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Resumo: Comunidades virtuais de aprendi-
zagem têm assumido papel importante nas ca-
pacitações on-line do Governo do Estado de São 
Paulo, Brasil, permitindo não apenas o suporte ao 
processo de construção de conhecimento e do tra-
balho colaborativo, mas, sobretudo, a identificação 
de seus talentos. Esse resultado foi verificado no 
curso de Licitação Sustentável, mediado por com-
putador e via internet, destinado aos servidores 
públicos do estado de São Paulo e oferecido em 
2009 para 2.400 funcionários. A capacitação pos-
sibilitou identificar 44 servidores conhecedores 
do conteúdo programático do curso, os quais, ao 
longo das participações na comunidade, passaram 
a ser mediadores colaboradores (talentos), atuan-

do espontaneamente na comunidade, em parceria 
com os mediadores técnicos e pedagógicos, e ten-
do a corresponsabilidade na consolidação da rede 
de colaboração. Após a capacitação, alguns desses 
servidores passaram a trabalhar mais estreitamen-
te com o governo, auxiliando no processo de im-
plantação de outras redes de colaboração on-line. 
Esses talentos sempre existiram, porém estavam 
incógnitos e, possivelmente, ignorados. A criação 
da comunidade virtual de aprendizagem pode ser 
a grande oportunidade para uma instituição go-
vernamental resgatar o potencial intelectual e hu-
mano de seus servidores, valorizando a capacidade 
de pensar, de interagir, de criar, de construir e de se 
relacionar que eles detêm.
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Abstract: Virtual learning communities have 
assumed an important role in on-line professional 
training of the Sao Paulo State Government, Brazil, 
allowing not only support for knowledge building 
the processes and collaborative work, but also the 
identification of their talents. This result was found 
in the internet and computer-mediated course Sus- 
tainable Procurement, designed for the public servants 
of the State of Sao Paulo and offered in 2009 to 2,400 
of those servants. The training enabled the identifica-
tion of 44 knowledgeable of the syllabus public ser-
vants of the course who, through their participation 
in the community, have become mediator-collabora-
tors (talents), acting spontaneously in the commu-
nity, in partnership with the technical and pedago-
gical mediators, and having the co-responsibility to 
consolidate the network of collaboration. At the end 
of the training, some of these public servants started 
working more closely with the government, assisting 
in the implementation process of other on-line collab- 
oration networks. These talents have always existed, 
but they were incognito and possibly ignored. The 
creation of virtual learning community can be a great 
opportunity for a governmental institution to rescue 
the human and intellectual potential of its employees, 
enhancing their ability to think, interact, create, build 
and relate to.

Keywords: E-administration. Continuous learn- 
ing and collaborative. Virtual learning communi-
ty. Talent identification. Collaborative networks.

Introdução1

A inteligência deixou de ser a capacidade 
de resolver problemas para ser a oportunidade 
de ingressar num mundo compartilhado (VA-
RELA, 1996 apud MORAES, 2008, p. 81).

O papel de uma comunidade virtual no pro-
cesso de aprendizagem dos indivíduos de uma 
organização passou a ser reconhecido e valoriza-
do a partir dos estudos de Wenger (1998) sobre 
comunidade de prática. Esse autor postulou uma 
série de características que uma comunidade deve 
ter e como ela deve funcionar, de modo que seus 
membros possam sentir-se em um território fa-
miliar, relacionar-se efetivamente e experimentar 
o reconhecimento por suas competências. Nesse 
contexto, a comunidade passa a ter seu ritmo de 
trabalho e rituais que reafirmam suas ligações e 
valores, seus membros passam a assumir com-
promissos de longo prazo com o desenvolvimen-
to de cada um e o sentido de pertencimento deixa 
de ser apenas instrumental, tornando-se também 
pessoal e profissional. 

O trabalho em redes virtuais de colaboração 
pode ser verificado principalmente nas empresas, 
em decorrência de uma série de ações quanto ao 
uso de tecnologias e, essencialmente, da preocu-
pação com a capacitação e a melhoria contínua 
dos funcionários, uma vez que o conhecimento 
que eles possuem passa a ser mais relevante do 
que a estrutura física da instituição (VALENTE; 
TAVARES-SILVA, 2003). É nesse panorama que 
as comunidades virtuais de aprendizagem emer-
gem, uma vez que, conforme Drucker (1993), o 
capital da organização deixa de ser o financeiro 
e passa ser o conhecimento detido por seus fun-
cionários. Assim, estamos entrando na Era do 
Conhecimento e na Era da Formação de Redes 
de Aprendizagem, na qual os sujeitos descobrem 
que a união faz a força, dado que, por meio des-
sas redes, podem apoiar-se uns aos outros, a fim 
de se auxiliarem e aprenderem mutuamente, bus-
cando atingir um objetivo comum.

Nesse cenário, Marshall (1997, p. 204) postula 
que “a identidade é o princípio mais fundamental 
em todos os sistemas auto-organizáveis” e ressal-

1 Tema também publicado na Revista Electrónica de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, v. 8, n. 3, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, ISSN 1138-9737. 
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ta que é imprescindível, para a criação de uma 
comunidade virtual de aprendizagem na aborda-
gem do estar junto virtual,2 a identidade, a infor-
mação e as relações. Ainda segundo esse autor, 
“a informação é simultaneamente o meio para 
a troca do aprendizado organizacional gerativo 
de sua energia” e ela constitui o centro dinâmico 
dos sistemas auto-organizacionais, permitindo o 
crescimento contínuo e definindo os pontos fun-
damentais para a sustentabilidade da comunida-
de. As relações representam a rede neural que faz 
com que seus participantes sintam-se ligados à 
comunidade, identifiquem-se com os objetivos 
e propostas comuns e utilizem as informações 
como fonte de aprendizado e desenvolvimento 
(MARSHALL, 1997, p. 195-206).

No que concerne à questão da realimentação, 
Zahed-Coelho (2005) enfatiza que as comunida-
des virtuais de aprendizagem devem apresentar 
uma estrutura organizada que favoreça a intera-
ção entre seus participantes e possa criar circuns-
tâncias para a construção de conhecimento, o 
qual, em um processo contínuo, retorna à comu-
nidade com novas informações. Esses novos sa-
beres devem ficar disponíveis aos seus membros, 
conforme seus interesses e necessidades. Com 
efeito, percebemos que as comunidades virtuais 
de aprendizagem ajudam a emergir e explicitar os 
conhecimentos tácitos (conhecimento internali-
zado pelo indivíduo e difícil de ser formalizado 
e compartilhado). Esse conhecimento encontra-
se relacionado a um contexto específico, a uma 
profissão, a uma tecnologia particular e não está 
descrito nos livros, manuais e documentos, o que 
dificulta sua explicitação aos demais membros 
do grupo. O conhecimento tácito, para ser in-
formado, necessita das interações entre os mem-
bros de determinado grupo. Está “enraizado nas 
ações e experiências de um indivíduo, bem como 
em suas emoções, valores ou ideais” (NONAKA;  
TAKEUCHI, 1997, p. 7). Já o conhecimento  

explícito é aquele encontrado em livros, manuais 
e documentos. Nonaka e Takeuchi (1997) ensi-
nam-nos que a espiral de criação do conheci-
mento inicia-se no nível individual, move-se para 
o nível grupal e, por fim, segue para o nível orga-
nizacional (da empresa). Entretanto, o compar-
tilhamento desses conhecimentos é uma tarefa 
difícil para a construção de um conhecimento 
empresarial, uma vez que o conhecimento se dis-
semina e evolui da dimensão individual para a 
dimensão coletiva em toda organização.

