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1. Introdução

O desenvolvimento de novos serviços
de comunicação de banda larga, a
convergência das telecomunicações
informatizadas e a recente evolução
nos protocolos de comunicação ins-
piraram numerosas propostas sobre a
utilização dessas ferramentas no ensino
e na aprendizagem. A integração dos
computadores e das comunicações e a
sua capacidade de interacção mútua
superando a distância geográfica abrem
possibilidades sem precedentes para a
educação. O desenvolvimento destes
sistemas informáticos e de comuni-
cação, a sua facilidade de utilização, e
a potência e diversidade de transfe-
rência de informação dão aos docentes
e aos alunos a possibilidade de
acederem a um mundo para além da
sala de aula. Este progresso tem o
potencial de transformar a natureza do
ambiente de aprendizagem e dos
processos que nele têm lugar
(Majumdar, 1997, p. 347-352). Os
recentes progressos tecnológicos,
desde a distribuição à tecnologia
interactiva, e por último à cooperação
através da Internet e da rede mundial
(web), estimularam o desenvolvimento
de novos ambientes de ensino e
alteraram o paradigma do processo
cognitivo.

A sinergia entre o ensino a distância e
as telecomunicações está a tornar-se
cada vez mais forte, gerando novas
soluções para problemas antigos,
recursos educativos inovadores e novos
modelos de ensino e de aprendizagem.
Um dos resultados mais inovadores e
prometedores dessa sinergia é o ensino
online. Esta reúne docentes e alunos no
interior de uma rede informatizada que
cria uma comunidade de aprendizagem
na plena acepção do termo, na qual
todos os actores tomam parte activa e

dão ao grupo uma contribuição muito
valiosa.

Contudo, a dimensão educativa da
formação online está ainda a dar os
primeiros passos. Embora já existam
numerosas instituições que oferecem
cursos online, a compreensão profunda
das questões pedagógicas ligadas à
formação online é ainda uma fronteira
por explorar. Muito dos cursos online
não são mais do que páginas da web
combinadas com espaços de e-mail e
chat rooms sem qualquer base
pedagógica. Na maior parte dos casos a
formação online actualmente disponí-
vel é apenas uma transposição do
ensino tradicional na sala de aula para
um ambiente online, reeditando os
antigos materiais pedagógicos em
materiais da web orientados para a
aquisição de informação e para a
memorização. Ambos os métodos são
experiências de aprendizagem de nível
pouco elevado.

Embora a bibliografia disponível ofereça
alguns exemplos da eficácia deste meio
de ensino (Kearsley et. al., 1995, p. 37-
42), sabemos muito pouco sobre as
estratégias de formação que deveriam
ser usadas na educação e na formação.
Como podemos construir esses ambien-
tes electrónicos de ensino e de aprendi-
zagem baseados em epistemologias ou
bases cognitivas específicas? Qual será o
sistema pedagógico correcto para a
formação online?

O presente artigo analisa as carac-
terísticas da formação online numa
perspectiva epistemológica e pedagó-
gica propondo um contexto conceptual
baseado em estratégias de aprendi-
zagem cooperativa/colaborativa. Anali-
sa também os meios inovadores para
conceber cursos online que estimulem
a criatividade e o espírito crítico.

Este texto examina as caracte-
rísticas da formação online
numa perspectiva epistemoló-
gica e pedagógica e propõe um
contexto conceptual baseado
numa estratégia de aprendiza-
gem cooperativa/colaborativa.
Examina também meios inova-
dores para conceber cursos
online que estimulem a criati-
vidade e o espírito crítico. O
autor argumenta que enquanto
a aprendizagem através dos
factos, exercícios, regras e
práticas, era mais adaptável ao
passado, a aprendizagem
através de projectos, resolução
de problemas, investigação,
concepção, descoberta e inven-
ção, criatividade e diversidade,
acção e reflexão, é mais
adequada à realidade presente.
Há pois uma necessidade
urgente de mudar a aborda-
gem pedagógica para res-
ponder às exigências do
formando online do novo
milénio.
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2. Ensino a distância e
formação online

