro precisa 

tratar de sete saberes fundamentais que estão presentes em todas as sociedades. 

Vamos agora navegar pelos sete saberes de Morin, que foram divididos nos capítulos 

que seguem: 

CAPÍTULO I – As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão 
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Vamos pensar, neste capítulo, se a Educação que visa transmitir conhecimento 

compreende o que seria o Conhecimento Humano? Como ele se dá? Quais são as suas 

dificuldades? Até que ponto o conhecimento possui uma tendência ao erro e à ilusão? 

Capítulo II _ Os princípios do Conhecimento pertinente 

1. Até que ponto se promove um conhecimento capaz de apreender problemas globais e 

fundamentais para a partir daí inserir os conhecimentos locais e ou parciais? 

2. Quando dividimos o currículo em disciplinas optamos pela supremacia de um 

conhecimento fragmentado, com isso será que não afastamos os aprendizes de 

operarem vínculos entre as partes e o todo? Será que não deveríamos substituir esta 

forma por outra que o conhecimento fosse capaz de apreender os objetos em seu 

contexto, complexidade e também no conjunto? 

Capítulo III – Ensinar a Condição Humana 

1. É possível se restaurar a unidade do ser humano (físico, biológico, psíquico, cultural, 

social e humano), que segundo o autor é desintegrada pela educação por meio de 

disciplinas, com o objetivo que de este individuo compreenda a sua identidade 

complexa ou mesmo a comum a todos os outros homens?  

2. Até que ponto é possível se organizar as matérias dispersas nas disciplinas com o 

objetivo de reconhecer a unidade e a complexidade humana? 

Capítulo IV – Ensinar a Identidade Terrena 

1. Até que ponto os indivíduos compreendem que todos os seres humanos, devido à 

globalização, estão diante dos mesmos problemas de vida e de morte e acabam 

partilhando um destino comum? 

2. Qual seria o papel da Escola diante da era planetária? 

Capítulo V – Enfrentar as Incertezas 

1. Como a escola poderia orientar os alunos, em seu currículo, a lidarem com as 

incertezas, uma vez que com a globalização e o aumento das descobertas 

tecnocientíficas adquirimos muitas certezas, mas por outro lado às incertezas também 

cresceram?  

2. Até que ponto seria importante orientarmos os nossos alunos, por meio de estratégias, 

a trabalhar com os imprevistos, o inesperado e também a incerteza? 

Capítulo VI – Ensinar a Compreensão 

1. Será que nas escolas educamos para a compreensão? 

Capítulo VII – A ética do gênero Humano 

1. Até que ponto, nas  escolas ensinamos ética por meio de lições de moral? 

Neste mundo planetário a educação pode contribuir para que os alunos tomem 

consciência da importância e existência de uma consciência que se traduza em cidadania. 
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Anexo 02 _ Orientação Wiki Transversal 
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APÊNDICE 01 
Wiki Comunicação em Debate 

1.1 Diário de Bordo da Pesquisadora 
- PROPOSTA. A proposta inicial é utilizar a ferramenta como apoio às atividades presenciais 

em cursos de graduação no ensino superior e posteriormente em cursos de extensão e 
pesquisas. Tentava-se com isto aproximar a realidade dos jovens de hoje, que tem um acesso 
quase que ilimitado as Tecnologias, utilizadas muitas vezes apenas para o lazer e o 
entretenimento, ao desenvolvimento de pesquisas que possam gerar informações e mais adiante 
produzir Conhecimento. 

- OBJETIVOS. O objetivo do trabalho é verificar como se desenvolve a construção coletiva de 
um texto utilizando-se de uma ferramenta wiki em ambiente virtual. 

- PROCESSO. Para a primeira experiência escolheu-se o Wikispaces que oferece três tipos 
de espaço: público, protegido e privado sendo: o Público - Um espaço que pode ser visto e 
editado por qualquer pessoa. Protegido - Um espaço que pode ser visto por qualquer um, porém, 
só pode ser editado pelos membros do espaço e o Privado que só pode ser visto e editado por 
membros do espaço. 

Trabalhamos com o espaço protegido para que o ambiente pudesse ter os resultados 
controlados e para que mantivéssemos as características do público-alvo escolhido.  

Cada wikispace pode conter várias páginas e cada uma delas é uma página de web única que 
podem ter conteúdos próprios e link para outras páginas. Estas páginas podem ser editadas se 
estiverem abertas para  isto.  

Criamos então a wiki “Comunicação em debate” que seguiu as seguintes orientações: 

“O espaço permaneceria aberto de 05 a 30 de junho de 2007;  

Cada participante deveria entrar no espaço ao menos 3 vezes no período; 

O processo de criação coletiva partiu da análise de um texto de discussão, aqui no caso uma 
matéria do Mino Carta publicado na Revista Carta Capital e intitulado “A Mídia é sempre a 
mesma...”,que discutia a posição da  imprensa diante de fatos de corrupção; 

Os participantes deveriam evitar apagar a contribuição dos demais e quando houvesse 
qualquer tipo de discordância sobre um determinado ponto ou assunto o participante deveria 
utilizar-se do espaço fórum, para realização do debate; 

Como local de debate foram criadas páginas próprias. Cada uma com uma questão relativa 
ao texto inicial. A mídia como guardiã do Estado... O papel jornalismo... Proposições  

Foi colocado ainda aos participantes que a experiência seria uma construção coletiva então 
que todos poderiam inserir as contribuições no meio dos textos já propostos, completando ou 
fundamentando idéias apresentadas, assim ao final poderíamos ter um texto mais consistente e  
fundamentado; 

Como exemplo de trabalho coletivo foi sugerido que eles visitasse a wikipédia, onde a partir 
de um texto principal são acrescentadas novas contribuições em assuntos em que o usuário 
tenha domínio. 

O Público-alvo da Pesquisa 

Para a primeira experiência foram escolhidos 10 alunos, do curso de Comunicação Social, 
habilitação em Jornalismo, da Universidade Paulista – UNIP, que estão em dois Campi 
(Indianópolis / Bacelar e Marquês de São Vicente). 