Assim, conforme esses autores, a criação do 
conhecimento é a principal fonte de competiti-
vidade de uma empresa. Todavia, as empresas  
japonesas entendem que o conhecimento explícito 
– passível de ser expresso em palavras e números 
– é apenas uma parte importante do conheci-
mento empresarial. Já o conhecimento tácito, 
em suas dimensões técnica e cognitiva, é a outra 
parte importante (mas “escondida”) do conheci-
mento empresarial. Desse modo, é fundamental 
a existência de um ambiente empresarial em que 
os indivíduos possam interagir, uns com os ou-
tros, por meio do diálogo. Portanto, as vivências 
e as trocas das comunidades virtuais de apren-
dizagem podem ser meios para transformar o  
conhecimento tácito em conhecimento explícito 
e, consequentemente, o conhecimento explícito 
em tácito (internalização). Nesse contexto, tais 
comunidades tornam-se um poderoso instru-
mento de capacitação. 

Entretanto, para Tavares-Silva, Zahed-Coelho 
e Valente (2005), a comunidade virtual de apren-
dizagem não se forma ou se mantém de modo es-
pontâneo. Ela necessita ser cultivada e incentiva-
da por intermédio de mediadores que atuam e se 
dedicam fundamentalmente a solidificar a parti-
cipação dos envolvidos nesses espaços. Em geral, 
as estratégias adotadas pelos mediadores, para 
desencadear a integração e estabelecer a familia-

2 O estar junto virtual prevê alto grau de interação entre professor e aprendizes e entre aprendizes. A internet proporciona os meios para 
que essas interações sejam intensas, permitindo o acompanhamento do aluno e a criação de condições para o professor “estar junto”, ao 
lado do aluno, vivenciando e auxiliando-o a resolver seus problemas, porém virtualmente (VALENTE, 2009).
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ridade com os recursos técnicos, apresentam re-
sultados satisfatórios em ambientes colaborativos 
e contribuem para o fortalecimento das relações 
interpessoais em um clima solidário, cordial, de 
aceitação e, por fim, de segurança. Já Somerville 
e Mroz (1997) ressaltam que o novo mundo cla-
ma pelo desenvolvimento de novas competências 
para as comunidades de interesses em evolução: 
compromisso com um propósito superior, lide-
rança responsável, estímulo à formação de equi-
pes multidisciplinares, estabelecimento de parce-
rias, adoção da mudança e promoção de redes de 
conhecimento. Para esses autores:

O investimento no conhecimento ultrapas-
sa o correio eletrônico, páginas web e internets 
e chega ao desenvolvimento e à disseminação 
de experiências e até de sabedorias, para que 
todos na organização, em qualquer lugar e a 
qualquer momento, possam ter acesso ao co-
nhecimento acumulado na organização e apli-
car ideias do mundo todo em seus trabalhos 
diários (SOMERVILLE; MROZ, 1997, p. 84).

Esses espaços virtuais enfatizam que todo pro-
cesso educativo é social e coletivo. Pensar em co-
munidades virtuais de aprendizagem é permitir 
diversas possibilidades de diálogo que os sujeitos 
sociais poderão ter e, com isso, contribuir para a 
inserção de novos saberes no fazer diário desses 
indivíduos. Vygotsky (1984) observa que o apren-
dizado é um processo fundamentalmente social. 
Assim, a interação nas comunidades virtuais de 
aprendizagem rompe as paredes da sala de aula 
e permite que novos personagens possam fazer 
parte do ambiente educacional, propiciando para 
cada participante, inclusive para o mediador, uma 
experiência coletiva. Mediadores e participantes 
(alunos) tornam-se parceiros e trocam informa-
ções sobre a utilização desses espaços virtuais nos 
ambientes de aprendizagem. 

O estudo das comunidades virtuais de apren-
dizagem abre a possibilidade de contribuir para a 
construção de uma sociedade em que o diálogo é 
condição fundamental nesse processo. Em uma 
comunidade virtual de aprendizagem, a ação de 

cada ator (mediador e participante) contribui 
para a criação de um ambiente de aprendizagem 
flexível e democrático, no qual cabe ao mediador 
gerar oportunidades para a solução de proble-
mas em situações de aprendizagem. Nesse senti-
do, percebemos que a globalização traz em seu 
escopo inovações tecnológicas que podem criar 
circunstâncias para as mudanças necessárias nos 
processos de ensino e aprendizagem. As comu-
nidades virtuais de aprendizagem passam a ser 
um espaço de trocas de informação, um espaço 
de construção do conhecimento e um espaço de 
aprendizagem significativa. Assumem que os se-
res humanos estão em constante processo educa-
tivo, seja construindo conhecimento, seja solu-
cionando problemas do seu dia a dia.

O trabalho da equipe de EaD da Fundap no 
período de 2000 a 2009

A Fundap foi criada pela Lei nº 435, de 
24/6/1974, e teve seus estatutos aprovados em 
1976, data de sua efetiva instalação e do início 
de seus trabalhos. Atualmente vinculada à Secre-
taria de Gestão Pública do Estado de São Paulo, 
Brasil, a Fundação tem personalidade jurídica de 
direito privado e dispõe de autonomia técnica 
para executar suas atividades; sua “missão insti-
tucional é garantir um permanente movimento 
de atualização das estruturas, procedimentos e 
práticas administrativas” (FARIA, 1997, p. 192). 
Para tanto, repousa sobre o seguinte tripé: ensino, 
desenvolvimento organizacional e pesquisa. Pos-
sui, em sua estrutura, a Escola de Governo e Ad-
ministração Pública (Egap), que é um centro de 
capacitação de executivos do setor público para 
o exercício da gestão pública, com vistas ao aper-
feiçoamento de profissionais capazes de formular 
diretrizes e políticas governamentais, de imple-
mentar e gerenciar políticas e de gerar e prestar 
bons serviços públicos à sociedade. 

A metodologia educacional adotada na ca-
pacitação enfatiza a prática profissional, à 
luz de conceitos e ferramentas que ajudem a  
definir e superar os problemas que afetam o 
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desempenho do serviço público. Para tanto, a 
Fundap procura manter uma articulação com 
instituições e profissionais especializados que 
estejam produzindo conhecimento e tecnologia 
de interesse para o setor público. A própria es-
trutura da Fundap favorece essa concepção, já 
que a instituição opera como uma ponte entre a 
administração pública e as instituições univer-
sitárias. Seu Conselho de Curadores – instância 
máxima de direção – é composto de represen-
tantes da Fundação Getulio Vargas (FGV), da 
Universidade de São Paulo (USP), da Univer-
sidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Até o ano de 2000, a Fundap/Egap vinha re-
alizando cursos de capacitação basicamente me-
diante ações presenciais, atendendo a uma pe-
quena demanda de participantes por curso. A 
partir daí, pensando nos aspectos extremamente 
importantes para o desenvolvimento de proces-
sos educacionais com qualidade e considerando 
que a tecnologia computacional está cada vez 
mais presente nos postos de trabalho dos servi-
dores públicos, a Fundap/Egap iniciou estudos e 
ações voltados à aplicação dos recursos das tec-
nologias de informação e comunicação (TIC) na 
educação. O objetivo tem sido incorporar siste-
mática e permanentemente as TIC nas ativida-
des educacionais, principalmente na Educação a 
Distância (EaD), via internet, a fim de tornar o 
participante um sujeito mais ativo no processo 
de aprendizagem e de recolocar a comunicação 
interpessoal no centro dos métodos da educação, 
usando, para isso, diferentes abordagens de EaD 
(VALENTE; TAVARES-SILVA, 2003; TAVARES-
SILVA; ZAHED-COELHO; VALENTE, 2005).

