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RESUMO 

 

A investigação que pretendemos desenvolver nessa pesquisa está relacionada à gestão do 

conhecimento e a educação a distância. Neste contexto trataremos da afetividade como 

forma de aproximar os estudantes da educação à distância ao seu tutor online o qual é o 

responsável em mediar o processo de ensino e de aprendizagem estabelecendo as interações 

e o compartilhamento de conhecimento do grupo. Sendo assim, o objeto de estudo da nossa 

pesquisa pode ser explicitado através da seguinte questão: como os vínculos afetivos entre o 

tutor online (como gestor do conhecimento) e os estudantes podem impactar positivamente 

(ou negativamente) no processo de ensino e de aprendizagem no contexto da Educação a 

Distância? A realização dessa pesquisa foi dirigida por meio de leituras, análises e 

interpretações de textos referentes aos temas abordados. Foram utilizados livros, artigos, 

dissertações, monografias, revistas e periódico para fundamentar as nossas discussões. 

Utilizamos também algumas trocas de mensagens entre os tutores online e os estudantes 

com o intuito de analisar como as expressões afetivas, existentes na comunicação escrita, 

podem impactar positivamente ou negativamente o processo de ensino e de aprendizagem. 

Do ponto de vista da estrutura, organizamos essa pesquisa em torno de quatro capítulos. No 

primeiro capítulo fizemos uma abordagem sobre os aspectos fundamentais da gestão do 

conhecimento nas organizações. O segundo capítulo tratou sobre a afetividade no contexto 

da filosofia, da psicanálise e da psicologia, bem como a sua relação com a gestão do 

conhecimento nas organizações. No terceiro capítulo, num primeiro momento, fizemos uma 

abordagem sobre os elementos que definem e caracterizam a educação a distância. Em 

seguida, evidenciamos a relação entre a educação a distância e a gestão do conhecimento, 

buscando compreender em que sentido a gestão do conhecimento está interligada a esse 

modelo de ensino. No quarto e último capítulo, o nosso intuito foi evidenciar a relação entre 

a afetividade e a educação a distância, considerando que nesse modelo de ensino os sujeitos 

não partilham do mesmo espaço físico, dificultando os vínculos entre eles. O objetivo aqui 

foi apresentar o quanto positivamente ou negativamente os aspectos afetivos influenciam no 

processo de ensino e de aprendizagem na educação a distância. Enfim, nossa pesquisa é 

relevante porque procurou investigar um assunto pouco explorado no meio acadêmico, qual 

seja, a relação entre afetividade, gestão do conhecimento nas organizações e ensino a 

distância. 
 

Palavras-chave: Gestão do conhecimento, educação a distância e afetividade. 
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ABSTRACT 

 

The research we intend to develop in this research is related to knowledge management and 

distance education. In this context, we will deal with affectivity as a means of bringing 

students closer to distance education to their online tutor, who is responsible for mediating 

the teaching and learning process by establishing the group's interactions and knowledge 

sharing. Thus, the object of study of our research can be explained by the following 

question: how the affective bonds between the online tutor (as knowledge manager) and the 

students can positively (or negatively) impact the teaching and learning process in the 

Context of Distance Education? The accomplishment of this research was directed by means 

of readings, analyzes and interpretations of texts referring to the topics addressed. We used 

books, articles, dissertations, monographs, magazines and periodicals to support our 

discussions. We also use some exchanges of messages between online tutors and students in 

order to analyze how the affective expressions existing in written communication can 

positively or negatively impact the teaching and learning process. From the point of view of 

structure, we organized this research around four chapters. In the first chapter we made an 

approach on the fundamental aspects of knowledge management in organizations. The 

second chapter dealt with affectivity in the context of philosophy, psychoanalysis and 

psychology, as well as its relationship with knowledge management in organizations. In the 

third chapter, we first addressed the elements that define and characterize distance 

education. Next, we highlight the relationship between distance education and knowledge 

management, seeking to understand in what sense the knowledge management is intertwined 

with this teaching model. In the fourth and last chapter, our intention was to highlight the 

relationship between affectivity and distance education, considering that in this teaching 

model subjects do not share the same physical space, making it difficult to link them. The 

objective here was to show how positively or negatively the affective aspects influence the 

process of teaching and learning in distance education. Finally, our research is relevant 

because it sought to investigate an unexplored subject in the academic environment, namely, 

the relationship between affectivity, knowledge management in organizations and distance 

learning. 

 

KEYWORDS: Knowledge management, distance education and affectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestão do conhecimento tem sido uma alavanca nas organizações visando a 

geração de conhecimentos e a inovação. O valor do conhecimento vem sendo valorizado 

significativamente no cerne da sociedade contemporânea ao interligar o capital intelectual à 

inovação e riqueza econômica. Consideramos que para a aquisição de novos conhecimentos 

é imprescindível que haja compartilhamento e interação entre os indivíduos. Sendo assim, o 

gestor do conhecimento deve estar atento a algumas etapas dentro do processo para que 

obtenha o resultado desejado na organização. Tendo em vista isso, o foco dessa pesquisa 

envolve a educação a distância como uma organização institucional que tem como função a 

construção de conhecimentos por meio da interação. Os agentes desse cenário compartilham 

de um mesmo espaço virtual em que o tutor online faz o papel de gestor do conhecimento 

dos estudantes. A maior ênfase nesse contexto é a forma como acontecem as interações nos 

ambientes virtuais de aprendizagem. Considerando que na educação a distância os 

indivíduos não compartilham de um mesmo espaço físico e não existe o contato face a face, 

a tendência é que as interações se tornem afastadas e sem vínculos. Todavia, se o tutor 

online, como gestor do conhecimento praticar a escrita, considerada na educação a distância 

como primordial veículo de comunicação, utilizando expressões afetivas, então isso 

possibilitará mais proximidade nas interações e a liberdade de compartilhamento do 

conhecimento. Com isso, o processo de ensino e de aprendizagem poderá acontecer de 

forma mais prazerosa e a construção do conhecimento dos estudantes permeada por vínculos 

efetivos positivos. 