Os alunos são de turmas diferentes e todos possuem conhecimento de Internet, ou seja 
sabem navegar e utilizar os recursos disponíveis.”  
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- RESULTADOS. O experimento teve início em 05/06/2007 e o primeiro resultado parcial dos 
pageviews aconteceu em 18/06/2007. Na página principal (HOME) foram registrados no período 
206 acessos.  

 

PAGE NAME VIEWS COMENTÁRIO 
Home  206  
Parte 01  109  
Parte 02  46  
Parte 03  36  
Texto para discussão - A Mídia é sempre Aquela. Mas...  1  

A Parte 01 que possuía a pergunta sobre o Papel da Mídia foi a mais visitada e  a menos 
visitada foi àquela referente às propostas de mudanças, aqui podemos constar um fato comum 
também no ambiente presencial: as discussões ficam sempre no campo das acusações e pouco 
evolui quando falamos de propostas. 

Nos primeiros dias houve uma busca maior pelo espaço e o mesmo foi se esvaziando com o 
passar do tempo.  

O mesmo ocorreu com o número de visitas dia. Isto nos leva a uma reflexão que será testada 
nos próximos experimentos – Qual é o tempo ideal para o ciclo de criação de um  material sobre 
um determinado tema em um espaço como este?     

 
PAGE VIEW POR DIA 

 
 

VISITANTE POR DIA 

 
A quantidade de edições que eram feitas no material dia, ou seja quantas vezes as pessoas 

entrava e modificavam a página. Nos primeiros dias o registro continha quase que basicamente 
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as edições de Manutenção, mas no decorrer da semana houve picos na participação dos 
colaboradores. 

As edições poderiam ser chamadas na verdade de adições, uma vez que, os participantes 
adicionavam as suas opiniões a dos demais e em nenhum momento editavam os textos já 
disponíveis. (Segue gráfico das Edições)      

 
EDIÇÕES POR DIA 

 
A Experiência mostrou-nos alguns pontos importantes para a reflexão no que se refere à 

Criação Coletiva, entre eles: 

 A autoria– Em todas as contribuições foram colocados o nome de seus autores.   
 Mediador - houve um momento em que um dos membros do grupo tomou a frente e 

solicitou a participação de todos no projeto.  
 aqui foi tirado como metodologia neste primeiro experimento que os administradores 

deixariam o processo correr sem intervenção. 
 Até que ponto o  conhecimento das ferramentas influencia no processo de criação??? 
 Houve um momento, em que mesmo os colaboradores sendo usuários da Internet, 

houve dificuldades em os participantes de distinguir o espaço de discussão coletiva 
(fórum) da página do produto final.  

 Dificuldade na utilização do correio eletrônica do Wiki, que possui ainda limitações (ele 
não é enviado para a caixa externa do participante)    

 O primeiro experimento foi encerrado em 30 de junho e a partir das contribuições criou-
se um texto. Em um segundo momento será discutido os resultados obtidos. Será ainda 
ministrada uma pequena pesquisa referente à usabilidade do wiki (facilidades e 
dificuldades encontradas). 
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1.2 Quadro Síntese das interações no fórum 

Subject  Author  Replies  Views  Last Message  

Imprensa brasileira, heroína 
ou vilã?  Aluno 03 4 46 Jun 18, 2007 2:26 

pm by ALUNO 04 

mídia defensora de seus 
próprios...  aluno 01 3 64 Jun 18, 2007 1:56 

pm by ALUNO 04 

Como utilizar "Discussion" mmandaji 0 27 Jun 9, 2007 5:02 
pm by  mmandaji 

A mídia grande está causando 
grande...  aluno 01 1 46 Jun 10, 2007 8:40 

am by  aluno 01 

Subject Author Replies Views Last Message  
1.3 Históricos do Wiki  
Date Compare Author 

Jun 16, 2007 2:25 
pm 

  Aluno 03 

Jun 13, 2007 9:50 
pm 

  Aluno 03 

Jun 13, 2007 9:49 
pm 

  Aluno 03 

Jun 13, 2007 9:48 
pm 

  Aluno 03 

Jun 11, 2007 4:27 
pm 

  aluno 01 

Jun 11, 2007 4:26 
pm 

  aluno 01 

Jun 11, 2007 4:25 
pm 

  aluno 01 

Jun 11, 2007 5:40 
am 

  aluno 01 

Jun 10, 2007 1:32 
pm 

  Aluno 03 

Jun 10, 2007 1:29 
pm 

  Aluno 03 

Jun 9, 2007 5:24 pm   aluno 08 

Jun 9, 2007 5:14 pm  aluno 07 

Jun 9, 2007 5:09 pm   aluno 08 

Jun 9, 2007 5:04 pm  Aluno 09 

Date Compare Author 

Jun 9, 2007 4:57 pm   mmandaji 

Jun 9, 2007 4:53 pm   aluno 07 

Jun 9, 2007 4:41 pm   aluno 08 

Jun 9, 2007 2:46 pm   aluno 07 

Jun 7, 2007 3:15 pm   mmandaji 

Date Compare Author 

Jun 30, 2007 1:39 
pm 

  aluno 06 

Jun 15, 2007 
10:21pm 

  aluno 02 

Jun 15, 2007 
10:21pm 

  aluno 02 

Jun 11, 2007 5:42 
am 

  aluno 01 

Jun 7, 2007 3:23 pm   mmandaji 

Jun 11, 2007 4:30 
pm 

  aluno 01 

Jun 11, 2007 4:29 
pm 

  aluno 01 

Jun 11, 2007 4:28 
pm 

  aluno 01 

Jun 7, 2007 3:33 pm   aluno 08 

Jun 7, 2007 3:32 pm   mmandaji 

1.4 Comparações das Versões do Wiki –  
Este item foi suprido do trabalho impresso  
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APÊNDICE 02 
Focas na Área 
2.1 Diário de Bordo da Pesquisadora 
Wiki  

1. Escolheu-se o espaço Wikispaces, na modalidade  Protegido  
2. Criou-se então o wiki  “Focas na área” espaço onde os alunos irão discutir temas 

relacionados ao Jornalismo e a formação profissional  
3. O espaço permanecerá aberto de agosto a dezembro de 2007;  
4. Foi proposto aos participantes que a experiência seria uma construção coletiva então 

que todos poderiam inserir as contribuições no meio dos textos já propostos, 
completando ou fundamentando idéias apresentadas, assim ao final poderíamos ter um 
texto mais consistente e  fundamentado; 

5. Temas discutidos até o momento: O que é ser repórter e a Construção da pauta. 
Wiki:  

1. Escolheu-se o espaço Wikispaces, na 
modalidade  Protegida  

2. Criou-se o wiki “Focas na área” 
(http://focasnaarea.wikispaces.com) 

espaço destinado a se discutir temas 
relacionados ao Jornalismo e a formação 
profissional, além de realizar experiências 
com a elaboração de entrevistas ping-pong 
com pessoas escolhidas e sobre assuntos 
diversos. 

