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publicando-os, cada um a seu momento, no AVA. O professor orientador resgata cada produção 

publicada no momento pertinente ao processo; lê tal produção no sentido de perceber atos de 

aprendizagem teóricos e especialmente o aspecto metodológico do fazer docente. Ao ler e, na 

busca de perceber, atribui sentido a tais atos.  

Quando se lê um feedback ou a autoavaliação como expressão da autorregulagem, deve-se ver o 

sujeito aprendente que está sendo descrito. Os feedbacks devem enfocar as trocas entre os 

estagiários e entre estes e o professor orientador, também no contexto da rede digital AVA.  

Nas autoavaliações, os estudantes igualmente devem expor o desenrolar da construção de 

conceitos e aprendizagens. O meio onde os estudantes e os demais envolvidos no curso estão 

inseridos é o digital; assim, esse deve ser aproveitado em suas potencialidades, para garantir 

registros, a partir dos quais podem ser coletados e analisados diferentes indicadores para as 

avaliações. 

Avaliar o estágio tem validade quando há circularidade de interpretações de sinais, com as 

indicações das autointerpretações do sujeito que aprende. 
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Resumo: 

O presente artigo tem como objetivo apresentar subsídios aos docentes universitários, na área de 

tecnologia, para a construção de um referencial teórico-metodológico sobre a utilização dos 

objetos de aprendizagem no contexto das comunidades virtuais auto-organizadas para a 

produção de software livre e de código aberto. Utiliza-se como metodologia a etnografia virtual 

(HINE, 2011) em conjunto com a teoria analítica da ação mediada (WERTSCH, 1991) e a 

análise de conteúdo (BARDIN, 2000). A coleta de dados foi efetuada, em duas fases, nos fóruns 

de discussão de quatro (4) comunidades, além de uma comunidade incubadora de 

desenvolvimento de projetos de software livre e de código aberto. Constata-se que os objetos de 

aprendizagem mediam o processo de solução de problemas, uma vez que 100% dos problemas 

da amostra analisada foram resolvidos, apesar da ausência de um padrão de conformidade 

desses objetos. Esta limitação é superada em razão do perfil específico imperante dos membros 

ativos da comunidade, pois estes possuem elevado nível de comportamento 

colaborativo/cooperativo, iniciativa voluntária, desprendimento, obstinação, capacidade de 

autoaprendizagem, autonomia, independência, disciplina, responsabilidade e comprometimento 

com prazos, qualidade dos produtos e outras exigências estabelecidas pela comunidade. Outro 

fator de relevância é que as comunidades são ricas em interação humana, o que qualifica o 

processo do significado da mediação e o ambiente de colaboração, nas ações referentes à 

localização, montagem e contextualização dos objetos de aprendizagem. Os significativos 

resultados atingidos por estas comunidades têm impactado, sobremaneira, as grandes 

organizações de produção de software, levando-as a rever suas estratégias corporativas, boas 

práticas de desenvolvimento, gestão de pessoas, equipes e projetos. Por outro lado, infere-se que 

a sustentabilidade de tais comunidades não pode estar assentada somente em atributos e 

habilidades pessoais, principalmente pelo fato de que a localização dos objetos de aprendizagem 

para a solução de problemas baseia-se no conhecimento tácito de seus membros. Necessário se 

faz agregar inovações na forma e funcionalidade de tais comunidades (padrão de conformidade, 

métodos e ferramentas tecnológicas), com vistas a possibilitar uma efetiva e universal 

acessibilidade do conhecimento produzido para a solução mais eficiente dos problemas, bem 

como incorporar membros com comportamentos e habilidades diversos. O conteúdo desta 

pesquisa possui referenciais teórico-metodológicos para o desenvolvimento da teoria relativa ao 

processo de aprendizagem para a solução de problemas em comunidades virtuais de pequenos 

grupos, baseada na metodologia proposta por NELSON (1998), além de explicitar direções 

futuras, que poderão ser investigadas, principalmente no que concerne às práticas de 
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desenvolvimento e produção de software. Contribuem, também, para as inovações futuras, no 

campo teórico e prático, na definição de um padrão de conformidade para a especificação, 

indexação, uso, combinação e avaliação dos objetos de aprendizagem, além de motivar a 

mudança de comportamento, cultura e forma de aprender. 

Palavras-chave: 

Comunidades virtuais auto-organizadas. Software livre e de código aberto. Objetos de 

aprendizagem. Educação virtual. Gestão do conhecimento. 

 

1. Introdução 

É inegável afirmar que os recursos educacionais estão sendo projetados, desenvolvidos e 

integrados, para serem disponibilizados e compartilhados em comunidades virtuais de 

aprendizagem de forma colaborativa. Tal cenário tem motivado o desenvolvimento de pesquisas 

relacionadas à tecnologia aplicada à educação, o que pressupõe novas formas de utilização da 

tecnologia da informação e das comunicações como suporte efetivo ao processo de ensino e 

aprendizagem e do trabalho colaborativo, notadamente em ambientes virtuais. Na última década 

do século XX, a utilização desses recursos permitiu o acesso, a partir de qualquer lugar e a 

qualquer momento, a conteúdos educacionais, consolidando assim a aplicação dessas 

tecnologias aos processos educacionais.  

