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Resumo 

Apresentamos subsídios para a reflexão centrada nas 

práticas de ensino universitário transformador. A reflexão 

parte do estudo exploratório realizado sobre o primeiro 

curso de e-learning da Universidade de Cabo Verde para a 

formação pedagógica de professores do ensino secundário. 

O quadro concetual e metodológico de referência é 

composto pelos conceitos de ambientes virtuais de 

aprendizagem colaborativa, interatividade, construtivismo 

sociocultural e abordagem situada do processo de ensino e 

da aprendizagem. Analisámos os registos eletrónicos da 

atividade de ensino e aprendizagem no ambiente virtual e 

as declarações dos formandos. Os resultados sugerem que 

a interação entre o tutor online e os formandos na 

modalidade de escrita assíncrona, em torno dos conteúdos 

de aprendizagem, bem como o papel mediador que o tutor 

exerce ao ajudar a reconstruir as representações das 

experiências docentes são, todos eles, elementos chave 

que potenciam a formação de professores prospetivos. Ao 

contrário dos modelos de formação assentes em processos 

de transmissão, receção e reprodução de informação, os 

modelos de formação assentes na construção colaborativa 

de conhecimento favorecem a aprendizagem profunda 

com sentido e orientada para a ação transformadora. A 

mais-valia da construção de conhecimento docente através 

da discussão escrita assíncrona resulta das condições em 

que os participantes atuam. Podem realizar as tarefas de 

aprendizagem num horário personalizado, têm mais tempo 

para ler e refletir sobre as diversas fontes de informação 

(fontes concetuais, outros pontos de vista e relatos de 

experiências profissionais), recolher sugestões, ensaiá-las, 

avaliar os resultados e partilhá-los em qualquer momento.  



Palavras-chave: interação; modelos de formação de 

professores; atividades de aprendizagem docente; 

formador-mediador; reflexão prospetiva guiada. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As mudanças no ensino universitário, entendidas como 

mudanças direcionadas para impulsionar processos de 

construção colaborativa de conhecimento e práticas 

transformadoras na sociedade, marcam o discurso público 

e académico, mas ocorrem em pequena escala e em 

contextos institucionais específicos. Na Universidade de 

Cabo Verde, o NaEaD-Núcleo de Apoio ao Ensino a 

Distância iniciou um processo de reflexão-ação sobre a 

temática, a partir de um estudo exploratório apresentado 

ao I Colóquio Cabo-Verdiano de Educação (Correia e 

Inocêncio, 2013). O CCPL-Curso de Complemento 

Pedagógico de Formação é o primeiro curso e-learning da 

iniciativa da UNI-CV e o programa do semestre 1 tem 

quatro unidades curriculares. Os 19 formandos exerceram 

ou exercem uma profissão, predominando a docência. 

Participam na atividade virtual do curso no seu local de 

residência, respetivamente nas Ilhas de S. Vicente, Sal e 

Santiago. 

Pretendemos partilhar pistas para a melhoria da formação 

a partir de uma análise, no quadro da interatividade, dos 

elementos do processo de ensino e aprendizagem 

identificados no curso de Complemento Pedagógico da 

Licenciatura na modalidade e-learning, com uma forte 

componente virtual. O termo “interação” está associado a 

conceções vinculadas ao modelo de ensino transmissivo 

ou a um modelo de ensino baseado na conceção 

construtivista do ensino e da aprendizagem. Os resultados 

apurados vão ao encontro da ideia de que o recurso a 

metodologias ativas e o estabelecimento de interações 

significativas são fatores potenciadores de um maior 

envolvimento dos estudantes na co-construção das suas 

aprendizagens.  

