
9

Educação a Distância, Batatais, v. 8, n. 1, p. 9-24, jan./jun. 2018

As contribuições das dinâmicas de grupo 
para docência on-line

Alberto Francisco MALEQUETA1

Manuela Remígio Manuel PERY2 
Amade Gil ANDULUCE3

Orlando Henriques MACHAMBISSA4

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar as contribuições das dinâmicas de grupo para docência 
on-line. A metodologia utilizada em sua composição foi de caráter bibliográfico, adotando também 
o método da observação, pois a pesquisa parte de uma base concreta observada quando do curso de 
formação para a docência on-line. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com delineamento transversal 
e de natureza qualitativa. Para a coleta de dados, utilizou-se a observação direta intensiva e extensiva. 
A observação possibilitou a obtenção de informações sobre a realidade por intermédio dos sentidos. A 
entrevista possibilitou meios diretos e satisfatórios para estudar uma ampla variedade de fenômenos, 
exige menos do observador do que outras técnicas, permite a coleta de dados sobre um conjunto de 
atitudes comportamentais típicas, depende menos da introspecção ou da reflexão, permite a evidência 
de dados não constantes do roteiro de entrevistas ou questionários. Os resultados indicam que as 
dinâmicas do trabalho em grupo possibilitaram o auxílio na troca de experiências, na gestão da 
plataforma on-line, na gestão de tempo e colaboração nas atividades, na melhoria da interação entre 
os estudantes e tutores, a qual facilitou a avaliação. As dinâmicas de grupo para docência on-line no 
processo de formação são consideradas como instrumentos que estimulam o pensamento e a reflexão 
durante a formação e tornam as aulas on-line mais interativas e participativas. Portanto, percebe-se 
que trabalhar em equipe ganha relevância, como um momento para consulta, diálogo e colaboração.
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The contributions of group dynamics  
to online teaching
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Abstract: The purpose of this article is to analyze the contributions of the Group 
dynamics to Online Teaching. The methodology used in its composition was of 
bibliographic character followed by the observation method, since the research 
starts from a concrete base observed during the Training Course for Teaching 
Online. It is a descriptive research with cross-sectional design and qualitative 
nature. For the data collection, intensive and extensive direct observation was 
used. Post-observation made it possible to obtain information about reality 
through the senses. The interview provides direct and satisfactory means to study 
a wide variety of phenomena, requires less of the observer than other techniques, 
allows the collection of data on a set of typical behavioral attitudes, depends 
less on introspection or reflection, and allows evidence of data not included in 
the script of interviews or questionnaires. The results indicate that the dynamics 
of the group work allowed the aid in the exchange of experiences, management 
of the online platform, time management and collaboration in the activities, 
improvement of the interaction between the students and tutors in which it 
facilitated in the evaluation. However, the dynamics of Online Teaching Group in 
the training process are considered as tools that stimulate thinking and reflection 
during training and make online classes more interactive and participative. 
Therefore, it is perceived that working as a team gains relevance, as a moment 
for consultation, dialogue and collaboration.

Keywords: Emerging Pedagogies Web 2.0. Group Dynamics. Teaching Online.
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1. INTRODUÇÃO

Nas instituições de Ensino Superior vocacionadas no ensino 
na modalidade a distância, vários debates sobre as Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) são constantes, não limitando 
as reflexões acerca da aprendizagem à mera instrução ou ao mero 
treinamento, uma vez que o uso desses meios tecnológicos não 
resolve o problema específico da formação, em especial nos cursos 
técnicos, embora possa resolver o da informação. Novos arranjos 
organizacionais e relações com o tutor estão sendo vistos de novos 
modos, conduzindo problemas organizacionais e pedagógicos em 
direções novas e promissoras. A tecnologia pode provocar profun-
das transformações em fato social e educacional, desde que ela seja 
utilizada de forma apropriada e condizente com a perspectiva teó-
rica que embasa o trabalho pedagógico do tutor. A relação tutor-es-
tudante, tradicionalmente vertical, com o tutor posicionado como 
o detentor do monopólio do saber, tem evoluído para um modelo 
mais horizontal, no qual o tutor se torna um parceiro, encaminhan-
do e orientando o estudante diante das múltiplas possibilidades e 
formas de se alcançar o conhecimento e de se relacionar com ele, 
tornando o estudante naturalmente ativo.