Os primeiros cursos de EaD realizados foram 
baseados na abordagem do estar junto virtual 
(VALENTE, 2009) e no uso da plataforma TelE-
duc (ROCHA, 2002). O estar junto virtual prevê 
alto grau de interação entre professor e aprendi-
zes, e entre aprendizes. A internet proporciona 
os meios para que essas interações sejam inten-
sas, permitindo o acompanhamento do aluno e a 

criação de condições para o professor “estar jun-
to”, ao lado do aluno, vivenciando e auxiliando-o 
a resolver seus problemas, porém virtualmente. 
Essa mesma abordagem tem sido denominada de 
learning network (HARASIM et al., 1995). Para 
Dias (2007, p. 35), o desafio nessa abordagem é 
a “criação de uma pedagogia baseada na partilha, 
na exposição das perspectivas individuais entre 
os pares e na iniciativa conjunta orientada para 
a inovação e criação”. O TelEduc é um ambien-
te de suporte a atividades de ensino e aprendi-
zagem, via internet, desenvolvido no Núcleo de 
Informática Aplicada à Educação (Nied) e no Ins-
tituto de Computação da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). Contém ferramentas 
como agenda, atividades, material de apoio, mu-
ral, fórum de discussão, bate-papo, correio, perfil, 
portfólio e avaliação, bem como ferramentas de 
administração do curso, como acessos e suporte. 
Além dessas ferramentas, o TelEduc prevê uma 
série de recursos para favorecer as trocas entre os 
participantes do curso e criar espaço para que os 
aprendizes atuem de forma colaborativa, poden-
do conhecer e comentar o trabalho do outro.

Cada curso da Fundap/Egap, na abordagem 
estar junto virtual, utilizando o ambiente Te-
lEduc, envolvia cerca de 30 participantes. Em 
2002, a Fundap/Egap foi consultada pela Secre-
taria de Gestão Pública do Estado de São Pau-
lo para realizar o curso de Licitação e Gestão 
de Contratos de Prestação de Serviços Terceiri-
zados, mediado por computador, via internet, 
para cerca de 3.000 servidores do estado de 
São Paulo. Dada essa demanda, surgiu o gran-
de desafio: como sair do pequeno (cursos no 
ambiente TelEduc para 30 participantes) e par-
tir para o grande (cursos com mais de 3.000 
participantes) sem desperdiçar o potencial do 
aprendiz de interagir, pensar e criar? Esse de-
safio criou uma série de questões, tendo em 
vista a experiência com as atividades de EaD, 
que primavam pela intensidade e qualidade da 
interação e, consequentemente, pelo processo 
de construção de conhecimento. Assim, fo-
ram ponderadas diversas questões; por exem-
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plo, como incorporar, em cursos baseados no 
paradigma da produção em massa, aspectos 
pedagógicos que contribuam para que o ser-
vidor seja capaz de construir, no seu local de 
trabalho, as condições necessárias e propícias 
às mudanças profissionais e de aprendizagem? 
Como capacitar grande número de servidores e 
proporcionar-lhes capacitação continuada por 
meio de cursos on-line, usando métodos e téc-
nicas de aprendizagem que estejam de acordo 
com a especificidade da tarefa a ser realizada? 
Como contribuir para desenvolver habilidades 
que interessam ao bom desempenho do ser-
vidor em seu trabalho, além de desenvolver 
habilidades que têm a ver com a possibilida-
de de continuar a aprender? Como chamar os 
servidores para o debate, objetivando que eles 
busquem “novos conteúdos e estratégias para 
incrementar o nível de conhecimento que já 
dispõem sobre o assunto que está sendo trata-
do via computador?” (VALENTE, 1999, p. 3). 
Como mediar 3.000 participantes, uma vez que 
sabemos que a riqueza da construção do co-
nhecimento está em preservar, nas interações, 
a troca e a busca de um objetivo comum, cujo 
resultado será um saber novo e efetivamente 
construído pela participação de todos, produto 
da colaboração coletiva e do compartilhamen-
to da informação entre os sujeitos?

Foi a partir dessa nova demanda de capaci-
tação requerida pelo Governo do Estado de São 
Paulo e das questões levantadas que se criou a 
equipe de EaD da Fundap, no período de 2000 
a 2009, incorporando todo o conhecimento 
construído pelas atividades de EaD realizadas 
com o TelEduc. Essa equipe passou a coordenar 
diversas funções e atividades, como o desen-
volvimento de uma ferramenta própria que se 
adequasse à capacitação de massa, porém com-
binando duas abordagens de EaD: o estar junto 
virtual e a broadcast. A equipe coordenou tam-
bém a criação de vários cursos de capacitação 
via internet e a execução desses cursos para ser-
vidores de diferentes setores da administração 
pública paulista. 

Cada curso passou a dispor de uma comu-
nidade virtual de aprendizagem (CVA), que 
foi, pois, criada com base nas concepções da 
abordagem do estar junto virtual. A CVA visa a 
uma prática educativa e a processos de ensino e 
aprendizagem que pretendem levar o aprendiz 
a pensar, a criar, a inovar, a construir conheci-
mentos e a participar ativamente de seu próprio 
crescimento. Para tanto, o aprendiz conta com 
os seguintes instrumentos de suporte: conteú-
dos previamente organizados em módulos (tu-
torial); processo interativo baseado no modelo 
andragógico (KNOWLES, 1990; CAVALCAN-
TI, 1999); mediações pedagógicas e técnicas; 
participação responsável dos membros da co-
munidade; possibilidade da aprendizagem con-
tinuada, mesmo após o término do curso. Assim, 
para os servidores não serem tratados massiva-
mente, a solução encontrada foi transformar a 
EaD em um poderoso recurso por meio do qual 
o aprendiz pudesse desenvolver o papel de cons-
trutor de sua aprendizagem, 

[...] mudando radicalmente a posição de 
mero receptor para se constituir no sujeito 
do conhecimento, que desenvolve suas ativi-
dades mediante trocas cooperativas com os 
outros indivíduos, com o meio ambiente e 
com os sistemas simbólicos oferecidos pela 
cultura (MORAES, 1996, p. 4).

Nosso processo de criação da ferramenta de 
EaD e de concepção da estrutura andragógica 
do curso foi muito mais do que traduzir aulas 
na modalidade presencial para o ambiente web. 
A criação e a elaboração de cada curso pressu-
punham um planejamento cuidadoso, baseado 
em objetivos andragógicos definidos, em que o 
mediador não era mero instrutor, repassador do 
conteúdo, mas mediador das ações dos apren-
dizes, potencializando a capacidade de intera-
gir, pensar, criar, refletir criticamente, colaborar, 
cooperar e construir. Com isso, esperava-se que 
o servidor pudesse melhorar suas condições de 
trabalho, associando teoria e prática e compre-
endendo melhor sua realidade. Nesse sentido, 
procuramos criar cursos de EaD em que os parti-
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Nesse contexto, tal abordagem não fornece 
pistas sobre o processamento da informação, 
isto é, ela não nos permite certificar se o alu-
no está processando a informação fornecida, 
nem diagnosticar como a aprendizagem está 
ocorrendo. Para contornar essas limitações, a 
solução encontrada pela Fundap/Egap foi de-
senvolver um curso baseado na abordagem 
broadcast,5 porém com diferenciais na prepa-
ração do material didático e com a introdução 
da CVA à luz do estar junto virtual. Assim foi 
desenvolvido o curso de Licitação Sustentável,6 
que tem por objetivo capacitar os servidores 
públicos para implementar ações na área de 
consumo sustentável no âmbito da administra-
ção pública estadual paulista, em conformida-
de com o Decreto nº 53.336, de 20/8/2008,7 que 
instituiu o Programa Estadual de Contratações 
Públicas Sustentáveis. 

