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Resultlo - As tccnologias suportadas pelo. ,reb podcm 
constituir recursos de apaio 0.0 processo de eRsino e 
aprcndizagem, cuja utiliza~50 e cODtcxtualiza~ao cxigem a 
dcfIni~ao c implcmcntalj:30 de metodologias pcdagogicas 
adequadas a explora~ao das suas potencialidades, 
procurando cODseguir Uansformar a iDforma~o em 
conhecimento, com a maior facilidade possivcl e DO Menor 
pcriodo de tempo. Neste artigo salicntam·se como topicos 
de rencxao 3cerca dos abordagens pedagogicas para 
ambientes de aprcndizagem online, uma conte:rtualiza~ao 
dos ambientes de aprendizagem online, nprescotando-se, 
tambem, topicos associados as mctaforas de aprendizagem, 
dcsignadas por mct:ifora do aqujsi~iio, met:iforn da 
porticipa~ao e metiiforn cria~iio do conhecimento, bem 
como referencia as abordageos pedagogicns de Duart & 
Sangril e n de Terry Anderson, com a perspcciiva ut: 
contribuir para a fundameDta~ao da educa~ao online 
tornando-a cada vez mais dcsejada pelns pessons, cuja 
utilidade po de ser essencial para que a formn~iio e a 
educa~iio ocorram de forma cfectiva ao longo das SUDS 

vidas. 
Palavras Chave - Educayiio online, Ambientes de 
aprendizagem online, Abordagens pedng6gicns. 

INTRODUI;AO 

Admitindo que as T ecnologias da informa,ao e Cornunicayiio 
baseadas on Web sao recursos de npoio ao processo de ensino 
e aprendizagem, oeste srugo refcrem·se algumas abordngcns 
pedng6gicas que poderiio ser contcxtun1izadns em 
metodoIogias suportadas por ambientes de aprendizagem 
online, tendo como principal objectivo motivar a reflexao e a 
vontade de aprofimdnr estmtegias que possam beneficiar dns 
inova,Oes tecnol6gicns enquadradas em modelos pedng6gicos 
que permitarn a utilizayiio e rentabilizayiio dn educnyiio online 
ao serviyo da formayiio e dn educayiio dns pessoas ao longo dn 
vida. 

Suo muitos as intervenientes, os meios e os contextos que 
podem influenciar 0 processo formal de eDsino e 
aprendizagem, no entanto salicotarcmos como principais 
intervenientes os profcssorcs e as alunos e como principais 
meios de apoio ao processo de ensino sprendizagem as 
tecnologias da infonna~o e comunicayiio, com particular 
destaque para a Internet e os recursos que the estiio associados, 
contextualizando estes meios e intervenientes no acto de 
ensinar e de aprender em ambientes de aprendizagem, nos 
quais sao promovidas interacyi5es de diversa natureza 
conducente ao processo de ensino e aprendizagem e como 
consequencia a construyao do conhecimento. 

o foco cia discussiio pode ser centrado nn cna980 de 
modelos para a eduC8'rao online que relacionem as 
intervenientes, com os meios de apoio e as relayoes entre 
ambos, definindo-sc estruturas que possam responder aos 
objectiv~s e perspectivas educacionais. Tendo como referencia 
o paradigma construtivista, defendem-se estmtegias de ensino 
e aprendizagem centradas no aluno e, como tal procura·se a 
construc;iio de ambienles de aprendizagem que corporizem tais 
estrategins. 

A construyfio de um ambiente de aprendizagem online 
focado no ahrno e urna !arefa bnstante complexa. De acordo 
com Palloff & Pratt, para que urn ambiente de aprendizagem 
online seja verdadeiramente focado no aluDo, as educadores 
devem compreender quem sao as alunos e como aprendem, 
estar atentos 80S assuntos que os alunos trazem para 0 

wut.icntc de upi"cu.::H:rege~, 2C t!PQ cle ep0!0 {!UP. np.r.p.s~itnm e 
respeitar 0 papel dos alunos no processo de aprendizagem [1]. 

