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Abstract 
 

No âmbito da monitorização de um curso do campus virtual da Uni-CV, iniciado em Março de 

2013, o Núcleo de Apoio ao Ensino a Distância tem dado especial atenção às questões 

operativas das representações dos participantes sobre “interacção” no ambiente virtual de ensino 

e aprendizagem. Os resultados da análise exploratória das declarações e das actuações de 

formadores e formandos seguem a tendência assinalada noutras investigações sobre modelos de 

formação de formadores e práticas de ensino em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. 

 

A análise das declarações - respostas a um questionário, apreciações e justificação de actuações 

em entrevista, registos electrónicos de apreciações dos formandos - evidencia a polissemia do 

termo “interacção” e a existência de concepções antagónicas de ensino e de aprendizagem 

vinculadas, por um lado, ao modelo de ensino transmissivo e, por outro lado, a um modelo de 

ensino baseado na concepção construtivista sociocultural do ensino e da aprendizagem. As 

conclusões do estudo exploratório serão um contributo para a requalificação pedagógica e 

tecnológica da equipa docente do curso. 

 

Palavras-chave: interacção; interactividade; modelo de ensino de orientação construtivista 

sociocultural; aprendizagem de qualidade. 

 

Résumée 

 

Au cours d’un monitorage du champ virtuel de l’Université du Cap Vert, commencé en Mars de 

2013, l’équipe de support à la Formation à Distance, est en train d’analyser des questions 

opératives des représentations que les participants ont sur « interaction » dans un milieu virtuel 

d’enseignement et d’apprentissage. Les résultats de l’analyse exploratoire des déclarations et 

des actuations des formateurs et des apprenants suivent la tendance identifiée chez d’autres 

investigations. L’analyse des déclarations – des réponses au questionnaire, des appréciations et 

des justifications de l’actuation (interviews), des enregistrements électroniques, des 

appréciations des apprenants – met en évidence la polysémie du terme “interaction” et 

l’existence des conceptions antagoniques de l’enseignement et de l’apprentissage liées au 

modèle d’enseignement transmissif et a un modèle de l’enseignement basée sur une Conception 

constructiviste socioculturel de l’enseignement et de l’apprentissage. Les conclusions de l’étude 

exploratoire seront un apport à la requalification pédagogique et technologique de l’équipe 

d’enseignants du cours. 

 

Mots clés: interaction; interactivité; modèle d’enseignement d’orientation constructiviste 

socioculturel; apprentissage de qualité. 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

O NaEaD-Núcleo de Apoio ao Ensino a Distância da Universidade de Cabo Verde 

partilha as conclusões de um estudo exploratório realizado no acompanhamento do 

primeiro CCPL-Curso de Complemento Pedagógico da Licenciatura, em e-learning. As 

questões operativas das representações dos participantes sobre “interacção” no processo 

de ensino e aprendizagem têm merecido especial atenção pelo potencial que 

representam na construção do modelo pedagógico institucional. A adopção de um 

modelo de e-learning parte de dois pressupostos: (i) os ambientes e-learning 

possibilitam novas formas de ensinar e aprender; e (ii) a adopção de uma concepção de 

ensino e aprendizagem sócio-construtivista melhora o potencial dos ambientes 

elearning institucionais para multiplicarem o aprendido fora da formação. Compete ao 

docente a tarefa de conceber as actividades, acompanhar, orientar as discussões e definir 

as normas de participação (Moreira, Pedro e Santos, 2009). 

 

2. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

A interacção e o envolvimento na construção colaborativa de conhecimento são 

elementos que têm vindo a destronar as estratégias de mero consumo ou transmissão de 

conteúdos distribuídos na Internet. A abordagem sócio-construtivista do conhecimento 

está a transformar as tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em Tecnologias 

de Interacção/Integração Cognitiva (Moreira, Pedro e Santos, 2009). Vários estudos 

(mencionados em Moreira, Pedro e Santos, 2009) destacam elementos como o controlo 

e a autonomia do aprendente no processo de aprendizagem, os elementos relacionados 

com a interacção e mostram que a qualidade da interacção é directamente responsável 

pelo aumento da motivação dos aprendentes. Abordamos a questão das concepções dos 

docentes sobre interacção recorrendo à tipologia de dimensões da actuação docente 