3. O espaço foi aberto na primeira quinzena 
de agosto (2007) e estendeu-se até a 

primeira quinzena de dezembro   
4. O grupo foi formado por alunos do 1° e 2° semestres e que estavam inscritos na 

disciplina Técnicas de Captação em Jornalismo (TCJ). Disciplina esta que possui carga 
horária de 80 horas semestrais.  O trabalho com o wiki era uma atividade extra-classe,  

5. Os participantes foram orientados que a experiência com a utilização do Wiki focas 
seria a de construções coletivas de textos e que com isso todos poderiam inserir as 
contribuições no meio dos textos já propostos, completando ou fundamentando idéias 
apresentadas e assim ao final poderíamos ter um produto mais consistente; 

6. Os temas discutidos no semestre foram: O que é ser repórter; Construção da pauta; 
Entrevista ping-pong com a Ana – uma mulher que abandonou um recém nascido em 
um estacionamento de veículos em um bairro paulistano e com “O Chico do Sertão” um 
violeiro do Sertão (ambos personagens fictícios). 

7. Foram cadastrados no wiki 35 alunos e tivemos a participação constante e efetiva de 25 
(não podemos deixar de registrar que alguns alunos trancaram as suas matriculas no 
curso).  

 

Já na análise da experiência com o wikispaces pôde ser notado que a aprendizagem 
colaborativa pode vir a ser um processo importante para o compartilhamento de um objetivo 
comum, e que a metodologia para o uso dessa ferramenta deve envolver a interação. Como todo 
participante tem a possibilidade de revisar os conteúdos, há um incentivo à reconstrução do 
texto. O participante passa de mero leitor a um escritor que pode ativamente criticar e contribuir 
com a (re) construção do conhecimento coletivo. 

A aplicação da colaboração para a produção de textos jornalísticos, ao menos neste primeiro 
experimento, encontrou muitas resistências que precisaram ser transpostas uma vez que, a 
autoria, ainda é um paradigma da Comunicação Jornalística.  
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Então pôde se sentir nessa experiência que os alunos produziam os seus questionamentos 
sem interagir com os demais ou em interações mínimas, que se restringiam a não fazer aos 
entrevistados as mesmas perguntas que os demais já haviam feito. Mas em nenhum momento 
da experiência construíram os textos a partir de intervenções nos textos já propostos por outros 
alunos. Alguns inclusive assinavam as suas participações. Mas todos ficavam ansiosos por 
participar no espaço mesmo sendo tão resistente a perda da autoria.   

 

2.2 Histórico das Intervenções no Wiki 
Este item foi suprido do trabalho impresso 

2.3 comparações entre versões do Wiki 
Este item foi suprido do trabalho impresso 

2.4 Roteiro de perguntas 
Tecnologia: 

Usabilidade: 

1. Você tinha conhecimento desta ferramenta? 
2. Se você pudesse escolher outras ferramentas qual escolheria? 
3. Outros.... 

Apropriação:  

1. Você teve dificuldades em utilizar a Ferramenta? Quais? Por que? 
2. Caso tenha tido dificuldades o que fez? 

Resolução de Problemas: 

1. Diante de possíveis dificuldades encontradas no uso das ferramentas o que você fez? 
Competências complementares: 

1. Se um amigo lhe pedisse ajuda o que você faria 
2. Caso o professor pedisse para você ser o entrevistado o que você faria? 

Perguntas no sentido de se observar a possibilidade de novas macrocategorias: 

1. Quais as maiores dificuldades enfrentadas no trabalho se tirarmos as questões 
referentes a tecnologia? 

2. Você acredita que é possível trabalhar desta forma com sua turma? 
3. O que é mais complicado na realização de  trabalhos em colaboração? 
4. A comunicação entre os participantes é importante para o desenvolvimento do 

trabalho? 
5. como poderia se dar esta comunicação? 
6. Conhecer um pouco sobre o tema ajuda na participação? 
7. quais são os elementos fundamentais para que se estabeleçam parcerias nesta forma 

de trabalho? 
8.  como você se sente ao trabalhar de forma livre? Você prefere ter alguém que indique 

para você o que fazer? 
9. No caso de uma liderança no grupo, você prefere que ela seja feita por quem? 
10. outros     



Apêndice  |  250 

APÊNDICE 03 
Guri – 1ª Oferta 
3.1 – Lista dos Alunos 

ACESSA QUE EU TE 
ESCUTO 

EIIC1A_01 
EIIC1A_02 
EIIC1A_03 
EIIC1A_04 
EIIC1A_05 
EIIC1A_06 
EIIC1A_07 
EIIC1A_08 
EIIC1A_09 

 
AQUARELA 

EIIC1AQUA_01 
EIIC1SQUA_02 
EIIC1SQUA_03 
EIIC1SQUA_04 
EIIC1SQUA_05 
EIIC1SQUA_06 
EIIC1SQUA_07 
EIIC1SQUA_08 
EIIC1SQUA_09 
EIIC1SQUA_08 
EIIC1SQUA_09 

 

BALACOBACO 
EIIC1B_01 
EIIC1B_02 
EIIC1B_03 
EIIC1B_04 
EIIC1B_05 
EIIC1B_06 
EIIC1B_07 
EIIC1B_08 

 
FOGARÉU 
EIIC1F_01 
EIIC1F_02 
EIIC1F_03 
EIIC1F_04 
EIIC1F_05 
EIIC1F_06 
EIIC1F_07 
EIIC1F_08 
EIIC1F_09 
EIIC1F_10 

 

NOVA ONDA 
EIIC1NO_01 
EIIC1NO_02 
EIIC1NO_03 
EIIC1NO_04 
EIIC1NO_05 
EIIC1NO_06 
EIIC1NO_07 
EIIC1NO_08 
EIIC1NO_09 
EIIC1NO_10 