No campo da educa9iio online observa·se run continuo 
debate acerca dos potenciais alunos que se sentem atraidos par 
ests modalidade de ensino. Tem·se constntndo que 0 estudante 
online ja niio e apenas 0 adulto que frequentava as tradicionais 
eursos de educayiio a distiineia com objectiv~s de valorizaitao 
profissional, mas tambem os jovens. Este facto tern motivado 
o interesse de grande nfunero de instituiyOes. as quais 
proporcionam cursos sob a fonna de modelos de blended 
learning, combinac;ao de sistemas de aprendizagem face a face 
e online, au totalmente online, que oferecem op~es de 
escolha carla vez mais flexiveis e adapUiveis nos objectivos e 
interesses dos alunos dos vanos gropos etarios. A educa'rfio 
online atrai pessoas de todas as idades e de todos as culturas, 
situadas em qualquer parte do mundo. 

Como topieos de reflex.uo aeeren das abordagens 
pedagogicas para ambientes de aprendizagem online, 
trataremos com particular destaque os seguinles t6picos: 
contextualiza'(fio dos ambientes de aprendizagem online, 
rnetaforas de aprendizagem com destaque para as seguintes 
designayiies: metlifora dn aquisiyiio, rnetMora da pnrticipayiio 
c metMora dn cria~o do conhecimento, bem como as 
abordngens pedagogicns de Duart & Sangril e a de Terry 
Anderson para 0 desenvolvimento do eduC3980 online. 

CONTEXTUALIZAI;AO DOS AMBIENTES DE APRENDlZAGEM 

ONLINE 

Dadas as potencialidades dos recursos suportadas pels Web 
pam a cria~o de ambientes de aprendizagem online, 
consideramos que 0 conceito de ambiente de aprendizagem 
envolve pam alem de espa~os fisicos e temporais a 
disponibiJiza,ilo de recursos e urna pedagogia baseadn nn 
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prutilha e nn colaborn'rao con junta entre os intervenientes 
envolvidos no processo educativo. 

Poderemos considerar que os ambientes online constituem 
urn contexto de en sino e de aprendizagem institucionalizndo 
em que os principais intervenientes no processo de CODStruyiiO 

de conhecimento. aluno e professor. niio estiio presentes, 
simultanearnente no mesmo espa~o fIsico, desenvolvendo-se a 
comunicayao, a interac'rffo e a supera~o de disUincias. entre 
esses intervenientes, geralmente, atraves de recursos 
tccnol6gicos. 

A superayao das distfincias fisicas e a aproxirnayiio 
psico16gica das pessoas, no modo de sentir, de trabalhar ou de 
executar projeetos de forma colaborativa e partilhada, 
constituem metas n atingir no iimbito do processo de ensino e 
aprendizagem. promovendo-se abordagens pedag6gicas que 
assegurem a eficacia e a qualidade do acto de aprender e de 
ensinar. De acordo com Pereira et aI., tem-se assistido ao 
desenvolvimento de mna pedagogin propria do eosino a 
distiincia que foi sendo interpretada e concretizada em 
modelos pedng6gicos distintos, Ii medida que novas 
tecnologias foram sendo aplicadas [2]. 

Os cursos nos ambientes online podem assumir diversos 
fannatas, conforme os objectivos com que sao ut:ilizndos, os 
contextos onde sao implementados e os recursos que 
disponibilizam. A diversidade e quantidade de formatos 
tornam dificil definir urna categoriza9iio que seja facilmente 
aceile. No entanto, Mason sa1ienta uma tipologia, tendo em 
conta a utilizayfio que se faz da Internet, a qual varia entre 
cursos que fazem apenas uma utilizayao secundana da Internet 
e cursos que se desenvolvem tota1mente online. sugerindo que 
as diferentes modelos de cursos online se enquadram numa 
das seguintes categorias: 
• cursos com u~ao irrelevante da Web: cnde a Web e 

urn recurso extra C opcional para apresentar materiais ou 
urn meio de comunicayao; 

• cursos com utiliza9iio integrada: onde grande parte dos 
conteMos ou das actividades estiio online; 

• cursos total mente online: onde os conteUdos do curso e 
toda n comunicar;fio e apoio ao alono sao online [3]. 
Os cursos online, geralmente a face mais visivel da 

educayiio online~ deveriio, entre outros aspectos, contribuir 
para melhorar as ambientes de aprendizagem~ fomentando 0 

acesso a informa~o e Ii comunicar;ao, proporcionando a 
intemcyiio entre pessoas e entre institui\'iieS locais, regionais, 
nacionais e intemacionais, com 0 prop6sito de trocar ideias, 
partilhar culturas, projectos, equacionar problemas e contribuir 
para a sua resol~o. 