(Mercer,1998: 84). As dimensões e actuações dos professores estão associadas a 

determinadas concepções sobre o papel do professor e do aluno. Seleccionámos um 

conjunto de quatro dimensões. A dimensão I - “a aprendizagem é um processo 

individual versus processo social e comunicativo” - permite interpretar a maneira como 

os professores justificam, por exemplo, a organização das actividades de aprendizagem 

em que os alunos trabalham juntos e partilham responsabilidades. A dimensão II - “o 

conhecimento deve ser transmitido pelo professor ou encontrado pelo aluno individual 

versus deve ser construído conjuntamente” - permite interpretar a maneira como os 

docentes justificam o uso de recapitulações e reformulações da informação apresentada 

pelos alunos. A dimensão IV - “completar a tarefa é prioritário versus o processo de 

aprendizagem é prioritário” - permite interpretar a justificação que o professor dá para 

interromper as actividades com a revisão dos progressos dos alunos, porque atribui uma 

importância fundamental à qualidade do processo de aprendizagem. Finalmente, a 

dimensão V - “aprender é uma responsabilidade do aluno versus pode ser estimulada 

pelo professor” - refere-se a actuações que consideram a utilização dos erros como 

elemento de uma estratégia de revisão do percurso de aprendizagem dos alunos para 

ajudá-los a reconstruir conhecimento. 

 

A importância das interacções orientadas para o desenvolvimento de processos 

colaborativos em ambientes virtuais de aprendizagem para a promoção das actividades 

de participação, partilha e colaboração estão profundamente associadas aos contextos de 

aprendizagem (Dias, 2009). Na investigação sobre participação, entendida como 

interacção entre colegas e o professor, destacamos que a participação tem um efeito 



positivo na percepção que os alunos formam da aprendizagem e na qualidade da 

avaliação das tarefas, e favorece a redução das taxas de reprovação (Hrastinski, 2008). 

O ensino, na epistemologia construtivista sociocultural, é um processo de adaptação da 

ajuda à medida das necessidades que o professor vai detectando (Coll, 2001, in Coll, 

Mauri e Onrubia, 2006). Um dos principais elementos da ajuda consiste em guiar o 

formando num duplo processo de construção: (i) a construção de significados sobre os 

novos conteúdos, com progressiva atribuição de sentido; e (ii) a construção de uma 

representação adequada das tarefas de aprendizagem (a interpretação que o formando 

faz das instruções da tarefa). Ambos os processos de construção têm avanços e recuos, 

pelo que o professor deve ir ajustando o grau e o tipo de ajuda (Coll, 2007). 

 

3. METODOLOGIA 
 

No quadro teórico exposto, a unidade de análise é a actividade conjunta. Consideramos 

indicadores objectivos (registos electrónicos na plataforma Moodle) e indicadores 

subjectivos (as declarações dos estudantes relativas à actividade de ensino e 

aprendizagem na primeira metade do semestre 1 do curso). Foram considerados os 

indicadores electrónicos da actuação dos docentes. 

 

3.1. Perguntas que orientaram a pesquisa 

 

O conteúdo das perguntas reporta-se ao período compreendido entre o início do curso, 

25 de Março, e o dia 31 de Maio. 

 

Perguntas: (1) Como os estudantes descrevem a interacção ocorrida durante a 

actividade nas quatro disciplinas? (2) Como os estudantes apreciam a interacção durante 

a actividade nas quatro disciplinas? ; (3) Quais são os elementos que os estudantes 

explicitam sobre o que entendem por “interacção” no CCPL? ; (4) Quais são os 

indicadores electrónicos da interacção na comunidade virtual de cada disciplina? ; (5) 

Quais são os indicadores da interacção exterior à actividade virtual? 

 

3.2. Abordagem metodológica 

 

A opção metodológica para o estudo de caso é qualitativa, com tratamento quantitativo 

sempre que o objectivo da investigação o justifique. Adopta-se uma perspectiva situada 

e de interactividade, bem como a perspectiva fenomenológica (elementos subjectivos 

das declarações dos participantes). A triangulação dos dados visa alcançar a 

convergência de duas ou mais fontes independentes (Yin, 2006). 

 

Os 8 participantes (30%) são estudantes (E1,…, E8) do CCPL; 25%-homens e 75%- 

mulheres. O CCPL é o primeiro curso da iniciativa da UNI-CV realizado em e-learning.  

O semestre 1 tem quatro unidades curriculares e quatro docentes, ou seja, 1 docente para 

cada unidade curricular (“D1”, “D2”, “D3” e “D4”). 

 

Instrumentos para a recolha de dados: (i) um questionário para os estudantes em 

formato electrónico e um guião para as entrevistas semi-estruturadas com três 

componentes - Parte A (tipo de interacção com os outros participantes no CCPL); Parte 

B (interacção do estudante com os recursos); e Parte C (grau de satisfação sobre a 

interacção em cada disciplina). O guião das entrevistas aos estudantes visa recolher 

declarações complementares às respostas ao questionário. A recolha de dados decorreu 



no período compreendido entre 23 e 31 de Maio (questionários) e 31 de Maio e 14 de 

Junho (entrevistas). 
 