No século passado, a evolução
permanente das tecnologias da comu-
nicação influenciou consideravelmente
o desenvolvimento simultâneo do
ensino a distância. A primeira geração
de sistemas de ensino a distância era
constituída principalmente por cursos
por correspondência que recorriam a
material impresso. Nesses cursos as
interacções entre professores e alunos
eram raras e esporádicas. As
tecnologias distribuídas eram a base
desta primeira geração que se inseria
numa abordagem centrada na instrução
e em objectivos de aprendizagem que
visavam a transferência de informação.
O objectivo pedagógico subjacente era
a transferência, mais do que a
interpretação ou a transformação da
informação. O sistema de ensino a
distância da segunda geração
incorporava diversos meios, como
televisão, gravações áudio e, em alguns
casos, materiais didácticos gravados
em disquetes. A interacção entre
professores e alunos era praticamente
igual à da primeira geração, apesar da

utilização do telefone, fax, etc. A
tecnologia interactiva constituiu a base
desta geração que permitiu ao aluno
progredir com o seu próprio ritmo na
aquisição das competências. As hipó-
teses pedagógicas subjacentes inscre-
viam-se numa abordagem centrada no
aluno, que deveria interpretar, e não
simplesmente receber, a informação.
Deste modo, a primeira e a segunda
geração de sistemas de ensino a
distância baseavam-se essencialmente
na produção e distribuição de materiais
pedagógicos. A comunicação entre os
alunos era quase inexistente e o ensino
a distância parecia ter como única
finalidade abolir a distância geográfica.
Nestas circunstâncias, a aprendizagem
deixava de ser considerada como uma
actividade social centrada na inte-
racção entre os alunos, mas antes como
um processo quase individual (Trentin,
1997, p. 261-270). Na prática nada
distinguia o ensino a distância da auto-
formação. 

O motor do desenvolvimento dos
sistemas de ensino a distância da
terceira geração é a redefinição da
aprendizagem como actividade social
que implica um recurso extensivo às
redes informáticas. Na terminologia do
ensino a distância, essa terceira geração
é também chamada "formação online"
ou "aprendizagem em rede". Neste tipo
de ambiente, todos os actores do
processo de aprendizagem — alunos,
tutores e especialistas — estão ligados
entre si por uma rede informática de
modo a superar o isolamento, favorecer
a interactividade no interior do grupo e
promover o desenvolvimento
colectivo. A tecnologia colaborativa é a
base desta geração que tem como
objectivo formativo alterar os
esquemas mentais, através de um
ensino centrado na equipa de
aprendizagem. Esta abordagem gera
um ambiente no qual o conhecimento é
produzido e partilhado graças à
colaboração dos indivíduos dentro das
equipas de aprendizagem.

Segundo Kaufman (1989), estas três
gerações foram progressivamente
contribuindo para o aumento da
autonomia do aluno, das oportunidades
de diálogo e da prioridade atribuída
mais à capacidade de reflectir do que à
simples compreensão. O mais relevante
é o facto de esta evolução abrir o
caminho à criação de novos modelos
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Gráfico 1
Tecnologias, objectivos de aprendizagem e modelos
pedagógicos nas três gerações de ensino a distância (online)

Modelos Pedagógicos

Objectivos
de aprendizagem

Transformação
de modelos
mentais

Aquisição de
competências

Transferência
de informação

Grau de colaboração

Tecnologias
distribuídas

Tecnologias
interactivas

Tecnologias
colaborativas

Enfoque no
     ensino

Enfoque na
aprendizagem

Enfoque
na equipa

de aprendizagem



CEDEFOP

23

REVISTA EUROPEIA

pedagógicos. O gráfico 1 (White paper
on distribution learning, 1996), ilustra
as várias gerações de ensino à
distância.

3. Contexto pedagógico:
objectivismo,
construtivismo e modelo
eclético

Um ambiente de formação online pode
desenvolver-se a partir de duas escolas
principais de pensamento: as teorias de
aprendizagem objectivista e a teoria de
aprendizagem construtivista Estas duas
filosofias permitem criar dois tipos
diferentes de ambientes de formação
online.

3.1 A formação online baseada na
abordagem objectivista

Nestes ambientes de formação, os
formandos aprendem individualmente
graças à comunicação assistida por
computador. A interacção faz-se
através de materiais pedagógicos a
distância oferecidos via Internet, e a
interacção com os formadores/
professores ou companheiros é míni-
ma. A interacção faz-se através de
materiais pedagógicos. Como indica o
gráfico 2., o formando A e o formando
B estão geograficamente distantes e
utilizam o seu próprio computador para
interagir com os materiais pedagógicos
conservados na Internet e fornecidos
pelo tutor.