Os únicos pré-requisitos mínimos indispen-
sáveis para o servidor são ter noções de nave-
gação na internet, usar regularmente o correio 
eletrônico, ter prática com editor de textos e 
saber baixar arquivos (fazer download); quanto 
à infraestrutura computacional, deve ter acesso 
regular diário à internet com conexão estável. 
A inscrição dos participantes é feita no próprio 
ambiente on-line do curso, mas antes de reali-
zá-la os interessados encontram as seguintes in-
formações na tela de acesso ao curso (primeira 
página do curso; veja figura 1): roteiro de inscri-
ção, programa do curso, público-alvo, pré-requi-
sitos necessários ao acesso, recursos mínimos de 
software e hardware e diversas orientações sobre 
EaD.

cipantes fossem responsáveis pela construção do 
conhecimento, de forma autônoma e de acordo 
com sua disponibilidade e ritmo pessoal. O curso 
de Licitação Sustentável foi criado e desenvolvido 
com base nessas concepções.

Descrição do tutorial do curso de Licitação 
Sustentável

O curso de Licitação Sustentável, mediado por 
computador e via internet, foi desenvolvido em 
um ambiente híbrido de Educação a Distância, 
amparado pelas abordagens broadcast e estar jun-
to virtual, com base nos pressupostos descritos 
no item anterior.3 

A abordagem broadcast preocupa-se com a 
transmissão da informação e não prevê a inte-
ração professor-aluno. Os meios tecnológicos 
tornam-se poderosas ferramentas para arma-
zenar, representar e transmitir a informação 
aos aprendizes. Essa abordagem tem a vanta-
gem de poder atingir grande número de alunos 
por curso. Na abordagem broadcast, baseada 
no modelo tutorial, a informação é organiza-
da de acordo com uma sequência pedagógica 
particular e apresentada ao aprendiz segundo 
essa sequência. Assim, o conteúdo é preparado 
e organizado previamente, para só depois de 
pronto ser oferecido ao aprendiz, que não pode 
alterá-lo. A interação do participante4 com o 
conteúdo consiste em ler a tela, responder a 
perguntas, buscar informação em diferentes 
materiais de apoio, ou mesmo fazer o download 
de um documento que contenha todo o conte-
údo tratado em um módulo. 

3 Para detalhes, acesse: <http://www.governoemrede.sp.gov.br/ead/lictsustentavel/index.htm>.
4 O aluno é chamado de participante nos ambientes de aprendizagem a distância da Fundap/Egap.
5 A abordagem broadcast adotada nesse tutorial não pressupõe um conteúdo fechado, já que o curso tem as informações atualizadas 
sistematicamente, pois a comunidade realimenta o tutorial, em um processo contínuo, que retorna para a comunidade, favorecendo, 
também, a gestão do conhecimento em governo.
6 O curso é totalmente gratuito para os servidores públicos matriculados. 
7 Para informações em detalhes sobre esse decreto, veja: <ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2008/iels.agos-
to.08/iels157/E_DC-53336_200808.pdf>.
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A figura 1 mostra a página inicial do curso. 
Nessa página, o participante ainda não entrou 
no curso e na comunidade. Ela apresenta as ins-
tituições parceiras – a Secretaria de Gestão Pú-
blica do Governo do Estado e a Fundap/Egap 
– e oferece as informações necessárias para os 
participantes realizarem o curso (o que é EaD, 
principais características, comunidades virtu-
ais de aprendizagem, curso tutorial modulado, 
ambiente híbrido, modelo andragógico, público-
-alvo, como fazer sua inscrição, objetivos gerais, 
estrutura e conteúdo, programa, material didáti-
co, certificado, pré-requisitos e orientações para 
obter o máximo de rendimento). O grande desa-
fio na montagem desse material de EaD foi o tra-
tamento dado ao conteúdo programático, com 
uma linguagem extremamente didática e sedu-

tora para o aluno/participante; mesclou-se teo-
ria e prática em total sinergia com o fazer diário 
do participante, a fim de promover o processo 
de ensino e aprendizagem e manter a motivação 
dos participantes.

A figura 2, a seguir, apresenta a segunda pá-
gina do curso. Para o participante acessar essa 
página, ele terá de estar matriculado no curso, 
ou seja, deve estar autorizado pela Fundap/Egap 
para conseguir obter o seu acesso ao curso. Além 
do navegador-índice, que permite acessar os mó-
dulos, essa página contém as informações gerais 
sobre o curso (programa, navegue no curso e 
orientação de estudo). Assim, o curso de Licita-
ção Sustentável compreende a seguinte estrutura: 
tutorial; outros recursos.

Figura 1 – Tela de acesso ao curso de Licitação Sustentável (primeira página do curso)

Fonte: Fundap/Egap (2009).
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O tutorial é composto de sete módulos, conforme mostra a figura 2, o qual contempla todo o con-
teúdo teórico-prático do curso.8 Nesse tutorial, a informação é oferecida em uma específica sequên-
cia de módulos e planejada por critérios pedagógicos. Cada módulo está organizado em subcampos: 
conteúdo, tema, exercícios, apontamentos, atividades complementares, pesquisa e saiba mais. Embora 
sequencial, o participante pode seguir essa ordem, ou qualquer outra que lhe pareça mais conveniente. 
O participante é responsável por seu aprendizado e pode escolher por onde começar, quando, o que e 
como prefere estudar.

8 Desenvolvido em linguagem HTML.

Figura 2 – Segunda página do curso de Licitação Sustentável  
(tela de acesso às áreas do curso)

Fonte: Fundap/Egap (2009).
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Outros recursos são links que permitem aces-
so às demais áreas do curso (página de abertura,9 
comunidade virtual de aprendizagem,10 fale co-
nosco,11 glossário, midiateca,12 questões interes-
santes,13 ajuda14 e créditos15). A estrutura de cada 
módulo respeita o conhecimento teórico-prático 
prévio de cada participante, o que permite aten-
der a uma clientela bastante heterogênea, desde 
os servidores que começam a trabalhar na área 

até os que necessitam ou queiram se atualizar. Em 
decorrência disso, não existe bloqueio de módu-
los.16 Cada um dos sete módulos do curso possui 
a mesma estrutura; isso facilita a navegação do 
participante, ou seja, o participante, ao aprender 
a navegar no primeiro módulo, não encontrará 
problema com os demais, pois todos os módulos 
têm o mesmo padrão de navegação, como indica-
do na figura 3.

9 O link página de abertura permite ao participante retornar a essa página.
10 O ambiente dessa comunidade é um software gratuito, que foi totalmente customizado. Descrevemos esse espaço mais adiante, neste item.
11 O fale conosco permite ao participante obter informação sobre a parte administrativa do curso (informa quando o participante poderá 
acessar o curso, resolve problemas de navegação e dúvidas sobre a certificação). No fale conosco, o participante não poderá tirar dúvidas 
sobre o conteúdo programático do curso. O conteúdo programático do curso está descrito em detalhes no item 4 deste trabalho.
12 A midiateca é uma biblioteca virtual. Contém material de leitura complementar indicado por mediadores e participantes.
13 São questões colhidas pelo mediador técnico responsável pela comunidade, com base na interação dos participantes nos fóruns. Essas 
questões são colhidas após o fechamento de cada fórum (gestão da informação).
14 Auxilia o participante (aluno) a conhecer (navegar) o ambiente.
15 Apresenta a equipe que construiu o ambiente de aprendizagem (autores e mediadores).
16 Curso de licitação sustentável ancora-se na aprendizagem do adulto (modelo andragógico).

Figura 3 – Tela do módulo – subcampo conteúdo

Fonte: Fundap/Egap (2009).
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Na parte superior à esquerda, encontra-se o 
navegador-índice, que representa os sete mó-
dulos que compõem o curso. Ao clicar no nú-
mero, o participante será remetido ao módulo 
correspondente. Cada módulo é composto de 
sete subcampos: conteúdo, tema, exercícios, 
apontamentos, atividades complementares, 
pesquisa e saiba mais (veja a figura 3). A cada 
subcampo, associou-se uma imagem, e isso 
facilita sua identificação pelo participante e 
o local onde ele se encontra. Cada subcampo 
possui, no máximo, duas páginas de rolagem, 
objetivando, com isso, tornar o ambiente agra-
dável e não cansativo.