Retomamos as conclusões do trabalho anterior (Correia e 

Inocêncio, 2013) que se afiguram mais oportunas para a 

presente reflexão sobre o modelo de formação 

universitária que melhor pode formar professores 

prospetivos. Destacamos as seguintes dimensões da 

interacção mediada pelo tutor online e pelo ambiente 

virtual: (i) a dimensão interacção no ambiente virtual da 

formação entre docente-estudante-conteúdo de 

aprendizagem; (ii) a dimensão interacção exterior à 

actividade virtual preparatória da actividade virtual (é 

estabelecida pelos estudantes num processo de 



aprendizagem entre “iguais”); (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) da 

interacção parecem ter excelentes potencialidades de 

expansão da influência educativa da universidade nos 

contextos exteriores ao contexto virtual da formação. 

Caracterizaremos, com maior detalhe, o processo pelo 

qual certas formas de interação em tarefas de 

aprendizagem podem contribuir para um maior impacto 

social da formação universitária. 

 

2. QUADRO CONCEPTUAL 

O desafio que se apresenta ao processo de ensino e 

aprendizagem em ambientes e-learning reside na seleção 

das formas que melhor estimulam a participação entendida 

como participação para melhorar efetivamente a qualidade 

da aprendizagem (Hrastinski, 2008). O aumento do 

número de estudos de caso da formação virtual dos 

professores reportados na literatura atual parece 

corresponder mais diretamente ao aumento do uso das 

tecnologias de informação e comunicação-TIC no ensino 

universitário, mas não tanto ao interesse pela compreensão 

dos processos pelos quais essas propostas favorecem a 

aprendizagem (Hammond, 2005). Em todo o caso, a 

investigação tem evidenciado o valor que o debate e a 

colaboração assíncrona escrita têm, em particular para 

aprender conteúdos complexos, que requerem uma 

compreensão profunda dos conceitos e ideias. 

Apresentamos as ideias chave que presidem às decisões 

para melhorar as condições e a qualidade da aprendizagem 

colaborativa em ambientes virtuais. 

2.1. Formação de professores em ambientes virtuais. 

Na literatura sobre ambientes e-learning é patente o 

reconhecimento de que os ambientes eletrónicos 

possibilitam novas formas de ensinar e aprender e que 

estas potencialidades são reforçadas quando as práticas de 

ensino e aprendizagem estão vinculadas a uma conceção 

sócio-construtivista. Tanto o formador como os formandos 

que utilizam as ferramentas de comunicação em ambientes 

eletrónicos têm a vantagem de poder interagir, de acordo 

com o seu próprio ritmo e calendário, e de se envolverem 

numa partilha de saberes. O desenho tecno-pedagógico – a 

escolha das ferramentas eletrónicas, a conceção das 

atividades, a orientação das discussões e a definição das 

normas de participação, bem como a gestão do processo 

de ensino e aprendizagem – é uma tarefa complexa que 



cabe ao docente desenvolver e adaptar (Moreira, Pedro e 

Santos, 2009). A formação de professores em ambiente e-

learning consiste no uso intencional de um sistema 

eletrónico ou computador para apoiar o processo de 

aprendizagem (Allen, 2003, in Clarey, 2003). 

Tomamos, como referência, os elementos da perspetiva 

colaborativa da aprendizagem apoiada pelo computador 

(CSCL- Computer Supported Collaborative Learning) e a 

abordagem situada do ensino e da aprendizagem. As 

propostas de formação colaborativa visam encontrar 

formas em que os formandos possam aprender com os 

outros, através do diálogo e da reflexão em pequenos 

grupos e em comunidades virtuais de aprendizagem. Têm 

subjacente uma perspetiva sócio-construtivista do ensino e 

da aprendizagem e as teorias dialógicas (Stahl, 

Koschmann e Suthers, 2006). 