Visando buscar fundamentos para consolidar essa reflexão, essa pesquisa se propõe a 

responder a seguinte questão: como os vínculos afetivos entre o tutor online, como gestor do 

conhecimento, e os estudantes no âmbito da Educação a Distância podem impactar 

positivamente (ou negativamente) no processo de ensino e de aprendizagem? A resposta a 

essa questão nos levou a investigar e tratar sobre os aspectos mais fundamentais que 

caracterizam a gestão do conhecimento nas organizações, a estrutura e o funcionamento da 

educação a distância e os elementos que caracterizam a afetividade na perspectiva da 

filosofia, da psicanálise e da psicologia.  

A realização da nossa pesquisa foi norteada por diversos procedimentos 

metodológicos, tais como: levantamos bibliografias referentes aos objetos já mencionados 

utilizando fontes como livros, artigos, dissertações, monografias, revistas e periódicos. A 

partir disso, foram realizadas leituras, análises, comparações, reflexões e interpretação dos 
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textos. Também foram apresentadas algumas trocas de mensagens entre tutores online e 

estudantes com o intuito de analisar de que forma as expressões afetivas caracterizadas na 

comunicação escrita podem impactar positivamente ou negativamente o processo de ensino 

e aprendizagem, focando a relação afetiva tanto na visão do tutor online quanto dos 

estudantes. Nesse sentido, essa pesquisa possui um caráter marcadamente bibliográfico e 

análise de conteúdo com uma vertente qualitativa.  Do ponto de vista da estrutura, essa 

dissertação encontra-se organizada em torno de quatro capítulos dos quais trataremos a 

seguir. 

No primeiro capítulo abordaremos sobre os aspectos fundamentais da gestão do 

conhecimento nas organizações. Para isso, iniciaremos o texto apresentando a gênese e o 

objetivo da gestão do conhecimento nas organizações retratando uma evolução histórica, 

desde a primeira onda de transformação, da revolução agrícola, envolvendo o macro 

ambiente socioeconômico, passando pela revolução industrial e a revolução da informação 

até as eras empresariais em que consistem os ambientes organizacionais do tempo presente, 

dando ênfase ao modelo emergente. Em seguida, apresentaremos as etapas para se chegar ao 

conhecimento, compreendendo e diferenciando dados, informações e conhecimento. Após, 

trataremos sobre os conceitos e as práticas de gestão do conhecimento a partir das diferentes 

visões de pesquisadores da área.  

O segundo capítulo tratará sobre a afetividade no contexto da filosofia, da psicanálise 

e da psicologia, como também, sua relação com a gestão do conhecimento nas organizações. 

Iremos compreender como o afeto é abordado nas diferentes áreas e para isso utilizaremos 

na área da filosofia o pensador Benedictus Spinoza (1632 – 1677), na psicanálise Sigmund 

Schlomo Freud (1856 – 1939) e, por fim, na área da psicologia: Jean Piaget (1896 – 1980), 

Lev Vygotsky (1896-1934) e Henri Wallon (1879-1962). Essa pesquisa será então baseada 

nos fundamentos da psicologia firmada principalmente em Wallon. Por fim, também 

faremos uma abordagem sobre a relação entre a afetividade e a gestão do conhecimento nas 

organizações, demonstrando como os afetos podem se manifestar na gestão do 

conhecimento uma vez que as organizações são formadas por pessoas e elas precisam umas 

das outras para se interagir.  

No terceiro capítulo trataremos de modo especial sobre a educação a distância. 

Iniciaremos essa discussão abordando sobre o contexto no qual se originou a educação a 

distância e sua inserção no Brasil. Na sequência traçaremos um panorama conceitual da 

educação a distância e como se deu a difusão dessa modalidade de ensino com ênfase no 

ensino superior em nosso país. Com relação aos estudantes que compõem a educação a 
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distância, esboçaremos o seu perfil e sua interação com o ensino e a aprendizagem. Nesse 

capítulo, trataremos ainda sobre a relação entre a gestão do conhecimento e a educação a 

distância, ou seja, de que forma a gestão do conhecimento está interligada a esse modelo de 

ensino. 

 Por fim, no quarto e último capítulo dessa dissertação, consistiu em demonstrar a 

relação entre a afetividade e a educação a distância, uma vez que nesse modelo de ensino os 

sujeitos não partilham do mesmo espaço físico, dificultando os vínculos entre eles. Sendo 

assim, o objetivo desse capítulo é apresentar o quanto positivamente ou negativamente os 

aspectos afetivos influenciam no processo de ensino e de aprendizagem na educação a 

distância. Esse vínculo partirá da forma como é conduzida a interação e o compartilhamento 

do conhecimento aplicado a esse modelo de educação. Para explicitar os aspectos afetivos e 

sua influência no processo de ensino e de aprendizagem na educação a distância, faremos 

uma análise da comunicação escrita entre o tutor online e os estudantes. Essa análise será 

desenvolvida por meio da apresentação de trocas de mensagens verídicas escritas na íntegra 

verificando se a expressão afetiva nas palavras os impactam positivamente ou 

negativamente. 

 A pesquisa é relevante e se justifica por tratar de um assunto pouco explorado no 

meio acadêmico, qual seja, a relação entre afetividade, gestão do conhecimento nas 

organizações e ensino a distância. O foco da gestão do conhecimento nas organizações é a 

busca da aquisição de novos conhecimentos e o valor do capital intelectual interno investido 

para que haja a inovação. Se analisarmos a sua estrutura constataremos que ela está formada 

por seres humanos que por mais que sejam racionais, manifestam as mais variadas emoções. 

Assim, investigar como afetividade encontra-se relacionada a um contexto no qual o ser 

humano está aberto à aprendizagem pareceu-nos que foi uma proposta muito instigante e 

interessante. 
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CAPÍTULO I 

 

OS ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

O conhecimento é considerado fator chave para o desenvolvimento da economia na 

sociedade capitalista a qual vivemos, e o caminho para o sucesso é a gestão do 

conhecimento nas organizações. Sendo assim, é primordial que adentremos nas 

especificidades de como esta gestão acontece e os resultados que ela traz para a sociedade. 

