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Resumo: 

São poucos os estudos na área de ensino a distância que discutem o papel dos tutores nos ambientes virtuais 

de aprendizagem, em particular, suas intervenções nos fóruns de discussão. Nesse contexto, o presente estudo,  

objetiva investigar as interações de uma tutora em 3 fóruns de discussão da disciplina Alfabetização e 

Letramento II do curso de pedagogia a distância de uma Universidade de Minas Gerais. Mais detalhadamente, 

busca-se analisar as estratégias utilizadas pela tutora que contribuíram para a construção coletiva do 

conhecimento. Adota-se, para tal, uma visão de ensino-aprendizagem fundamentada, principalmente, nos 

postulados de Vygotsky  que concebe a linguagem como um fenômeno social e a aprendizagem como o 

resultado de uma participação ativa/colaborativa entre alunos e professores. Os resultados apontam, dentre as 

intervenções que geraram colaboração, a explicitação de critérios para a participação nos fóruns, o incentivo 

ao compartilhamento de experiências e a busca pela autoria.  
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1.  Apresentação 

 

A inserção do computador, mas precisamente, da Internet no contexto de 

aprendizagem a distância trouxe mudanças significativas que ultrapassam a questão da 

eliminação das distâncias geográficas. O desenvolvimento das TICs (tecnologias de 

Informação e Comunicação) proporcionou ao processo de ensino-aprendizagem mediado 

por computador novas possibilidades de interação, seja entre os alunos e o conteúdo, os 

alunos e os professores e entre os próprios alunos. Além disso, permitiu a integração entre 

as diferentes mídias, além de um fácil acesso a um mundo das informações. 
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Inserida  nessa nova realidade,  a aprendizagem colaborativa, atividade pela qual os 

participantes constroem cooperativamente um modelo explícito de conhecimento (Souza 

2007), começa a ser disseminada e entendida pelos estudiosos da área como um modelo de 

aprendizagem propício para um ensino mediado por computado. (Pallof & Pratt 2002). Tal 

concepção de aprendizagem  é pautada  na interação e na participação ativa/colaborativa de 

todos os envolvidos no processo de ensino aprendizagem, resultando na construção de um 

conhecimento explícito que estará disponível a todos.  

Tendo em vista esse contexto mais amplo, o presente trabalho é um estudo de caso 

que objetiva investigar as interações nos fóruns de discussão da disciplina Alfabetização e 

Letramento II do segundo semestre de 2008 do curso de graduação em Pedagogia a 

distância de uma Universidade de Minas Gerais. Mais detalhadamente, busca-se analisar as 

intervenções feitas pela tutora nos primeiros fóruns de discussão que contribuíram para a 

construção coletiva do conhecimento e, conseqüentemente, geraram aprendizagem 

colaborativa.  

Adota-se uma visão de ensino-aprendizagem fundamentada nos postulados de, 

Vygotsky e por outros autores como Silva (2006),  Pallof & Pratt (2002), Fiorentini (2004), 

Bruno (2007) que concebem a linguagem como um fenômeno social e a aprendizagem 

como o resultado de uma participação ativa/colaborativa entre alunos e professores. A 

maioria dos trabalhos relacionados ao ensino mediado por computador (Barros & 

Crescitelli, 2008. Souza, 2007. Collins 2004) buscam nas teorias sociointeracionais de 

Vygotsky subsídios para a fundamentação de seus estudos que contemplam a interação 

como fundamental para uma construção do conhecimento. 

Espera-se, com este estudo, contribuir para o cenário das pesquisas na área de 

ensino a distância, oferecendo subsídios teóricos e práticos que orientem as intervenções de 

professores e/ou tutores no fórum de discussão. 

 

2.0 O aporte teórico 

 

2.1 Vygotsky e a aprendizagem colaborativa 

 



As postulações de Vygotsky acerca do desenvolvimento humano e, 

conseqüentemente, da linguagem e da aprendizagem são bastante esclarecedoras sobre a 

construção conjunta do conhecimento em qualquer ambiente, virtual ou presencial. Suas 

reflexões são certamente essenciais para uma visão de desenvolvimento que parta do social 

para o individual. Vygotsky postula uma relação de interdependência entre os indivíduos no 

processo de aprendizagem o que sempre envolverá a interação entre os mesmos. Segundo o 

autor, essa relação não é direta e sim mediada, sendo a linguagem seu principal instrumento 

mediador. Para Vygostky o desenvolvimento da linguagem é primeiramente impulsionado 

pela necessidade de comunicação, sendo as principais  funções  desta o intercâmbio social e 

o pensamento generalizante. Diferentemente do pensamento de autores como Piaget, 

Vygotsky postula que o aprendizado ocorre primeiro no âmbito social e, posteriormente, no 

individual.  