4. RESULTADOS 

 

A apresentação dos resultados da recolha de dados segue as perguntas orientadoras (P). 

(P1). Na descrição da interacção com os docentes, os estudantes pediram 

esclarecimentos: 37,5% a 50% sobre questões técnicas, via e-mail pessoal; 62,5% a 

75% (D2, D4) sobre questões técnicas, via e-mail de estudante; 12,5% (D1) a 25% (D2, 

D3) ao formador sobre a disciplina (como fazer os trabalhos, prazos de entrega,…) via 

e-mail pessoal; 12,5% (D1) a 25% (D2, D3) ao formador sobre a disciplina (como fazer 

os trabalhos,…) via e-mail de estudante. 

 

Os estudantes responderam a perguntas da Coordenação do NaEaD - 37,5% (D1), 

12,5% (D3) -, do formador - 62,5% (D2, D3) - 50% (D1) e 37,5% (D4). Os estudantes 

tomaram a iniciativa de: comunicar com outro colega do CCPL sobre a actividade via e-

mail pessoal e via e-mail de estudante: entre 12,5% e 25%. (P2) Apreciação da 

interacção com os docentes - Ex.: “O professor de (D1) é o que mais gera interacção, e 

que envolve mais as pessoas” (E19); “A única experiência de interacção é nos Fóruns de 

(D1), que permite criar temas e fazer muitos comentários, o que é bom” (E12); “Os 

docentes que menos interagem com os alunos são de (D2) e de (D4). Este, por exemplo, 

não diz se os trabalhos estão bem” (E19); “A interacção com os docentes, à excepção da 

docente da disciplina (D1), não favoreceu tanto. Não houve grande interacção” (E7); “O 

professor de (D2) dá algum feedback e o de (D3) é o que menos reage aos trabalhos”; 

na disciplina (D4) estou bastante insatisfeita, porque a interacção professor-aluno é 

praticamente nula” (E15); “Na disciplina (D4) foi mais complicado. Escrevi um e-mail 

ao docente, mas nunca me respondeu. Tive que pedir ajuda à Directora do Núcleo” 

(E18). Interacção com os colegas - Ex.: “a interacção entre colegas foi muito boa. 

Somos 5 colegas na Escola e aproveitamos para trocar e debater ideias, tiramos dúvidas 

umas às outras” (E7); “Em relação à interacção entre colegas, tive a sorte de trabalhar 

com colegas no mesmo local. Partilhamos dúvidas, questões” (E18); “A interacção com 

os colegas é muito pouca ou quase inexistente. Há alguma interacção com os colegas 

nos fóruns de (D1)” (E19). 

 

Interacção com os recursos do repositório em cada disciplina: 

 

- Declarações descritivas: consultaram recursos do repositório do docente da disciplina: 

100% (D1, D2); 87,5% (D3 e D4); descarregaram recursos do repositório criado pelo 

docente da disciplina: 87,5% (D1, D2); 75% (D3) e 62,5% (D4); consultaram recursos 

(vídeos, páginas web) exteriores à Moodle da Uni-CV, através de links: 50% (D1), 

37,5% (D4) e 25% (D2). 

 

- Declarações de apreciação. Ex.: “Ler textos e fazer trabalhos, ler, ler e fazer trabalhos. 

Sentiu-se que faltava qualquer coisa. Embora no que toca a (D1) o professor tivesse 

disponibilizado alguns vídeos” (E7); “Os alunos fogem à leitura dos textos exigidos 

pelos professores porque têm preguiça” (E12); “Considero o material disponibilizado 

pelos docentes como ponto de partida para a realização de outras pesquisas. Estimula a 

busca e a investigação. Eu aprendi bastante, estou contente” (E18); “O professor de 

(D3) recorreu muito ao texto, é cansativo” (E18); “sinto que aprendo coisas novas, pois 



estes conteúdos incentivam-me a pesquisar mais e consequentemente acaba-se por 

aprender mais” (E19). 

- Interacção com as ferramentas Moodle. Ex.: “o problema dos alunos desde o início 

esteve ligado à inscrição nas disciplinas” (E1); “o pouco que sei descobri sozinha; tenho 

enviado trabalhos por e-mail. Às vezes na minha página não aparece a opção submeter 

ficheiro” (E12). (P3) Identificámos elementos da definição geral e de interacção em 

situações concretas. Definição - Ex.: “Interagir” é “contactar com os outros e com os 

colegas” (E15); “Interacção é dar e receber” (E19); “A interacção varia consoante a 

disciplina e a percepção de cada docente” (E18). 