Um dos fatores consequentes para que haja a gestão do conhecimento nas organizações é a 

economia que é sustentada pelo poder competitivo gerado pelo capital intelectual. Todavia, 

o foco desta pesquisa não se sustenta nas organizações empresariais, em que se visam lucros 

em torno de produção e inovação de produtos, mas sim, no âmbito educacional, no processo 

de ensino e aprendizagem e na construção do conhecimento.  

O norte desta pesquisa se desenvolve no campo da Educação, na modalidade a 

distância, buscando demonstrar que os vínculos afetivos entre o tutor online e os acadêmicos 

podem impactar positivamente (ou negativamente) no processo de aprendizagem, sendo o 

tutor o gestor do conhecimento deste núcleo. Contudo, antes de tratarmos sobre esse 

assunto, é importante levarmos em consideração as teorias que embasam a gestão do 

conhecimento nas organizações, para então podermos compreender a relação que ela tem 

com o aspecto educacional já relatado. Sendo assim, neste capítulo pretendemos apresentar 

os fatores fundamentais da gestão do conhecimento. Abordaremos no decorrer deste capítulo 

os objetivos pautados na gestão do conhecimento, as etapas que levam ao conhecimento 

(dado, informação e conhecimento), alguns conceitos de gestão do conhecimento diante das 

lentes de pesquisadores desta área como Nonaka e Takeuchi (1997), Davenport e Prusak 

(1998), Bukowitz e Willians (2002), Choo (2003), Dalkir (2005) e a prática da gestão do 

conhecimento nas organizações.  

Esta realidade está pautada em uma sociedade do conhecimento em que as 

informações se atualizam a todo o momento, e por meio da tecnologia a comunicação em 

rede, torna-se cada vez mais veloz. Isso exige profissionais que buscam constante formação 

a fim de expandir os seus conhecimentos. Nesse sentido, as organizações buscam pessoas 

que atendam esta realidade e que agreguem valor, contribuindo com os seus conhecimentos 

aos já disseminados na organização. Assim, a valorização do capital intelectual torna-se um 
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diferencial que qualifica os processos gerados no interior das organizações. Considerado 

neste contexto como o bem mais valioso, o capital intelectual, precisa ser gerenciado a fim 

de que o conhecimento se torne uma ferramenta que levará à aprendizagem, à inovação e, 

consequentemente, ao sucesso. Eis então o papel do gestor que terá como tarefa ser o 

mediador e organizador deste processo.  

A gestão do conhecimento vem sendo bastante fomentada no meio organizacional e 

se intensificou com a valorização do capital intelectual, gerando mais riquezas se comparado 

com a produção industrial, conforme relata Perrotti e Vasconcellos: 

 
Outro indicador importante foi a constatação que empresas como a 

Microsoft chegaram a valer vinte vezes mais que seus ativos financeiros. 

Para Stewart (1998:xvi), os ativos intelectuais sempre tiveram sua 

importância, embora nunca tanto quanto agora. Para Nonaka (1997, p. 27), 

numa economia onde a única certeza é a incerteza, a única fonte garantida 

de vantagem competitiva é o conhecimento (PERROTTI; 

VASCONCELLOS, 2005, p.1). 

  

Contudo, vemos que os ativos do conhecimento e o investimento que as organizações 

se dispõem em função de formação aos seus colaboradores, capacitando-os para se 

enquadrar ao ambiente de trabalho, agregam valores positivos à própria instituição. Inserido 

a este ambiente, é essencial a gestão do conhecimento a qual dará subsídios aos 

colaboradores oferendo ferramentas e métodos adequados para que esses conhecimentos 

sejam compartilhados, armazenados e utilizados no processo de inovação de produtos nas 

organizações. (BATISTA et. al., 2005).  Afirmando essa ideia, Russo (2000) apresenta que: 

 
Ferramentas para a Gestão de Conhecimento vão além da administração de 

dados e de informações. Elas facilitam a organização dos processos de 

conhecimento, possibilitando uma melhor e mais rápida geração, 

codificação e transferência do conhecimento. Como qualquer ferramenta 

elas foram criadas para facilitar o trabalho do homem, aumentando sua 

produtividade. As ferramentas de Gestão do Conhecimento não são todas 

baseadas em sistemas de computador, entretanto as ferramentas mais 

usadas são essencialmente tecnológicas, devido à sua rápida capacidade de 

evolução, dinamismo e impacto organizacional (RUSSO, 2000, s.p.). 

 

 Constata-se, portanto, que as ferramentas são essenciais no processo da gestão do 

conhecimento e com a evolução tecnológica nada melhor do que utilizá-las em prol das 

organizações, concretizando inúmeras vantagens. Segundo Strauhs (2012), o objetivo da 

gestão do conhecimento nas organizações é o de apoiar e orientar a busca do conhecimento 

e, para isso, deve-se unir algumas funções primordiais, viabilizadas por práticas e 

ferramentas, a saber, a organização, a disseminação, a avaliação, a mensuração e a captação 
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dos diferentes conhecimentos organizacionais. Sobre isso, veremos nos tópicos seguintes 

deste capítulo em que trataremos sobre as práticas da gestão do conhecimento. 

Constantemente surgem novas informações provenientes de diversas fontes de 

comunicação e as organizações precisam estar atentas para se adequarem e se manterem 

abertas ao aprender e reaprender. Com isso elas terão condições de desenvolver novas 

habilidades que venham auxiliar na resolução de problemas, saindo da sua posição de 

conforto em busca de constantes inovações.  Sobre isso, Carvalho (2012) considera que “no 

mundo em que vivemos, é difícil inovarmos – ou mesmo trabalharmos – sem atualizar 

constantemente nossos conhecimentos. Assim, para ser e se manter inovadora, uma 

organização deve incentivar seus colaboradores a buscar o aprendizado contínuo” 

(CARVALHO, 2012, p. 245).  