Vygotsky define dois níveis de desenvolvimento no processo de aprendizagem: o 

real e o potencial. Entre esses dois níveis de desenvolvimento,  o autor postula uma zona 

de desenvolvimento proximal, que seria uma distância existente entre a zona de 

desenvolvimento real (ZDR) e a zona de desenvolvimento potencial (ZDP).  O 

desenvolvimento real, segundo o autor, pode ser medido pela capacidade de solução dos 

problemas pelos indivíduos de forma independente. Enquanto, o desenvolvimento potencial 

é medido pela capacidade de solução de problemas com a orientação ou colaboração de um 

par mais capaz. A zona de desenvolvimento proximal é um domínio psicológico em 

constante transformação. Ela refere-se às funções do indivíduo que ainda não 

amadureceram, mas que já estão em processo de maturação.  

A possibilidade de alteração no desenvolvimento de uma pessoa pela interferência 

de outra, conforme proposta por Vygotsky, será  essencial para o entendimento do processo 

de aprendizagem que ocorre em ambientes virtuais que propiciam uma aprendizagem 

colaborativa.  

Segundo Pallof e Pratt (2002), quando os alunos trabalham em conjunto, ou seja, 

colaborativamente, eles produzem um conhecimento mais profundo e, ao mesmo tempo, 

deixam de ser independentes para se tornarem interdependentes. Na Aprendizagem 

Colaborativa é valorizado muito mais o processo do que o produto final (Souza 2007), 

conseqüentemente, temos uma aprendizagem centrada no aluno e não mais no professor ou 



no conteúdo.  O docente, nesse tipo de aprendizagem, se apresenta como um facilitador do 

processo, um mediador e não mais o detentor do conhecimento. Ao analisar os papéis de 

docentes e discentes na Aprendizagem Colaborativa, Oliveira Netto (2005:102) propõe: 

 

“Tradicionalmente, o estudante é um receptor de 

conhecimento passivo, porém na aprendizagem 

colaborativa o estudante tem um papel central e ativo, 

onde a responsabilidade principal do professor é 

transferida do instrutor para o estudante  (um 

instrutor central, o que faz com que a percepção do 

estudante não seja mais a de considerar o professor 

como autoridade absoluta. ”  

 

Essa nova configuração dos papéis desempenhados por  professores e alunos   torna 

indispensável que o aluno seja mais autônomo e interdependente, muito mais do que 

independente, uma vez que os conhecimentos serão construídos de forma coletiva. O 

professor, por sua vez, deve despir-se da posição de detentor e distribuidor do 

conhecimento tornando-se um mediador entre os alunos e o conhecimento que deseja 

construir.     

 

2. 2 O fórum de discussão 

 

Os AVAS disponibilizam aos seus usuários várias ferramentas que podem auxiliá-los 

no processo de ensino aprendizagem. Dentre elas, destaco o fórum de discussão (meu 

objeto de estudo) que segundo Moore 2007 representa o núcleo de um curso a distância de 

comunicação assíncrona. A comunicação assíncrona além de propiciar a discussão de temas 

entre os estudantes e professores, permite a troca de sentidos construídos pela 

singularidade. Cada indivíduo na sua diferença pode expressar e produzir saberes, 

desenvolver competências comunicativas e contribuir para o conhecimento coletivo 

(Santos, 2006:229)
1
.O fórum de discussão, uma ferramenta de comunicação assíncrona,  é 

um espaço para debates onde ocorre o entrelaçamento de muitas vozes que constroem e 
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desconstroem, que questionam e que respondem e olhando além do vazio buscam novas 

alternativas (Okada 2006:287)
2
.  