Em relação à participação entendida como interação entre 

colegas e o professor, destacamos conclusões da 

investigação relevantes para os nossos propósitos: (i) a 

participação tem um efeito positivo na perceção que os 

alunos formam da aprendizagem e na qualidade da 

avaliação das tarefas de aprendizagem (Fredericksen, 

Picket, Shea, Pelz e Swan, 2000; Hiltz, Coppola, Rotter, 

Turoff e Benbunan-Fich, 2000, ibidem); (ii) a participação 

influencia a satisfação do aluno (Alavi e Dufner, 2005, em 

Hrastinski, 2008) e favorece a redução das taxas de 

reprovação (Rovai, 2002, ibidem). Vários estudos 

destacam elementos como o controlo e a autonomia do 

aprendente no processo de aprendizagem e mostram que a 

qualidade da interação é diretamente responsável pelo 

aumento da motivação dos aprendentes (Garrison, 2003; 

Garrison e Shale, 1990; Gunawardena e McIsaac, 2004, in 

Moreira, Pedro e Santos, 2009). Quando associada a 

aspetos comunicacionais e contextuais, a interação tende a 

representar um fator não negligenciável do processo de 

ensino e da aprendizagem, sendo certo que as transações 

se tornam mais ricas, contextualizadas e diversificadas. 

A importância da colaboração e do debate colaborativo 

entre iguais é um dos recursos mais importantes da 

formação de professores, como assinala a literatura de 

investigação sobre uma tipologia de cursos que combinam, 

em diferentes graus, a presencialidade e a virtualidade da 

actividade de ensino e aprendizagem (Andriessen, Baker e 

Suthers, 2003; Turcotte e Laferrière, 2004). O papel do 

docente em ambientes virtuais adquire características 

específicas: o docente como facilitador do discurso, 

planificador dos processos de interacção e fonte principal 

de apoio directo durante o processo de aprendizagem 

(Bustos, Coll e Engel, 2009). 



A discussão no fórum virtual tem mais potencialidades 

para gerar mais processos de pensamento de nível superior 

do que nas aulas exclusivamente presenciais (Bereiter e 

Scardamalia, 1993, McGilly, 1994, Harasim, 1995 e 

Akers, 1997, in Turcotte e Laferrière, 2004). Os fatores 

favorecedores são: (i) na discussão virtual, os participantes 

dispõem de mais tempo para explorar o tema e refletir 

sobre as ideias dos outros participantes; (ii) a participação 

no debate assíncrono favorece o desenvolvimento da sua 

própria compreensão, a organização do pensamento 

próprio. Acresce referir que estas condições de 

participação exercem uma pressão positiva para que todos 

participem, o que dificilmente se consegue noutras 

condições.  

 

2.2. Aprendizagem baseada em projectos 

 

A aprendizagem baseada em projectos ocorre em vários 

espaços de aprendizagem, além do espaço académico: o 

local de trabalho, os espaços de encontro social, espaços 

de lazer, etc. Reflete os conceitos construtivistas e 

contribui, com as tecnologias interativas digitais, não 

apenas para motivar os aprendentes, mas também para 

desenvolver uma aprendizagem transformadora. O 

processo de aprendizagem tende a tornar-se mais dinâmico 

e significativo, já que o estudante tem a oportunidade de 

negociar com os colegas o que se vai investigar, formular 

hipóteses, produzir o pensamento analítico e sintético, 

exercitar a autonomia e o senso de responsabilidade. O 

docente deixa de assumir um papel de mero detentor e 

centralizador de um conhecimento cristalizado, não raras 

vezes utilizado em salas de aula de modelo presencial, 

passando a exercer funções de mediador e motivador do 

conhecimento (Gomes, 2004). 

A aprendizagem baseada em projetos está inevitavelmente 

marcada pelo contexto em que se desenvolve. No conjunto 

dos usos pedagógicos da conceção situada y distribuída do 

processo de ensino e aprendizagem encontramos a 

participação guiada e o ensino recíproco (Brown, Collins y 

Duguid, 1989; Collins, Brown e Newman, 1989, in Pea, 

1993). A aprendizagem necessária para realizar uma 

atividade encontra-se distribuída num grupo de 

participantes, ou  num sistema de aprendiz-mentor. A 

abordagem situada do ensino e aprendizagem favorece 

também a multiplicação e a transferência do aprendido de 

forma adaptada aos contextos exteriores à formação.  