A estrutura de navegação assemelha-se à retira-
da das “cascas de uma cebola”.17 Assim, conforme 
a necessidade do participante, ele acessa (entra) o 
item e, de acordo com sua vontade, vai “retirando a 
casca da cebola” e vai aprofundando o conteúdo de 
cada item do módulo. O participante pode optar 
pela sequência pedagógica sugerida pelo curso ou 
qualquer outra que lhe pareça mais interessante. O 
aprendiz é responsável por seu aprendizado e pode 
escolher por onde e quando começar, o que estu-
dar e a maneira que prefere fazê-lo.

O conteúdo informa os objetivos, o número de 
exercícios, o número de páginas da apostila (saiba 
mais) e a autoria do módulo. Desse modo, o parti-
cipante decide como realizará os módulos do cur-
so. Em seguida, há o tema, que é uma breve síntese 
do módulo (contém, no máximo, duas páginas de 
rolagem). A próxima cartela abarca os exercícios. 
Ao realizá-los, o participante percebe que, sem ler 
a teoria (saiba mais), consegue acertar, mas ao errar 
ele aprende com o seu erro, uma vez que todas as 
alternativas dos exercícios são comentadas e, com 
isso, o participante consegue acompanhar, apren-
der e dar prosseguimento à navegação no módulo. 
Assim, passamos o conteúdo do módulo de ma-
neira leve e, ao mesmo tempo, vamos cativando o 

participante para que ele continue navegando pe-
los demais módulos do curso. Após os exercícios, 
os participantes encontrarão os apontamentos, 
que representam os pontos relevantes do módulo 
(é aquilo que o professor reforça ao final de uma 
aula), ou seja, são determinados assuntos do mó-
dulo que devem ser lembrados fácil e rapidamente. 
As atividades complementares, por sua vez, consti-
tuem-se em exemplos de aplicação prática do con-
teúdo programático do curso. Há, também, o item 
pesquisa, que traz várias leituras recomendadas 
para que o participante possa inteirar-se de biblio-
grafia e sítios eletrônicos de interesse que abran-
gem o referido assunto (aprendizagem continuada 
após o curso!). E, por fim, a apostila saiba mais. Na 
metodologia da Fundap/Egap, a apostila é o último 
item. Assim, criamos circunstâncias para o parti-
cipante navegar no módulo e, consequentemente, 
poder aprender. Em um curso a distância, é difícil 
o participante começar com a leitura de cerca de 30 
páginas, na tela de um computador.

No curso de Licitação Sustentável, o participan-
te determina o seu caminhar, conforme o modelo 
andragógico. Nesse curso, não existe bloqueio de 
módulo. Assim, embora o curso seja sequencial, 
o participante pode seguir essa ordem ou qual-
quer outra que lhe pareça mais conveniente. O 
participante é responsável por seu aprendizado e 
pode escolher por onde começar, quando, o que e 
como prefere estudar. Nesse curso, os mediadores 
não decidem o quê, quando e como os alunos de-
vem aprender cada assunto ou habilidade. Diante 
disso, o participante decide por onde começar e o 
que buscar. Desse modo, ele poderá começar pelo 
módulo 1, 3, 7 ou outro que desejar realizar.

Descrição da CVA, um canal de interação e 
construção de conhecimento

A CVA do curso de Licitação Sustentável 
(ênfase na colaboração) permite a troca de 

17 Analogia feita pelo Prof. José Armando Valente para descrever a metodologia adotada na estrutura dos módulos.
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informações de questões que surjam sobre o 
conteúdo programático do curso e sobre o am-
biente de trabalho dos participantes. Assim, a 
circulação de informação na comunidade é de 
natureza diferente da clássica transmissão de 
informações. No caso, não se tem um mediador 
que transmite informações a participantes pas-
sivos, simples receptores de informações. No 
espaço da CVA, o conhecimento é construído 
pela interação dos indivíduos, por intermédio 
de colaborações que vão sendo constantemente 
analisadas por todos os coautores (mediadores 
e participantes).

A interação na CVA acontece à luz do es-
tar junto virtual. A comunidade é o espaço 
para interação do grupo, onde os servidores 
trocam informações e encaminham dúvidas 
do dia a dia de trabalho. Nessa comunidade, 
espera-se que o saber do grupo seja enrique-
cido com as reflexões, as dicas e as sugestões 
individuais, as quais favorecem a interação e a 
colaboração entre os participantes, fatores in-
dispensáveis à construção do conhecimento; 
esse é o diferencial de um curso ofertado na 
modalidade broadcast.

A experiência da Fundap/Egap na implan-
tação e na administração de cursos na abor-
dagem do estar junto virtual contribuiu para a 
criação da comunidade. Essa abordagem ofe-
rece condições para implantar situações mui-
to favoráveis para construir o conhecimento, e 
exige do participante envolvimento, acompa-
nhamento e assessoramento constantes. Com 
base em situações práticas e concretas, media-
dores e participantes podem iniciar, conjun-
tamente, a interaprendizagem e produzir, por 
intermédio dessas relações intersubjetivas, 
uma forma autêntica de reflexão e ação. As-
sim, nesse ciclo de pensar-agir e agir-pensar, 
toda a comunidade pode, afinal, começar a 
refletir sobre seu fazer diário. O que importa 
preservar nessa interação é a troca e a busca 

de um objetivo comum, cujo resultado será 
um saber novo e efetivamente construído pela 
participação de todos, produto da colabora-
ção coletiva e do compartilhamento da infor-
mação entre os sujeitos. A estratégia utilizada 
na comunidade, baseada no estar junto virtu-
al, parte do pressuposto de que mediadores e 
participantes estão em posição de igualdade e 
ambos são detentores de conhecimentos espe-
cíficos e relevantes. Seu ponto alto é o resul-
tado obtido, isto é, um contexto enriquecido 
pelas reflexões e sínteses, incentivadas pela 
mediação pedagógica.

Porém, o desafio maior é como acompa-
nhar o grande número de participantes que 
frequenta a comunidade. Nesse sentido, cabe 
ao mediador um papel fundamental no de-
senvolvimento das atividades realizadas pelos 
participantes. Ele é o responsável pelo incenti-
vo, pela integração do grupo e pela semeadura 
das reflexões sobre as questões apresentadas 
ao longo do curso. Masetto (2000, p. 144-145) 
observa que: 

[...] por mediação pedagógica enten-
demos a atitude, o comportamento do 
professor que se coloca como facilitador, 
incentivador ou motivador da aprendi-
zagem, que se apresenta com disposição 
de ser uma ponte entre o aprendiz e sua 
aprendizagem – não uma ponte estática, 
mas uma ponte ‘rolante’, que ativamente 
colabora para que o aprendiz chegue aos 
seus objetivos. É a forma de se apresentar 
e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o 
aprendiz a coletar informações, relacioná-
-las, organizá-las, discuti-las com os cole-
gas, com o professor e com outras pessoas 
(interaprendizagens), até chegar a produ-
zir um conhecimento que seja significativo 
para ele, conhecimento que se incorpore 
ao seu mundo intelectual e vivencial, e 
mesmo a interferir nele. 
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Nos cursos de EaD desenvolvidos pela Fun-
dap/Egap, são previstos dois tipos de mediado-
res: o mediador técnico e o mediador pedagó-
gico. Descreveremos esses personagens no item 
6 deste artigo. A comunidade está estruturada 
em fóruns, temas e mensagens, contando tam-
bém com os recursos de apoio, perfil e correio. 
O fórum e os temas são espaços propostos pe-
los mediadores da área de licitação sustentável, 
com base no desenrolar das discussões e em 
questões levantadas pelos aprendizes. Assim, a 
comunidade não cria o fórum nem o tema, po-
dendo, no entanto, sugerir sua criação. A par-
ticipação na comunidade se dá pelo envio de 
mensagens dentro dos temas preestabelecidos 
nos fóruns. Para facilitar a ambientação e inte-
ração dos participantes, sua navegação e envio 
de mensagens, os fóruns foram categorizados 
em técnicos, pedagógicos e informais. Os fó-
runs técnicos e seus respectivos temas desti-
nam-se ao debate estrito referente ao conteúdo 
programático tratado no curso. São eles: Preço 
e custo, Planejamento e elaboração do material 
descritivo, Gestão contratual, Destacando a 
responsabilidade social, Ecoatitude e Planeja-
mento e elaboração de licitação.