Em estudos anteriores (RIVAS, 1998) elabora uma proposta fundamentada em novos conceitos 

de ensino e aprendizagem, suportados por recursos tecnológicos, os quais foram divididos em 

três categorias: tecnologias de distribuição; tecnologias interativas; tecnologias colaborativas. 

Essas tecnologias categorizadas foram relacionadas com os respectivos modelos instrucionais e 

com os objetivos de aprendizagem, dando-se ênfase ao aprendizado colaborativo por meio dos 

fóruns de discussão, recurso este que tem sido o principal sustentáculo para que ocorra a 

aprendizagem nas comunidades virtuais que oferecem suporte ao trabalho colaborativo voltado 

para a solução de problemas. Este artigo é um recorte da pesquisa realizada por Rivas (2009) 

acerca das comunidades virtuais auto-organizadas (CVAO). O autor, por meio de  um estudo 

empírico utilizou a análise etnográfica na perspectiva de Hine (2000) para analisar o processo de 

aprendizagem das CVAO,  o significado da intermediação com a ação pessoal como unidade de 

análise a partir dos estudos de Cole (1997),Vigotsky (2007), Wertsch (1991) e Wiley (2002).  

Tendo em vista a amplitude do conceito dos objetos de aprendizagem como um artefato 

descontextualizado e independente da interação dos estudantes para com estes, o método 

analítico de Wertsch (1991) permite investigar novas formas de apropriação e significação 

desses objetos contribuindo assim para a consecução efetiva da aprendizagem no ambiente 

virtual, dentro de sua fronteira histórica, cultural e contexto institucional. Nesse sentido, este 
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trabalho investigativo é orientado para a verificação do uso dos objetos de aprendizagem no 

contexto de funcionamento das comunidades virtuais, especificamente, no que diz respeito ao 

processo de aprendizagem virtual para a solução de problemas e tem como questão orientadora 

a seguinte problematização:  Como são utilizados os objetos de aprendizagem pelos membros 

das comunidades virtuais auto-organizadas para a solução de problemas relacionados à 

produção de software livre e de código aberto, tendo em vista a não existência de padrões de 

conformidade para a indexação, combinação, uso e avaliação dos objetos de aprendizagem? 

O presente artigo está organizado em três eixos: o primeiro, aborda os conceitos de sofware 

livre e de código aberto, objetos de aprendizagem (OA), Fóruns de Discussão e Comunidades 

Virtuais de aprendizagem auto-organizadas (CVAO). O segundo, discorre sobre a metodologia 

utilizada, destacando o papel da etnografia virtual. O terceiro, analisa quatro comunidades 

virtuais selecionadas  e sua integração como os objetos de aprendizagem, bem como propõe 

contribuições para inovações futuras, no campo teórico e prático, visando a definição de um 

padrão de conformidade para a especificação, indexação, uso, combinação e avaliação dos 

objetos de aprendizagem.  

 

2. Software livre e de código aberto - SLCA 

O movimento do SLCA é mundialmente conhecido por meio da sigla em inglês – FOSS – Free 

and Open Source Software. Foi motivado por desenvolvedores de software que não estavam 

satisfeitos com a sistemática de proteção de software sob o regime corrente de copyright, 

sistema ao qual o licenciamento para uso de software estava vinculado até então.  

O Software Livre é um movimento da Free Software Foundation, (STALLMAN, 1998). A filosofia 

do software livre é proporcionar o código das aplicações para distribuição, o que não implica a sua 

gratuidade nem a cessão dos direitos autorais. O software desenvolvido sob esta condição deve estar 

sujeito a uma das seguintes condições: a) A licença de copyleft em oposição ao copyright. Nesta 

opção, o autor conserva todos os direitos de autoria do software criado, mas permite a 

modificação e a redistribuição sob certas condições, assegurando a adequação do 

desenvolvimento e a obrigatoriedade de que todas as aplicações derivadas sejam também livres; 

b) A licença de domínio público, em que o autor prescinde de seus direitos e não exerce nenhum 

controle sobre o software por ele criado; c) A licença BSD, em que o autor mantém o direito 

autoral, bem como o direito sobre todas as aplicações derivadas, mesmo que não tenham sido 

desenvolvidas por ele.  Esta forma de licença é mais conhecida por GNU.  

O movimento de Software de código aberto – open source – é um movimento que foi criado por 

Raymond e Perens (1998). O objetivo principal do movimento não foi, necessariamente, promover o 

benefício da distribuição do software gratuitamente, mas sim a busca de questões de natureza prática 
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e técnica no processo de desenvolvimento de software, com ênfase na procura dos benefícios do 

trabalho colaborativo. Os softwares de código aberto devem seguir preceitos e regras pré-

estabelecidas. Cabe, no entanto, destacar que nem todos os softwares de código aberto, 

desenvolvidos e liberados para distribuição, permitem a sua modificação ou adaptação, além do que 

devem estar sob a licença expedida pela OSI – Open Source Initiative. 