A tipologia dos cursos online, implica carncteristlcas 
proprias nns abordagens pedag6gicas que se pretendem 
desenvo!ver, em bora, como sugere Morgado, apesar do 
eJevado ninnero de experiencias de ensino online descritas na 
litemtura,. nem sempre seja possivel identificar as modelos 
conceptuais orientadores dessas experiencias [4]. 

No sentido de fundamentar os cursos online em teorins 
pedag6gicas e reportando-se especialmente ao 
desenvolvimento de recursos de aprendizagem online, Ally 
salienta que as teorias behavioristas, cognitivistas e 
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construlivistas tern contribuido para 0 desenho de recursos 
online e para 0 desenvolvimento desses mesrnos recursos, 
acrescentando ainda, que as estrategias behavioristas podem 
ser usadas pam ensinnr os factos, as estrat.egias cognitivistas 
para ensinar os principios e os processos, e as estrategias 
construtivistas para problematizar situayOes da vida real e 
contextualizar a aprendizagem [5]. 

Os sistemas primitivos de aprendizagern suportados por 
computador foram desenhados com base em abordagens 
behavioristas, geralmente orientadas para a execuyfio de 
tarefas automatizadas e de seMr;os de apoio ao ensino, 
assentes em modelos de tmnsmissao de infonnar;ao. Com a 
evoluyao das potencialidades associadas as tecnologias da 
informayao e da comtmicar;ao e das tearias de aprendizagem 
mais recentes passou-se a modelos que consideram 0 aluno 0 

centro da aprendizagem. 
A tendencia de considerar 0 aluno 0 centro do processo de 

ensino e aprendizagem e fundamentada em abordagens 
construtivistas e colaborativas da aprendizagern, as quais 
definem a aprendizngem como urn processo activo, no qual os 
ruunas tern opocttmidades de construirem os seus pr6prios 
significados acerca dos objectos do conhecimento e de se 
envolverem em actividades contextualizadas, com outros 
colegas, podendo cada membro do gropo parrilhar e construir 
colaborativamente 0 conhecimento e dar sentido a sua propria 
experiencin. A perspectiva construtivista salienta que 0 

conhecimento niio e descoberto Oll transmitido de modo 
intacto de urns pessoa para outra, mas e criado Oll 

"construido" quando os individlloS tentam dar significado e 
coerencia a nova informayao e integmm essa infoIlDar;iio com 
as suns experiencias anteriores (6). 

Como resposta as preocupar;oes relacionadas corn as 
fonnas de ensinnr, de aprender e de cumcterizar as estrategill5 
condllcentes 8 promoyao e aquisiy80 de conhecimento~ vamos 
abordar algumas das carncterlsticas desta problematica 
enquadradas em metllforas de aprendizagem. 

METAFORAS DE APRENDIZAGEM 

o conceito de metOfora admite diversas interpreloyOes, no 
entanto traduz sempre um esfofl'O para criar modelos que 
facilitem a compreensao de nssuntos Ii custa de conceitos que 
se dominam. De acordo com Barker, metMora de 
aprendizagern e urna estrategia de eosino da qual depende a 
criatriio de Ulna analogia para urn cODceito com 0 qual 0 aluno 
estll familiarizado [7]. 

Nurn cenArio pedag6gico com grande variedade de 
abordagens, no qual existem teorias que enfatizam factores de 
canicter social, cultural ou cognitivo, Sfan! salienta dois 
modos alternativos de compreender a aprendizagem, 
designando-os por meWorn da aquisiyiio e meWorn da 
participa9iio [8]. 

A metaforn da aquisi'Yiio conccptualiza a aprendizagem 
como urn processo individual de aquisi9iio de conhecimento, 
podendo assumir a forma de urn processo receptivo tradicional 
ou de urn processo activo e construtivo, como defendem as 
teorius construtivistas que se concentram em processos de 
oprendizagem individual. A aprendizagem e considerada em 
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tennos das estruturas de conhecimento existentes na mente de 
cada aluno, podendo a mente humana ser encarada como urn 
contentor de conhecimento, sendo [l aprendizagem urn 
processo que pennite acumular conhecimento nesse contentor. 