Desta forma, as organizações pós-modernas, sejam elas empresariais ou 

educacionais, devem traçar uma visão holística não somente de ativos tangíveis, mas 

também de intangíveis para que, com esse olhar, possam transpor possíveis barreiras que 

impossibilitarão tais inovações e novos conhecimentos. Vale ressaltar que ativos tangíveis 

são aqueles possíveis de serem palpáveis e vistos, como por exemplo, os documentos 

escritos. E os ativos intangíveis não são possíveis de serem vistos, somente sentidos. Um 

ativo considerado intangível é o aspecto afetivo e se ele pode ter influência ou não na 

aquisição do conhecimento. Pode ser que este fator esteja oculto em algum momento em 

ciclos de gestão do conhecimento já estudados. De acordo com Cassapo (2008), a exigência 

nas empresas é focada nas estratégias, na flexibilidade nos relacionamentos internos e 

externos, na compreensão profunda e individualizada de todos os envolvidos no negócio, na 

rapidez na tomada de decisão e essencialmente na ampla capacidade processual de inovação 

por meio do uso dos conhecimentos interno e externo. 

Quando o autor expõe algumas expressões como “flexibilidade nos relacionamentos 

internos e externos” e também “compreensão profunda e individualizada de todos os atores 

envolvidos no negócio”, nos faz pensar sobre a sensibilidade, os fatores afetivos, a 

compreensão ao outro e o saber se relacionar. Entretanto, não é expresso de forma direta, 

talvez com receio da palavra „afetividade‟ ser mal compreendida neste contexto. O foco 

desta pesquisa estará voltado para esses aspectos. Porém, é essencial que entendamos de que 

forma ocorre a gestão do conhecimento e dentre os ciclos e teorias já estudados, qual é a que 

mais se aproxima da proposta desta pesquisa. A partir do tópico seguinte, apresentaremos 

um histórico sobre a gestão do conhecimento nas organizações desde a sua gênese, buscando 

compreender os seus pressupostos teóricos fundamentais.  
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1.1 A GÊNESE E O OBJETIVO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS          

ORGANIZAÇÕES 

 

Este tópico está voltado ao surgimento da gestão do conhecimento nas organizações 

retratando uma evolução histórica até o tempo presente. No princípio a produção existente 

até o século XVII era basicamente agrária e a manufatura era realizada por artesãos onde os 

conhecimentos eram transmitidos de uma geração para a outra. Foi então que, ao final do 

referido século, ocorreram os primeiros indícios da gestão do conhecimento com a 

Revolução Industrial. Neste momento houve a “revolução dupla”, ou seja, ao mesmo tempo 

em que acontecia a Revolução Industrial britânica, também ocorria a Revolução 

Sociopolítica francesa. Essa evolução pode ser melhor compreendida por meio da figura 1. 

 

FIGURA 1 – Evolução dos modelos de gestão 

 

Fonte: Serpro Publicações – modelos de gestão. Disponível em http://www1.serpro.gov.br/ 

publicacoes/gco_site/m_capitulo01.htm 

 

Se de um lado as bases socioeconômicas tradicionais do mundo todo se diluíam 

com suas ferrovias e fábricas, transformando todo o cenário das organizações, de outro, 

ocorria a formação da estrutura política, dos códigos legais, as novas ideologias e modelos 

de organização técnica e científica as quais ainda são utilizadas contemporaneamente 

http://www1.serpro.gov.br/
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(HOBSBAWN, 2011a). A partir de então, tais alterações exigiram que houvesse a 

necessidade de se instituir técnicas modernas de gestão nas organizações. O mundo iniciou 

uma nova fase. A produção industrial passou a ser em escala ocasionando uma 

transformação no sistema de trabalho. Os reflexos dessas alterações exigiram que os 

administradores traçassem um novo formato organizacional, com pessoas qualificadas para 

trabalhar nas indústrias. Esses já foram os primeiros indícios da estrutura que estava por vir. 

A partir de então, houve a valorização do sistema educacional, pois as indústrias buscavam 

trabalhadores qualificados naquilo que estavam produzindo ou que estivessem inseridos no 

formato da educação padronizada, o que permitiu o desenvolvimento das organizações. No 

entanto, a Inglaterra e a Bélgica, países pioneiros da fase industrial, ainda não tinham um 

sistema de educação avançada ou tecnológica e muito menos índices elevados de pessoas 

alfabetizadas, conforme Hobsbawn (2011b) escreveu em seu livro A Era do Capital. Esta 

falha no sistema educacional impossibilitou que avançassem a ponto de se tornarem países 

economicamente modernos. Ao contrário dessa realidade, Hobsbawn cita a Suécia como 

exemplo de país pobre e retrógrado, mas que tinha um bom sistema educacional e que 

obteve avanços e desenvolvimento mediante ao acúmulo de conhecimentos gerados. 

Diante desse quadro, é importante ressaltar que a necessidade maior para o 

desenvolvimento econômico deste período era disseminar formas de compreender e 

manipular a ciência por meio do conhecimento. Assim, uma política de sistematização do 

conhecimento começou a se tornar algo fundamental para o processo de desenvolvimento. 

Para ilustrar essa valorização, Almeida (2012) apresenta uma real demonstração, a saber: 

 
As universidades e academias técnicas, indistintas pelos padrões de, 

digamos, a francesa Polytechnique, eram economicamente superiores às 

britânicas, porque proporcionava uma educação sistemática para 

engenheiros, como ainda não existia na Inglaterra. Mais a frente os 

americanos seriam ainda superiores aos franceses porque produziam em 

massa engenheiros de nível "adequado", em vez de produzir poucos de 

nível superior e de grande cultura, como na França (ALMEIDA, 2012, s/ 

p.). 