 
SUS 4 

EIIC1S4_01 
EIIC1S4_02 
EIIC1S4_03 
EIIC1S4_04 
EIIC1S4_05 
EIIC1S4_06 
EIIC1S4_07 
EIIC1S4_08 

 

XAPAPAPAPÁ 
EIIC1X_01 
EIIC1X_02 
EIIC1X_03 
EIIC1X_04 
EIIC1X_05 
EIIC1X_06 
EIIC1X_07 
EIIC1X_08 
EIIC1X_09 

 

3.2 - Participações no Fórum 
Este item foi suprido do trabalho impresso 
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APÊNDICE 04 
Guri – 2ª Oferta 
4.1 – Lista dos Alunos 

EAD LIBITUM 
EIIC2EL_01 
EIIC2EL_02 
EIIC2EL_03 
EIIC2EL_04 
EIIC2EL_05 
EIIC2EL_06 
EIIC2EL_07 
EIIC2EL_08 
EIIC2EL_09 
EIIC2EL_10 
EIIC2EL_11 
EIIC2EL_12 
EIIC2EL_13 
EIIC2EL_14 
EIIC2EL_15 
EIIC2EL_16 
EIIC2EL_17 
EIIC2EL_18 
EIIC2EL_19 
EIIC2EL_20 
EIIC2EL_21 

JACARANDÁ 
EIIC2J_01 
EIIC2J_02 
EIIC2J_03 
EIIC2J_04 
EIIC2J_05 
EIIC2J_07 
EIIC2J_08 
EIIC2J_09 
EIIC2J_10 
EIIC2J_11 
EIIC2J_12 
EIIC2J_13 
EIIC2J_14 
EIIC2J_15 
EIIC2J_16 
EIIC2J_17 
EIIC2J_18 
EIIC2J_19 
EIIC2J_20 
EIIC2J_21 

PERVI.COM 
EIIC2P_01 
EIIC2P_02 
EIIC2P_03 
EIIC2P_04 
EIIC2P_05 
EIIC2P_06 
EIIC2P_07 
EIIC2P_08 
EIIC2P_09 
EIIC2P_10 
EIIC2P_11 
EIIC2P_12 
EIIC2P_13 
EIIC2P_14 
EIIC2P_15 
EIIC2P_16 
EIIC2P_17 
EIIC2P_18 
EIIC2P_19 
EIIC2P_20 

COTIDIANO 
EIIC2CO_01 
EIIC2CO_02 
EIIC2CO_03 
EIIC2CO_04 
EIIC2CO_05 
EIIC2CO_06 
EIIC2CO_07 
EIIC2CO_08 
EIIC2CO_09 
EIIC2CO_10 
EIIC2CO_11 
EIIC2CO_12 
EIIC2CO_13 
EIIC2CO_14 
EIIC2CO_15 
EIIC2CO_16 
EIIC2CO_17 
EIIC2CO_18 
EIIC2CO_19 
EIIC2CO_20 
EIIC2CO_21 

 

4.2 - Participações no Fórum 
Este item foi suprido do trabalho impresso 

4.3 - Histórico de participações no Wiki 
Este item foi suprido do trabalho impresso 

4.4 - Comparações de versões do Wiki 
Este item foi suprido do trabalho impresso 
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APÊNDICE 05 
CEDSI UAB Ufscar - 2008 
 

Alunos integrantes da Etapa II – Caso 3 (EIIC3), divididos por grupos (A/J: 10 grupos). Neste 
item são representados o pólo, código do aluno e quantidade de postagens no fórum e no wiki: 

 

Wiki Transversal A 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Jandira 

EIIC3FA_01 22  

EIIC3FA_02 09  

EIIC3FA_03 04  

EIIC3FA_04 20  

EIIC3FA_05 0  

Apiaí 

EIIC3FA_06 06  

EIIC3FA_07 0  

EIIC3FA_08 02  

EIIC3FA_09 0  

Itapecerica 
da Serra 

EIIC3FA_10 12  

EIIC3FA_11 01  

EIIC3FA_12 07  

EIIC3FA_13 02  

Bálsamo 

EIIC3FA_14 0  

EIIC3FA_15 02  

EIIC3FA_16 06  

EIIC3FA_17 0  

EIIC3FA_18 12  

Tarumã 

EIIC3FA_19 01  

EIIC3FA_20 0  

EIIC3FA_21 0  

EIIC3FA_22 01  

EIIC3FA_23 05  

 

 Wiki Transversal B 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Jandira 

EIIC3FB_01 0  

EIIC3FB_02 29  

EIIC3FB_03 01  

EIIC3FB_04 0  

EIIC3FB_05 0  

Apiaí 

EIIC3FB_06 0  

EIIC3FB_07 0  

EIIC3FB_08 0  

EIIC3FB_09 0  

Itapecerica 
da Serra 

EIIC3FB_10 05  

EIIC3FB_11 33  

EIIC3FB_12 0  

EIIC3FB_13 12  

Bálsamo 

EIIC3FB_14 0  

EIIC3FB_15 01  

EIIC3FB_16 0  

EIIC3FB_17 0  

EIIC3FB_18 0  

Tarumã 

EIIC3FB_19 26  

EIIC3FB_20 0  

EIIC3FB_21 0  

EIIC3FB_22 13  

EIIC3FB_23 0  
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Wiki Transversal C 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Jandira 

EIIC3FC_01 23  

EIIC3FC_02 16  

EIIC3FC_03 17  

EIIC3FC_04 24  

EIIC3FC_05 04  

Apiaí 

EIIC3FC_06 0  

EIIC3FC_07 0  

EIIC3FC_08 0  

EIIC3FC_09 0  

Itapecerica 
da Serra 

EIIC3FC_10 12  

EIIC3FC_11 0  

EIIC3FC_12 18  

EIIC3FC_13 03  

Bálsamo 

EIIC3FC_14 01  

EIIC3FC_15 01  

EIIC3FC_16 34  

EIIC3FC_17 0  

EIIC3FC_18 07  

Tarumã 

EIIC3FC_19 0  

EIIC3FC_20 0  

EIIC3FC_21 12  

EIIC3FC_22 13  

EIIC3FC_23 0  

 