Com a metitfora da pa.rticipa~o traduz-se a aprendizagem 
como wn processo de participa~o em vlirias pniticas culturais 
e em actividadcs de aprendizagem partilhada. Neste sentido, 
Palonen & Hakkanrinen referem que a mellifora da 
participa9uo real9B 0 papel das comtmidades sociais no 
processo de aprendizagem e de cons1ru9iio do conhecimento 
[9). Assim, 0 foco da aprendizagem esUi nas actividades e no 
fazer e nBO tanto DO conhecimento como tal considcrando-sc, 
ainda, que a aprendizagem e urn proeesso de participal'iio em 
eeruirios sociais [10] . 

Bartolome refere que hoje a sociedade emerge com a 
ideiu da participu/(Ho, em contrnpoDto com 0 discurso cIassico 
e unidireccional da aula magistral, do manual, do livre de 
texto e da interpretal'iio classica da televisiio ou dos meios 
audiovisuais [II, pp. 21). 0 mesmo autor, tambem sugere que 
a tecnologia evolui face aos equipamentos que mnis facilitem 
a participa\'iio entre os intervenientes na edUCal'iio, 
coDsiderando como cxtremamente relevante para esta 
participD.9ao a Internet e os recursos que lhe estiio associados. 

CvfUv .:m:u.p!cm=:::.!:} d~! ?l)s~ivp.i!': cemirios de 
aprendizagem e considerando as duns metAforns referidas. 
Paavola et 0.1. sugerem uma terceirn metMom de 
apreodizagem. que designam par mellifora da crial'iio do 
conhecimento [12]. Os mesmos autores admitem que no 
sentido desta mellifom a apreodizagem e nruiloga a modelos de 
desenvolvimento de investiga~80, DOS quais novas ideias, 
ferramenms e pniticas sao criadas colaborativamente e 
contribuem para que 0 conhecimento inicial seja enriquecido 
ou transfonnado de modo significativo durante 0 processo. 
Assim, 0 foeo da aprendizagem niio esUi na mente individual, 
como DB metAfora cia aquisi98o, nem no processo social, como 
na metAfora £fa participa~o, mas em artefactos de media9fi,o, 
como objectos e pniticas desenvolvidas eolabomtivamente 
durante 0 processo de aprendizagem. 

De acordo com Dins, esta abordagem do. aprendizagem 
como cria9uo do conhecimento vern snlientar a importfrneia 
dos processos de interacyao e envolvimento mutuos em 
comunidades de apreodizagem. atraves da partilha na 
resolUl'iio de problemas, na definil'iio de teorias e na avalial'iio 
de resultados [13]. 

A crinyao e 0 desenvolvimento de ambientes de 
aprendizagem online, nos quais a aprendizagem possa ser 
promovida de forma activa c colaborativa, assente nn 
interacl'iio entre os inteIVenientes e urnn desafio para cada 
educador. A resposta a tal desafio impliea sueessivas fases de 
planifical'iio e a tomada de diversas op\Xies antes da 
implementa'tiio do processo de ensino e aprendizagem. Neste 
sentido, 0 ambiente de aprendizagem deve ser desenhado em 
fun9iio das op<;iles que se pretendem fomeDlar. 

Cada ambiente de aprendizagcm deve ser construido 
tendo em eonla 0 modo de abordar cada assunto, que pode ser 
em termos do nluno, do professor, do tipa de interaC95es que 
se pretendem promover. dos meios de suporte que se 

271 
prctendem utilizar. dos custos, au em termos de umo variedade 
de outras form as, mas man tendo em cada uma dessas 
abordagens urn todo eoerente, que possa eonstituir a estrutura 
e a possibilidade de implementa980 de cursos online 
suportados por instituir;,5es de ensino. 

Ao destacar abordagens pedag6gicas que manifestem 
preponderincia de preocupnyaes aeerea do aluno, do papel do 
professor Oll da tecnologia com 0 objectiv~ da eonstru9ao de 
modelos. esta-se a contribuir para a COnstrUf;80 de urn campo 
te6rico que pede ser a base de sustentayao das pniticas que 
estiio a ser, ou podem vir a ser, experimentadas no dominic da 
educa980 online. Neste sentido. saiientampse algumas 
contribui90es, de abordagens pedag6gicas, desenvolvidas por 
[14] e por [15] com implica90es no campo te6rico .ssociado Ii 
eduCllc;8o online. 