 

Foi então que ao final do século XIX (1880-1900), houve uma crise financeira e, 

consequentemente, os gestores começaram a sofrer uma maior pressão sobre o lucro das 

empresas. Essa ação fez com que houvesse um aumento da complexidade para gerir as 

empresas. A forma como a gestão acontecia não era mais adequada às necessidades da 

época. Por isso, houve a necessidade de deixar a forma empírica e improvisada que os 

gestores praticavam em sua atuação e desenvolvessem outras formas de se adequarem às 
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transformações que o mundo estava exigindo. Diante desse quadro, um novo perfil de gestão 

estava sendo “desenhado”.  Assim, no início do século XX, F.W. Taylor e Henri Fayol 

desenvolveram seus estudos nesta área traçando caminhos diferentes em suas pesquisas. 

Enquanto Taylor seguia com sua visão racional e mecanicista no que se refere ao 

controle e a programação da forma de trabalho, Fayol, por sua vez, tinha um perfil diferente 

com relação aos princípios de administração. Ele prezava pelo fator humano, defendendo a 

harmonia entre os empregados, tal como os incentivos materiais e salariais. Segundo Taylor, 

era possível medir o tempo necessário para execução de cada tarefa realizada na empresa e, 

com isso, determinar um padrão para todos os trabalhadores. Para ele, os homens eram 

vistos como adjunto da máquina no desempenho de tarefas produtivas e deveriam almejar 

unicamente a riqueza da empresa, como bem de todos.  A execução prática de Taylor 

resultou na maximização do lucro das empresas, por meio de tempos e métodos, ou seja, 

conseguiu que o trabalho dos operários se tornasse mais eficiente e com o mínimo custo 

(GARRIDO, 2004). 

Traçando um paralelo entre as escolas apresentadas, a científica e a clássica, 

podemos observar que Fayol privilegiava as tarefas de produção dentro da empresa, focadas 

no valor humano do trabalhador, enquanto que Taylor beneficiava as tarefas de organização 

e de planejamento estrutural. Com o passar do tempo, essas escolas foram vistas como 

tendenciosas, recebendo críticas da sociedade devido aos princípios que acreditavam ser 

ideais, explorando os trabalhadores que iam além dos seus limites de produção.  

Essa prática havia se tornado intolerável em alguns casos e incompatível ao novo 

perfil de sociedade. Foi então que George Elton Mayo (1880–1949), psicólogo australiano, 

sociólogo e pesquisador das organizações com foco nas relações humanas, reagindo à forma 

de gestão que vinha sendo desenvolvida nas empresas, criou a teoria do comportamento 

organizacional, que visava enfatizar os colaboradores, suas relações sociais e interpessoais 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

De acordo com Almeida (2012), em 1950, Max Weber desenvolveu uma teoria 

baseada na racionalidade, a chamada de teoria da burocracia. Ela buscava adequar os meios 

aos objetivos resultando o máximo de eficiência. Em 1954, Peter Drucker apresentou o 

modelo da "Administração por Objetivos". Este tipo de administração envolvia todos os 

participantes da organização e a relação deles com os propósitos da empresa. Apesar dessa 

relação ser vista de forma individual, o desenvolvimento de cada um devia envolver todas as 

pessoas da organização. Em seguida, no período de 1960 a 1980, Igor Ansoff sedimentou 
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sua teoria diante dos princípios do planejamento e da administração estratégica. Almeida 

(2012) descreve que: 

 

Modelos como o de "Administração Participativa", de essência socialista 

(Fourier, Marx e Proudhon); "Autogestão e co-Gestão" (sucesso alemão) e 

as administrações japonesas completam o plantel que servirá como base 

para estudos de vanguarda que mais tarde seriam conhecidos como "Gestão 

do Conhecimento" (ALMEIDA, 2012, s. p.) 

 

Em meados da década de 1990, a gestão do conhecimento começou a ser discutida 

no Brasil como uma nova modalidade de gestão e, ao final dessa década, ela teve seu 

reconhecimento como uma complementação da gestão da informação. O objetivo principal da 

gestão do conhecimento era o de registrar todo o conhecimento gerado na organização para 

posteriormente aperfeiçoá-lo. Atualmente, a gestão do conhecimento se tornou um condutor 

dos processos de gestão, onde a criação do conhecimento é vista como uma fonte de 

vantagem competitiva. O incentivo a essa forma de gestão permite que haja a construção de 

um ambiente propício à aprendizagem, sustentando as demandas de uma sociedade do 

conhecimento pós-industrial. 

 

1.2 ETAPAS PARA SE CHEGAR AO CONHECIMENTO: DADOS,    

INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO 

 

A sociedade atual é munida de informações a todo o momento. É evidente que o 

conhecimento é fator fundamental para o progresso da humanidade e isso se deve a 

constantes inovações. O processo de inovação num ambiente organizacional está alicerçado 

em alguns aspectos fundamentais, a saber, dados, informação e o conhecimento. No entanto, 

para que se possa desmistificar os fundamentos da gestão do conhecimento, há de se definir 

cada um dos elementos que, apesar de serem intangíveis e estarem atrelados uns aos outros, 

possuem conceitos distintos. Carvalho (2012, p.5) antecipa que “dado não é informação; 

informação não é conhecimento; conhecimento não é dado”. Também em relação a isso 

temos o seguinte: 

 

Por mais primário que possa soar, é importante frisar que dado, informação 

e conhecimento não são sinônimos. O sucesso ou o fracasso organizacional 

pode depender de se saber qual deles precisamos, com qual deles contamos 

e o que podemos ou não fazer com cada um deles. Entender o que são esses 

três elementos e como passar de um para o outro é essencial para a 
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realização bem-sucedida do trabalho ligado ao conhecimento 
(DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p.2). 

 

A partir disso, podemos afirmar que os dados tem a função de registrar de forma 

objetiva os fatos. Carvalho (2012) define dado como uma unidade indivisível, com 

viabilidade de ser manipulado e transportado. São utilizados os dados, por exemplo, para 

registrar uma ficha cadastral ou entrada e saída de produtos numa empresa. O autor ainda 

define o dado como a matéria-prima fundamental para a criação da informação, 

analogicamente tratando, como uma semente que por meio dessa surgirá a informação. 