Já os fóruns pedagógicos e informais consis-
tem em espaços para ambientar o participante à 
ferramenta de navegação e para criar laços afe-
tivos de solidariedade, amizade e respeito entre 
os participantes. São espaços bastante aceitos 
pelos participantes. Cada um desses fóruns foi 
cuidadosamente subdividido em temas que vi-
sam quebrar as resistências iniciais e promover 
a formação de vínculos afetivos entre os parti-
cipantes. 

Por meio desses temas, os participantes sen-
tem-se à vontade para discutir assuntos de seu 
cotidiano que lhe são mais familiares e expor 
suas dificuldades iniciais, quando, então, os 
mediadores apresentam-se constantemente so-
lícitos e solidários, fazendo com que a confian-

ça no ambiente prospere e reverta em maior 
participação nos fóruns técnicos. Como exem-
plo, temos: Bem-vindo!; Apresente-se e cola-
bore; e Café.

Cada um desses fóruns subdivide-se em temas 
que procuram não só discutir com os participan-
tes suas dificuldades, suas conquistas e a metodo-
logia do curso, mas também acolher as sugestões 
propostas. Além dos fóruns, técnicos e informais, 
a comunidade conta com os seguintes recursos 
de apoio:

• Perfil: recurso que serve para que cada 
participante descreva a sua biografia. Todos os 
participantes do curso fornecem informações 
que resultam no perfil de cada um. A ideia desse 
recurso é, em princípio, fornecer um mecanismo 
para que os participantes possam se conhecer e 
desencadear ações de comprometimento entre 
todos. Essa foi uma das maneiras de desencadear 
a interação entre os participantes.

• Correio: ferramenta à disposição dos par-
ticipantes destinada à comunicação particular, 
mas o uso dela não é incentivado, já que reserva-
da somente a casos específicos e particulares de 
comunicação não pertinentes ao conteúdo pro-
gramático do curso. Nesse contexto, portanto, a 
relação particular mediador-participante não é 
incentivada. Por esse motivo, na fase de ambien-
tação, o participante é orientado, pelos mediado-
res pedagógicos, a recorrer aos fóruns de discus-
são, uma vez que a sua dúvida pode ser comum a 
outros participantes. 

A figura 4, a seguir, ilustra a página de aber-
tura da comunidade do curso de Licitação Sus-
tentável. No topo da página da CVA desse curso, 
os participantes encontram os seguintes botões: 
todos os fóruns, participantes, questões interes-
santes, dinâmica, dicas, informes e atualizações 
(veja a figura 4). Esses itens estão descritos a se-
guir.
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A CVA tem também como proposta a aprendi-
zagem continuada após curso, ou seja, mesmo de-
pois do encerramento do curso18 (no caso, quatro 
meses), os participantes continuam tendo acesso 
à comunidade. A ideia é tornar esse espaço dispo-
nível aos servidores em seu dia a dia de trabalho, 
como um meio de aprimorar seus conhecimentos 
técnicos e seu desempenho profissional. Assim, à 
proporção que os participantes acessam o curso, 
passam a pertencer à sua comunidade, e não exis-
te limite de tempo para permanecer nesse espaço. 

Dinâmica da CVA e identificação de talentos

Os mediadores – técnicos e pedagógicos – so-
mente entram no debate em momento oportuno; 
sua função é criar circunstâncias para uma boa 
interface de comunicação, interação e aprendiza-
gem colaborativa e cooperativa na CVA; eles atu-
am como facilitadores do processo de aprendiza-
gem. A circulação de informação na comunidade 

é de natureza diferente da clássica transmissão de 
informações. Nesse caso, não se tem um media-
dor que transmite informações a participantes 
passivos, simples receptores de informações. No 
espaço da CVA, o conhecimento é construído 
pela interação dos indivíduos, por intermédio de 
colaborações que vão sendo constantemente ali-
mentadas e incentivadas. 

Desse modo, o participante é o ponto de par-
tida para a aprendizagem; o mediador tem a fun-
ção de incentivar, viabilizar, provocar e ajudar a 
criar condições para a construção do conheci-
mento. O objetivo é favorecer a participação ativa 
(não basta somente entrar no ambiente; é preciso 
participar), e o ponto alto é a troca de informação 
e a colaboração entre os participantes. A tônica é 
estabelecer a solidariedade interna, em condições 
de igualdade, entre todos os envolvidos. Assim, 
todos têm o papel de “atores da construção” de 
uma rede de conhecimento.

Figura 4 – Tela inicial da CVA do curso de Licitação Sustentável

Fonte: Fundap/Egap (2009).

18 O limite de quatro meses para realizar o curso, parte tutorial, foi a solução encontrada para auxiliar o participante na administração 
de seu tempo; entretanto, o participante continuava tendo acesso à comunidade e aos recursos extras após os quatro meses. Caso o 
participante não conseguisse concluir o curso nos quatro meses, ele poderia solicitar sua transferência para realizar o tutorial em uma 
nova turma (mensalmente começava uma turma).
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Embora essa seja a grande preocupação e ên-
fase do curso, a experiência tem mostrado que, 
nas duas primeiras semanas, a adesão dos partici-
pantes não é plena. Os mediadores, portanto, têm 
papel fundamental nesse período, de modo que, 
muitas vezes, recorrem a recursos externos ao am-
biente, tais como: telefonemas, correio particular 
e encontros presenciais. Vale ressaltar, entretanto, 
que a equipe, muito cuidadosa nos contatos extra-
-ambientes, avalia que o retorno dessa iniciativa 
sempre foi positivo. Os aprendizes recebem uma 
atenção especial e, muitas vezes, após esse conta-
to, passam a participar de uma forma que supera 
as expectativas. É importante lembrar, porém, que 
esse contato não deve cobrar a participação do alu-
no e, sim, motivar sua predisposição para o curso.

A primeira semana na comunidade é reserva-
da para um “pré-aquecimento” e para que os par-
ticipantes se conheçam e se habituem com esse 
novo ambiente. Além disso, esse tempo propicia 
possíveis adequações do modelo pedagógico da 
comunidade, familiaridade com os recursos mí-
nimos e necessários de informática, discussão da 
dinâmica do ambiente, discussão do modelo pe-
dagógico e, consequentemente, reflexão sobre o 
processo de aprendizagem de cada participante; 
é, ainda, o momento para conhecer a biografia 
de cada participante do grupo por meio da fer-
ramenta perfil. O sucesso da comunidade depen-
derá dessa fase, ou seja, o antigo paradigma da 
transmissão de informação dá lugar ao paradig-
ma da participação, do diálogo, da pergunta e da 
construção do conhecimento.

O processo de ambientação permite várias 
maneiras de desencadear a interação inicial do 
grupo. Esse momento é fundamental e requer 
cuidado e atenção dos mediadores. Um início 
apático pode comprometer a interação do grupo 
e favorecer a distância dos participantes. A que-
bra da resistência e da insegurança dos envolvi-
dos diante do novo é um indicador que deve ser 
trabalhado pelos mediadores, por meio de estra-

tégias que propiciem um clima acolhedor e de 
confiança. Os ambientes telemáticos ainda susci-
tam medo, sofrimento, interesse, alegria, apatia e 
raiva. São necessárias estratégias para diluir essas 
sensações e abrir, nesse novo espaço, caminhos 
para o desenvolvimento cognitivo, o saber mais 
bem-elaborado e a satisfação.