AnORDAGENS PEDAGOGICAS 

o desenvolvimento da edneal'iio online tern tido bastante 
impacto e aceital'iio em institui\Xies de Ensino Superior. Tendo 
as institui90es de ensino superior um papel relevante na 
preparal'iio das pessoas pam a vida em sociedade e pam 0 

trnbalho, niio poderemos implementer abordagens pedag6gicas 
a partir destas institui90es se niio considerannos os seus 
.:urr:!cu!~::. Z~b~ ~fin~ j)IJ!!ir.nlo como: projeclo formativo 
integrado [16]. 0 mesmo autor considem: projecto - como 
algo que se pensou e desenhou na totalidade; fonnativo - por 
tar como objectivo melhomr a forma\'iio das pessaas que nele 
participam; integmdo - porque os projectos curriculares 
precisam de unidade e coerencia interns., devendo consistir 
num processo caracterizado por uma adequada estrutura 
intern a c uma cODtinuidade que seja capaz de promover 0 

maximo desenvolvimento pessoal e profissionaL 
Associando as abordagens pedag6gicas a ideia de 

cwriculo como projecto formativo integrado, segue-se a 
abordagem de Duart & Sangra e a de Terry Anderson. 

1. Abordagem pedagogica de Door! & Sangra 

Ao admitirem que se verifies woa crescente virtlloiizariio das 
institui\Xies de ensino, [14], procuraram construir urn modelo, 
no qual seja passivel urn enquadmmento metodol6gico dessas 
institui\Xies, propondo modelos cooceptuais assentes em tres 
variaveis: os meios (n tecnologia), 0 professor e 0 aluno, 
correspondendo, rcspectivamente, a modelos centrados nos 
meios, modelos centrados no professor e modelos centrados 
no aluno. 

Os modelos centrados nos meios, rcsultantes do 
desenvolvimeoto da tecnologia, caracterizam-se pela sua 
eentralidade no uso de urna ou de vllrias ferramentas 
tecDo16gicas. 0 ahmo e 0 professor, os grandes promotores do 
proeesso educativo? representam neste modele urn papel 
secundirrio. 0 professor converte-se num fornecedor de 
conteUdos e 0 aluno nwn utilizador desses mesmos contetidos, 
a partir dos quais se deve auto-fonnar. 

Como exemplo de urn modele centrado nos meios 
destacam-se as intranets, cuja principal fUnyiio e armnzenar 
recursos e dispombilizli-Ios para a1unos e professores. Dutras 
situayOes de manifesta Cnfase nos meios consistem na 
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npresentacrao, em Power Point, de cont.eiIdos, au ainda a 
fomecimento de conteUdos nas paginas pessoais dos docentes 
au em sites especificos destinados a disciplinas ou a cursos 
particulares de detenninadas instituil'iles. Em cada urn dos 
cases referidos verifica~se que es educadores, muitas vezes. 
limitam-se a co]ocar contelidos. os quais sao recebidos pelos 
alunos cerna prod uta acabado, pronto n utilizar. 

Embom esse tipo de utiliza\'iio das tecnologias possu ser 
considerado como mais urn modo de distribuicrao dos 
conteudos. pouco diferente do modo de fozeT fot0c6pias e 
distribui-las aos alunos. considemmos que pam alern dos 
conteudos que apresenta M ruga mws do que a 
dispouibiliza\'iio dos meSIllOS, tanto na atitude do educador 
que procurou meios para chegar aos atunos de uma fonna 
simples. inovadora e c6mod~ como na atitude dos alunos que 
gradualmente se sentem obrigados a utilizar as tecnologias. 
que embora comecem peto simples acto de consultar 
conteudos. rapidamente evoluem para outras fonnas e 
perspectivas de utiliza\'iio dos recursos informaticos, tnis como 
nn comunicayHo e na apresentay8.o e pesquisa de informayao. 

Como sugere Bartolome quando urn professor promove 
nos seus aJunos condil'iles para que utilizem textos da Internet 
nao estA a limitar-se a urna simples mudanl(8 de suporte de 
infonnayuo. mas esta. a introduzir na sua dinfunica de 
professor uma mudan~a muito mais profunda, que arecta 0 

modo como conhecemos, a pr6prin essencia do conhecimento 
que incorporamos [I I]. Os modelos centrados nos meios, para 
Duart & Sangra representam os sistemas classicos de auto
form~1io, modernizados com a utilizal'iio das tecnologias 
mais recentes [14]. 