 

3. Objetos de aprendizagem (oa) 

Há uma variedade de denominação destes recursos educacionais, tais como: Componentes de 

software educacional;  Objetos de conteúdo compartilhável (ADL, 2001); Objetos de 

conhecimento (MERRIL, 2001); Objetos educacionais (SPHORER, 2001); Objetos de 

aprendizagem (LTSC/IEEE, 2000). Tais recursos educacionais podem ser chamados, 

genericamente, de OA, de acordo com a terminologia adotada pelo Learning Technology 

Standards Committee (LTSC) of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

Para Wiley (2000, p.7) “objeto de aprendizagem é qualquer recurso digital que pode ser 

reutilizado para dar suporte a um processo de aprendizagem”. Entretanto, existe uma 

necessidade premente de novas estruturas teóricas para o desenvolvimento e uso desses 

recursos. Há um consenso, entre os pesquisadores da área, de que os enfoques atuais para a 

utilização de objetos de aprendizagem baseados em teorias tecnicistas não contribuem no 

sentido de proporcionar um efetivo resultado educacional, pois se apresentam 

descontextualizados e isolados. Wiley (2000) ressalta que há necessidade de formulação de uma 

nova teoria que possa orientar todo esse processo de design e uso articulado dos objetos de 

aprendizagem em novos situações. 

O contexto atual dos OA começam a contemplar outros enfoques, com referenciais na área 

socioconstrutivista ou sociointeracionista, tendo em vista o esgotamento dos modelos utilizados 

na segunda metade do século XX. Wertsch (1991) propõe a pesquisa da ciência social na ação 

da intermediação, sugerindo que nenhum estudante, que está aprendendo em um ambiente 

virtual, com a utilização dos recursos daqueles ambientes, pode estudar de forma isolada. Ao 

invés de estudar os OA fora do contexto, a unidade de análise da pesquisa deve focar o uso atual 

dos objetos dentro do contexto da aprendizagem. O autor lembra que “somente sendo parte da 

ação faz com que o significado da intermediação venha ao encontro da representação do seu 

papel. Eles não têm o mágico poder neles próprios”. (p.68). Corroborando nesta direção é 

importante ressaltar estudos e pesquisas que superam os enfoques tecnicista e behaviorista  e 

que enfatizam a importância da colaboração (NELSON, 1998), a aprendizagem cooperativa 

(JOHNSON; JOHNSON, 1997; SLAVIN, 1990), as comunidades de aprendizagem (BROWN, 
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1994), o empreendimento do seu próprio aprendizado (ROGOFF, 1990) e o aprendizado 

baseado em problemas (ALBANESE; MITCHELL, 1993; VERNON; BLACK, 1993).    

Ao revisar a literatura sobre o tema, verifica-se que existe uma lacuna que precisa ser 

preenchida no que diz respeito ao desenvolvimento de uma abordagem teórica, para o design e a 

utilização de OA em comunidades virtuais visando solucionar problemas na execução do 

trabalho colaborativo. 

 

4. Fóruns de discussão 

Os fóruns de discussão têm sido uma das principais fontes de informação virtual, para a coleta 

de dados dos usuários conectados na Internet. As formas de comunicação mediadas por 

computador têm sido a base para a análise da interação e socialização dos sujeitos que se 

comunicam por esse meio. Os citados fóruns constituem-se objeto de estudos não só nos 

aspectos comportamentais de seus participantes, mas também nos produtos gerados por tais 

interações e relações, já que, por ser um meio virtual, há registros concretos sobre as ações no 

entorno virtual.  

Hine (2000, p.30) afirma que “os estudos do enfoque naturalista de entorno virtual tomam nota 

da riqueza e complexidade presentes no uso das comunicações mediadas por computador como 

ponto de partida para analisar comportamentos”. Nessa linha de pensamento, Muñoz (2007) 

aprofunda essa abordagem, afirmando que convém referenciar uma taxonomia para a efetiva 

análise dessa questão. Afirma ainda, que é necessária a diferenciação da comunicação síncrona 

(quando os usuários da rede se comunicam dentro do mesmo espaço temporal, como exemplo 

pode ser citado os “chats” ou popularmente conhecido como “bate papo”) e a comunicação 

assíncrona (quando os usuários da rede se comunicam em tempos diferentes, simplesmente 

postando as mensagens e aguardando as respostas em outros momentos, como exemplo pode ser 

citado os fóruns de discussão). 

No presente estudo optou-se pela comunicação assíncrona dos fóruns de discussão, como forma 

de coleta de informação sobre o comportamento e conteúdo das discussões, na configuração de 

objetos de aprendizagem. A comunicação assíncrona emerge no âmbito da internet de forma 

completamente oposta às formas de comunicação tradicional, porque a comunicação síncrona 

apenas representa a comunicação tradicional entre os sujeitos, mediada por recurso tecnológico, 

possibilitando o compartilhamento da discussão, ao mesmo tempo com os sujeitos em diferentes 

regiões geográficas, mas sofrendo dos efeitos de rompimento da comunicação, como resultado 

de falhas técnicas ou outros motivos relacionados. Por outro lado, a comunicação assíncrona 

promove a interação entre os sujeitos, mesmo que não ao mesmo tempo, mas os discursos são 

mais reflexivos e gerados na ausência da instantaneidade. É possível afirmar que a eliminação 
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do marco temporal compartilhado ameniza a pressão de dar uma resposta instantânea para o 

interlocutor, além de possibilitar o acesso a um tipo de interação social mais estruturado e 

introspectivo que em muitas ocasiões se sobrepõe a um simples manifesto, sem importância ou 

relevância, para o assunto em debate. Na verdade, é um espaço virtual em que são propiciadas 

condições e estímulo da postagem de discursos textuais que se apresentam de forma estruturada 

e acessível, por meio da interação social entre os sujeitos participantes.  

