
 

Aprendizagem  Colaborativa na Web 
 

Maria  de Fátima Franco 
Doutoranda em Lingüística – Linguagens e Tecnologias –UFMG 

Moderadora do grupo de Discussão: Blogs, Internet e Web na Educação 

 

 

Em 2005, ao criar uma lista de discussão para professores 

interessados em blogs, o objetivo era descobrir como esta ferramenta 

funcionava e como inseri-la nas atividades diárias da escola. 

Esta foi, para muito professores, a primeira oportunidade de 

participar de uma lista de discussão, de aprender a aprender, de 

colaborar, de tirar dúvidas. Era um período em que os blogs ainda 

exigiam conhecimentos de HTML e tivemos até mesmo um curso, 

oferecido pela colega do grupo, a Ana Laura, que nos ensinou a 

desvendar os mistérios daquela linguagem complicada e desconhecida. 

Pode-se dizer que, na época, éramos iletrados digitais. Sabíamos 

como usar o computador, mas não sabíamos tirar o melhor proveito dele 

e, muito menos, inseri-lo nas atividades didáticas. Durante estas trocas, 

no entanto, fomos aprendendo e nos tornando professores conectados, 

que puderam, com o tempo, ser citados como exemplos para outros 

colegas. 

Esta é uma das vantagens da aprendizagem colaborativa em rede: 

trocar experiências, descobrir o que dá certo, compartilhar os sucessos e 

os fracassos e receber sugestões de uso de novas metodologias e novas 

descobertas na rede. Compartilhar de tal forma, que a lista de discussão 

pode tornar-se uma comunidade virtual de aprendizagem colaborativa. 

Aquela onde,segundo Souza ( 2002),  

“a socialização,o contexto e as interações permitem a 

construção significativa de referenciais particulares, numa 

configuração dificilmente alcançada pelos espaços tradicionais de 

ensino e aprendizagem.” 

Espaços formais de aprendizagem que, com raras exceções, ainda 

não incorporaram em seus currículos a aprendizagem e a nova pedagogia  



relacionadas ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Espaços formais onde o “professor power point” domina o conhecimento 

apresentado, desconhecendo o conhecimento prévio de seu aluno sobre 

tecnologias de informação.Mas, esta situação pode mudar a  partir  do 

momento em que se reúne, em um espaço formal como um congresso on 

line, um número expressivo de participantes, que podem trocar 

experiências, podem aprender a aprender, podem colaborar e trocar 

informações.  

E este é o objetivo central deste Congresso: reunir professores e 

pesquisadores interessados no uso da tecnologia em sala de aula, mas 

também o de propiciar a todos a oportunidade de vivenciar uma 

experiência colaborativa on line, sem precisar se deslocar, sem horários 

definidos e, principalmente, sem se preocupar com financiamento. 

Por isto, convido a todos a aproveitarem esta oportunidade: a de 

conhecer colegas de todo o país e até mesmo do exterior (como pode ser 

visto, se  você navegar pelo mapa que aparece no link apresentado no 

início da página do Congresso : De onde somos nós?), de conhecer os 

diferentes trabalhos que são realizados por este país  e por Portugal, de 

dialogar com os autores das palestras, dos artigos e dos relatos de 

experiências e, principalmente, refletir sobre tudo o que aprendeu e 

incorporar  em sua  prática na  sala de aula. 

E, por fim, não poderia deixar de apresentar meus agradecimentos: 

À Profª Kátia Tavares e ao Prof. José Paulo Araújo, precursores de 

eventos on line e que nos permitiram usar o modelo de Congresso criado 

por eles. 

Aos professores da Comissão Científica e da Comissão 

Organizadora que, desde o início, acreditaram  que o evento era possível. 

Ao Yahoo! BuscaEducação e à Rede Peabirus, pelo apoio 

incondicional ao evento. 

Aos autores que inscreveram seus trabalhos, por acreditar em um 

espaço sério para divulgação de suas pesquisas e práticas. 

Aos professores, que incluíram o Congresso em suas atividades 

didáticas, para proporcionar a seus alunos novos espaços de 

aprendizagem. 



E por fim, os agradecimentos especiais aos amigos que ajudaram a 

patrocinar este  Congresso e àqueles que o divulgaram em seus blogs. 

 

 

  Que o Congresso seja proveitoso  a todos . 
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