Wiki Transversal D 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Jandira 

EIIC3FD_01 0  

EIIC3FD_02 12  

EIIC3FD_03 19  

EIIC3FD_04 11  

Apiaí 

EIIC3FD_05 0  

EIIC3FD_06 0  

EIIC3FD_07 0  

EIIC3FD_08 04  

EIIC3FD_09 0  

Itapecerica 
da Serra 

EIIC3FD_10 07  

EIIC3FD_11 06  

EIIC3FD_12 02  

EIIC3FD_13 0  

EIIC3FD_14 13  

Bálsamo 

EIIC3FD_15 0  

EIIC3FD_16 12  

EIIC3FD_17 04  

EIIC3FD_18 0  

EIIC3FD_19 01  

Tarumã 

EIIC3FD_20 0  

EIIC3FD_21 06  

EIIC3FD_22 04  

EIIC3FD_23 0  

 



Apêndice  |  254 

Wiki Transversal E 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Jandira 

EIIC3FE_01 0  

EIIC3FE_02 01  

EIIC3FE_03 05  

EIIC3FE_04 08  

Apiaí 

EIIC3FE_05 09  

EIIC3FE_06 07  

EIIC3FE_07 0  

EIIC3FE_08 11  

EIIC3FE_09 0  

Itapecerica 
da Serra 

EIIC3FE_10 01  

EIIC3FE_11 05  

EIIC3FE_12 0  

EIIC3FE_13 0  

EIIC3FE_14 0  

Bálsamo 

EIIC3FE_15 14  

EIIC3FE_16 0  

EIIC3FE_17 12  

EIIC3FE_18 0  

Tarumã 

EIIC3FE_19 0  

EIIC3FE_20 04  

EIIC3FE_21 10  

EIIC3FE_22 08  

 

Wiki Transversal F 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Jandira 

EIIC3FF_01 01  

EIIC3FF_02 0  

EIIC3FF_03 06  

EIIC3FF_04 0  

EIIC3FF_05 0  

EIIC3FF_06 07  

Apiaí 

EIIC3FF_07 0  

EIIC3FF_08 0  

EIIC3FF_09 0  

EIIC3FF_10 0  

Itapecerica 
da Serra 

EIIC3FF_11 12  

EIIC3FF_12 13  

EIIC3FF_13 17  

EIIC3FF_14 03  

Bálsamo 

EIIC3FF_15 0  

EIIC3FF_16 0  

EIIC3FF_17 0  

EIIC3FF_18 01  

EIIC3FF_19 10  

Tarumã 

EIIC3FF_20 0  

EIIC3FF_21 13  

EIIC3FF_22 0  

EIIC3FF_23 1  

EIIC3FF_24 15  
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Wiki Transversal G 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Jandira 

EIIC3FG_01 02  

EIIC3FG_02 05  

EIIC3FG_03 0  

EIIC3FG_04 0  

EIIC3FG_05 05  

Apiaí 

EIIC3FG_06 03  

EIIC3FG_07 06  

EIIC3FG_08 05  

EIIC3FG_09 04  

Itapecerica 
da Serra 

EIIC3FG_10 04  

EIIC3FG_11 03  

EIIC3FG_12 01  

EIIC3FG_13 0  

Bálsamo 

EIIC3FG_14 05  

EIIC3FG_15 0  

EIIC3FG_16 0  

EIIC3FG_17 0  

EIIC3FG_18 0  

Tarumã 

EIIC3FG_19 10  

EIIC3FG_20 08  

EIIC3FG_21 03  

EIIC3FG_22 04  

EIIC3FG_23 03  

Wiki Transversal H 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Jandira 

EIIC3FH_01 33  
EIIC3FH_02 0  

EIIC3FH_03 0  
EIIC3FH_04 08  
EIIC3FH_05 22  

Apiaí 

EIIC3FH_06 04  
EIIC3FH_07 0  
EIIC3FH_08 07  
EIIC3FH_09 0  

Itapecerica 
da Serra 

EIIC3FH_10 76  
EIIC3FH_11 0  
EIIC3FH_12 19  
EIIC3FH_13 0  

Bálsamo 

EIIC3FH_14 0  
EIIC3FH_15 20  
EIIC3FH_16 01  
EIIC3FH_17 0  
EIIC3FH_18 21  

Tarumã 

EIIC3FH_19 0  
EIIC3FH_20 0  
EIIC3FH_21 0  
EIIC3FH_22 01  
EIIC3FH_23 04  
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Wiki Transversal I 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Jandira 

EIIC3FI_01 24  

EIIC3FI_02 0  

EIIC3FI_03 54  

EIIC3FI_04 0  

Apiaí 

EIIC3FI_05 0  

EIIC3FI_06 0  

EIIC3FI_07 0  

EIIC3FI_08 0  

Itapecerica 
da Serra 

EIIC3FI_09 0  

EIIC3FI_10 22  

EIIC3FI_11 0  

EIIC3FI_12 0  

EIIC3FI_13 0  

Bálsamo 

EIIC3FI_14 0  

EIIC3FI_15 09  

EIIC3FI_16 05  

EIIC3FI_17 16  

EIIC3FI_18 18  

Tarumã 

EIIC3FI_19 10  

EIIC3FI_20 0  

EIIC3FI_21 0  

EIIC3FI_22 0  

Wiki Transversal J 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Jandira 

EIIC3FJ_01 10  

EIIC3FJ_02 02  

EIIC3FJ_03 01  

EIIC3FJ_04 0  

EIIC3FJ_05 13  

Apiaí 

EIIC3FJ_06 02  

EIIC3FJ_07 0  

EIIC3FJ_08 0  

EIIC3FJ_09 05  

EIIC3FJ_10 0  

Itapecerica 
da Serra 

EIIC3FJ_11 08  

EIIC3FJ_12 03  

EIIC3FJ_13 02  

EIIC3FJ_14 09  

Bálsamo 

EIIC3FJ_15 03  

EIIC3FJ_16 01  

EIIC3FJ_17 03  

EIIC3FJ_18 0  

Tarumã 

EIIC3FJ_19 02  

EIIC3FJ_20 05  

EIIC3FJ_21 03  

EIIC3FJ_22 01  

 
 