 

Interacção no fórum virtual - Ex.: “Gostei do trabalho do resumo da nossa participação 

no fórum na disciplina (D1). O professor faz comentários às nossas contribuições, há 

realmente interacção” (E7); “Novo tema é quando proponho um tema novo que me 

suscita alguma dúvida mas que está no âmbito das temáticas” (E19). 

 

Interacção na dimensão avaliação da aprendizagem: Ex.: “Devia haver avaliação dos 

trabalhos, não se sabe se estamos a corresponder às expectativas” (E17); “Qualquer 

aluno precisa de feedback para melhorar e eu quero aprender” (E12); “O retorno dos 

docentes, à excepção de (D1), é muito pouco” (E19); (e-mail) “ (D1) agradecida pela 

crítica construtiva sobre o meu trabalho” (E12). 

 

Mudanças na interacção de docentes - Ex.: “O professor de (D4) dá feedback aos 

trabalhos, mas antes não dava. Será que fizeram alguma reunião chamando a atenção 

dos professores?” (E19); “O professor de (D4) apenas atribui classificação aos 

trabalhos, sem qualquer comentário. E fez isto só ultimamente. Devia haver avaliação 

dos trabalhos para saber se estamos a corresponder às expectativas” (E7). (P4) No 

fórum virtual das disciplinas (D2) e (D3) participaram apenas estudantes e no fórum da 

disciplina (D4) não se registou qualquer participação. No fórum da disciplina (D1) 

registaram-se 146 respostas, tendo o docente realizado a abertura do fórum, com normas 

de participação; os estudantes iniciaram 72,72% dos temas e contribuíram com 52,73% 

de respostas. (P5) Os indicadores identificados enquadram-se em duas subcategorias da 

interacção exterior à actividade virtual. (i) interacção com colegas de profissão 

(docentes) para preparar a participação nas actividades virtuais de aprendizagem (Ex.: 

“Existe interacção com as três colegas” (E12); (ii) interacção prevista para favorecer a 

aprendizagem dos alunos próprios na escola (Ex.: “Professor (D1), Achei excelente a 

sua sugestão, será possível ultrapassar certas dificuldades e motivar o aluno” (E7). 

 

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

A representação de “interacção” pelos estudantes incide em “dar e receber”. As 

apreciações das formas concretas de interacção e de actuação docente são relacionadas 

com o feedback para aprender. Dimensões da interacção identificadas: (i) a dimensão 

interacção no ambiente virtual da formação entre docente-estudante-conteúdo de 

aprendizagem; (ii) a dimensão interacção no exterior, preparatória da actividade 

virtual (aprendizagem entre estudantes); (iii) a dimensão interacção na formação 

virtual projectada para a interacção na actividade profissional (escola), quando o 

estudante-professor transfere as suas aprendizagens para favorecer a aprendizagem dos 

seus alunos. As dimensões (ii) e (iii) parecem ter boas potencialidades para expandir a 

influência educativa em contextos exteriores ao contexto virtual da formação. Estes 

resultados contribuem para repensar os modelos de avaliação online de duas formas: 



focalizando os feedbacks dos docentes nas actividades dos formandos para promover 

aprendizagens significativas e redireccionando o foco para as práticas de ensino que 

favorecem interacções em que os formandos são co-construtores de conhecimento. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Coll, C., Mauri, T., e Onrubia, J. (2006). Análisis y resolución de casos problema 

mediante el aprendizaje colaborativo. In A. Badia (Coord.), Enseñanza y aprendizaje 

con TIC en la educación superior [monográfico en línea]. Revista de Universidad y 

Sociedad del Conocimiento (RUSC), 3(2). Recuperado de 

<http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/coll_mauri_onrubia.pdf> 

 

Dias, P. (2007). Mediação colaborativa das aprendizagens nas comunidades virtuais e 

de prática. In F. Albuquerque Costa; H. Peralta; S. Viseu (Org.), As TIC na Educação 

em Portugal. Concepções e práticas (pp. 31-36). Porto: Porto Editora. Hrastinski, S. 

(2008). What is online learner participation? A literature review. Computers & 

Education, 51, 1755-1765. 

 

Mercer, N. (1998). Development through dialogue: a socio-cultural perspective on the 

process of being educated. In C. Quelhas & F. Pereira (Eds.), Cognition and Context 

(pp. 67-96). Lisboa: ISPA. 

 

Moreira, A., Pedro, L.F., Santos, C. (2009). Comunicação e tutoria online. In G. L. 

Miranda (Org.), Online e aprendizagem multimédia. (pp. 111-124). Lisboa: Relógio 

d´Água. 

 

Yin, R. K. (2006). Case Study Methods. In J. L. Green & G. Camilli (Eds.). Handbook 

of Complementary Methods in Education Research. Cap. 6 (pp. 111-122). LEA. 