Este tipo de ambiente de formação
online inspira-se na psicologia
comportamental: os alunos recebem
informações que reproduzem e repetem
aos formadores (reprodução). Este
método baseia-se nas reacções dos
formandos a um tipo particular de
estímulos que podem ser modificados
com recompensas ou sanções (Inglis,
1996, p.28-37). O objectivo consiste
em desenvolver um ambiente de
formação online programado e
composto por cursos estruturados,
orientados mas frequentemente rígidos,
e temas de reflexão individual e
resolução de problemas. Os cursos
incluem objectivos de aprendizagem,
métodos, materiais pedagógicos e um

esquema de avaliação estabelecido
pelo próprio tutor. A natureza e a
fiabilidade dos conhecimentos do
aluno implicam que este execute e
complete as tarefas individualmente.
Esta aprendizagem baseia-se na
construção individual do conhecimento
e na sua reprodução, mais do que nos
processos sociais. Pressupõe que existe
um conjunto de conhecimentos
objectivos que pode ser transmitido aos
alunos através de uma apresentação e
de uma explicação. A actual formação
online está dominada pela escola
behaviorista e pela utilização/pelo
papel da tecnologia como substituição
da intervenção do professor. Em geral,
as abordagens actuais transferem o
ensino tradicional em sala de aula para
um ambiente online remodelando os
materiais impressos em materiais da
Internet, as aulas em apontamentos
electrónicos e as apresentações por
vídeo e os debates em vídeo-
conferências. (Bourne et al., 1997).
Basicamente estamos perante simples
cursos por correspondência via
Internet, que assentam na obtenção de
informação, e reflectem uma
aprendizagem de nível muito baixo.
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Gráfico 2
Aprendizagem online baseada na abordagem objectivista
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O ambiente de formação online baseado
no objectivismo apresenta uma série de
inconvenientes, limites e insuficiências
(Mangal, 1990), uma vez que não
estimula os alunos a desenvolverem
competências complexas de nível
superior, tais como a criatividade, a
aptidão para resolver problemas,
conceber, tomar decisões e adquirir
conhecimentos a partir da interacção
social. Isto tem suscitado diversas
críticas e propostas de transformação e
aperfeiçoamento por parte de outras
escolas de psicologia contemporânea,
entre as quais a construtivista.

3.2 A formação online baseada na
abordagem construtivista

A aprendizagem colaborativa assistida
por computador (FAC), Computer-
supported collaborative learning –
CSCL, pode ser entendida como um
fenómeno emergente de formação
online que faculta aos alunos um
contexto de colaboração para atingirem
em comum um objectivo de
aprendizagem através da gestão do seu

processo cognitivo. A escola filosófica
construtivista é considerada como a
base deste ambiente FAC esquema-
tizado no gráfico 3: os alunos, A, B, C
e D que estão geograficamente distan-
tes, colaboram, analisam e sintetizam
em grupo usando ferramentas de
comunicação síncrona e assíncrona.
Seguem um programa online e traba-
lham num espaço de aprendizagem
partilhado para a realização de um
objectivo de aprendizagem comum
utilizando o seu próprio computador.
Os alunos trabalham em colaboração
com os seus companheiros para
construir conhecimento.
Um ambiente de aprendizagem colabo-
rativo deste tipo permite desenvolver
competências complexas, como a
criatividade, a aptidão para a resolução
de problemas, para delinear e tomar
decisões. (McDonald et al., 1998, p. 6-
21). O construtivismo pode ser
considerado como uma visão do
mundo ou uma ontologia baseada num
conjunto de teorias de aprendizagem
que se situa algures entre as abordagens
cognitiva humanista. Para criar um
ambiente de aprendizagem eficaz a
partir desta ontologia, pode-se
estabelecer uma epistemologia que
ajude a explicar o modo de construção
do conhecimento. A teoria construti-
vista sustenta que o conhecimento deve
ser descoberto, construído, posto em
prática e validado por cada aluno e que
a aprendizagem exige "esforços activos
da parte do aluno". Os psicólogos da
escola cognitiva refutam radicalmente
a abordagem "estímulo/resposta" e
"recompensa/sanção" dos behavioris-
tas, argumentando que a aprendizagem
e o comportamento não se limitam a
respostas individuais a estímulos. O
cérebro humano não recebe as
informações que lhe são transmitidas
sob uma forma e estilo semelhantes;
explora-as, interage e reflecte sobre
essas informações a fim de construir
conhecimento a partir das experiências
vividas. Entre os métodos pedagógicos
baseados na abordagem construtivista,
podemos citar a aprendizagem colabo-
rativa e a criação de situações de
aprendizagem que permitem aos alunos
participar na exploração activa e na
colaboração social. As abordagens de
aprendizagem passiva presumem que
os alunos "aprendem" recebendo e
assimilando conhecimento de modo
individual e independente (Johnson,
1979, p.51-70). Pelo contrário, a
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Gráfico 3
Aprendizagem online baseada na abordagem constructiva
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abordagem activa apresenta a aprendi-
zagem como um processo social, que
tem lugar através da comunicação com
os outros. Os alunos constroem activa-
mente o conhecimento transformando
as ideias em palavras e essas ideias são
desenvolvidas através das reacções e
das respostas dos outros. A aprendi-
zagem colaborativa relaciona-se com
os métodos pedagógicos que têm como
objectivo encorajar os alunos a
trabalharem em conjunto na realização
de um projecto teórico concreto. A
aprendizagem colaborativa é basica-
mente diferente da tradicional "transfe-
rência directa" ou do modelo de
transferência unilateral do conheci-
mento, no qual o professor é a única
fonte de conhecimentos e competên-
cias (Harasim, Online Education:
Perspectives on a New Environment).
A conversação (verbalização das
ideias), as perspectivas múltiplas
(reestruturação cognitiva) e a argumen-
tação (resolução dos conflitos concep-
tuais) que surgem no interior dos
grupos que trabalham em cooperação
podem dar uma explicação para o facto
de o desenvolvimento cognitivo dos
indivíduos no interior desses grupos ser
superior ao alcançado por esses
mesmos indivíduos quando trabalham
isoladamente (Sharon, 1980, p.241-
247; Webb, 1989, p.21-29).