Entretanto, o estudante ativo é condicionado por dinâmicas 
de grupo, porque as mesmas evidenciam aspectos que podem ser 
considerados importantes na aplicação do processo de ensino-
-aprendizagem e que, por isso mesmo, merecem ser postas em re-
levo, pois são um instrumento no qual é possível vivenciar uma 
experiência partilhada, sendo “[...] uma situação simulada, desen-
volvida para se criar experiências para aqueles que aprendem, serve 
para iniciar o seu próprio processo de investigação e aprendizado” 
(KOLB, 1984, p. 11). As dinâmicas de grupo oferecem ao partici-
pante uma oportunidade de expressar-se socialmente, seja por meio 
de funções de comunicação, seja pelo escambo de interesses pesso-
ais, seja mesmo no exercício de convivência. Assim, considerando-
-se que a sala virtual é uma arena ideal para que a convivência seja 
trabalhada, é pelo menos um desperdício de potencial de desenvol-
vimento humano deixar de fazer uso das dinâmicas de grupo como 
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instrumento ambiental de aprendizagem. Além disso, a atividade 
das dinâmicas de grupo possui um forte componente motivacional.

No tocante ao ensino, seja ele a distância ou presencial, as 
dinâmicas de grupo têm-se evidenciado como um dos métodos para 
edificação do processo de ensino formal, e igualmente em organi-
zações ligadas às atividades a nível social. Esse mecanismo impul-
sionador, chamado de dinâmica de grupo, tem o papel de promover 
ligações entre a experiência individual e uma reprodução do mundo 
das relações. Esse fato justifica que as dinâmicas de grupo consti-
tuem um poderoso mecanismo de mudança. Na sua definição, as 
dinâmicas de grupo são instrumentos, ferramentas que possibilitam 
a criação e recriação do conhecimento dentro de um processo de 
formação e organização.

Segundo Silva (2008), o uso da dinâmica de grupo como ins-
trumento de formação, em salas de aula ou não, constitui-se em 
uma possibilidade de exercitar a vivência em ludicidade e em de-
safio e, se essa vivência for trabalhada com calço em um plano de 
ensino estruturado adequadamente, permitirá que os alunos sejam 
induzidos a reflexões que podem produzir cognição do modus ope-
randi de um dado paradigma, seja esse paradigma qual for, permi-
tindo, por isso mesmo, que o docente possa fazer uso dessa reflexão 
crítica produzida pelo exercício da dinâmica para extrapolá-la para 
diferentes terrenos de sua prática pedagógica, produzindo conheci-
mento de natureza formativa autóctone. Ainda pode-se evidenciar a 
correlação operante entre os seus membros participantes, a presen-
ça de papéis e de normas e igualmente a existência de um objetivo 
em comum.

Este artigo tem como objetivo analisar as contribuições das 
dinâmicas de grupo para docência on-line. Abordar a aplicação das 
dinâmicas de grupo como instrumentos eficazes no desenvolvi-
mento do processo de ensino-aprendizagem em suas múltiplas apli-
cações leva-nos à questão meditativa que se expõe no corpo deste 
artigo: por qual motivo a aplicação desse poderoso instrumento de 
indução à aprendizagem ainda encontra um nível tão baixo de apli-
cação por parte dos docentes nas salas de aulas virtuais, mesmo em 
face de suas características indutoras de aprendizagem.
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2. METODOLOGIA