Em geral, as estratégias adotadas pelos media-
dores, para desencadear a integração e estabelecer 
a familiaridade com os recursos técnicos, têm re-
sultados satisfatórios nas primeiras semanas e ao 
longo do curso, com tendência de fortalecimento 
das relações interpessoais em um clima solidá-
rio, cordial, de aceitação e, por fim, de segurança. 
Nas primeiras semanas, o papel dos mediadores é 
fundamental; porém, à medida que a comunida-
de vai sendo formada, é possível notar a emergên-
cia de talentos, que na comunidade são chamados 
de colaboradores ou mediadores colaboradores,19 
já que desempenham um papel mais ativo na co-
munidade. O surgimento desses mediadores co-
laboradores é incentivado por intermédio de uma 
série de estratégias baseadas na abordagem peda-
gógica que orienta a dinâmica da CVA. 

Fator importante para a emergência de ta-
lentos é a postura dos mediadores da CVA, que 
procuram não ser os detentores do conhecimento 
e únicos responsáveis pelo processo de ensino e 
aprendizagem. Essa atitude favorece, nos apren-
dizes, o papel de liderança e autonomia em seu 
processo de aprendizagem, considerando sua atu-
ação como determinante para traçar e vivenciar o 
seu caminho nesse ambiente. Os mediadores, ao 
negarem a transmissão pura e simples de informa-
ções, estimulam a participação ativa dos alunos, 
uma vez que, reiteramos, o ponto alto do curso 
é a troca de informação e a colaboração entre os 
participantes. Outro fator de suma importância 
é o incentivo à interação entre participantes. Ini-
cialmente, todos os participantes são considera-
dos “iniciantes”. Quando esse participante envia a 
20ª mensagem, ele ganha uma estrela. A próxima 

19 Chamaremos, neste artigo, os mediadores colaboradores de colaboradores.
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estrela aparece quando ele envia a 70ª mensagem, 
sendo promovido a “colaborador”. Na 100ª men-
sagem, mais uma estrela e, definitivamente, passa 
a “mediador colaborador”. Naturalmente, a men-
sagem enviada tem que ser pertinente ao que está 
sendo discutido e deve colaborar para a interação 
e para o surgimento de novas ideias.

Assim, o participante (aluno), desde o primeiro 
dia em que acessa a CVA, é capacitado a mediar (esse 
é o segredo das comunidades virtuais da Fundap/
Egap!). Os mediadores pedagógicos, desde o pri-
meiro acesso do participante, o convidam a visitar 
a dinâmica da comunidade. Neste ambiente, o par-
ticipante aprende o papel de cada interveniente na 
comunidade; ele aprende que não deve esperar pela 
resposta pronta do mediador técnico; aprende que 
todos estão em posição de igualdade; aprende ainda 
que ele pode ser, ao mesmo tempo, mediador peda-
gógico, técnico e participante (aluno). Essa capaci-
tação é diária e sistemática. E, aos poucos, percebe-
mos que os participantes veteranos passam a ajudar 
os colegas novatos, atuando como mediadores pe-
dagógicos e técnicos. Todavia, vale ressaltar que to-
das as contribuições dos mediadores colaboradores 
(talentos) têm o acompanhamento sistemático dos 
mediadores técnicos e pedagógicos da comunidade, 
uma vez que estes são sempre os responsáveis pela 
qualidade do conteúdo das interações.

Os mediadores técnicos e pedagógicos são 
diferenciados no sentido de serem as pesso-
as que têm uma intencionalidade pedagógica e 
que devem preservar os objetivos originais do 
curso – o barco deve ter sempre um timoneiro! 
O aprendizado do participante na prática supõe 
atitudes específicas, tais como: aceitar os erros; 
considerar o erro como inerente ao aprendiza-
do; administrar incertezas; aprender por meio 
da interação com os colegas; vivenciar opor-
tunidades de trocas e discussão da experiência 
vivida; e experimentar soluções novas com rela-
tiva segurança. Aqui cabe uma ressalva: nas nos-
sas apresentações sobre o trabalho da Fundap 
com CVA, perguntam-nos: como fazer a medi-
ção para muitos se vocês têm dois mediadores 
na comunidade? Respondemos sempre que não 
temos dois mediadores e, sim, vários mediado-
res (os talentos existem, mas, muitas vezes, estão 
submersos em suas organizações!). 

O segredo está em criar condições, por meio 
da mediação técnica e pedagógica eficaz, para que 
esses talentos apareçam. É isso que fazemos! Por 
exemplo, na CVA do curso de Licitação Sustentá-
vel, descobrimos 44 talentos (mediadores colabo-
radores), conforme mostra a tabela 1, apresentada 
a seguir. Merece destaque, nesta tabela, o número 
de participações dos 44 principais colaboradores.

Colaboradores Participante desde Nº de mensagens Colaboradores Participante desde Nº de mensagens

1 14/01/2009 1053 23 14/01/2009 144

2 14/01/2009 903 24 13/01/2009 143

3 02/02/2009 405 25 02/02/2009 139

4 14/01/2009 328 26 10/02/2009 130

5 18/02/2009 311 27 20/01/2009 129

6 14/01/2009 291 28 25/03/2009 122

7 19/02/2009 279 29 14/01/2009 121

8 14/01/2009 271 30 14/01/2009 118

9 14/01/2009 271 31 02/02/2009 113

10 14/01/2009 263 32 27/01/2009 112
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11 14/01/2009 247 33 14/01/2009 112

12 25/03/2009 243 34 04/02/2009 112

13 14/01/2009 204 35 14/01/2009 110

14 14/01/2009 200 36 14/01/2009 108

15 14/01/2009 188 37 13/02/2009 107

16 24/03/2009 179 38 16/03/2009 107

17 22/01/2009 177 39 14/01/2009 102

18 07/01/2009 175 40 09/01/2009 100

19 14/01/2009 173 41 25/03/2009 100

20 24/03/2009 167 42 18/03/2009 96

21 04/03/2009 157 43 14/01/2009 95

22 14/01/2009 149 44 09/01/2009 94

Tabela 1 – Participações dos colaboradores na comunidade do curso de 14/1 a 3/11/2009

Fonte: Fundap/Egap (2009).

A atuação dos participantes colaboradores (ta-
lentos), no decorrer da existência da CVA, é cres-
cente e, de certa forma, vai tornando-se autônoma. 
Eles passam a recepcionar os novos participantes, 
ajudando-os na navegação na comunidade, papel 
inicialmente exclusivo dos mediadores. Notamos, 
também, a crescente inserção desses participan-
tes na proposição de novos temas para discussão, 
tanto técnicos como informais.

Nessa comunidade, por exemplo, foram 
criados diversos temas que passaram a ser me-
diados por esses colaboradores, em virtude de 
seus conhecimentos técnicos, capacidade de 
liderança e reconhecimento pelo grupo. O sur-
gimento desses talentos, colaboradores, vem 
ao encontro da dinâmica da comunidade, que 
estimula a forma de pensar dos intervenien-
tes, em que o aprendiz, em vez de assimilar o 
conteúdo passivamente, reconstrói o existente, 
dando-lhe um novo significado, o que implica 
um novo conhecimento. É nesse ambiente cola-
borativo e interativo que o formador consegue 

reger as interações. Desse modo, é necessário 
criar circunstâncias que favoreçam a participa-
ção coletiva, e que a interação constitua-se no 
objetivo principal da comunidade, uma vez que 
o mote desse espaço on-line, na abordagem do 
estar junto virtual, será sempre a participação 
ativa, e o ponto alto do ambiente será a troca de 
informação entre os participantes.