Considera-se que a construção do
conhecimento requer estratégias de
ensino e de aprendizagem e um
ambiente que ofereça aos alunos
estruturas propícias a essa construção.
No plano epistemológico, distinguem-
se três conceitos diferentes de
construtivismo: o conceito da persona-
lidade, o conceito social e o conceito do
conhecimento teórico (Joyee et al.,
1996). Cada um destes conceitos
fornece um contexto importante para a
concepção e desenvolvimento de
cursos online. O conceito da persona-
lidade centra-se nos alunos e nas
interacções entre estes. Considera a
personalidade individual no seu con-
texto e ajuda os indivíduos a com-
preenderem-se a si próprios e a sua
relação com o mundo. O contexto
social centra-se na construção colectiva
do conhecimento pelos alunos,
considerando que a construção do
conhecimento se baseia nos processos
sociais gerados pelo contexto. O
conceito do conhecimento teórico, ou
"conceito de investigação teórica"

(academic inquiry view), centra-se nas
disciplinas teóricas. Este conceito
afirma que a função da escola é
fornecer aos alunos a caixa de
ferramentas teórica que lhes permita
construírem conhecimento. A teoria do
tratamento da informação (Lange,
1965) oferece um bom contexto para a
utilização da caixa de ferramentas
teórica. A abordagem construtivista
considera a aprendizagem como um
processo de construção que mobiliza as
funções cognitivas, e no qual os alunos
têm um papel activo. Os novos
conhecimentos são obtidos pelos
alunos a partir dos conhecimentos
anteriores e pela interacção activa e
contínua com o mundo que os rodeia e
com os outros alunos.

O ambiente de formação online
baseado nas teorias construtivistas de
aprendizagem pode ser concebido a
partir da hipótese de que os próprios
alunos são agentes activos e usam as
suas competências sociais para
empreender e levar a bom termo tarefas
colectivas. Uma das limitações de um
ambiente deste tipo é que "nem sempre
produz resultados de aprendizagem
previsíveis". Os facilitadores deviam
facilitar o processo de construção de
conhecimento dos alunos e não tentar
exercer um controlo apertado sobre o
processo ou o seu resultado. O
processo pedagógico e o professor
deviam ter como função guiar a
descoberta do conhecimento e propor-
cionar feedback de alta qualidade
durante a construção de conhecimento,
através de tarefas estruturadas de
aprendizagem colaborativa. São os
próprios alunos que controlam o seu
processo de aprendizagem. No que diz
respeito à natureza e fiabilidade do
conhecimento dos alunos, estes
empreendem e completam tarefas em
grupo, mobilizando as suas competên-
cias sociais e o espírito de equipa
baseado nas próprias experiências.