Esta pesquisa é de caráter bibliográfico, adotando também o 
método da observação, pois a pesquisa parte de uma base concreta 
observada quando do curso de formação para a docência on-line. 
Foi realizada por meio de livros, sites e revistas especializadas que 
permitem a leitura dos conhecimentos teóricos. A partir das pes-
quisas bibliográficas, foi possível elaborar um quadro teórico que 
embasou a construção de material de apoio para a aplicação de di-
nâmicas de grupo em sala virtual, bem como um instrumento de 
avaliação das mesmas. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com 
delineamento transversal e de natureza qualitativa. Para a coleta de 
dados, utilizou-se a observação direta intensiva e extensiva. A ob-
servação possibilitou a obtenção de informações sobre a realidade 
por intermédio dos sentidos. Consistiu no exame sistemático dos 
fatos ou fenômenos que se deseja estudar. Essa técnica compreen-
de: observação assistemática, observação sistemática, observação 
não participante, observação participante, observação individual ou 
em equipe. A escolha dessa técnica deveu-se ao fato de, segundo 
Selltiz, Writsman, Cook (FERREIRA, 1993), a observação pos-
sibilitar meios diretos e satisfatórios para estudar uma ampla va-
riedade de fenômenos, exigir menos do observador do que outras 
técnicas, permitir a coleta de dados sobre um conjunto de atitudes 
comportamentais típicas, depender menos da introspecção ou da 
reflexão, permitir a evidência de dados não constantes do roteiro 
de entrevistas ou questionários. O objeto de estudo desta pesquisa 
é o Curso de Formação para a Docência On-line (CFO), ofereci-
do pela Universidade Aberta, cujo objetivo, de uma forma geral, 
é conhecer os novos desafios do ensino on-line relacionados aos 
diferentes espaços, ambientes personalizados de aprendizagem e 
modalidades de aprendizagem; desenvolver competências básicas 
para a concepção, organização, avaliação de cursos on-line funda-
mentados em termos pedagógicos. Os módulos foram oferecidos 
totalmente a distância, via internet, com uma duração de 19 sema-
nas de formação, nas quais as primeiras duas semanas foram de 
ambientação, correspondendo a 10 ECTS (veja a Tabela 1). Em to-
dos os módulos, o curso utiliza os portais educacionais para postar 
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as aulas, conteúdos extras de aprofundamento de conhecimentos, 
material de apoio, assim como para realizar o acompanhamento e o 
direcionamento da participação dos formandos durante as ativida-
des propostas ao longo do curso. Esse acompanhamento possibilita 
a percepção do desempenho dos formandos, conhecendo melhor 
suas habilidades e favorecendo o aperfeiçoamento do conteúdo 
programático ao longo do curso. As atividades de ensino-aprendi-
zagem do curso funcionam de forma assíncrona, com recurso a uma 
plataforma de e-learning e a outros ambientes e artefatos digitais 
típicos da web 2.0/web 3.0. O curso se assenta no modelo pedagó-
gico virtual, especificamente concebido para o ensino.

Tabela 1. Descrição dos módulos do curso de CFO.

N. MÓDULO SEMANA HORAS CRÉDITO
0 Ambientação 2 26 0
1 Literacia digital 4 52 2
2 Inovação e Pedagogia em rede 4 52 2
3 Cenários pedagógicos on-line 6 91 3.5
4 Projeto 3 65 2.5

0 Módulo transversal – ferramentas 
on-line

19 286 10
Total (17 semanas + 2 de ambientação 

online – 10 ECTS)

Fonte: elaborado pelos autores (2017).

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Refletir sobre as contribuições das dinâmicas de grupo na do-
cência on-line não deve ser uma atitude irrefletida ou assunto a ser 
descartado por qualquer motivo, despertando um menor interesse 
dos docentes. A dinâmica de grupo é um instrumento que desperta 
o pensar e a reflexão do discente. Ela deve ser discutida com a rigi-
dez como se trataria quaisquer atividades pedagógicas, mantendo-a 
sempre associada ao processo de ensino-aprendizagem, contribuin-
do para o alcance de metas e dos objetivos programados no plano 
de ensino.
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Nesse sentido, a pesquisa objetiva analisar as contribuições 
das dinâmicas de grupo para docência on-line. A proposta funda-
mental deste trabalho é oferecer a reflexão como instrumento edu-
cacional de alta eficácia em salas virtuais.

Precedentemente de qualquer avanço, vale aqui trazer respos-
tas de entrevistas em que alunos mesmos salientaram que, durante 
o curso de Formação para Docência On-line, tiveram atividades em 
grupos, como ilustram as citações a seguir:

P1: “Sim, Trabalho usando o Mi domo.”

P2: “Sim, Equipe Detetive, E-Portefólio. “

P3: “Sim, Equipe Detective, E-Portefólio. “

P4: “Equipe detective, E-Portefólio. “

P5: “Sim, Grupo de detective. “

P6: “Sim. Grupo de fóruns de discussão e E-Portefólio” 
(ACERVO DOS AUTORES, 2017, [n.p.]).

Tabela 2. Descrição das atividades realizadas em grupo no CFO.

MÓDULO SEMANA ATIVIDADES LEITURA DO 
TEXTO-BASE

INTERAÇÃO 
(RECURSO)

Literacia 
digital 4

Noções de litera-
cia em contexto 
de aprendizagem 
oblíqua.

Comunicação 
face a face ver-
sus comunicação 
mediada pela 
tecnologia (com-
putador).

Características e 
especificidades 
de comunicação 
face a face e 
mediada por 
computador.

Manual sobre noções 
de literacia, comuni-
cação face a face e 
mediada por compu-
tador.

Sinopse da teoria 
Quadro-síntese.

Teoria da comuni-
cação mediada por 
computador (CMC).