Davenport e Prusak (1998) definem dados como as observações dos fatos que podem ser 

distintos e objetivos. “É informação bruta, descrição exata de algo ou de algum evento. Os dados em 

si não são dotados de relevância, propósito e significado, mas são importantes porque são a matéria-

prima essencial para a criação da informação” (SANTOS et al., s/d, s/p). Turban (2004) salienta 

que os dados são tidos como descrições de elementos registrados, classificados e 

armazenados sem qualquer significância, ou seja, enquanto esses não possuem serventia 

para nada eles continuam sendo somente registros. 

 

O dado, portanto, é tido como somente um ponto no espaço ou no tempo, 

que não guarda referência a qualquer outro no espaço ou tempo. Ele é, 

basicamente, um evento fora de contexto e sem uma relação de significado 

com qualquer outra coisa. Seu significado depende fundamentalmente, da 

sua associação com outras coisas e da existência de um contexto 

(STRAUHS et al., 2012, p.14). 

 

 

 A partir do momento em que os dados são utilizados como meio de se obter 

informações e agregando valor, eles passam a fazer sentido e ter uma função. Assim sendo, 

fica clara a definição primária de informação como um conjunto de dados dentro de um 

contexto. Desse modo, no que se refere à transformação do dado em informação, Davenport 

e Prusak (1998), explicam que essa pode acontecer de algumas maneiras. Por meio de 

contextualização, onde se define a utilidade dos dados. Por categorização, meio em que são 

definidos os componentes dos dados. Por cálculo, em que acontece a estatística. Por 

correção que conduz à eliminação dos erros e, por fim, por condensação, em que acontece a 

síntese dos dados de forma precisa. Strauhs conclui que: 

 

A informação, portanto, não é uma mera coleção de dados, mas um dado 

(ou conjunto de dados) processado, arranjado em um contexto específico 

que visa fornecer solução para um problema pre-definido. A tendência da 

informação é ser relativamente estática no tempo e linear em sua natureza; 

seu significado depende fortemente do contexto (STRAUHS et al., 2012, 

p.15). 
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Além disso, é importante que a informação tenha um teor subjetivo, porém ela não 

pode ser decodificada apenas por um sujeito específico, ou seja, a informação deve ser algo 

tangível, codificada por diversos meios, podendo ser acumulada, processada e 

compartilhada. Quando ocorre o compartilhamento de informação, segundo Nonaka e 

Takeuchi (1997), passa a proporcionar um novo ponto de vista para a interpretação de 

eventos, com significados antes ocultos e agora visíveis, resultando em um material 

essencial para extrair e construir o conhecimento. A transformação da informação em 

conhecimento para Davenport e Prusak (1998), no entanto, ocorre por comparação, 

considerando outras situações já conhecidas, por consequência, levando em conta as 

implicações que as informações trazem consigo nas tomadas de decisão, por conexões em 

que se estabelece a ligação entre os conhecimentos já obtidos com os novos conhecimentos 

e, por conversação, investigando o que as demais pessoas pensam da informação. Assim 

sendo, podemos dizer que “[...] a informação é um termo que envolve todos os três (dados, 

informação e conhecimento), além de servir como conexão entre os dados brutos e o 

conhecimento que se pode eventualmente obter” (DAVENPORT e PRUSAK, 1998, p.18).  

Considerando que a informação deve ser compreendida como um meio e não como 

um fim, o conhecimento, por sua vez, é o resultado de um processamento complexo e 

altamente subjetivo da informação. Nesse sentido, 

 

[...] o conhecimento é obtido ao se organizar e processar dados e 

informações que contribuam para um entendimento adequado de um 

evento ou situação, aprendizagem e perícia para a resolução de um 

problema ou percepção clara de uma situação (TURBAN et al., 2004 apud 

STRAUHS et al., 2012, p. 15). 

 

Desse modo, o conhecimento tem o poder de transformação, em busca da contínua 

inovação nas organizações.  Essa transformação dependerá das escolhas feitas, das 

informações que se tem e do contexto no qual se está inserido. A citação a seguir apresenta 

uma distinção interessante entre conhecimento e informação: 

 

[...] o conhecimento, ao contrário da informação, diz respeito a crenças e 

compromissos. O conhecimento é uma função de uma atitude, perspectiva 

ou intenção específica. [...] o conhecimento, ao contrário da informação, 

está relacionado à ação. É sempre o conhecimento “com algum fim”. [...] 

Consideramos o conhecimento como um processo humano dinâmico de 

justificar a crença pessoal com relação à “verdade” (NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997, p. 63). 
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Assim, o conhecimento está arraigado ao ser humano e ele se manifesta de acordo 

com as suas experiências e a interação entre o ambiente em que vive e os demais seres. As 

manifestações de conhecimento podem ser analisadas por várias vertentes, a saber: a) O 

conhecimento empírico, aquele que parte das experiências de vida do indivíduo, sem 

preocupações quanto a formalidades e investigações científicas; b) O conhecimento 

filosófico, aquele que busca indagações sobre tudo e leva à reflexão, sem preocupações com 

verificações, uma vez que não é um conhecimento estático; c) O conhecimento teológico, 

aquele que busca a verdade absoluta que podem ser explicadas pela fé, por meio da religião 

os quais são incontestáveis e, por isso, não há necessidade de verificação; d) 

O conhecimento científico, o único que necessariamente precisa ser comprovado por meio 

de métodos de verificação e investigação, uma vez que ele faz parte de hipóteses sobre os 

fenômenos manifestados na natureza. Seja qual for o tipo de conhecimento, este sempre 

partirá de uma informação uma vez que não se pode separar informação de conhecimento e 

vice-versa, ou seja, não existe conhecimento sem informação e informação sem o 

conhecimento. A conversão entre eles deve ser contínua, pois “as pessoas não podem 

compartilhar seu conhecimento diretamente com as outras sempre” (DAVENPORT; 

MARCHAND, 1998 apud STRAUHS et al., 2012, p.35). Considerando esse fato, conclui-se 

que na gestão da informação é possível obter novas informações e, com isso, subsidiar o 

conhecimento e, consequentemente, inovar aqueles que já estão internalizados.  