5.2 - Participações no Fórum 
Este item foi suprido do trabalho impresso 

5.3 - Histórico de participações no Wiki 
Este item foi suprido do trabalho impresso 

5.4 - Comparações de versões do Wiki 
Este item foi suprido do trabalho impresso 
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APÊNDICE 06 
CEDSI UAB Ufscar - 2009 

 

Alunos integrantes da Etapa III – Experimento Piloto (EIIEP), divididos por grupos (A/J: 10 
grupos). Neste item são representados o polo, código do aluno e quantidade de postagens: 

 
Wiki Transversal A 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Sala 1 

EIIIEPWTA_01 03 0 

EIIIEPWTA_02 15 02 

EIIIEPWTA_03 01 0 

EIIIEPWTA_04 01 01 

EIIIEPWTA_05 0 0 

Sala 2 

EIIIEPWTA_06 0 0 

EIIIEPWTA_07 0 01 

EIIIEPWTA_08 0 06 

EIIIEPWTA_09 0 02 

EIIIEPWTA_10 09 02 

EIIIEPWTA_11 01 0 

Sala 3 

EIIIEPWTA_12 01 0 

EIIIEPWTA_13 0 03 

EIIIEPWTA_14 0 0 

EIIIEPWTA_15 0 0 

EIIIEPWTA_16 05 0 

Sala 4 

EIIIEPWTA_17 02 02 

EIIIEPWTA_18 20 0 

EIIIEPWTA_19 05 0 

EIIIEPWTA_20 06 01 

EIIIEPWTA_21 01 0 

Sala 5 

EIIIEPWTA_22 0 0 

EIIIEPWTA_23 0 02 

EIIIEPWTA_24 01 0 

EIIIEPWTA_25 0 0 

EIIIEPWTA_26 0 02 
 

Wiki Transversal B 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Sala 1 

EIIIEPWTB_01 0 0 

EIIIEPWTB_02 04 0 

EIIIEPWTB_03 0 0 

EIIIEPWTB_04 0 0 

EIIIEPWTB_05 12 55 

Sala 2 

EIIIEPWTB_06 0 0 

EIIIEPWTB_07 09 0 

EIIIEPWTB_08 0 0 

EIIIEPWTB_09 0 0 

EIIIEPWTB_10 0 0 

Sala 3 

EIIIEPWTB_11 0 0 

EIIIEPWTB_12 04 04 

EIIIEPWTB_13 06 05 

EIIIEPWTB_14 03 10 

Sala 4 

EIIIEPWTB_15 11 05 

EIIIEPWTB_16 02 02 

EIIIEPWTB_17 0 0 

EIIIEPWTB_18 02 14 

Sala 5 

EIIIEPWTB_19 0 0 

EIIIEPWTB_20 0 0 

EIIIEPWTB_21 0 0 

EIIIEPWTB_22 0 0 

EIIIEPWTB_23 06 12 
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Wiki Transversal C 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Sala 1 

EIIIEPWTC_01 0 0 

EIIIEPWTC_02 0 0 

EIIIEPWTC_03 01 0 

EIIIEPWTC_04 03 03 

EIIIEPWTC_05 03 06 

Sala 2 

EIIIEPWTC_06 0 0 

EIIIEPWTC_07 0 06 

EIIIEPWTC_08 09 08 

EIIIEPWTC_09 0 0 

Sala 3 

EIIIEPWTC_10 03 06 

EIIIEPWTC_11 01 0 

EIIIEPWTC_12 0 0 

EIIIEPWTC_13 03 10 

EIIIEPWTC_14 05 05 

Sala 4 

EIIIEPWTC_15 0 0 

EIIIEPWTC_16 0 0 

EIIIEPWTC_17 02 09 

EIIIEPWTC_18 07 07 

EIIIEPWTC_19 0 0 

Sala 5 

EIIIEPWTC_20 0 0 

EIIIEPWTC_21 0 0 

EIIIEPWTC_22 04 09 

EIIIEPWTC_23 0 0 

EIIIEPWTC_24 0 0 
 

Wiki Transversal D 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Sala 1  

EIIIEPWTD_01 0 0 

EIIIEPWTD_02 0 0 

EIIIEPWTD_03 0 0 

EIIIEPWTD_04 0 0 

EIIIEPWTD_05 02 0 

EIIIEPWTD_06 19 0 

Sala 2  

EIIIEPWTD_07 01 08 

EIIIEPWTD_08 20 0 

EIIIEPWTD_09 05 06 

EIIIEPWTD_10 02 05 

Sala 3 

EIIIEPWTD_11 01 0 

EIIIEPWTD_12 01 04 

EIIIEPWTD_13 0 0 

EIIIEPWTD_14 11 04 

EIIIEPWTD_15 0 0 

EIIIEPWTD_16 07 0 

Sala 4 

EIIIEPWTD_17 20 15 

EIIIEPWTD_18 11 06 

EIIIEPWTD_19 11 08 

EIIIEPWTD_20 0 0 

Sala 5 

EIIIEPWTD_21 0 0 

EIIIEPWTD_22 0 0 

EIIIEPWTD_23 0 0 

EIIIEPWTD_24 0 0 
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Wiki Transversal E 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Sala 1  