Fórum

PowerPoint

Preze

Midomo
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Inovação e 
pedagogia 
em rede

4

Uso de ferra-
mentas da Web 
2.0 em diferen-
tes espaços de 
formação, quer 
sejam formais, 
informais ou não 
formais.

Atividade Zero 
(questionário), 
ou seja, uma ati-
vidade cujo obje-
tivo era conhecer 
as características 
individuais sobre 
a área da Peda-
gogia emergente, 
de modo a cria-
rem-se grupos 
de trabalho no 
módulo.

Estudo de rela-
tórios interna-
cionais dispo-
nibilizados na 
plataforma.

Papel de Dete-
tive – trabalho 
executado em 
grupos de dois 
alunos e a sua 
apresentação em 
PowerPoint.

Relatórios Interna-
cionais disponibili-
zados na plataforma.

Facebook

Preze

VideoScribe

Fórum

PowerPoint



17

Educação a Distância, Batatais, v. 8, n. 1, p. 9-24, jan./jun. 2018

C e n á r i o s 
Pedagógi -
cos On-line

6

Princípios para 
a concepção de 
cursos on-line.

Design de um 
Curso e-learning

E-atividades na 
Formação e-
-learning.

Avaliação em 
Educação Di-
gital.

Elementos pre-
sentes numa 
atividade em 
contexto on-line 
(e-atividade) 
e em contexto 
presencial.

Componentes e prin-
cípios fundamentais 
para a concepção de 
um curso on-line

Grelha de estudo 
para a compreensão 
de uma e-atividade

Leitura do mó-
dulo e outros 
livros.

Fonte: elaborado pelos autores (2017).

Como ilustram os resultados da entrevista, podemos constatar 
que as contribuições das dinâmicas de grupo para docência on-line 
têm se construído como um dos relevantes métodos no processo de 
ensino-aprendizagem, e ainda pode, de igual modo, ser usada em 
projetos de cunho social.

Constataram-se, ainda, características de estreita relação com 
o ambiente das salas de aulas. Nesse sentido, Silva (2008, p. 82-99) 
aponta as seguintes características:

Sua aplicação como método de eleição em situações de 
aprendizagem aplicáveis aos grupos de jovens e adultos; 
a busca de uma reprodução no âmbito da execução da ac-
tividade, de uma situação intensivamente experimentada 
pelos componentes dos grupos; a presença do componente 
lúdico como intimamente conectado à actividade da dinâ-
mica de grupo, sem que se exclua também da equação de 
construção da actividade um forte viés de desafio. Esses 
elementos, por sinal, constituem-se em vigorosos factores 
de participação dos elementos nas actividades propostas e, 
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eventualmente, da mudança que se projetou haver a partir 
da aplicação da actividade.

Trabalhar em grupos a distância representou viver uma situa-
ção nova, conforme os relatos:

P1: “Auxilio sim nos seguintes espetos: Interação entre 
elementos do grupo; espirito de trabalho coletivo ou em 
equipa e valorização da opinião dos outros colegas, saber 
ceder a sua opinião mas também saber fazer valor a sua 
opinião no meio de vários ideias diferentes ou opostas a 
sua ideia, saber argumentar”.

P2: “Concordo que Sim, através da interação mutua entre 
os participantes”.

P3: “Sim auxiliou ...”.

P4: “Sim. Através da interação entre os participantes, au-
toavaliação e coavaliação e aprendizagem colaborativas”.

P5: ““Sim. Na troca de experiências”.

P6: “Sim. Ajudou na dinâmica de gestão da plataforma on-
line, gestão de tempo e colaboração”.

P7: “Sim. Na perceção e aplicação”.

P8: “Sim”.

P9: “Melhoramento do uso da plataforma”.

P10: “Mais ou menos, corria- se muito com os prazos de 
realização de atividades”.

P11: “Sim, Melhoria da interação” (ACERVO DOS AU-
TORES, 2017, [n.p.]).

Em função das declarações feitas, percebe-se que trabalhar 
em equipe ganha relevância, como um momento para consulta, di-
álogo e colaboração. A atividade da dinâmica de grupo possui um 
forte componente motivacional, principalmente quando se conside-
ra que o participante vivencia o que faz. Nesse particular, a dinâmi-
ca de grupo produz nos participantes “[...] uma resposta a estímulos 
específicos ou gerais, nascidos do próprio organismo e do meio am-
biente em que o indivíduo vive” (DEWEY apud TEIXEIRA, 1950, 
p. 15-22), sendo, portanto, capaz de promover a “[...] libertação de 
forças e tendências e impulsos existentes no indivíduo, e por esse 
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mesmo indivíduo trabalhados em nível de cognição e exercício, e, 
portanto, dirigidos” (DEWEY apud TEIXEIRA, 1950, p. 15-22). 