Para Bruno (2007) o fórum é uma ferramenta para conversa ou diálogo entre seus 

participantes, permitindo a troca de experiências e o debate de idéias, bem como a 

construção de novos saberes. Permite a conversa de todos com todos, cada qual ao seu 

tempo, possibilitando a criação de um ambiente centrado na interação online. Na mesma 

direção, Santos (2006: 229)
3
, ao tratar das ferramentas disponibilizadas pelos AVAs,  

apresenta o fórum como uma interface na qual emissão e recepção se ligam e se confundem 

de modo a permitir que uma mensagem  seja comentada por todos os participantes 

alimentando a inteligência coletiva através da colaboração todos-todos.  A inteligência 

coletiva é o somatório dos esforços individuais para se pensar em conjunto (Lévy, 1998). 

Pressupõe, basicamente, grupos ou comunidades que trabalham em comum acordo sempre 

visando um amadurecimento do grupo. As potencialidades individuais devem sempre ser 

valorizadas, de modo que todos possam colaborar. O fórum de discussão apresenta-se assim 

como um espaço privilegiado para a interação, local de intensa discussões e reflexões que 

podem levar os seus participantes a construção de um conhecimento conjunto e explícito 

que estará disponível para todos.   

 

3.0 Metodologia  

   3.1 Contexto da pesquisa 

O curso de graduação em pedagogia a distância da Universidade Federal de Juiz de 

Fora se desenvolve através do sistema UAB de ensino (Universidade Aberta do Brasil). 

Esse novo sistema é uma ação do governo que propõe a articulação das instituições 

públicas de modo a  levar o ensino superior público de qualidade aos municípios brasileiros 

que não possuem cursos de formação superior ou cujos cursos ofertados não são suficientes 

para atender a todos os cidadãos.  

 Os cursos da UAB se realizam através de um AVA conhecido como Moodle. O 

Moodle é um software livre e de fonte aberta, o que significa que pode ser configurado por 

qualquer pessoa que domine a sua linguagem, podendo ser instalado em qualquer 
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computador sem custos aos usuários. O acesso ao mesmo pode ser feito de qualquer 

computador conectado à internet através de  identificação e senha fornecidos  pela própria 

universidade.   

Dentre as diversas ferramentas disponibilizadas pelo Moodle destaca-se o fórum de 

discussão como um local propício a intensa interação. Segue abaixo, um exemplo de fórum  

realizado no AVA Moodle: 

 

 

QUADRO ENVIADO EM ARQUIVO SEPARADO DEVIDO AO TAMANHO 

Quadro 1: Exemplo de fórum de discussão retirado da disciplina Alfabetização e Letramento II. Curso de graduação a distância da UFJF. 

 

 

 

 3.2 Sujeitos da pesquisa  

 

      Participaram do estudo a tutora a distância responsável pela disciplina Alfabetização 

e Letramento II do curso de graduação em Pedagogia a distância da Universidade Federal 

de Juiz de Fora, e 45 alunos matriculados na mesma. A tutora já possui experiência superior 

a 6 meses na área de tutoria a distância além de  pós-graduação na área de língua 

portuguesa e experiência em sala de aula presencial. O alunos,  matriculados na disciplina 

em questão,  contam com um pólo de apoio presencial, localizado na cidade pólo,  que 

oferece acesso rápido a internet e a presença constante de tutores presenciais capacitados 

para auxiliá-los no que se refere à tecnologia e questões administrativas. Dentre os alunos 

matriculados na disciplina muitos já são professores atuantes da rede pública de ensino de 

seu município. 

  

 3.3 Instrumentos e procedimentos de pesquisa 

 

O corpus de análise do estudo constitui-se das interações realizadas nos 3 primeiros fóruns 

temáticos realizados na  disciplina Alfabetização e Letramento II realizada no período de 

agosto a dezembro de 2008 no curso de graduação a distância da Universidade Federal de 

Juiz de Fora através do sistema UAB de ensino.  Foram considerados como fóruns 



temáticos aqueles que objetivaram a discussão de um tema/assunto, conforme quadro 2 

abaixo: 

 

 TEMA DURAÇÃO 

FÓRUM I  Retomada e reflexão de conceitos discutidos na 

disciplina anterior a partir da leitura de texto teórico 

18 a 22 de agosto de 

2008 

FÓRUM II Análise e reflexão sobre as concepções de 

aprendizagem partindo de um vídeo disponibilizado  

online.  

23 de agosto a 06 de 

setembro de 2009. 

FÓRUM III Reflexão sobre a concepção mecanicista de ensino 

partindo de um texto teórico e um pequeno texto 

disponibilizado no próprio fórum. 