Os modelos ccntrados no professor assentam oa 
trnnsferencia dos esquemas orgnniza.cionais prcsenciais para a 
educa9iio online, com a ajuda de ferramentns que pennitem 
ultrapnssar a distiincia entre os intcrvenientes. 0 professor 
continua a exerccr funyOes de transmiSSOT de informayiio e a 
USar as mesmas eslrategias, apenas mediatizadas par diferenles 
meios e ferramentas. Este modele reporta-nos nos modelos 
c1assicos que se centram mais no ensino do que Da 
aprcndizagem, e nos quais 0 professor e 0 principal refcrente 
do conhecimento. 

Os modelos centrodos no aluno caracterizarn-se por 
colocarem enfase e centralidade no aluno. Na opiniiio de 
Anderson, urn contexto centrado no aluna, deve iT, tambem, ao 
encontro das necessidades do professor, d.a institui~o, d.a 
sociedade e, muitas vezes, do grupo de alunos [15]. 

o termo ucenlrndo no aluno", de acoedo com Bransford et 
al., refere-se aos contextos de aprendizagem que colocam 
especial reI eva no conhecimento, nas capacidades, nas atitudes 
e nas cren9DS que os alunos trazem para 0 cemlrio educativo 
[17]. 0 canicter de indepencJencia proporcionado pela 
tecnologia suportada pelo computador favorece 0 ensino 
centrado no aIuno. permitindo urna cons~iio Teflexiva do 
conhecimento baseada nas capacidades enos objectiv~s do 
aluno [18]. Criar uma abordagem centrada no aluno implica 
proporcionar opl'iles diferentes para aJunos diferentes. 

Ao admitinnos urna certa centralidade no papel do aluno 
teremos de admitir urna mudan~ no papel do professor. Este 
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deixa de ter 0 papel exclusivo de transmissor de 
conhecimento, para se tomar urn facilitador e urn guia 
orientador da aprendizagem do aluno, procurando respeitar as 
seus percursos de aprendizagem. Assirn, os tarefns de 
aprendizagem devem seT principabnente desenvolvidas e 
orientadas no sentido de dar resposta aos interesses e 
preocupal'iles particulares de cada aJuno. 

as tres modelos descritos apresentam~se como 
independenres uns dos Qutros, dnndo a sensac;ao que e passivel 
enfatizar npenas urn dos papeis ou 0 dos meios, ou 0 dos 
professores all 0 dos munos, 0 que nao e possivel nem 
desejfIvel. Neste sentido, somas de opiniiio que os t:res 
modelos referidos constituem urn todD coerente no contexto 
do eosino e da aprendizagem, embora possaro ter niveis 
diferentes de utilizayffo. confonne 0 contexto, as objectiv~s e a 
estrntegia delineada para 0 processo de ensino e 
aprendizagem. 

Pam Duart & Sangni e possivel identificar tres variaveis 
nos modelos referidos, apresentando-as num modelo 
tridimensional, no qnal poderiio ser representadas as 
coordennrlas que caracteriza.m carla instituiyiIo de ensino a 
carninho da virlualizafiio. Adaptado dos mcsmO$ autares, 
apresentamos nn figura seguinte 0 referido modele 
tridimensional [14]. 

FIGURA I 
EQUILIBRIO NUM MODELOTRlDIMENSIONAL. ADAPTADO DE DUART & 

SANGRA (2000). 

Das vantagem do modelo anterior destacamos a 
possibilidade de identificar eixos principais para as 
oriental'iles pedagogicas que se pretendem defmir e 
implementar em cada institui\'iio, enfatizando, por urn lado 
que os alunos. os professores e os meios sao os elementos 
fundamentais do contexto educativD, por outro, obriga· nos a 
pensar nestes tres elementos de urns fonna equilibrada, pais se 
colocnnnos muita emase nmIl dos eixos, podemos estar a 
minimizar os Qutros e~ consequentemente, 8 nilo ctunprir urn 
curriculo, que defendem.os como projecto fonnativo integrndo. 