Segundo Kenski (2003, p. 112):
[...] as actividades virtuais em grupo põem em prática os 
princípios da inteligência coletiva, apontados por Pierre 
Lévy, que correspondem à reunião em sinergia dos sabe-
res, das imaginações, das energias espirituais [...] de um 
grupo humano.

Importa citar, nesta pesquisa, que as dinâmicas de grupo ad-
quirem importância, pois auxiliaram como um momento de consul-
ta, partilha, diálogo e colaboração para tutores e discentes, sendo, 
também, um mecanismo de busca de soluções e possíveis alterna-
tivas, visto que, por seu intermédio, os intervenientes dialogam e 
trocam experiências, de modo a criar um novo ambiente de ensino, 
em que todos os integrantes do grupo aprendem mutuamente.

Tabela 3. Avaliação das atividades realizadas em grupo no Curso 
de Formação para a Docência On-line.

RUIM% SUFICIENTE% BOM% MUITO 
BOM%

O que achou das atividades 
realizadas em grupo? 0,00 0,00 90,91 9,09

O que achou da organização 
dos formandos na sala virtual 
em atividades em grupo?

0,00 9,09 72,73 18,18

Qual foi a contribuição das 
atividades em grupo na 
aprendizagem?

0,00 9,09 45,45 36,36

Se o procedimento fosse 
utilizado novamente, qual 
seria a perspectiva?

0,00 0,00 72,73 18,18

Qual foi a sua reação diante 
da atividade em grupo? 0,00 27,27 45,45 27,27

Quanto ao trabalho em 
grupo, todos auxiliaram 
na realização da atividade 
proposta?

0,00 36,36 54,55 9,09

Como foi a agilidade para 
executar a atividade? 0,00 45,45 45,45 0,00
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No requisito autonomia, 
como foi a reação do grupo? 0,00 36,36 54,55 0,00

Como foi o ambiente das 
atividades/interação na sala 
virtual?

0,00 18,18 54,55 27,27

Como foi a valorização do 
procedimento a respeito da 
aprendizagem?

0,00 18,18 54,55 27,27

Fonte: elaborado pelos autores (2017).

Como consta nos resultados da Tabela 3, no curso de For-
mação para a Docência On-line, os relatos dos entrevistados clas-
sificaram em 72,73% as atividades realizadas em grupo, possibili-
tando que todos os intervenientes se auxiliassem mutuamente na 
realização da atividade proposta. Esse fato possibilitou a criação de 
autonomia e a valorização do procedimento a respeito da aprendi-
zagem.

Com os resultados, foi notória a responsabilidade dos inter-
venientes nas atividades desenvolvidas em grupo no progresso de 
todo o grupo. Essa nova condição cognitiva, intitulada por Ker-
ckhove (1999) como inteligências em conexão, apresenta as ati-
vidades individuais como contribuições para a superação de desa-
fios e de problemas comuns ao grupo. Entretanto, esse processo 
colaborativo não dilui os participantes em um “coletivo de iguais” 
(KENSKI, 2003), nem objetiva alcançar o nível máximo de apren-
dizagem igual para todos.

Segundo Harasim et al. (2005), a aprendizagem em rede per-
mite aos alunos assumir grande parte da responsabilidade pelo seu 
aprendizado. No entanto, as atividades on-line exigem atenção re-
gular (com frequência diária) do professor. Para além do ensino, a 
educação on-line envolve pessoas. Ainda, para os mesmos autores, 
a construção de uma comunidade de aprendizagem requer a par-
ticipação de todos os seus membros, não com hierarquia, mas em 
harmonia, em colaboração.

Num estudo desenvolvido por Souza, Tanji e Machado 
(2011), voltado a proporcionar um recurso alternativo para promo-
ver a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, relacionado à 
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aplicação da dinâmica de grupo no contexto escolar no ensino fun-
damental, os resultados parciais obtidos por meio da elaboração do 
quadro teórico e da análise permitem considerar a dinâmica de gru-
po como uma proposta viável para a construção do conhecimento 
em sala de aula no Ensino Fundamental. Os autores concluíram que 
dinâmicas de grupo que foram adaptadas para o Ensino Fundamen-
tal, bem como o roteiro de aplicação e avaliação das dinâmicas de 
grupo possibilitaram a criação de aulas interativas e lúdicas. Visto 
que a ludicidade permite que a criança aja espontaneamente, dando 
impulso ao sujeito conhecedor, aprendendo por meio da brincadeira 
em que o prazer motiva o conhecer.