EIIIEPWTE_01 0 0 

EIIIEPWTE_02 0 0 

EIIIEPWTE_03 01 06 

EIIIEPWTE_04 01 04 

EIIIEPWTE_05 01 0 

Sala 2 

EIIIEPWTE_06 01 0 

EIIIEPWTE_07 0 01 

EIIIEPWTE_08 01 0 

EIIIEPWTE_09 0 0 

Sala 3 

EIIIEPWTE_10 02 09 

EIIIEPWTE_11 0 02 

EIIIEPWTE_12 02 02 

EIIIEPWTE_13 01 06 

Sala 4 

EIIIEPWTE_14 04 0 

EIIIEPWTE_15 0 06 

EIIIEPWTE_16 03 05 

EIIIEPWTE_17 04 02 

Sala 5 

EIIIEPWTE_18 02 0 

EIIIEPWTE_19 0 0 

EIIIEPWTE_20 0 0 

EIIIEPWTE_21 0 0 

EIIIEPWTE_22 0 0 
 

Wiki Transversal F 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Sala 1 

EIIIEPWTF_01 0 0 

EIIIEPWTF_02 06 05 

EIIIEPWTF_03 0 0 

EIIIEPWTF_04 0 0 

EIIIEPWTF_05 0 0 

Sala 2 

EIIIEPWTF_06 15 05 

EIIIEPWTF_07 0 0 

EIIIEPWTF_08 0 0 

EIIIEPWTF_09 06 03 

EIIIEPWTF_10 20 27 

Sala 3 

EIIIEPWTF_11 05 0 

EIIIEPWTF_12 04 0 

EIIIEPWTF_13 0 0 

EIIIEPWTF_14 0 0 

EIIIEPWTF_15 35 54 

Sala 4 

EIIIEPWTF_16 01 01 

EIIIEPWTF_17 01 0 

EIIIEPWTF_18 0 0 

EIIIEPWTF_19 05 09 

Sala 5 

EIIIEPWTF_20 03 02 

EIIIEPWTF_21 02 02 

EIIIEPWTF_22 0 0 

EIIIEPWTF_23 05 01 
 



Apêndice  |  260 

 
Wiki Transversal G 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Sala 1 

EIIIEPWTG_01 01 04 

EIIIEPWTG_02 0 0 

EIIIEPWTG_03 02 15 

EIIIEPWTG_04 02 03 

EIIIEPWTG_05 0 0 

Sala 2 

EIIIEPWTG_06 0 0 

EIIIEPWTG_07 03 02 

EIIIEPWTG_08 01 03 

EIIIEPWTG_09 0 0 

EIIIEPWTG_10 0 0 

Sala 3 

EIIIEPWTG_11 02 04 

EIIIEPWTG_12 0 0 

EIIIEPWTG_13 0 0 

EIIIEPWTG_14 0 0 

EIIIEPWTG_15 0 0 

EIIIEPWTG_16 01 0 

Sala 4 

EIIIEPWTG_17 02 0 

EIIIEPWTG_18 0 0 

EIIIEPWTG_19 02 0 

EIIIEPWTG_20 0 03 

Sala 5 

EIIIEPWTG_21 0 01 

EIIIEPWTG_22 0 0 

EIIIEPWTG_23 0 0 

EIIIEPWTG_24 01 02 

EIIIEPWTG_25 0 0 

EIIIEPWTG_26 02 02 
 

Wiki Transversal H 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Sala 1 

EIIIEPWTH_01 0 0 

EIIIEPWTH_02 0 0 

EIIIEPWTH_03 02 0 

EIIIEPWTH_04 01 02 

EIIIEPWTH_05 0 02 

Sala 2 

EIIIEPWTH_06 0 0 

EIIIEPWTH_07 10 0 

EIIIEPWTH_08 0 0 

EIIIEPWTH_09 12 31 

EIIIEPWTH_10 07 0 

EIIIEPWTH_11 0 04 

Sala 3 

EIIIEPWTH_12 0 05 

EIIIEPWTH_13 0 0 

EIIIEPWTH_14 0 0 

EIIIEPWTH_15 0 0 

EIIIEPWTH_16 0 0 

EIIIEPWTH_17 0 02 

Sala 4 

EIIIEPWTH_18 0 0 

EIIIEPWTH_19 01 0 

EIIIEPWTH_20 0 0 

EIIIEPWTH_21 0 0 

EIIIEPWTH_22 01 0 

Sala 5 

EIIIEPWTH_23 24 17 

EIIIEPWTH_24 0 0 

EIIIEPWTH_25 0 0 

EIIIEPWTH_26 0 0 

EIIIEPWTH_27 03 02 

EIIIEPWTH_28 0 0 
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Wiki Transversal I 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Sala 1  

EIIIEPWTI_01 06 0 

EIIIEPWTI_02 07 06 

EIIIEPWTI_03 13 13 

EIIIEPWTI_04 0 0 

EIIIEPWTI_05 0 0 

EIIIEPWTI_06 0 0 

Sala 2 

EIIIEPWTI_07 0 0 

EIIIEPWTI_08 05 10 

EIIIEPWTI_09 09 05 

EIIIEPWTI_10 0 0 

Sala 3 

EIIIEPWTI_11 02 05 

EIIIEPWTI_12 0 0 

EIIIEPWTI_13 03 04 

EIIIEPWTI_14 0 0 

EIIIEPWTI_15 0 0 

Sala 4 

EIIIEPWTI_16 09 07 

EIIIEPWTI_17 0 0 

EIIIEPWTI_18 0 0 

EIIIEPWTI_19 04 0 

EIIIEPWTI_20 0 0 

Sala 5 

EIIIEPWTI_21 22 17 

EIIIEPWTI_22 0 0 

EIIIEPWTI_23 0 0 

EIIIEPWTI_24 0 07 

EIIIEPWTI_25 0 0 

EIIIEPWTI_26 0 0 

Wiki Transversal J 

PÓLO ALUNO 
POSTAGENS 

FORUM WIKI 

Sala 1  

EIIIEPWTJ_01 0 0 

EIIIEPWTJ_02 0 02 

EIIIEPWTJ_03 0 0 

EIIIEPWTJ_04 02 0 

EIIIEPWTJ_05 0 0 

EIIIEPWTJ_06 04 0 

Sala 2 

EIIIEPWTJ_07 0 02 

EIIIEPWTJ_08 01 08 

EIIIEPWTJ_09 02 02 

EIIIEPWTJ_10 02 04 

Sala 3 

EIIIEPWTJ_11 03 04 

EIIIEPWTJ_12 0 02 

EIIIEPWTJ_13 0 0 

EIIIEPWTJ_14 0 02 

Sala 4 

EIIIEPWTJ_15 01 07 

EIIIEPWTJ_16 07 0 

EIIIEPWTJ_17 0 0 

Sala 5 

EIIIEPWTJ_18 0 08 

EIIIEPWTJ_19 0 0 

EIIIEPWTJ_20 01 0 

EIIIEPWTJ_21 0 01 

EIIIEPWTJ_22 0 02 

EIIIEPWTJ_23 02 0 

6.2 - Participações no Fórum 
Este item foi suprido do trabalho impresso 

6.3 - Histórico de participações no Wiki 
Este item foi suprido do trabalho impresso 