06 a 12 de setembro 

de 2009. 

Quadro 2 : Lista dos temas propostos nos fóruns analisados 

 

 

4.  A análise dos dados 

 

 Para iniciar a análise dos dados será relevante considerar, primeiramente,  as 

postagens da tutora nos fóruns de discussão. Busca-se assim encontrar na fala da tutora 

estratégias que promovam um trabalho colaborativo entre os alunos. Posteriormente,  

passarei a análise das participações dos alunos que se seguiram às intervenções da tutora, 

objetivando verificar nas falas dos alunos atitudes que indiquem a existência de um 

trabalho colaborativo. 

 Ao considerar os três fóruns de discussão analisados foi possível perceber que, em 

sua maioria,  as participações dos primeiros  alunos, aquelas que antecedem a primeira 

intervenção da tutora no fórum,  são muito presas aos textos teóricos. Em geral  apresentam 

muitas cópias de trechos dos textos e se restringem a responder unicamente ao solicitado 

pela tutora. Em quase todos os casos, essas participações são direcionadas somente à tutora, 

não apresentando nenhum indício de um trabalho colaborativo. Tal fato pode ser verificado 

em alguns exemplos abaixo retirado dos  fóruns:  

 

Exemplo 1 (fórum 1) 

Olá (tutora)tudo bem? 



    (tutora)  é importante o professor perceber a importância de propiciar ao aluno a 

inserção cada vez maior na escola,e isso se dar quando este percebe que não é 

usando apenas um método para ensinar o conhecimento,é facilitar a construção do 

mesmo,criado um ambiente alfabetizador  de letramento. 

 

Exemplo 2 (fórum 2) 

Olá (tutora)  acredito que o papel do mestre foi de levar o seu aprendiz a fazer 

reflexições sobre os acontecimentos da sua vida,do seu dia-a-dia,a aprender com os 

seus próprios erros,e que há limites ,valores e conquistas que precisamos trilhar em 

nossas vidas. 

2-Fazer reflexões ,aprender com os acontecimentos que vão surgindo em sua vida e 

assim lidar melhor com eles,pois muitos fatos da nossa vida são flexíveis e que se 

deve caminhar para frente aprendendo com os erros. 

3-Penso que seja uma idéia sintética ,pois caracteriza a aprendizagem da história 

centrada primeiro no eu,ou seja o aprendiz aprende a fazer as reflexições da sua 

vida ,no seu íntimo,conscientiza e reflete sobre os seus atos na vida dos outros. 

Exemplo 3 (fórum 3) 

A alfabetização após a Segunda Guerra Mundial foi considerada como fato de 

desenvolvimento, que focalizava o aumento da produtividade através da capacidade 

da leitura e da escrita. Com intuito de atender a sociedade industrial capitalista, a 

escola estava mais preocupada com as ações de executar e operacionalizar do que 

com ações de refletir, pensar e analisar. O aluno era avaliado “pré-moldado” para 

ser considerado pronto para receber o conhecimento que lhe era transmitido pelo 

professor.  

Esse processo educacional gerou indivíduos com pouca segurança para pensar, 

para expressar opiniões e posicionar-se criticamente frente à realidade, impedindo 

que estes sejam sujeitos de seu próprio discurso. (...) 

 

 

 

Dado que os alunos apresentavam em suas participações cópias de trechos dos 

textos em discussão, observou-se  que a tutora procura em suas intervenções posteriores 

orientar os alunos  a  utilizarem suas próprias palavras ao participarem do fórum. Tais 

orientações, destacadas com cores diferentes, objetivam incentivar os alunos a criarem seus 

próprios textos, salientando a importância da autoria, como mostra o trecho a seguir 

retirado do fórum III:  

 

Intervenção da tutora 



Olá, meninas! Estou bastante satisfeita com as participações de vocês, pois estão 

conseguindo relacionar o texto Receita de alfabetização com as idéias sobre 

alfabetização presentes na receita postada aqui. Gostaria apenas de pedir que 

evitassem copiar trechos do texto de Carvalho, tentem escrever com as palavras de 

vocês.Além de responder às questões já propostas, sugiro que pensem sobre o 

papel do professor e do aluno nessa concepção. 