As formas de ajuda que o tutor online presta aos 

formandos são, por exemplo, explicitar os conteúdos 



chave através de perguntas ou interpelações que modelam 

atuações (modeling), apoiam (coaching), incentivam os 

formandos-professores para que também explicitem o seu 

pensamento, articulem as suas ideias e identifiquem as 

suas necessidades de aperfeiçoamento (Hmelo-Silver, 

Duncan e Chinn, 2007). As formas de ajuda específicas à 

aprendizagem baseada em projetos devem ter em conta a 

previsível diversidade de conhecimentos prévios dos 

membros da equipa do projeto. Estas ajudas consistem 

preferencialmente na elaboração, pelo tutor online, de 

documentos de apoio à sistematização de conceitos chave 

de que os formandos necessitam para fundamentarem as 

suas opções quanto ao objeto de estudo, à metodologia de 

pesquisa e de avaliação do projeto de aprendizagem 

(Hmelo-Silver, 2012). Todas as formas de ajuda 

mencionadas traduzem a importância do papel do tutor 

como mediador e orientador de aprendizagens 

significativas. 

 

3. O ESTUDO EMPÍRICO - PADRÕES DE INTERAÇÃO NO 

CCPL. 

No quadro concetual descrito, este estudo pretende 

explorar a seguinte questão: como a formação de 

professores no ambiente virtual do curso CCPL está a 

incentivar práticas de ensino transformadoras? Para 

responder a esta questão, destacamos a parte do estudo 

exploratório em que se observam os seguintes padrões de 

encadeamento de interações que favorecem a 

transformação das práticas educativas. 

Padrão A de encadeamento de interações 

No início do processo interativo, o primeiro elemento da 

interação consiste na partilha, pelos formandos-

professores, de relatos de experiências, de estudos de caso, 

de conhecimentos prévios sobre o tema em debate. Esta 

partilha faz parte da estratégia que o tutor online utiliza 

para incentivar a participação e corresponde à 

operacionalização do princípio sócio-construtivista, 

segundo o qual o ponto de partida para realizar 

aprendizagens significativas e de qualidade deve ser a 

experiência e os conhecimentos prévios dos alunos e o que 

eles necessitam de compreender sobre o tema.  

O segundo elemento da interação consiste no feedback – 

em particular do tutor online, mas também dos formandos-

professores sobre os contributos dados por cada 

participante. Para além de atitudes de encorajamento que 

contribuem para motivar os formandos, é também 

importante um pronto feedback às atividades de 

aprendizagem para promover a construção do 



conhecimento pelo formando, em tarefas que incitem o 

pensamento crítico (Peres e Pimenta, 2011). O feedback 

vale, em primeiro lugar, por representar o reconhecimento 

não só do valor do contributo em que incide - “A interação 

nos Fóruns permite criar temas e o professor faz muitos 

comentários, o que é bom” (formando 12) -, mas também 

da pessoa que o redigiu. Depois, o feedback vale também 

pela confirmação dos pontos de vista próprios - “Gostei do 

trabalho do resumo da nossa participação no fórum. O 

professor faz comentários às nossas contribuições, há 

realmente interação” (formando 7) -, ou pela reorientação 

que ajuda a pensar melhor -“Caro Prof., Agradecida pela 

crítica construtiva sobre o meu trabalho” (formando 12).  

O terceiro elemento da interação incide no que faz o autor 

do contributo que recebeu o feedback. Destacamos as 

reações em que o feedback recebido é explicitamente 

utilizado para ampliar a análise, elaborar sugestões, 

antecipar ou mesmo anunciar a intenção de levar à prática 

as ideias recebidas. Esta operacionalização tanto pode ser 

ensaiada no contexto do próprio debate na formação, 

como pode projetar-se para fora do espaço formativo 

académico. Exemplo: “Caro Professor, Achei excelente a 

sua sugestão. Penso que desta forma será possível 

ultrapassar certas dificuldades e quem sabe motivar o 

aluno.” (formando 7). 