6.4 - Comparações de versões do Wiki 
Este item foi suprido do trabalho impresso 
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APÊNDICE 07 
INTERAÇÕES POR INDIVÍDUO NO WIKI 
 

GRUPO ALUNO 
TIPO DE INTERAÇÃO 

INSERÇÃO DE 
CONTEÚDO 

CONTEÚDO 
RESTRITO 

EDIÇÃO DO 
CONTEÚDO FORMATAÇÃO LEITURA TOTAL GRUPO 

(T) 

WIKI 
TRANSVERSAL 

A 

Aluno 1  1 1 1  3 

Aluno 2 3  3 1  7 

Aluno 3 1     1 

Aluno 4 1     1 

Aluno 5 1    1 2 

Aluno 6   1 1  2 

Aluno 7  1    1 

Aluno 8 1  1 1  3 

Aluno 9 1     1 

Aluno 10 1 1    2 

RESUMO 
T 9 3 6 4 1 23 
A 7 3 4 4 1 10 

WIKI 
TRANSVERSAL 

B 

Aluno 1 2 5 5 5 7 24 

Aluno 2 2 4 3 1 2 12 

Aluno 3  1 1  1 3 

Aluno 4  3 1 2 2 8 

Aluno 5  2    2 

Aluno 6  2    2 

Aluno 7 1 1 1 2  5 

Aluno 8 1     1 

Aluno 9 1 2  3 1 7 

Aluno 10  1  1  2 

RESUMO 
T 7 21 11 14 13 66 
A 5 9 5 6 5 10 

WIKI 
TRANSVERSAL 

C 

Aluno 1  1 5 1  7 

Aluno 2 1 4 3   8 

Aluno 3 1 5 1 2 4 13 

Aluno 4 2 3 2  2 9 

Aluno 5 2 3  1  6 

Aluno 6 1 2   2 5 

Aluno 7 1 1 1 1 2 6 

Aluno 8 2 1    3 

Aluno 9  4 1 1 3 9 

Aluno 10 2 2 1 1  6 

RESUMO 
T 12 26 14 7 13 72 
A 8 10 7 6 5 10 

WIKI 
TRANSVERSAL 

D 

Aluno 1 2 3 1   6 

Aluno 2 1 4 3   8 

Aluno 3 5 7 3 1 1 17 

Aluno 4 1 3   1 5 

Aluno 5 1 2 2 1 2 8 

Aluno 6 1 1  2  4 

Aluno 7  3  1  4 

Aluno 8 1 1 1 2 1 6 

RESUMO 
T 12 24 10 7 5 58 
A 7 8 5 5 4 8 

        



Apêndice  |  263 

GRUPO ALUNO 
TIPO DE INTERAÇÃO 

INSERÇÃO DE 
CONTEÚDO 

CONTEÚDO 
RESTRITO 

EDIÇÃO DO 
CONTEÚDO FORMATAÇÃO LEITURA TOTAL GRUPO 

(T) 

WIKI 
TRANSVERSAL 

E 

Aluno 1  4    4 
Aluno 2  4 1 1  6 
Aluno 3 1 4 2 1  8 
Aluno 4  1 1   2 
Aluno 5  1 1   2 
Aluno 6  2 3  1 6 
Aluno 7   1  1 2 
Aluno 8  5 2   7 
Aluno 9   1  1 2 
Aluno 10 1 1 2 1  5 

RESUMO 
T 2 22 14 3 3 44 

A 2 8 9 3 3 10 

WIKI 
TRANSVERSAL 

F 

Aluno 1 1 15 5 2 5 28 
Aluno 2 1     1 
Aluno 3 2  1   3 
Aluno 4 2 23 12 2 14 53 
Aluno 5 2 1  1 1 5 
Aluno 6 3 1  1  5 
Aluno 7 2 4   3 9 
Aluno 8     1 1 
Aluno 9   1  1 2 
Aluno 10     2 2 

RESUMO 
T 13 44 19 6 27 109 
A 7 5 4 4 7 10 

WIKI 
TRANSVERSAL 

G 

Aluno 1  2    2 

Aluno 2  3   1 4 

Aluno 3 2 1    3 

Aluno 4  2    2 

Aluno 5 1 1    2 

Aluno 6  2   1 3 

Aluno 7  1 1  1 3 

Aluno 8  2 1   3 

Aluno 9 2 1  4 8 15 

Aluno 10 1  1  1 3 

RESUMO 
T 6 15 3 4 12 40 

A 4 9 3 1 5 10 

WIKI 
TRANSVERSAL 

H 

Aluno 1 1 13 9 1 7 31 

Aluno 2   1 1     2 

Aluno 3 4 5 3 3 2 17 

Aluno 4       1 1 2 

Aluno 5 1 1 2     4 

Aluno 6 3 1 1     5 

Aluno 7         2 2 

Aluno 8 1   1     2 

RESUMO 
T 10 21 17 5 12 65 

A 5 5 6 3 4 8 
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GRUPO ALUNO 
TIPO DE INTERAÇÃO 

INSERÇÃO DE 
CONTEÚDO 

CONTEÚDO 
RESTRITO 

EDIÇÃO DO 
CONTEÚDO FORMATAÇÃO LEITURA TOTAL GRUPO 

(T) 

WIKI 
TRANSVERSAL I 

Aluno 1 3 2 5 1 2 13 
Aluno 2   1  4 5 
Aluno 3 1 1 2 1 1 6 
Aluno 4 1 1 2   4 
Aluno 5 1 2 3  2 7 
Aluno 6  3 2  2 7 
Aluno 7 2 6 3  1 12 
Aluno 8 1 9 5   15 
Aluno 9 1 4 3   8 

RESUMO 
T 10 28 26 2 12 77 

A 7 8 9 2 6 9 

WIKI 
TRANSVERSAL 

J 

Aluno 1 3 4    7 

Aluno 2  1 2   3 

Aluno 3  3 2   5 

Aluno 4  3    3 

Aluno 5 1 1 1   3 

Aluno 6     2 2 

Aluno 7   1   1 

Aluno 8 2  1   3 

Aluno 9   2  1 3 

Aluno 10    1 4 5 

Aluno 11 2 1 3   6 

Aluno 12 1 5    6 

RESUMO 
T 9 18 12 1 7 47 

A 5 7 7 1 3 12 

 
 