Um abraço, 

 

A atuação da tutora na intervenção acima se aproxima das competências de um 

tutor,  segundo Mill et. Al
4
, cuja função é a de apoiar o estudante no processo de  

autoconfiança, estimulando  o processo de autoria, ao  encoraja-lo à exposição de suas  

idéias. No tocante à autoria, podemos retomar as colocações de FIORENTINI 2004 para 

quem esta é um dos  constitutivos de um trabalho colaborativo. Nesse sentido a tutora ao 

propor que os alunos criem seus próprios textos ela certamente contribui para um 

aprendizado mais significativo.  

Após esse tipo de intervenção,  por parte da tutora,   encontramos  nos fóruns 

participações dos alunos direcionadas não mais somente a tutora, mas também a outros 

colegas, bem como a produção de um texto de sua autoria, conforme  o exemplo a seguir:  

“Olá (tutora) e colegas, 

Concordo com o que a Eloízia escreveu e acredito que a forma como a maioria de 

nós foi alfabetizada passou por um processo bem semelhante a esse apresentado no 

texto. Como uma receita a ser seguida e se o aluno não se adaptasse aos métodos 

introduzidos, ele é que tinha problemas para assimilar a aprendizagem. (...) 

A concepção Mecanicista pode ser percebida em todo o texto, por exemplo, no 

trecho, " sirva como alimentação exercícios de prontidão", ou, "ponha a cartilha nas 

mãos da criança". Dessa forma programando a alfabetização de modo automático, 

como um processo que não permitia variáveis, um processo pronto, que não 

requeria modificações. 

Acredito que não pudesse haver uma interação entre professor e alunos, mas o 

professor deveria ter o controle absoluto da classe, num patamar superior e o aluno 

como um depósito pronto para receber as informações, sem questionamentos. 
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Pode-se observar que a participação da aluna contém trechos do texto teórico, 

porém não mais como mera cópia, mas sim para auxilia-la em sua  reflexão validando-a. 

Verifica-se que a aluna se coloca como parte integrante da situação e deixa a mostra a sua 

crença sobre o tema em questão: “... acredito que a forma como a maioria de nós foi alfabetizada 

passou por um processo bem semelhante a esse apresentado no texto..(...)Acredito que não pudesse haver 

uma interação entre professor e alunos, mas o professor deveria ter o controle absoluto da classe, num 

patamar superior e o aluno como um depósito pronto para receber as informações, sem questionamentos.”                  

Tal participação se difere daquelas encontradas inicialmente e contribuem diretamente para 

um aprendizado colaborativo, uma vez que esta apresenta um diálogo com as respostas dos 

outros alunos.  

Outra intervenção da tutora que favoreceu ao aprendizado colaborativo foi o 

incentivo aos alunos parabenizando-os pela interação entre os participantes do grupo e as 

orientações sobre essa interação, destacando a importância da mesma para o aprendizado, 

como se segue :  

Oi,meninas! 
Quero parabenizá-las pela capacidade de interação de muitas de vocês com as 

respostas já postadas pelas colegas, essa forma de participação contribui 

consideravelmente para o desenvolvimento de todas e demostra um amadurecimento 

do grupo. Analisar, avaliar e completar a colocação de uma colega possibilita uma 

reflexão efetiva e produtiva sobre o assunto discutido.  

Parabéns!!!!  
Um abraço, 

        (intervenção fórum I) 

 

 

  O estímulo à interação entre os alunos é  essencial para promoção da aprendizagem 

colaborativa, uma vez que, conforme nos coloca Vygostky, a aprendizagem nasce do social 

para o individual sendo a interação com o outro essencial no processo de aprendizagem. 

Também Moore (2007), na mesma direção,   ao tratar das interações em ambientes virtuais 

destaca a interação com os colegas  como estimulante e motivadora para os alunos, 

considerando que essas são extremamente valiosas para ajudá-los a refletir sobre o 

conteúdo apresentado.  Nesse sentido,  Bruno (2007) destaca que no fórum de discussão os 

participantes podem aprender colaborativamente porque encontram a oportunidade de 

refletir sobre as mensagens postadas, assim como, postar novas contribuições. Na 



intervenção apresentada anteriormente nota-se que a tutora buscou estimular em seus 

alunos um trabalho colaborativo.  