 

1.3 OS CONCEITOS E AS PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A inovação nas organizações é o resultado triunfal no processo da gestão do 

conhecimento. Onde ela existe, há grandes possibilidades da organização sair à frente com 

relação à competitividade de mercado, visto que a geração de conhecimento é fomentada e o 

capital intelectual é valorizado. Consequentemente há a inovação. Nesse sentido, afirma-se 

que: 
 

Quando as organizações inovam, elas não só processam informações, de 

fora para dentro, com o intuito de resolver os problemas existentes e se 

adaptar ao ambiente em transformação. Elas criam novos conhecimentos e 

informações, de dentro pra fora, a fim de redefinir tanto os problemas 

quanto as soluções e, nesse processo, recriar seu meio (NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997, p.61). 
 

 

Ainda sobre o valor do conhecimento, Stewart (1998) o coloca como fator primordial 

e de valor precioso, se comparado aos recursos naturais, às grandes indústrias ou às 

recheadas contas bancárias. O autor destaca, ainda, que o capital intelectual é a somatória do 
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conhecimento de todos em uma organização, resultando em grandiosa vantagem 

competitiva. Por ser intangível, o capital intelectual carrega consigo informações, 

experiências e conhecimentos que propiciarão a geração de riquezas nas organizações. Dessa 

forma, para gerenciar o conhecimento nas organizações alguns fatores devem ser levados em 

consideração e analisados para que possa, de fato, ser usufruído, tais como, reconhecer qual 

o conhecimento desejado, os meios os quais ele é criado e convertido, e como organizar um 

ambiente organizacional propício para melhor aproveitá-lo. A fim de melhor compreender a 

gestão do conhecimento, Strauhs (2012) afirma que “[...] não se gerencia o conhecimento, 

mas, sim, o ambiente organizacional em que ele é criado e as ferramentas, métodos e 

metodologias que permitem sua criação, compartilhamento e difusão” (STRAUHS et al. 

2012, p.7). 

Diversos autores estudaram sobre a gestão do conhecimento e elaboraram conceitos 

que podem ser verificados na tabela 1: 

 

TABELA 1 – Modelos de gestão do conhecimento 

Autor Ano Modelos de gestão do conhecimento 

Nonaka e 

Takeuchi 

1997 O processo de criação do conhecimento organizacional pela conversão 

do conhecimento tácito em explícito a partir de quatro etapas, sendo: 

Socialização, Externalização, Combinação e Internalização, do Espiral 

de Criação do Conhecimento e a incorporação desse conhecimento no 

desenvolvimento de produtos, serviços e na tomada de decisão. 

Davenport e 

Prusak 

1998 Classificação dos conhecimentos: Mercado do Conhecimento (visa 

rastrear o local onde se encontra o conhecimento); geração do 

Conhecimento (trata da interação no ambiente de trabalho para viabilizar 

a partilha de informações e sua incorporação às experiências, valores, 

normas etc); codificação do Conhecimento (trata da acessibilidade às 

diversas modalidades de conhecimento na organização); e, 

compartilhamento do Conhecimento (proporcionar ambiência para trocar 

ideias e socialização do conhecimento tácito). 

Leonar-Barton 1998 Laboratório de Aprendizagem: trata da criação de ambiente nas 

organizações para aprendizagem e utilização do conhecimento das 

pessoas e sua incorporação nas práticas e valores organizacionais, 

através dos gerentes e do que chamou de subsistemas: Resolução de 

problemas nas atividades correntes, Integração do conhecimento no 

interior da empresa por meio de funções e projetos, Inovação e 
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experimentos visando ao longo prazo, e Unificação das entradas dos 

conhecimentos externos. 

Sveiby 1998 Tem por base o ativo intangível da organização, ou seja, diz respeito à 

capacidade de competitividade, às competências dos colaboradores e à 

imagem da organização percebida pelos clientes, a partir dos seguintes 

componentes: competência dos Funcionários, estrutura Interna e 

estrutura Externa. 

Stewart 1998 Aquisição, desenvolvimento e remodelação de capital intelectual. Como 

descobrir, gerenciar e desenvolver o capital intelectual por meio da 

simulação. 

Gurteen 1998 Gestão do conhecimento é um conjunto emergente de projetos 

operacionais e princípios organizacionais em processos, estruturas, 

aplicações e tecnologias que auxiliam os “trabalhadores do 

conhecimento” a alavancar a criatividade e a capacidade de agregar 

valor ao negócio. 

Von Krogh 

Ichijo e Nonaka 

2001 Proporcionar uma atmosfera para o aprendizado e disseminação de 

informações através de condições capacitadoras: recursos humanos, 

motivação de funcionários, treinamentos, qualidade, trabalho em equipe, 

brainstorming, entre outras estratégias. 

Alavi; Leidner 2001 Gestão do conhecimento envolve diferentes etapas, interdependentes e 

relacionados à criação, captura, armazenamento e compartilhamento do 

conhecimento, sendo um fenômeno contínuo, complexo e dinâmico. 

Bukowitz e 

Williams 

2002 Estruturação dos processos de gestão do conhecimento d com base no 

DGC (Diagnóstica de Gestão do Conhecimento) que se divide em dois 

processos: tático (seções – obtenha; utilize; aprenda; contribua) e 

processo Estratégico (seções – avalie; construa/ mantenha e descarte). 

Choo 2003 Como as organizações usam a informação para criar significado, 

construir conhecimento e tomar decisões. Mudança ecológica, 

interpretação, seleção e retenção. 

Terra 2005 Avaliação da gestão do conhecimento considerando-se as dimensões da 

prática gerencial. Elementos construtivos: metas de conhecimento, 

identificação, desenvolvimento, compartilhamento e distribuição, 

utilização, preservação e avaliação do conhecimento. 