A contribui\'iio de Duart & Sangra resultou na conslrufiio 
de urn modelo organizacional te6rico, que poden\. funcionar 
como gemdor de modelos pedag6gicos pam a educa\'iio 
online, com uma forte base comum, tendo em conta as 
preocupayoes com os alunos, com os professores e com os 
meies, promovendo nas instituiyacs de eosino combinayoes 
destcs elementos de modo que possaro construir modelos 
proprios de ambientes de aprendizagem online, que as 
individualizem e respondam aos seus objectiv~s e projectos de 
educa~iio e form~i!o . 
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1. Abordagem pedagOgica de Terry Anderson 

Considernndo as diversas fannas de cnstoar c de aprender que 
podero sor suportadas pela Web, Anderson sugere que e 
premature definir uma tcoria de aprcndizagem online, [15]. ~o 
entanlo. considera que a criayao de um modelo e. mwtas 
vezes, 0 primeiro passo para 0 desenvolvimento de uma leoria. 
Neste scntido, aprcsenta urn modelo de aprendizagem online 
no qual sao representadas, como principais variave~s que 
interagem na constrw;fio de contextos e DO desenvolvunento 
de experiencias de aprendizugem, as munos e as professores. 
bem como as interacy6es entre si, e com as conteMos. 

o modele proposto par Anderson. assenta em dois 
pilares: a aprendizagem independentc. com rniz ~o campo ~a 
educa~o a distiincia. e n aprcndizngem colaborativa,. com nuz 
nos parndigmas construtivista e socioconstrutivista [IS]. 0 
mesmo Butor considera importante para a constru'tflo do 
modelo pedng6gico as polencialidades da Web, admitindo que 
uma aprendizagem de qunlidade deve ser centrada no aluno, 
no conhecimento, on comunidade e nil avali8~ao, destacando a 
importiincia das fonnas de interacyao. .. 

o conceito de interacyao e complexo, pOlS admite 
diversas dimens5es e interpreta~oes. sendo por vezes 
considerada como sin6nimo do diAlogo que ocone na sala de 

- . . ~- ~ - ..! -- -,--- -aula, entre 0 proressor e os 31UDOS UU cuuc u:; }J1VPl.lV.::t (1.IUoUVo>. 

Em educa\'fio a distiincia, 0 eonceito de interac\'fio e 
apresentado por Moore em teonos das rcla~s: atuno - atuno, 
aluno - professor e .Iuno - conleudo [19], tendo Anderson & 
Garrison (1998) (aputl. [20]) aerescentado • estas rela¢es as 
fonnas de inlerac\'fio traduzidas pelas rela¢es: professor -
professor, professor - conleudo e eonteUdo - conteudo. Esses 
scis tipos de interac\'fio sao representados por [IS]. num 
modelo de aprendizagem online, como elementos combmados 
de ligayao entre alunos, profcssores c conteUdos. como se 
aprescnta on figura seguinte. 

FIGURA 2 
MODELO DE APRENDIZAGEM ONWIE., COM FORMAS DE tNrERACc;AO, 

ADAPTADO DE ANDERSON (2004) 

o modelo anterior, para alem de representar as rela~oes 
entre os principais elementos da comunidade educativa traduz 
a ideia de mna cecta dinfunica que pode ser impulsionada em 
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cootextos de aprendizagem online. Os alunos podem interagir 
directamente com os conteudos que Ihes sao apresentados, 
numa multiplicidade de formatos que podem ser orientndos e 
avaliados pelo professor. ou comunicar numa comunidllde de 
aprendizagem, usando fcrramcnlas de comunicayao siocrona e 
assincrona. 

Este modelo, para alem de evidenciar as opartunidades 
para aprendizagem colaborativa, enfatiza a aprcndizagem 
indepcndente. revcIando que 0 aluno envolvido num estudo 
independente niio est». sO, porque tern a sua disposi\'fio urn 
conjuoto de recursas de pesquisa e de apreodizagem 
estruturnda, que podem ser tcxtos, tutoriais, simulay5es em 
laborat6rios virtuais, au 0 npoio do professor, dos colegas e cia 
familia. 

o professor assume neste modele urn papcl nctuante, 
inletvindo na criayiio e actualizayiio de conteUdos e em 
actividades de aprendizagem (inlerac\'fio professor-conleUdos), 
00 desenvolvimento de nctividades implemeotadas na 
comunidade de aprendizagem e no apaio individual aos alunos 
(intemc\'fio alnno-professor), na cria\'fio de oportunidades pam 
o dcsenvolvimento profissional dos professores atraves de 
comunidades nas quais pode pnrtilbar problemas, discutir 
ideias e delinear estrategias de ensino e aprendizagem 
(intemc\'fio professor-professor). 

A interacyao conteUdo - contcildo tr.:iduz-sc on forma 
como os conteudos sUo progmmados para interagir com oulros 
conteudos atrnves de recursos automatizados, destacando-se 
como exemplo a pesquis. de eonteUdos na Internet. partir da 
utilizayiio de motores de pesquisa, pais atraves de agentes 
inteligentes, os conteiJdos interagem uns com os owos na 
explora\'fio continua das redes, oblendo-se, quasc de f01lIla 
instantiinea, os resultados da pesquisa. 