 Na mesma direção da intervenção anterior, na qual a tutora objetivou a interação 

entre seus alunos em direção ao trabalho colaborativo, ela postula e explica critérios para 

orientar a interação no fórum. Tais critérios contemplam o número de participações, a 

interação e o conteúdo das mensagens, como se segue: 

“(...) Contaremos com critérios, como: participação (duas, pelo menos); boa 
interação com o grupo (relacionar suas respostas com as dos colegas, 
através das questões discutidas) e conteúdo das mensagens (devem ser 
relevantes em relação ao tema e compreendidas por todos os participantes, 
da forma mais clara possível).” 

      

No trecho acima observa-se que um dos critérios apresentados pela tutora para 

orientar a participação dos alunos  é a interação com as respostas dos demais colegas e do 

grupo como um todo: “boa interação com o grupo (relacionar suas respostas com as dos 

colegas, através das questões discutidas)”.   Segundo Vygotsky , conforme já discutido no 

arcabouço teórico, o desenvolvimento/aprendizado parte do social para o individual sendo 

através da interação com o outro que o indivíduo será capaz de realizar tarefas que até então 

não realizaria sozinho. A relevância da interação na teoria de Vygotsky ainda alcança lugar 

de maior destaque ao propor que será através da interação social, direta com os membros da 

cultura ou mediada por elementos culturalmente construídos, que fornecerá a matéria- 

prima para o desenvolvimento psicológico humano (Kohl 1993:38). Nessa mesma direção  

Bruno (2007) postula que uma aprendizagem colaborativa  será possível através de uma 

interação entre os indivíduos que poderão obter melhores resultados se trabalharem juntos. 

 

Observa-se que as considerações feitas pela tutora para orientar a participação dos 

alunos seguem na mesma direção do que postula Domingues
5
: “para se avaliar a 

participação de um aprendiz em fóruns de discussão é adequado considerar tanto a 

qualidade de suas mensagens como a freqüência de sua participação.” Objetiva-se com 
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isso um diálogo entre os alunos e descentralização do aprendizado. Também o diálogo 

caracteriza a interação que, conforme discutido anteriormente, é parte constituinte da 

aprendizagem colaborativa. Isso pode ser observado nos trechos retirados do fórum em 

questão, conforme abaixo:  

 

Aluna se direciona a turma 

“Olá Turma Bacana, acho que já posso chamá-las assim, não é? Já temos uma 

aproximação muito boa. 

Percebi também no vídeo que o mestre mostrou para o aluno que para fazer é 

necessário tirar algo que vem de dentro da gente. E acima de tudo tem que estar 

sempre perto, com as duas mãos.  

A lição que tirei desse vídeo é: não importa o método, o importante é darmos tudo 

de nós. Tirando tudo de bom que temos, estando presente, mostrando o aluno  onde 

ele errou, para assim, fazer o certo.” 

Aluna se direciona a tutora e as demais  alunas 

“Olá (tutora)i, Denísia e demais Colegas, 

Que bacana de vídeo, não é colegas? Achei lindo!!! 

Quanto aos questionamentos concordo com que a Denísia diz que o processo 

acontece com as orientações do mestre que vai fazendo ao longo de seus 

ensinamentos. Penso que além de buscar sua autonomia o mestre quis mostrar ao 

aluno que fazendo, errando, buscando acertar  que aprendemos. Isso é processo que 

leva tempo. E foi assim que o aluno aprendeu moldar o vaso. Fazendo aos poucos, 

etapa por etapa. A concepção identificada foi o método analítico, pois o mesmo 

privilegia a compreensão.” 

 
Aluna considera e expande a idéia exposta na mensagem de outro aluno 

Aluna 1 

“E isso aí, (tutora), aprendo muito com as colocações dos colegas, é uma das 

características mais marcantes da EAD. Assim... enfatizo a descrição de ambiente 

alfabetizador, feita por Lúcia. Acrescento apenas, sobre a interação deste ambiente 

com o professor, que deve manter-se aberto e senssível às dificuldades dos 

alfabetizandos, considerando suas experiências em detrimento de um conhecimento 

puramente acadêmico acerca da prática alfabetizadora. Comparo com a atuação 

dos médicos, conquanto você tenha em mãos  um exame que indique uma grave 

doença, você, não o exame precisa ser tratado. Da mesma forma conquanto 

tenhamos o domínio dos tantos métodos de alfabetizção, conhecer a real necessitade 

do aluno é decisivo. Um ambiente alfabetizador é um ambiente de observação, 

análise e avaliação constantes. O conhecimento dos métodos diversifica a atuação 



do professor, o conheciemnto da dificuldade do aluno qualifica e intesifica seu 

atendimento.” 