3.3 A formação online baseada na
abordagem pedagógico-eclética.

Para garantir resultados de
aprendizagem uniformes e previsíveis
num ambiente CSCL baseado na
pedagogia construtivista, foi proposta
uma abordagem eclética de tipo
andragógico-pedagógico. Este modelo
combina os aspectos mais pertinentes
das perspectivas construtivista e
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behaviorista. Este tipo de aprendi-
zagem, baseado na abordagem
andragógico/pedagógica derivada de
ambas as perspectivas, minimiza a
distância transaccional proposta por
Moore (Moore et al., 1996), e dirige-se
a alunos com estilos de aprendizagem
múltiplos e a alunos que não estão
preparados para uma aprendizagem
inteiramente auto-dirigida. Esta abor-
dagem pressupõe que os alunos vão
adquirir 50% dos conhecimentos por si
próprios e 50% através da colaboração
com os outros. A aprendizagem
colaborativa inclui elementos de
aprendizagem síncronos e assíncronos.
No entanto, a tónica é colocada
essencialmente sobre os elementos
assíncronos, pelas vantagens de adapta-
bilidade que oferecem em termos de
espaço e tempo. As interacções
sincrónicas efectuam-se em tempo real,
quando o aluno e o instrutor estão
online ao mesmo tempo e em contacto
directo. Em contrapartida, as inter-
acções assíncronas efectuam-se
segundo as conveniências do aluno e
do professor. A principal característica
da aprendizagem assíncrona é o facto
de poder ter lugar em qualquer
momento independentemente do tempo
e do espaço, graças aos dispositivos da
conferência virtual. Pode gerar reali-
mentação (feedback) tanto imediata

como diferida. A realimentação é
imediata quando o programa estabelece
contactos directos com os documentos.
A interacção é diferida quando é
necessário um certo tempo para que os
outros alunos respondam aos
servidores e às mensagens enviadas
através dos fóruns e do correio
electrónico. As interacções síncronas
exigem um conjunto de ferramentas
que permitam aos alunos verem,
ouvirem e partilharem as aplicações via
Internet. Os temas mais complexos
podem ser explicados directamente
através do recurso a ferramentas como
a partilha das anotações (whiteboards),
o diálogo interactivo na Internet e a
audio e vídeo-conferência.

O gráfico 4 ilustra essa abordagem.

4. A aprendizagem
colaborativa e a formação
online

Diversos teóricos da aprendizagem
sociocultural e da aprendizagem con-
textualizada sublinharam a importância
da interacção social. Observaram que
"os alunos não gostam de trabalhar
sozinhos, gostam de partilhar as ideias
com os outros" (Chu et al., p.334-338).
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Gráfico 4
Elementos da aprendizagem baseada no modelo eclético proposto
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Verificou-se ser difícil incorporar essa
vantagem da interacção social
(aprendizagem social) nos programas
de formação online destinados aos
indivíduos geograficamente afastados,
uma vez que a aprendizagem cola-
borativa e a formação online cons-
tituem duas tradições educativas
diferentes. Mas actualmente, as
ferramentas colaborativas de grupo de
alunos podem também utilizar-se para
a negociação social e a aprendizagem
em equipa, permitindo aos alunos no
interior de um grupo interagirem com
pessoas mais competentes. A
aprendizagem é repartida entre os
alunos. O conhecimento provém de
uma comunidade de alunos que
interagem. Os indivíduos que apren-
dem activamente dentro de grupos
colaborativos têm mostrado uma
capacidade para gerar estratégias de
raciocínio de grande qualidade, uma
maior diversidade de ideias, mais
espírito crítico e respostas mais
criativas do que os que aprendem de
modo individual ou competitivo
(Schlechter, 1990, p. 329-341).

Vários mecanismos sociopsicológicos
contribuem para a eficácia da
aprendizagem colaborativa: (a) o
conflito ou o desacordo, (b) a proposta
alternativa, (c) a (auto-) explicação, (d)
a internalização, (e) a apropriação, (f) a
carga cognitiva partilhada, (g) a
regulação mútua e (h) a referência social
(Dillenberg et al., p. 10-6 à p.10-13).