O fórum de discussão geralmente é conduzido por um moderador, que é responsável pela 

supervisão e dinamização das atividades, notadamente no que se refere ao funcionamento e 

conduta dos sujeitos participantes do grupo. A dinâmica e operacionalização do fórum de 

discussão são bastante simples, pois cada sujeito acessa o ambiente, por meio da web site, 

introduzindo a sua identificação: nome (ID) e senha. O usuário escolhe o tema que pretende 

participar e inicia a sua colaboração. As discussões, para uma melhor visualização e 

compreensão da sua evolução, são apresentadas de forma endentada (threads). 

 

5. Comunidades virtuais auto-organizadas - CVAO 

As CVAO podem também ser chamadas de sistemas sociais auto-organizados em ambiente 

virtual – online self - organizing social systems – OSSOS. A estrutura dessas comunidades 

permite que uma significativa quantidade de indivíduos possa se auto-organizar, de maneira 

altamente descentralizada e distribuída no espaço e no tempo, buscando conhecimento e 

aprendizado para o equacionamento e solução de problemas, para questões de inter-

relacionamento e processos que visem à pesquisa e aprendizagem.  

Os modelos auto-organizados têm sido aplicados às comunidades humanas há muitas décadas. 

Jacobs (1961) os tem utilizado para o planejamento urbano, baseando-se na similaridade de 

como os insetos se movimentam e comparando-os com a movimentação das pessoas nas 

cidades, trafegando pelas ruas, calçadas e residindo em bairros ou zonas especializadas tais 

como comércio, serviços, etc. Diversos pesquisadores têm dado continuidade, de forma 

frutífera, à aplicação dos modelos auto-organizados para os sistemas de organização humana na 

área da economia (KRUGMAN, 1996). Mais recentemente, Eriksson e Wulf (1999) começam a 

explorar o vínculo existente entre os sistemas auto-organizados e o trabalho colaborativo 

mediado por computador. Os autores tem examinado os modos pelos quais atuam as equipes 

virtuais de forma auto-organizada. As recentes pesquisas sobre o assunto trazem à tona o ponto 

em que o potencial do processo auto-organizacional do sistema social humano tem sido 

reconhecido e documentado, e muitas pesquisas estão sendo iniciadas, levando-se em 

consideração as tecnologias da informação e da comunicação. Tais iniciativas facilitam 
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consideravelmente o desenvolvimento das atividades auto-organizadas por indivíduos que estão 

dispersos e distantes geograficamente.  

Os sistemas sociais online são facilitados por infraestrutura de software, hardware e redes de 

comunicação. Geralmente esses sistemas são baseados na tecnologia web e caracterizados por 

elevado grau de descentralização do seu gerenciamento. Os blogs são exemplos típicos desses 

sistemas. Dia após dia, notícias e comentários são postados, acumulando dessa forma conteúdo 

expressivo de informações e de conhecimento. A validação da sua qualidade emerge 

naturalmente do grupo de participantes. Esse processo pode variar desde um controle 

centralizado que valida o conteúdo, previamente, até um nível totalmente sem nenhum controle 

prévio à postagem do conteúdo, permitindo que o grupo se manifeste livremente nessas 

condições. Mesmo sem a intenção prévia, esse ambiente acaba se tornando um ambiente de 

aprendizagem colaborativa para a solução de problemas. 

 

6. Metodologia 

Esta pesquisa de cunho qualitativo utilizou o método da etnografia virtual, proposto por HINE 

(2000) e a teoria analítica da ação mediada na perspectiva de WERTSCH (1991). A etnografia é 

uma metodologia utilizada para a investigação antropológica, por meio da técnica de observação 

participante, em que o pesquisador se integra aos processos sociais que investiga, para obter 

informação sob a perspectiva de membro do grupo, com o objetivo de compreender as 

estruturas de significados. 

 

6.1 Etnografia Virtual 

Por etnografia virtual entende-se uma forma do fazer etnográfico nos espaços virtuais 

suportados pela Internet. Esta possui os mesmos riscos metodológicos da etnografia tradicional, 

pois é possível fazer a etnografia dos coletivos mediados pelas tecnologias da informação e 

comunicação, como a Internet, utilizando as técnicas básicas. A adaptação da metodologia 

etnográfica às propriedades dos fenômenos que se desenvolvem no mundo virtual implica 

repensar muito os seus conceitos básicos e planejamento metodológico. A ideia de campo e de 

entrada em campo, o conceito de observação participante e da identidade do pesquisador são 

componentes que podem ser repensados e que apresentam consideráveis diferenças com 

respeito às etnografias realizadas com grupos humanos, face a face. 

Os ambientes virtuais formados no contexto da Internet tornam-se campo fértil para este estudo. 