Servin 2005 Gestão do conhecimento é realizada através de três componentes 

básicos: pessoas, processos e tecnologia. 

Bejarano 2006 Gestão do conhecimento é definida como um conjunto de métodos para 

aquisição, atualização, armazenamento, disponibilização, manutenção da 
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qualidade e uso do conhecimento que utiliza tecnologias e estruturas 

organizacionais para sua realização. 

Leite e Costa 2007 Os processos de comunicação científica: Identificação/mapeamento, 

Aquisição, Armazenagem/organização, Compartilhamento e Criação. 

Schlesinger et 

al 

2008 Propiciar às organizações públicas um caminho para a compreensão, 

análise, identificação e implementação do processo de criação e troca de 

conhecimento, com fundamento em três pilares: a) bases teóricas sobre a 

criação e compartilhamento do conhecimento; b) elementos sobre a 

aprendizagem em comunidades de práticas; c) identificação de estilos 

cognitivos. 

Fonte: Adaptado de Brito, Castro e Oliveira (2012); Strauhs et al (2012); Leite e Costa (2007); Schlesinger et 

al (2008) e Alarcon (2015). 

 

 

Além disso, a gestão do conhecimento é analisada por Dalkir (2005) como um 

processo altamente multidisciplinar. Ela envolve as áreas como:  

 

[...] a ciência organizacional, a ciência cognitiva, as tecnologias da 

informação, sociologia e antropologia, ciências da comunicação, entre 

outras disciplinas. Devido a essa característica ela é abordada desde muitas 

perspectivas: a perspectiva de negócio, a perspectiva da ciência cognitiva 

ou ciência do conhecimento e a perspectiva da tecnologia ou processo, 

sendo abrangente para poder suportar as diferentes atividades 

organizacionais, mas ao mesmo tempo gerando confusão nas empresas e na 

comunidade científica (CASTILLO e CAZARINI, 2010, p.1). 

 

Diante do exposto, observa-se que não existe um conceito único de gestão do 

conhecimento. Cada autor apresenta um parâmetro singular, todavia, trazem componentes 

fundamentais, que, de acordo com Servin (2005), envolvem pessoas, processos e tecnologia 

que se interrelacionam e compõem elementos de ação promovendo a criação, a organização, 

o compartilhamento e a disseminação do conhecimento. Servin (2005) justifica que as 

pessoas possuem uma história de vida e, partindo disso, constroem valores e 

comportamentos que podem ser afetadas pela cultura organizacional. Já os processos é a 

parte estrutural das organizações a qual abriga processos inerentes à sua gestão, favorecendo 

ou prejudicando a gestão do conhecimento. Por fim, a tecnologia, que propicia a conexão 

das pessoas ao processo organizacional, favorecendo a gestão do conhecimento. Para o autor 

a gestão do conhecimento se torna efetiva quando as pessoas e as tecnologias interagem, 

propiciando uma cultura de colaboração e inovação. Todavia, ela possui funções que são 

viabilizadas por meio de ferramentas e práticas. É fundamental que as conheçamos para 

compreender como esse ciclo acontece nas organizações. A gestão do conhecimento tem as 



30 
 

seguintes funções: organizar, disseminar, avaliar, mensurar e criar. A figura 2, abaixo, ilustra 

isso: 

 

FIGURA 2 – Funções da gestão do conhecimento 

 

 

Fonte: Adaptado de CASTRO, 1996; BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002 apud STRAUHS et. al., 2012, p.69. 

 

Para conhecer melhor cada função expressa na figura acima, há uma tabela 

conceitual baseada nos estudos de Strauhs et al. (2012) que descreve explicitamente as 

seguintes funções: 

 

TABELA 2 – Funções da gestão do conhecimento 

FUNÇÕES DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Organizar Selecionar os conhecimentos relevantes à organização, criar um repositório dos 

conhecimentos externos e internos, mapear esses conhecimentos e organizar de forma 

a atender com eficiência quem operou a busca.  

Disseminar O compartilhamento é a melhor forma de disseminar o conhecimento para que se 

formem novos conhecimentos, potencializando o aprendizado organizacional. 

Avaliar Avaliar o conhecimento sugere gerenciar o capital intelectual existentes na 

organização. É uma forma de criar estratégias para atender as expectativas da 

organização frente aos seus clientes, fornecedores, comunidades e entre os próprios 

colaboradores. 

Mensurar Mensurar o conhecimento requer algumas táticas operacionais, com princípios e 

descrições que levem a medir as dimensões do capital intelectual que se mostra no ser 

humano de modo geral, no cliente e na organização.  

Criar A criação do conhecimento está relacionada à Espiral do conhecimento onde há a 

passagem do tácito para o explícito (conversão do conhecimento), aumentando a 
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produtividade e a eficiência, propiciando a inovação nas empresas. 

Fonte: Adaptado de Strauhs et. al. (2012) 

 

Visto que a gestão do conhecimento pode ser um fator relevante para a economia 

global, especificamente em pequenas e médias estruturas organizacionais, foi desenvolvida 

uma comissão em 2007 pela Asian Productivity Organization (APO) com objetivo de 

identificar e conhecer organizações de referência nos Estados Unidos e na Europa que 

aplicavam em sua rotina a gestão do conhecimento e verificar as principais tendências na 

área deste tipo de gestão (BATISTA et. al., 2005; APO 2009). A partir disso identificaram 

que, de forma geral, as práticas de gestão do conhecimento nas organizações analisadas, e 

registradas em um Manual da APO (2009), envolvem um processo de mapeamento dos 

métodos e das técnicas, classificados em cinco principais etapas (ALARCON, 2015). A 

figura abaixo explicita quais são as etapas e práticas: 

 

FIGURA 3 – Prática de gestão do conhecimento 

 

 

Fonte: APO (2009) apud ALARCON, 2015. 

 

Parte-se do pressuposto de que para haver a gestão do conhecimento nas 

organizações, faz-se necessária a identificação, a criação, o armazenamento, o 
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compartilhamento e a aplicação do conhecimento. