
ENSINAR E APRENDER EM 

AMBIENTES VIRTUAIS  
Ambientes virtuais de aprendizagem  



INTRODUÇÃO  

 Desenvolver atividades colaborativas em 

ambientes virtuais de aprendizagem pressupõe a 

participação de todas as pessoas envolvidas no 

processo.  

 

 Todas se tornam atores ativos na medida em que 

compartilham suas experiências, pesquisas e 

descobertas.  



A PROPOSTA DA DISCIPLINA EAV1 

o  A necessidade de formação docente para uso eficaz de 
ambientes virtuais de aprendizagem deu origem à 
idealização  da disciplina “Ensinando em ambientes 
virtuais”. 

o  O conhecimento e a experiência adquirida pela professora 
Vani Kenski em cursos on-line oferecidos a professores em 
diversos ambientes virtuais de aprendizagem 
desencadearam os aspectos estruturais da disciplina. 

o  Os ambientes virtuais não possuem sempre as mesmas 
características, funcionalidades e condições de uso. As 
lógicas pelas quais esses ambientes são desenvolvidos 
refletem diretamente os conceitos vinculados ao que é 
ensinar e aprender de seus desenvolvedores. Há, por 
exemplo, ambientes mais estruturados, que apresentam 
hierarquias para o uso de ferramentas e funcionalidades 
por professores e alunos. 

 



A TRAJETÓRIA DA DISCIPLINA ENSINANDO EM 

AMBIENTES VIRTUAIS 1-EAV1- TURMA 2008. 

 EAV1 é uma disciplina oferecida 
esporadicamente pela Profa. Dra. Vani Moreira 
Kenski no programa de pós-graduação da 
Universidade de São Paulo. 

  Ela já apresentou três versões diferentes nos 
três momentos em que foi realizada. Em 2002, 
ela foi desenvolvida utilizando-se basicamente o 
WebCt.  

 Em 2006, foram utilizados os ambientes TelEduc, 
COL (USP) e Moodle. No primeiro semestre de 
2008, a disciplina foi baseada no Moodle, TelEduc 
e na versão customizada do Moodle pela Open 
University de Londres, o LabSpace. 



PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL  

o A disciplina teve seu início com um encontro 
presencial no qual foram apresentados o programa e 
os conteúdos que seriam desenvolvidos, bem como a 
dinâmica que permearia todo o processo. 

o  Nesse primeiro momento, os alunos tomaram ciência 
sobre a metodologia, que estava baseada nas 
abordagens colaborativas de aprendizagem. 

o  O objetivo de construir uma "webness", o "entorno 
vivo de inteligências humanas conectadas que 
trabalham em muitas coisas que sempre têm 
relevância para todos os demais“ (KERCKHOVE, 
1999), foi explicitado, assim como a necessidade de 
participação ampla nas atividades e desafios 
individuais e grupais. 



MOODLE E AS TECNOLOGIAS  

 Após a semana de ambientação dos alunos no 

Moodle e no curso, iniciou-se o primeiro módulo 

previsto: Tecnologias. Para esse módulo foram 

planejados e desenvolvidos três temas semanais: 

conceitos de tecnologias, textos e hipertextos; e 

mapas conceituais. 

 Os temas propostos no módulo visaram dar 

liberdade aos alunos para a exploração do 

ambiente virtual e suas ferramentas, 

desencadeando um processo de criação coletiva. 





 Os temas propostos no módulo foram assim 

distribuídos: 

 na primeira semana, a proposta era refletir sobre 

os conceitos de tecnologias - e, em especial, as 

tecnologias de informação e comunicação (as 

TICs) - e as transformações culturais, sociais e 

educacionais que elas podem ocasionar.  

 Foram propostos dois desafios, um individual e 

outro em grupo. 

 Resultaram seis apresentações dos grupos e cinco 

textos hipermidiáticos, produzidos de forma 

colaborativa.  

 





 Durante o processo das discussões temáticas 
desenvolvido neste módulo da foram 
desencadeadas 25 discussões nos seis fóruns de 
discussão criados, onde cada participante 
encaminhou, em média, aproximadamente vinte 
e uma mensagens, totalizando a troca de 668 
mensagens.  