Hine (2000) afirma que a utilização da metodologia etnográfica deve ser o ponto de partida para 

o início de estudos dessa natureza e pode ser utilizada para explorar as complexas relações 
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existentes entre as pessoas e as novas tecnologias nos mais diferentes espaços sociais, tais 

como: residências, local de trabalho, mídia de massa, bem como ambientes educacionais e 

acadêmicos.  

Um estudo etnográfico da Internet pode oferecer um olhar, em detalhe, da forma como a 

tecnologia é vivenciada no cotidiano dos atores sociais. O pesquisador etnográfico pode, por 

meio dos instrumentos metodológicos, agir em forma de imersão nesse campo, tomando notas 

sobre os relacionamentos, atividades e buscar compreender fenômenos que ocorrem nesse 

ambiente social formado no espaço virtual. 

O processo de imersão e engajamento são as duas condições básicas do processo etnográfico, 

sem as quais o trabalho de campo se revela como pura descrição ou imposição. Com base em 

uma redefinição do trabalho etnográfico, a observação participante virtual passa 

necessariamente pela consideração do contexto no qual se desenvolvem novas formas de 

sociabilidade. A autora resumiu em uma série de princípios a sua proposta de etnografia virtual:  

1. O deslocamento da noção de campo para a noção de campo de relações; 

2. A exploração da constituição de fronteiras e de conexões, especialmente 

entre o virtual e o real, com o auxílio de ferramentas de análise discursiva e 

pragmática; 

3. O envolvimento intenso e não extensivo com a interação social prática e 

mediada, com base no entendimento da dimensão pragmática das práticas 

de linguagem em ambientes virtuais; 

4. O caráter parcial e intersticial da etnografia virtual: diferente da pretensão 

da etnografia tradicional, que postula a descrição de informantes, lugares e 

culturas delimitadas no espaço e no tempo, e apreendidas em sua totalidade.  

Hine (2000) afirma que o pesquisador pode desenvolver a etnografia virtual, como um “lurker”, 

ou seja, como um participante observador, já que a Internet é considerada cultura e um artefato 

cultural.  

 

6.2 Teoria analítica da ação mediada como método de análise 

Considerando os fóruns de discussão das CVAO como unidade de análise e sua dinâmica no 

processo de discussão, verifica-se o papel do aprendiz agindo (aprendendo) com o objeto de 

mediação, ou seja, o conjunto pessoa - ação de aprendizagem – objeto de mediação 

(WERTSCH, 1991).  

Adequando mais especificamente o conceito proposto ao objeto de investigação, tem-se: 

membro da comunidade virtual – solução de problemas – objeto de aprendizagem como 

instrumento. 
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Abaixo, figura esquemática que demonstra como ocorre a relação proposta por WERTSCH 

(1991) com o contexto investigado: 

 

 

Figura 1 - Relação entre a proposta metodológica e o contexto investigado 

Wertsch (1991) ao analisar um diálogo, identifica as pessoas que estão conversando entre si. A 

apresentação do diálogo de forma escrita é o objeto de mediação, que é todo o diálogo escrito 

com a tentativa, por meio do uso das palavras e das pontuações, de demonstrar com a maior 

fidedignidade possível as emoções, sentidos e intenções que foram expressas pelas pessoas no 

momento da ocorrência daquela ação dialogada na forma verbal. O leitor ao ler o resultado do 

diálogo na forma escrita, utilizando-se de todos os recursos gramaticais e linguísticos, pode 

construir em sua mente uma imagem real e concreta daquela ação na forma oral.  

Nesses termos, procura-se utilizar o mesmo modelo referencial de análise do diálogo proposto 

por Wertsch (1991), para a análise dos fóruns de discussão, os quais não deixam de ser uma 

forma de comunicação, na forma escrita, mas de forma interativa. 

Uma das diversas contribuições desta pesquisa é também fazer a equivalência do modelo, 

proposto pelo autor para análise de diálogos, com a análise dos fóruns de discussão.  

A figura abaixo demonstra, de forma esquemática, a equivalência construída: 
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Figura 2 - Equivalência do modelo no contexto do fórum de discussão 

 

7. Resultados e discussões 

Foram selecionadas quatro CVAO de usuários e desenvolvedores de software livre e de código 

aberto. Logo após, efetuou-se o estudo etnográfico das CVAO selecionadas, segundo o método 

de Hine (2000), demonstrando a equivalência do modelo de análise de diálogos com o modelo 

de análise de fóruns de discussão, segundo Wertsch (1991). Após analisar e sistematizar os 

dados levantados (análise de conteúdo), segundo Bardin (2000), consolidou-se os resultados 

para a construção de um conhecimento sobre as CVAO, objetos da investigação. 

As comunidades selecionadas para o propósito desta investigação formam a chamada 

arquitetura LAMP68 (TAURION, 2004), que é composta pelos seguintes softwares livres e de 

código aberto: Linux, Apache, MySQL e a combinação das linguagens PHP, Python e Perl. A 

comunidade Sourceforge também é alvo de investigação, tendo em vista a sua relevância como 

incubadora e diretório dos projetos de software livre e de código aberto. 

Logo a seguir, demonstra-se esquematicamente a arquitetura LAMP. Com esses quatro 

recursos, é possível desenvolver qualquer aplicação de um sistema de informação, com acesso e 

operação de suas funções, por meio da Web. 

 

                                                           
68 LAMP é uma sigla formada pelas primeiras letras dos softwares: Linux, Apache, MySQL, 
PHP/Python,Perl. 
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Figura 3 – Figura esquemática da arquitetura LAMP 

 

Vale ressaltar que tais comunidades não são comunidades virtuais de aprendizagem no sentido 

stricto do termo, ou seja, vinculadas a atividades acadêmicas formais, mas sim comunidades de 

aprendizagem voltadas para a solução de problemas.  

O período de coleta de dados foi realizado em duas fases, sendo um período no início e final do 

ano de 2008 e início de 2009. Ressalta-se que as interações ocorridas, por meio dos fóruns e 

listas de discussão, foram extraídas de forma aleatória, no período selecionado.  

Foram coletados 14 problemas, durante a primeira e a segunda fase. Desse total, a Comunidade 

SourceForge representa 35.7% dos total de problemas coletados, seguida da Comunidade 

Apache com 21.3%, e as demais comunidades com 14.3%. Já no que se refere à quantidade de 

interações por problema a Comunidade Linux, com apenas 02 (dois) problemas postados, 

apresenta 38 interações, o que representa 42.7% do total de interações de todas as outras 

comunidades. A Comunidade PHP apresenta 23.6%, ficando em segundo lugar em relação à 

quantidade total de interações das 5 (cinco) comunidades analisadas. Como resultado, a 

Comunidade Linux apresenta uma média de 16 interações por problema, contrastando com a 

Comunidade SourgeForge que apresenta uma média de apenas 2 (duas) interações por 

problema. A Comunidade PHP apresenta uma média de 10.5 interações por problema, 
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mantendo uma coerência com o indicador anterior. Pode-se concluir, baseando-se nesses dados, 

que o nível de complexidade dos problemas postados na Comunidade Linux é mais elevado do 

que dos problemas postados na Comunidade SourceForge.  

No que se refere à participação de diferentes membros da comunidade envolvidos na discussão, 

os dados reforçam a análise, acima citada, pois enquanto 08 (oito) membros produziram 38 

(trinta e oito) interações na Comunidade Linux e 21 (vinte e um) na Comunidade PHP, 6 (seis) 

membros da Comunidade SourceForge produziram 10 (dez) interações e 12 (doze) membros 

produziram 12 (doze) interações na Comunidade Apache. Indiscutivelmente, a Comunidade 

Linux apresenta-se como a CVAO mais ativa e discute problemas de natureza mais complexa, 

seguida pela Comunidade PHP. 

Considerando o total de 14 problemas postados, durante o período da coleta de dados, verifica-

se que 78.6% dos problemas postados são resolvidos, ou seja, obtiveram êxito no resultado da 

aplicação da solução apresentada por membros da comunidade. A CVAO SourceForge 

apresenta resultado diferente das demais, pois apresenta um índice de 40% de problemas 

resolvidos, 40% de problemas pendentes e 20% descontinuados.  

Diante dos dados apresentados, a Comunidade SourceForge, por ser incubadora de 

desenvolvimento de software, possui nível diversificado de problemas postados, que são em sua 

maioria oriundos de potenciais usuários dos softwares produzidos por meio da incubadora.  

Abaixo a tabela 1 demonstra o resumo da situação (status) dos problemas apresentados: 

Tabela 1 - Tabela resumo - situação dos problemas apresentados por comunidade 

 Quantidade 

Comunidade Problemas Resolvido % Pendente  % Descontinuado % 

Linux 02 02 100 - - - - 

Apache 03 03 100 - - - - 

MySQL 02 02 100 - - - - 

PHP 02 02 100 - - - - 

SourceForge 05 02 40 02 40 01 20 

Total 14 11 78.6 02 14.3 01 7.1 

 

Diante do exposto, infere-se que os fóruns de discussão mais específicos, focados em uma 

comunidade mais ativa e motivada apresentam um comprometimento maior em solucionar 

problemas do que os fóruns genéricos e que possuem membros diversificados.  
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Em resumo, os fóruns das CVAO analisados sob o ponto de vista da taxonomia (MUÑOZ, 

2007) possuem suporte comunicativo textual, prevalecendo a temática colaborativa no processo 

de discussão. Quanto ao quesito interação usuário-ferramenta os fóruns possuem membros com 

comportamento ativos e passivos, ou seja, membros que colaboram ativamente e oferecem 

condições para que os sujeitos tenham acesso ao conhecimento gerado. Quanto à função 

investigadora, prevalece a de natureza secundária por ser de fóruns de discussão pertencentes a 

comunidades que surgem espontaneamente. 

Pode-se concluir, por meio da observação etnográfica, que desafios e dificuldades são 

enfrentados pelas CVAO, apesar dessas comunidades proporcionarem ambiente fértil para o 

aprendizado em larga escala para a solução de problemas. Essas dificuldades se relacionam a: 

1. Imposição de padrões aos membros da comunidade; 

2. Avaliação dos resultados da aprendizagem, por parte  de seus membros, como 

indicador do nível de qualidade das respostas apresentadas para as questões 

postadas; 

3. A solicitação imediata de feedbacks pode não ser atendida, provocando 

certa insatisfação ou frustração; 

4. A construção da identidade e de um relacionamento confiável entre os membros 

da comunidade pode demandar muito tempo para ser estabelecida.  

 

7.1 Análise da ação mediada 

A apresentação gráfica, por meio da figura 12, demonstra o modelo proposto por Wertsch 

(1991) e a respectiva adaptação esquemática para a análise da ação mediada dos fóruns de 

discussão. Como exemplo, apresenta-se uma discussão extraída da CVAO MySQL.   

O problema postado na citada comunidade diz respeito à dificuldade de um de seus membros, 

chamado Allison Loebs, com a instalação do banco de dados MySQL. Allison Loebs postou o 

problema no dia 24/02/2008, às 05h41min da manhã. No mesmo dia, às 08h18min da manhã, o 

colega Jay Alverson solicita ao Allison um complemento de informação. No dia 25/02/2009, às 

02h56min da manhã, Allinson atende à solicitação de Jay fazendo o complemento de informações 

relativo ao problema postado. Logo, às 08h05min da manhã, Jay posta a resposta. No dia 

01/03/2009, às 07h00min da manhã, Allison informou a Jay que o problema já fora solucionado, 

mas complementa dizendo que estava cometendo outro equívoco.  

A ação da aprendizagem ocorre desde a segunda interação, ou seja, no momento em que Jay 

solicita mais detalhes sobre o problema, Allison percebe que a descrição do problema não está 

completa, para que um colega possa apresentar uma solução. No momento em que Allison 

complementa a pergunta principal, imediatamente Jay posta uma possível solução respondendo: 
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“Try loggin in as ´root´”. Finalmente, Allinson, de posse da orientação, executa o procedimento 

e obtém êxito na instalação do banco de dados. 

 

 

Configuring MySql for Access 

Posted by: Allison Loebs ()  

Date: February 24, 2009 05:41AM 

Hi,  

I have installed MySql 5.1.31 and find I have two databasea test and information_schema. I can logon to test and there are no tables. I cannot logon to 

information_schema access denied for @localhost.  

Reading documenation I need to set up a user table. Where do I do this as I do not have a MySql database just information_schema adn test.  

Thank You 

 

Re: Configuring MySql for Access 

Posted by: Jay Alverson ()  

Date: February 24, 2009 08:18AM 

What client are you using to access the database ?  

if it's MYSQL.exe then try:  

mysql> select user(); 

+--------------------+ 

| user()             | 

+--------------------+ 

| Winbatch@localhost | 

+--------------------+ 

1 row in set (0.00 sec) 

mysql> 

to see what account you're logged in under.  

Thanks, Jay 

 

Re: Configuring MySql for Access 

Posted by: Allison Loebs ()  

Date: February 25, 2009 02:56AM 

Membro da  comunidade solicita mais informações sobre o 
problema postado. 

Informação complementar da pergunta-problema 

http://forums.mysql.com/profile.php?11,377310
http://forums.mysql.com/profile.php?11,269529
http://forums.mysql.com/profile.php?11,377310
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Hi, I am using mysql.exe and shows user of ODBC@Loclahost. I was expecting to see a physical table named user on the database and was curious 

when I don't see it under the test or information_schema DB. I have no default MySql Database and wondering if I should have database named 

MySql. Thank You 

Re: Configuring MySql for Access 

Posted by: Jay Alverson ()  

Date: February 25, 2009 08:05AM 

Try loggin in as "root"  

Thanks, Jay 

Re: Configuring MySql for Access 

Posted by: Allison Loebs ()  

Date: March 01, 2009 07:00AM 

Hi, Thanks forgot to write back that I figured out I wasn't logged in fully. That worked. 

         Problema solucionado 

Figura 4 - Demonstração gráfica – a relação da ação mediada com o fórum de discussão 

 

O conjunto de interações (quatro) desde a pergunta até o feedback com a afirmativa do sucesso 

da solução do problema, postada por Allison, pode ser chamado de objeto de mediação ou, para 

efeito desta pesquisa, de objeto de aprendizagem. Esse conjunto de interações, se fosse 

armazenado e indexado, poderia em outras ocasiões ser reutilizado, por meio da busca por 

palavras-chave, mas, como os recursos utilizados pelas CVAO não oferecem condições para tal, 

isso não tem sido possível. 

No que tange especificamente aos objetos de aprendizagem, contata-se que estes não são 

empregados na forma tradicional, em que são utilizados de maneira sequenciada com vistas a 

propiciar a consecução de um objetivo de aprendizagem específico, seguindo métodos 

instrucionais bem definidos. Nesses casos, os objetos são colocados de forma livre e não de 

forma artificial como nos cursos online devidamente planejados.  

Em razão do OA mediar as atividades dos indivíduos dentro da comunidade, em algumas 

situações pode ser suscetível às mesmas fraquezas presentes nos métodos tradicionais de uso de 

objetos de aprendizagem. Entretanto, as comunidades são ricas em interação humana, as quais 

podem utilizar recursos de forma arbitrária e de forma eficiente, tornando, num ambiente 

colaborativo, de alta qualidade o processo de significação da mediação (BAKHTIN, 1995; 

COLE, 1997). 

 

8. Considerações finais 

Considerando-se os resultados da análise dos dados sob a metodologia utilizada nesta pesquisa, 

constata-se que o processo de solução de problemas, a comunicação entre os participantes e 

Postagem da resposta 

Analise da resposta + ação = solução do problema 

http://forums.mysql.com/profile.php?11,269529
http://forums.mysql.com/profile.php?11,377310
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notadamente a forma e funcionalidade das CVAO são realmente eficazes, ou seja, 100% dos 

problemas da amostra da pesquisa, postados nos fóruns de discussão das CVAO da tecnologia 

LAMP, foram resolvidos. Por outro lado, o que era indagação, agora se torna constatação, tendo 

em vista que os ambientes virtuais, recursos e ferramentas utilizados pelas CVAO não permitem 

a classificação e indexação das discussões resultantes das interações nos fóruns. E, portanto, não 

oferecem a possibilidade de busca automática para a solução de problemas, já discutidos e 

solucionados em interações anteriores.  

A prática comum constatada foi a de que os novos membros da CVAO encontram mais 

facilidade de obter resposta para a solução de um problema postando perguntas nos fóruns. 

Diante da evidência do não questionamento dos membros ativos das CVAO sobre esse assunto, 

não existe a iniciativa de criar inovadoras ferramentas de automação, armazenagem, indexação e 

busca dos conteúdos dos fóruns.  

Em face disso, pode-se argumentar que a sustentabilidade das CVAO pesquisadas, que já 

ultrapassam mais de uma década desde a sua criação, decorre das seguintes razões: 

1. Extraordinário equilíbrio entre o conhecimento tácito e explícito no 

âmbito da CVAO; 

2. Elevado nível de comportamento colaborativo, cooperativo e 

iniciativa voluntária, por parte dos membros ativos; 

3. Elevado nível de desprendimento, obstinação e altruísmo em prol dos 

resultados almejados pela CVAO; 

4. Elevada capacidade de autoaprendizagem, independência e 

autonomia, na condução da solução dos problemas encontrados; 

5. Elevado nível de disciplina, autoexigência, responsabilidade e 

comprometimento com prazos, qualidade e outras exigências 

estabelecidas pela comunidade; 

6. Poder hegemônico dos membros com perfil similar; 

7. Exclusão de membros sem o perfil predominante. 

Pressupõe-se que uma vez agregados novos recursos tecnológicos e admitido um padrão de 

conformidade, os membros das CVAO, ainda que não necessariamente, precisarão ter inúmeras 

habilidades e um comportamento de cooperação e colaboração destacado e singular, pois 

espera-se que o uso de tais recursos fará o universo de participantes ainda maior e com grupos 

cujo comportamento e habilidades serão mais aperfeiçoados e diversos dos que hoje imperam 

neste tipo de comunidade. 

Levamos em consideração que o instrumento principal, alvo para a coleta de dados e 

informação no âmbito das CVAO, são os fóruns de discussão, como comunicação assíncrona 
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que constitui, neste momento histórico, parte dos pilares básicos para canalizar a interação e a 

socialização das CVAO. “O fórum é um espaço onde é difícil discernir onde começa o 

meramente técnico e o cultural” (GALVEZ et al., 2003, p.6). Tendo em vista semelhante 

afirmação, e compreendendo melhor o entorno virtual em termos de marco técnico-social é 

necessário verificar prós e contras que representam, na atualidade, o uso desse instrumento na 

pesquisa aplicada para a compreensão dos fenômenos derivados da dinâmica das CVAO.  

Pode-se afirmar que, se as CVAO inovarem não só em sua forma e funcionalidade poderão 

oportunizar acesso a esses sujeitos, hoje em posição passiva, para que possam se tornar ativos e 

contribuir nos resultados da comunidade promovendo assim a inclusão destes. Sugere-se ainda, 

que novas estratégias sejam adotadas, para que delas surjam outros ambientes de aprendizagem 

e trabalho, que permitam a participação de sujeitos com perfil diferente do predominante.  

A hipótese básica do enunciado desta pesquisa incide na constatação de que a ausência de um 

padrão de conformidade para os OA nos fóruns de discussão dificulta o acesso ao conhecimento 

explícito gerado pelas discussões, e isso é verdadeiro; entretanto, positivamente tal limitação 

não tem afetado o desempenho e os resultados das CVAO, pois estas continuam vigorosas e 

cumprindo o seu verdadeiro papel.  

Por certo, quando do desenvolvimento e liberação de um padrão de conformidade para os 

objetos de aprendizagem derivados dos fóruns de discussão das CVAO interessadas na 

produção de SLCA, uma nova história começará a ser escrita. Nesse contexto, haverá um salto 

significativo do conhecimento, que vem sendo acumulado ao longo de mais de uma década, e 

poderá ser ampliada a sua acessibilidade, desde que novas teorias, conceitos e ferramentas 

inovadoras sejam desenvolvidos. Com a adoção, apropriação e uso desses recursos, é fatal a 

exponencialização dos resultados, que, por sua vez, influenciarão inevitavelmente o 

comportamento, cultura e formas de aprendizagem.  
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