O mecanismo de "conflito entre
formandos", tem como princípio que,
quando surge um desacordo entre iguais,
o factor social não permite que estes
ignorem o conflito e força-os a encontrar
uma solução. Os apoiantes da proposta
alternativa, conhecida como "confirma-
ção tendenciosa" tendem a considerar
apenas as experiências que confirmam as
suas hipóteses e a ignorar todos os
resultados empíricos que as contradizem.
A "(auto-)explicação" tem lugar quando
um participante mais conhecedor explica
um tema a outro: um recebe a explicação
e o outro beneficia da articulação e da
integração de diversos elementos de
conhecimento. A "internalização" é o
processo cognitivo que tem lugar através
da verbalização das ideias quando há
uma conversa. A "apropriação" tem lugar
quando um indivíduo aprende através da
observação e colaboração com um
companheiro mais competente. As
aprendizagens são uma forma de apro-

priação. A "carga cognitiva partilhada" é
a partilha entre os alunos de um conteúdo
cognitivo constituído pela tarefa a
cumprir. A "regulação mútua" é o meca-
nismo através do qual um indivíduo
regula as actividades de um compa-
nheiro. A "referência social" é o meca-
nismo através do qual um indivíduo
acredita que o seu/sua companheiro/a
compreendeu o que ele/a pretendeu
dizer-lhe, pelo menos num grau sufi-
ciente para levar a cabo a tarefa corres-
pondente. A composição do grupo, as
características das tarefas e os meios de
comunicação utilizados desempenham
uma função importante na realização
eficaz da aprendizagem colaborativa.

Tem sido afirmado por certos autores
(Harasim, "Online education…") que o
potencial de colaboração oferecido
pela vídeoconferência permite aos
formandos tomarem parte activa na sua
própria construção ou criação de
conhecimento de três maneiras:
geração de ideias, associação de ideias
e estruturação de ideias.

As quatro características fundamentais
da aprendizagem colaborativa são as
seguintes:

❏ formação centrada mais nas
actividades do aluno do que nas do
professor;

❏ ênfase no apoio mútuo entre os
formandos para encontrar respostas
para temas de interesse comum;

❏ aprendizagem baseada na resolução
de problemas através de análise e
debate entre o grupo de formandos;

❏ prioridade à criatividade e ao espí-
rito crítico.

No entanto, o problema está em saber
se respeitamos este contexto cola-
borativo na concepção dos cursos
online. Adoptamos o espírito crítico e a
aptidão para resolver os problemas
como centro das nossas estratégias para
os processos criativos optimizados pela
web? Será que exploramos todas as
possibilidades de comunicação ofere-
cidas pela web? Para poder falar de
aprendizagem colaborativa não basta
pôr à disposição dos alunos sistemas de
comunicação online e pedir-lhes que os
utilizem. Para desenvolver materiais de
cursos online que fomentem a
criatividade, não basta compreender as
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tecnologias "duras" (hard) tais como
bits e bytes, a electrónica, a tecnologia
de satélite, a interface de ponte comum,
os  motores de busca e linguagem html.
O que é necessário compreendermos,
são os aspectos "soft" das tecnologias
que oferecem um contexto em que são
desenvolvidos cursos online com o
objectivo de estimular a criatividade
num ambiente colaborativo.

Um contexto para aplicação de técnicas
pedagógicas para a comunicação
assistida por computador foi organizado
em quatro paradigmas de comunicação:
recursos online destinados à localização
de informação, correio electrónico, BDS
– Bulletin Board System (sistema
informático que serve como centro de
distribuição de informação para os
utilizadores remotos) e vídeoconferên-
cias. Estes quatro paradigmas foram em
seguida articulados em quatro técnicas
(The online report on pedagogical
techniques, 1995):

❏ técnica isolada (paradigma dos
recursos online): bases de dados online,
publicações online, bibliotecas online e
aplicações online;

❏ técnicas "um para um "(paradigma
do correio electrónico): contratos de
formação, formação em aprendizagem,
estágios práticos e estudos por
correspondência;

❏ técnicas "um para vários"
(paradigma do Bulletin Board System):
conferências, simpósios e sketches.

❏ técnicas "vários para vários" (para-
digma da vídeo conferência): debates,
jogos com representação de papéis,
grupos de discussão, brainstorming,
fóruns, composição a partir de
apontamentos tomados pelo aluno, etc.:

A maior parte dos cursos online
utilizam os três primeiros tipos de
técnicas, sem ter em conta as técnicas
"vários para vários" que são o elemento
central de um ambiente de apren-
dizagem colaborativo. Algumas das
principais técnicas de aprendizagem
colaborativa incluem: (Harasim, op.
cit.; Harasim et al., 1995):

❏ actividades de parceria e mesas
redondas: partilha e síntese de ideias
através do correio electrónico;

❏ conferência assíncrona: debate e
reflexão através de um Bulletin Board;

❏ conferência síncrona: conferência
em tempo real por meio de diálogo
interactivo, reuniões virtuais e dispo-
sitivos de vídeo-conferência;

❏ investigação de grupo: selecção de
um tema no interior de um grupo,
exploração individual seguida de
compilação colectiva;

❏ aprendizagem através de projectos:
planeamento e desenvolvimento de
projectos no interior da equipa de
aprendizagem;

❏ outras actividades: discussões em
painel, simpósios, debates, jogos com
representação de papéis, grupos de
discussão, brainstorming, jogos de
equipa no interior do grupo, etc.

5. Pensamento criativo na
web

Investigadores como Davis (1992),
Perkins (1986), e de Bono (de Bono’s
Thinking course: Revised edition) têm
defendido as técnicas pedagógicas que
apelam a um pensamento independente
e à criatividade dos alunos. As abor-
dagens de formação online forneceram
numerosas ferramentas, bem como o
ambiente que permite aplicar técnicas
desse tipo. Os programas para navegar
permitem actualmente a exploração e a
investigação, a identificação de mode-
los e de associações, a classificação
hierárquica das ideias, a visualização
dos resultados e a sua transmissão aos
companheiros e aos professores. A web
é sem qualquer dúvida uma ferramenta
ideal para cultivar nos formandos a
vontade de aceitarem riscos, de se
comprometerem com as tarefas, a
curiosidade, a abertura mental às expe-
riências e à novidade, o alargamento
dos interesses, a originalidade, a ima-
ginação, a intuição, o sentido artístico,
o pensamento metafórico e a
capacidade para resolver problemas,
elaborar novas ideias e afastar-se das
normas estabelecidas — tudo isso
atributos das pessoas criativas (Davis,
1992; Starko, 1995; Young, J. G. What
is criativity?, p. 77-87). O anonimato
dos alter ego e dos pseudo papéis
durante as discussões online encoraja
os alunos a experimentarem novas
ideias e a correrem o risco de exprimir
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ideias próprias (Harasim et al., 1995).
Entre as técnicas propostas para
utilização da web de modo a estimular
a criatividade num ambiente
electrónico podemos citar:

❏ brainstorming e brainstorming
invertido: ênfase na produção de
ideias;

❏ atribuição de papéis para contribuir
para a reflexão: a cada um dos alunos é
atribuído um papel na qualidade de
participante/actor numa mesa redonda;

❏ escrita criativa: um aluno lança um
tema e outro desenvolve-o;

❏ "imaginemos": "imaginemos que
você era ministro da educação, qual
seria a sua prioridade?";

❏ estímulo das ideias: sugestões de
mudanças e melhorias;

❏ jogos de associações semânticas:
propor uma palavra num campo
semântico e sugerir atributos ligados ao
seu significado;

❏ simulação e jogos com representação
de papéis: dramatização de papéis num
ambiente simulado;

Em geral, as conferência assíncronas,
num momento e lugar diferentes,
suscitam debates e interacções mais
amplas e mais interessantes para os
alunos do que o ambiente tradicional.
Os alunos podem exprimir opiniões de
maneira muito mais descontraída e no
momento que mais lhes convém, o que
gera um clima propício à reflexão
criativa.

6. Espírito crítico
na web

O espírito crítico implica raciocínio e
reflexão sobre aquilo em que havemos
de acreditar ou que havemos de fazer.
Os alunos aprendem a observar um
conceito ou fenómeno, conscientes dos
seus próprios preconceitos, abordando
assim a situação com objectividade e
lógica. O espírito criativo, por seu lado,
que é a aptidão para estabelecer novas
associações de ideias para corres-
ponder a uma necessidade, ou

compreender uma situação específica.
Apesar das grandes linhas de
pensamento independente já existentes,
reforçar as vias do espírito crítico pode
constituir uma dimensão igualmente
importante da web. Entre as ideias
emergentes ligadas ao desenvolvi-
mento do espírito crítico na web,
podemos citar:

❏ organizadores gráficos: ênfase sobre
a representação espacial como no
modelo, diagrama de Venn, etc.
Estimulam o espírito crítico ajudando
os alunos a organizar a hierarquia e o
fluxo lógico das ideias;

❏ os métodos de classificação
hierárquica: classificação e categoriza-
ção das ideias geradas por
brainstorming na web;

❏ reflexão: escrita, pensamento,
actividades de reflexão e de avaliação
crítica;

❏ simulação de processos e debates:
encorajar o desenvolvimento de argu-
mentos;

❏ raciocínio baseado em casos
concretos: estudos de caso e
comentários.