 Individualmente, foram construídos vinte e oito 
texto se a mesma quantidade de mapas 
conceituais, em atendimento às propostas 
individuais de trabalho.  

 As produções individuais serviram de subsídio 
para o desenvolvimento de atividades coletivas, 
das quais resultaram seis apresentações dos 
grupos e cinco textos hipermidiáticos, produzidos 
de forma colaborativa. 

 





 Terminado esse módulo, tivemos o segundo 

encontro presencial. Nesse encontro, os grupos 

apresentaram os mapas conceituais construídos 

colaborativamente e a avaliação geral do 

primeiro módulo . 

 Esse encontro marcou também a mudança de 

módulo, a inserção de um novo ambiente virtual 

de aprendizagem a ser experimentado (TelEduc) 

e modificações significativas nos grupos de 

trabalho. 
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mensagens. 

  Individualmente, foram construídos vinte e oito 
texto se a mesma quantidade de mapas 
conceituais, em atendimento às propostas 
individuais de trabalho.  

 As produções individuais serviram de subsídio 
para o desenvolvimento de atividades coletivas, 
das quais resultaram seis apresentações dos 
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O TELEDUC  



O ENSINO  

  Identificar os aspectos 
marcantes que 
orientassem o 
desenvolvimento de 
disciplinas em 
ambientes virtuais;- 
Elaboração de quadro 
síntese com os aspectos 
marcantes das teorias 
de aprendizagem;- 
Construção de um mapa 
conceitual; 

  Análise de dois quadros 
distintos realizados na 
semana anterior;- 
Identificar as principais 
características de uma 
comunidade virtual de 
aprendizagem, e logo em 
seguida os grupos 
elaboraram um texto 
colaborativo sobre o tema: 
"Comunidade de 
aprendizagem?! Nossa 
vivência em EAV I" para 
publicar no portfólio do 
grupo. 

 

Módulo I Módulo II 



O LABSPACE 



O LABSPACE 

 A Open University criou, dentre outras 

propostas, o LabSpace que é um site que oferece 

livre acesso a materiais didáticos para cursos de 

ensino superior. A proposta é de livre acesse aos 

materiais e trabalhos de colaboração e 

compartilhamento de informações pelo. 

  Fazendo o cadastro no site do LabSpace e 

contatando. no LabSpace é possível, além de 

visualizar o seu conteúdo, colaborar com novos 

materiais e/ou novas versões dos materiais já 

disponíveis. Todo o material é publicado sob a 

licensa CreativeCommons. 





CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O envolvimento do grupo de participantes da disciplina não 
permitiu que a disciplina se encerrasse simplesmente. 
Muitas ações ocorreram, após o término do período letivo. 

 Os laços de amizade e parceria permaneceram de uma 
forma bem mais intensa do que tradicionalmente é comum 
acontecer nas aulas presenciais.  

 De alguma forma, os integrantes permaneceram em 
contato e, quando é preciso, colaboram uns com os outros. A 
distância, permanecem juntos, em colaboração.  

 Esse marco de integração também ocorreu nas versões 
anteriores da disciplina. Isso permite compreender a força 
da metodologia e do trabalho colaborativo on-line, 
desencadeado a distância, e que mobiliza os participantes 
muito além dos planos de aprendizagem racional. 



 Algumas marcas sensíveis dessas mobilizações 

podem ser vistas pela apresentação de textos por 

grupos de alunos no XIV Congresso Internacional 

da ABED. 

  Dois grupos apresentaram trabalhos produzidos 

ao final do Módulo 2 da disciplina17 . Vários são 

os alunos da disciplina que aproveitaram 

integralmente seus projetos em suas teses e 

dissertações.  

 Além disso, algumas referências diretas ao 

modelo vivenciado na disciplina fazem parte, 

como capítulos, desses trabalhos acadêmicos. 

Outros foram apresentados em congressos, como 

relatos do processo de aprendizagem on-line, a 

distância, bem sucedido. 

 



ALUNOS: BRUNA CHASSOT PIMMEL 

EMANUELLY PEREIRA  

NATHALIA SOARES  

WESLEI COUTINHO  

 

GRADUAÇÃO : LICENCIATURA EM QUÍMICA 

1° FASE  

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA 

CÂMPUS SÃO JOSÉ 

Tecnologias da Informação e Comunicação 

  
 

 