No contexto dn inova~o DO dominio cia educayiio online 
o professor ter.i urn papel muito relevanle, niio apenas na 
utilizal(fio de fOImaS inovadoras de interac~ao com os 
conteUdos. mas tambem, como participante em equipas de 
trabalho responsaveis pela defirri\'fio de objectos de 
aprendizagem que proporcionem flexibilidade e a reutilizayiio 
dos rccursos online que van de encontro as necessidades 
iodividunis e de gropo dos alunos. 

o modele que acabamos de referir pode ser consideratfo 
um modelo aberto e flexivel que oferece. ao alu.no e ao 
professor, a possibilidade de criarcm ambicntes oricntados 
para os contextos de aprendizagem, facilidades de interacylio e 
opartunidades para 0 desenvolvimento de estratCgias de 
trabalbo individual e colaborativo. 

Como sintese rlestncamos que 0 modelo de Anderson 
cvidcncia divcrsas fOrDIas de aprender e de ensinar na Web, 
destacando as principais va.rlaveis envolvidas no processo de 
ensino e apreodizagcm e as relayOes entre etas, perspectivando 
a grande importfincia a atribuir ao cooceito de intcracyffo e aos 
varios tipos de inlerac\'fio que devem ser privilegiados e 
cultivados no contexto educativo. 

CONSIDERA<;(ms FINAlS 

A aprendizagem online deveni responder carla vez mais Ii 
exigencia de diferenles cultnras, estilos e motiva¢es [5]. As 
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abordagens opresentadas ajudam-nos a reflcctir e a construir 
WDa visao mnis profunda deste campo tiio complexo. Destaca
se a import.i1ncia que adquire a componentc pedng6gica nos 
ambientes de aprcndizagem online, pois, cnquanto que as 
inovas:Oes tccnoI6gicas ajudrun a veneer as barreiras do espa~o 
e do tempo, as abordagens pedag6gicas podem conlribuir para 
a redu~o das distiincias psico16gicas e culturais. 

As tecnologias da informa~iio e comtmica~a~ no 
aproximarem os intervenientes no processo educative, 
proporcionam oportunidades para os responsaveis pelos 
desenhes dos currlculos e dos cursos repensarem estmtegins 
centradas nn nprendizagem e na construrrao do conhecimento 
que envolvWTl os alunos, quer de fenna individual quer de 
fonna colaborativa, em situnC;Ocs problematicas do mundo 
real. tendo em considerac;iio as diferen/fas individuais. as 
perspectivas e os seus interesses. 

De acordo com [13, pp. 3] "as actividades de 
aprendizagem suportadas pcles ambientes on-line DR Web siio 
caraclerizadas pela fiexibilizal'iio da formal'iio e pelo 
desenvolvimcnto das interncyee5 orientadas para as processos 
de aprendizagem, nomeadamente nos aspectos colaborativos". 

As abordagens pedag6gieas salientadas no lexto 
fomecem-nos fortes elementos de opoio para a 
desenvolvimento da educac;ao online, pais enquanto que a 
abordagem de Duart & Sangni, irnplementa wn referencial 
num espac;o idealizado de eosine e aprendizagem. constituido 
por urn modelo tridimensional tendo como eixos orientadores 
o professor, 0 atuno e os meios, a abordagem de Terry 
Anderson enfutiza para alom do professor, do aluno e dos 
eonletidos, os diversos tipos de rela~es e de interacc;Oes que 
ocorrem nos contextos de educac;ao. 

A sociedadc da informa~o e da comtmicac;uo em que 
vivemos, pelo facto de proporcionar mUltiplas e ricas fontes de 
infonnnyao. exige uma continua consolida9iio e actualiza.yfio 
dos conhecimentos dos cidadiios. Assim, a educa~o online 
pode ter urn papel essencial, PIlI'O acompanbnr as grandes 
mudanft3S da sociedade contemporanea, constituindo 0 

cODceito de educa~uo ao longo da vida uma preocupa~ii.o 
constante no desenvolvimento sustentado do individuo. dos 
sellS saberes e das suns competencias como ser activo e 
interveniente na construyiio colabomtiva das redes de 
aprendizagem e conbecimento. 
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