Os intervenientes da comunidade

Conforme exposto nos itens anteriores, a CVA 
do curso de Licitação Sustentável foi amparada 
pelos mediadores técnicos, pedagógicos e cola-
boradores (talentos). Para Tavares-Silva (2006), 
existe uma diferença entre mediação técnica e me-
diação pedagógica. Os mediadores técnicos20 são 
conhecedores do conteúdo programático do cur-
so, enfatizam o surgimento de novas relações em 
detrimento da clássica relação mediador-aluno. A 
intervenção do mediador técnico deve ir ao encon-
tro da proposta que procura romper e superar o pa-
radigma da contradição mediador-aluno (modelo 

20 Os mediadores técnicos são geralmente os autores do conteúdo programático do curso e também têm o encargo de mediar a comuni-
dade durante três horas diárias. Nas CVAs da Fundap, o retorno ao aluno é dado no mesmo dia (em até 24 horas).
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conducionista). Nesse espaço, todos – aprendizes e 
mediadores técnicos – detêm conhecimentos espe-
cíficos, diferenciados e relevantes. Todos são coau-
tores e coprodutores do seu próprio conhecimento 
e, também, ambos são coautores e coprodutores do 
que está sendo produzido e incorporado no am-
biente, em um movimento contínuo e recursivo. 
Assim, o mediador técnico é o organizador da tro-
ca de ideias, em vez de detentor do conhecimento 
ou de instrutor, e os aprendizes passam a ter um 
papel mais ativo ao explicitar seus conhecimentos 
e ao revelar seus talentos. O mediador técnico é 
diferenciado no sentido de ser a pessoa portadora 
de uma intencionalidade pedagógica/andragógica, 
a qual deve preservar os objetivos originais do cur-
so (o barco tem um timoneiro!).

Os mediadores pedagógicos não são “conhe-
cedores” do conteúdo programático, mas têm a 
função de facilitar a ambientação dos alunos no 
curso (apresentam os fóruns de discussão, incen-
tivam a interação nesses fóruns, auxiliam os alu-
nos para que postem contribuições conforme o 
conteúdo proposto em cada fórum etc.), ou seja, 
auxiliam o mediador técnico a conduzir os espa-
ços de discussão. Além disso, têm o papel de res-
gatar a funcionalidade da emoção como condição 
capaz de proporcionar circunstâncias adequadas 
aos anseios dos participantes, tornando esse am-
biente adaptável ao aluno e possibilitando uma 
boa interface de comunicação e interação, porém, 
sem nunca perder o foco do curso, o controle, o 
gerenciamento e a animação geral do ambiente 
de aprendizagem. 

Ainda conforme Tavares-Silva (2006), os parti-
cipantes (alunos) são responsáveis pelo surgimen-
to de um novo tipo de relação, muito diferente da 
clássica relação professor-aluno. Essa nova relação 
representa outra forma de comunicação e enfatiza 
a interação participante-participante. Os partici-
pantes devem entender que os mediadores serão 
facilitadores do processo de ensino e aprendiza-
gem e não “entregadores” da informação. Eles de-
vem estar cientes de que o mote da comunidade é 
a interação participante-participante. 

Na comunidade, há uma divisão de responsa-
bilidade, bem como posição de igualdade entre 
mediadores e participantes. O participante deve 
modificar sua atitude para vir a ser um agente de 
busca e construção do conhecimento, tornando-
se coautor de seu aprendizado pessoal e profissio-
nal, uma vez que dá a sua opinião a cada questão 
apresentada. Cada participante é responsável pela 
construção do conhecimento de forma autônoma 
e de acordo com sua disponibilidade e ritmo pes-
soal. O importante é despertar em todos – par-
ticipantes e mediadores – a corresponsabilidade 
pelo processo de construção do conhecimento.

Conclusões

A análise das interações na CVA do curso de 
Licitação Sustentável demonstrou que o ambien-
te de aprendizagem desenvolvido pela equipe de 
EaD da Fundap/Egap, no período de 2000 a 2009, 
foi satisfatoriamente adequado à aprendizagem do 
adulto e ao trabalho colaborativo e, ainda, ofereceu 
boa solução colaborativa de problemas. Essa aná-
lise comprovou também que o adulto aprende o 
que realmente precisa saber (aprendizagem para a 
aplicação prática, na vida diária). Os adultos estão 
dispostos a aprender quando compreendem a uti-
lidade da aprendizagem, quando o ato de aprender 
satisfaz aos seus interesses e às suas necessidades e, 
consequentemente, quando contribui para resol-
ver os problemas reais de sua vida pessoal e profis-
sional (o assunto da capacitação, foco, está relacio-
nado com a prática do participante).

A metodologia adotada nessa capacitação não 
valorizou uma atitude passiva do participante em 
relação ao conhecimento acumulado, estimulado 
por mediadores – pedagógicos e técnicos –, como 
forma de garantir o processo de ensino e aprendi-
zagem; ao contrário, essa passividade cede espaço 
à ênfase em atitudes proativas, que encorajam o 
compartilhamento, a criatividade e a autonomia, 
e estimulam processos de aprendizagem. 

A estratégia adotada pelos mediadores – pe-
dagógicos e técnicos – na CVA do curso de Lici-
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tação Sustentável enfatizou o modelo de trabalhar 
para que o participante aprenda a conduzir a sua 
aprendizagem e a do grupo, para que ele aprenda 
a buscar, aprenda a pensar e a conviver em grupo. 
Para tanto, é indispensável a figura de um media-
dor, não como detentor do conhecimento e único 
responsável pelo processo de ensino e aprendiza-
gem, mas como indivíduo em posição de igual-
dade relativamente aos demais participantes do 
curso, no qual todos detêm conhecimentos es-
pecíficos, diferenciados e relevantes, e todos, em 
igual medida, têm acesso a novas informações.

Dessa perspectiva, a qualidade da síntese de-
corrida da relação entre mediadores – pedagógi-
cos e técnicos – e participantes é o diferencial de 
sucesso do processo de ensino e aprendizagem. Os 
mediadores, agentes de aprendizagem, devem ser 
desafiadores, e não transmissores de informação; 
devem contribuir para o desenvolvimento cogniti-
vo, afetivo e social dos participantes. O incentivo à 
colaboração gera a satisfação de ser útil, de poder 
ajudar os colegas, de poder resolver problemas e, 
muitas vezes, realizar tarefas sofisticadas, ou seja, 
gera o sentimento de empowerment (sensação de 
que podem desenvolver algo considerado impos-
sível e, o mais importante, de compreender como 
foi realizado). Esse tipo de sentimento não é en-
contrado nos ambientes tradicionais de ensino. 

A existência da CVA – amparada por mediado-
res pedagógicos e técnicos – propicia um ambiente 
de aprendizagem rico e permite que se entendam 
os diferentes papéis que mediadores e aprendizes 
passam a desempenhar. Além disso, a CVA faz com 
que se possam identificar, dentre os participantes, 
vários especialistas, os quais passam a desempenhar 
papel fundamental na manutenção não só da pró-
pria comunidade, mas também de toda a estrutu-
ra do governo, que, por intermédio dessa ação de 
capacitação, consegue identificar vários servidores 
com alto grau de especialidade na área.

Essa experiência mostra que o conhecimento 
que o governo quer incrementar encontra-se, de 
algum modo, imerso em sua própria estrutura. 

Os especialistas existem, porém estão incógnitos 
e, possivelmente, ignorados. A criação da CVA é 
a grande oportunidade de o governo resgatar o 
potencial intelectual e humano de seus servido-
res, valorizando a capacidade de pensar, de criar 
e de se relacionar que eles detêm.
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