O quarto elemento da interação que observámos ocorre 
fora do espaço formativo académico, no local de trabalho, 

isto é, em escolas das Ilhas de S. Vicente, do Sal e de 

Santiago onde os formandos-professores lecionam, na 

intervenção educativa junto de famílias de alunos. 

Exemplo: “Existe interacção com as três colegas com as 

quais trabalhamos juntas. Às vezes telefono-lhes para 

trocarmos ideias” (formando 12). 

O quinto elemento da interação consiste no feedback que 

os mesmos formandos-professores trazem ao fórum de 

debate académico, ao partilharem as suas apreciações dos 

resultados da experiência de operacionalização das 

sugestões que decidiram pôr em prática. 

O sexto elemento da interação traduz a influência da 

sequência das interações anteriores: os formandos-

professores que ensaiaram a operacionalização oferecem, 

a todos os participantes, um material formativo que é 

único por três motivos: pelas peculiaridades da 

experiência vivida, pelo facto de a experiência ter sido 

concetualmente preparada e, finalmente, por fechar um 

ciclo de reflexão partilhada e enquadrada num conjunto de 

referências concetuais e de experiência. 

Padrão B de encadeamento de interações 



Os três primeiros elementos da interação são idênticos aos 

do Padrão A. O elemento 4 de interação que observámos 

no Padrão B consiste na interação entre colegas que 

trabalham no mesmo local de trabalho para refletirem 

sobre as leituras realizadas e os temas e prepararem os 

próximos contributos ao debate no fórum. Portanto, o 

Padrão B de interação está explicitamente relacionado 

com as tarefas de aprendizagem académica online, embora 

se realize num espaço presencial e profissional. Exemplo: 

“Existe interacção com as três colegas com as quais 

trabalhamos juntas. Às vezes telefono-lhes para trocarmos 

ideias” (formando 12). Na figura seguinte
1
 está 

representada a sequência das interações analisadas no 

quadro concetual da interatividade. 

 

                 

 

Figura 1. Interatividade e interações no processo 

formativo. 

 

O processo de reflexão e de (re)construção conjunta de 

conhecimento inicia-se no ambiente virtual de discussão 

assíncrona escrita, desloca-se para o contexto profissional 

a partir da iniciativa dos formandos-professores, e volta ao 
ambiente virtual para analisar experiências à luz das 

referências concetuais mediadas pelo tutor online no 

fórum virtual. Trata-se, pois, de sequências de interações 

entre os formandos, o conteúdo de aprendizagem e o 

formador online, que são incentivadas pelo tutor online e 

que se podem multiplicar e expandir noutros contextos.  

                                                           
1
 Elaborado pelos autores deste artigo. 



 

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Os resultados do estudo ainda em curso sobre formação 

pedagógica complementar da licenciatura apontam para a 

mais-valia de três elementos interrelacionados das práticas 

de um ensino transformador. O primeiro é a atuação do 

tutor online como mediador e orientador do processo de 

construção de conhecimento que é necessário para fazer 

aprendizagens profundas. O segundo elemento, 

naturalmente relacionado com o anterior, é o desenho das 

tarefas de aprendizagem, o que inclui não só a definição 

do produto final mas também, e não menos importante, a 

forma colaborativa, reflexiva e construtiva de as realizar 

numa perspetiva de aprendizagem baseada em projetos. O 

terceiro elemento refere-se ao desenho tecno-pedagógico 

do curso, à conceção construtivista, cultural, situada e 

colaborativa do ensino e da aprendizagem que deve 

estruturar a atuação dos participantes para aprender 

melhor e mobilizar o aprendido no contexto profissional. 

Em síntese, a discussão assíncrona e colaborativa no 

ambiente virtual, mediada e apoiada por referências 

concetuais estruturadas, por um lado, e as tarefas 

orientadas para propostas de intervenção, por outro lado, 

oferecem boas potencialidades para o aperfeiçoamento da 

colaboração entre a formação universitária e a 

colaboração, com processos de melhoria das práticas de 

ensino nas escolas de Cabo Verde.  
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