 Aluna 2 

“Concordo com você Mônica, principalmente quando você fala que o professor deve 

fazer um diagnóstico da turma para escolher qual método ou qual o momento de 

usar este ou aquele  método que melhor atenda às necessidades dos educandos. É 

claro que o professor precisa ter segurança em relação ao método que está 

utilizando em sala de aula.  O ambiente alfabetizador é aquele que ajuda o aluno na 

construção desta etapa tão marcante que o da alfabetização, este ambiente favorece 

muito, principalmente em classes onde os alunos não tem muito contato com 

material escrito no seu dia-a-dia.” 

 

Aluna se direciona somente a outra aluna 

 

“È isso aí Heloisa, se faz necessário salientar esse respeito ao tempo de percepção 

do aprendiz, o incentico a continuar tentando, pois através dos erros é que podemos 

buscar o aperfeiçoamento.” 

 

 

 

 

Também a  

Também a expansão de idéias trazidas por outros alunos é destaque nas 

participações anteriores.  Elas demonstram que os alunos estão lendo as participações dos 

demais colegas e a partir destas constroem  sua participação. Nessa direção,  Damianovic 

(2009:124) em seu artigo inserido em um trabalho de revisita aos textos de Vygotsky,  

coloca a  expansão das idéias de forma dialética  como uma situação colaborativa. 

 

A última estratégia utilizada pela tutora que favoreceu o aprendizado colaborativo 

se refere ao compartilhamento de experiências. Partindo do depoimento de uma aluna a 

tutora propõe aos demais, através de uma pergunta “Vocês se lembram do método em que foram 

alfabetizadas?” que eles reflitam e discutam sobre o seu processo de alfabetização. Isso pôde 

ser observado através das participações dos alunos nas quais eles trouxeram para o espaço 

do fórum um pouco da sua experiência de alfabetização, ocasionando uma maior reflexão 

sobre o tema proposto, conforme exemplos abaixo: 

 

Aluna 1 

“Olá (TUTORA) 



.(...) A minha alfabetização foi concebida na concepção mecanicista, pelo método de 

silabação. Na época a minha professora ensinava todos os alunos da mesma 

maneira, como se aprendêssemos da mesma forma e ao mesmo tempo. Ela era 

detentora do saber, encarregada de transmitir o conhecimento para seus alunos, os 

quais recebiam todas as informações passivamente.”  

Aluna 2  

 

“Olá (Tutora), 

também fui alfabetizada através do método sintético, primeiro aprendia-se as letras, 

depois juntava-se a sílaba para depois, aos poucos aprender das palavras menores 

para as mais complexas. O livro utilizado chamava-se "O barquinho amarelo". Mas, 

acho que aprendi a ler verdadeiramente em casa, com revistinhas, pois associo essa 

leitura ao processo de letramento, quando buscava interpretar o que estava lendo.” 

 

  Segundo Bruno 2007 , a   conversa entre os participantes indica um forte indício de uma 

aprendizagem colaborativa, na medida em que as trocas de experiências cumpre um papel 

informativo e um acréscimo aos conhecimentos pessoais. As informações fluem entre os 

participantes, em muitas direções, como uma rede. 

 Conclusão 

 

Encerrando esse  trabalho, ciente de que diversos outros aspectos podem ser 

considerados ao tratarmos da aprendizagem colaborativa em fórum de discussão,   pode-se 

apontar que diversas foram as estratégias utilizadas pela tutora que geraram em seus alunos 

atitudes que contribuíram para um aprendizado colaborativo. As principais estratégias 

encontradas foram o incentivo a busca pela autoria por partes dos alunos e  à participação, à 

interação nos fóruns e a postulação de critérios  para participação e, por fim, o incentivo ao  

compartilhamento de experiências entre os alunos. 

 As estratégias  utilizadas pela tutora nos fóruns de discussão que objetivaram a 

construção de um trabalho colaborativo vão ao encontro dos postulados de Vygotsky no 

que tange a importância da interação no processo de aprendizagem. Uma vez que as 

estratégias encontradas enfatizam a importância da interação e pautam-se muito mais no 



processo do que no produto, ou seja, valoriza-se a construção do conhecimento. Essa forma 

de trabalho é segundo Souza (2007) é característica da Aprendizagem colaborativa. 
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