Outro estudo, desenvolvido por Barbosa e Clementino 
(2009), apresenta a utilização de trabalhos em grupo como uma das 
estratégias pedagógicas escolhidas para os cursos. O resultado de 
tal escolha é que diferentes atividades em grupo foram propostas e 
excelentes trabalhos foram apresentados, comprovando que a rea-
lização desse tipo de atividade é um elemento crucial de interação 
e integração da turma, além de uma forma eficaz de proporcionar 
aprendizado.

Alguns autores (PENTEADO, 2002; SCHALLER; 
SCHÄFER, 1982; HOLMBERG, 1988; GUTIÉRREZ; PRIETO, 
1994) citados por Clementino (2009, p. 105-126) descrevem que a 
escolha das estratégias pedagógicas deve incluir aquelas que pro-
movam interação entre o grupo de alunos.

Oportunidades devem ser criadas para que vivências sejam 
partilhadas entre alunos, e entre estes e o professor. Outrossim, se-
gundo o pensar de Freire (1977, p. 66), “não há, realmente, pen-
samento isolado, na medida em que não há homem isolado”. Para 
esta pesquisa foi notório, desde o início do curso, a procura por 
estimular nos participantes o trabalho em grupo de forma colabo-
rativa. Para que a interação acontecesse, foi proposto o uso das fer-
ramentas de interação disponíveis na sala virtual como: Midomo, 
Facebook, Preze, VideoScribe, Fórum.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As dinâmicas de grupo para docência on-line no processo 
de formação são consideradas como instrumentos que estimulam 
o pensamento e a reflexão. As mesmas devem ser desenvolvidas 
com a seriedade com que se trataria qualquer atividade pedagógica, 
mantendo-a associada aos planos de ensino e objetivos. Outrossim, 
as mesmas auxiliam na produção de conhecimento, autonomia e 
possibilitam a integração, a troca de experiências entre os forman-
dos, a análise de situações de ensino e de aprendizagem vivencia-
das, bem como o planejamento de ações e a preparação inicial para 
a docência on-line.

O curso referenciado nesta pesquisa privilegiou, em quase 
todas as atividades realizadas, o trabalho em grupo, com objeti-
vos de desenvolver nos formandos novos desafios do ensino on-
-line relacionados aos diferentes espaços, ambientes personaliza-
dos de aprendizagem e modalidades de aprendizagem; desenvolver 
competências básicas para a concepção, organização, avaliação de 
cursos on-line fundamentados em termos pedagógicos. De forma 
específica, o curso de Formação para a Docência On-line pretende 
identificar e compreender as contribuições das emergentes abor-
dagens pedagógicas baseadas na web 2.0, analisando algumas das 
teorias de aprendizagem que servem de suporte a essas aborda-
gens; analisar processos de comunicação e interação em contextos 
de ensino on-line; conhecer diferentes modelos pedagógicos para 
contextos de ensino on-line; desenhar e desenvolver e-atividades 
em ambientes de ensino on-line; conhecer e utilizar plataformas 
digitais de aprendizagem e ferramentas tecnológico-digitais da web 
2.0, numa ótica comunicativa e educacional; conceber, desenhar e 
desenvolver um projeto de curso on-line.

Sugestões

Levando em conta o que foi exposto, e para tornar exequíveis 
as dinâmicas de grupo na docência on-line, propõem-se:
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• Que se massifique a operacionalização das ferramentas di-
gitais baseadas na aprendizagem colaborativa, visto que o 
desconhecimento destas por parte dos cursistas impossibi-
lita o seu uso.

• Que durante as aulas seja dada primazia às atividades co-
laborativas, pois uma das características dos aprendentes 
digitais é o individualismo e a não partilha de informações 
e isso pode pôr em risco os valores que se obtém com as 
dinâmicas colaborativas.

• Que se potencialize o uso das redes sociais como meio 
de promoção de dinâmicas interativas de aprendizagem. A 
maior parte dos intervenientes usam no cotidiano o What-
sapp e o Facebook apenas como diversão; sendo essas fer-
ramentas muito comuns, podem ser aproveitadas na esfera 
acadêmica para a promoção das dinâmicas de grupo.
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