Qualquer actividade que implique a
investigação de causas e efeitos, a
identificação de modelos e de
associações, a classificação hierárquica
de ideias, o desenvolvimento do
sentido da oportunidade e a elaboração
de taxinomias é um exercício útil para
o espírito crítico (Bonk et al., Learner-
centered web instruction for higher-
order thinking, teamwork and
apprenticeship, p. 167-178). A web
fornece múltiplas possibilidades de
identificar melhor as relações de causa
e efeito usando programas de simu-
lação e animação na aprendizagem
assistida por computador.

7. Princípios orientadores

Para uma concepção eficaz de
aprendizagem online convém respeitar
vários princípios orientadores, entre os
quais se destacam:

❏ oferecer um ambiente de aprendiza-
gem baseado na resolução de problemas,
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❏ propor tarefas autênticas e realistas,

❏ dar ênfase à construção de
conhecimento,

❏ promover a aprendizagem activa,

❏ usar com eficácia ferramentas
multimédia,

❏ combinar as estratégias pedagógicas
apropriadas,

❏ oferecer um ambiente de
aprendizagem com contexto adequado

❏ dar ênfase à aprendizagem de grupo.

Num ambiente online, o estudante tem
o papel de aluno, de colaborador e de
membro da equipa. O ensino e a
aprendizagem num ambiente em rede
implicam uma mudança de paradigma
e uma explosão dos conhecimentos em
matéria de prática educativa. (Majum-
dar, 1999, p. 72-73). A aprendizagem
através dos factos, dos exercícios e da
prática, das regras e dos procedimen-
tos, que era comum no passado, deve
dar lugar à aprendizagem por projectos,
resolução de problemas, investigação,
concepção, descoberta, invenção, cria-
tividade, diversidade, acção e reflexão,
que é mais adequada à realidade actual.
Existe portanto uma necessidade de
desenvolver um quadro conceptual
para as dimensões pedagógicas da
formação online baseada em estraté-
gias de aprendizagem colaborativa. A
mudança desejável e necessária em

cada uma das dimensões pedagógicas
da formação online é apresentada no
quadro1.

8. Implicações e trabalho
futuro

O modo como uma pessoa aprende
num ambiente online não foi ainda
objecto de estudos aprofundados. A
concepção e o desenvolvimento de
cursos online eficazes exigem uma
nova abordagem das diversas
dimensões pedagógicas deste tipo de
ambiente. Exigem a aquisição de
conhecimento sobre os novos
"media"através da investigação em
comunicação, a obtenção de uma
perspectiva pedagógica, pela investi-
gação educativa e aquisição de
conhecimentos sobre a interacção de
grupo através da investigação
sociopsicológica. Cada um destes tipos
de conhecimento pode ser adaptado,
aplicado e integrado para ajudar a
explicar o que acontece nas aulas
online, e porquê (Coppala et al., 1999).
Um responsável pela formação, que
utilize a aprendizagem colaborativa
online deve integrar mais trabalho de
grupo, aprendizagem pelo trabalho e
resolução de problemas para encorajar
um nível de reflexão mais elevado. A
web, graças às possibilitadas
ilimitadas que oferece de elevar o nível
de reflexão (Majumdar, 2000) e do
trabalho em equipa, tem
provavelmente a capacidade  de gerar
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Quadro 1

Dimensões Não desejável Aprendizagem
Base pedagógica Modelo instrutivista Modelo eclético baseado no

construtivismo
Prioridade à aprendizagem Conteúdos Aprender a aprender                                 
Estratégias de aprendizagem Unicamente interactivos Colaborativos e interactivos
Objectivo de aprendizagem Controlo externo Autónomo
Teoria de aprendizagem Behaviorista Cognitivo
Função do professor Didáctico Mediador
Modos de prestação Fixos Abertos
Abordagens de aprendizagem Superficiais Profundos
Estruturas de aprendizagem Rígidos Flexíveis/Modulares                                 
Modelos de aprendizagem Centrados no instrutor Centrados na equipa de aprendizagem
Objectivos de aprendizagem Transferência de informação Transformação dos modelos mentais
Métodos pedagógicos Passivos Activos    
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novas estratégias de aprendizagem que
poderão mais tarde ser integradas em
contextos cognitivos, sociais e
culturais. Se a concepção de cursos
online integrar as mudanças desejáveis
nas dimensões pedagógicas, a

diferença entre a formação online e os
métodos tradicionais poderá ser
considerável. Convém trabalhar em
conjunto para iniciar trabalhos de
investigação suplementares sobre a
questão.
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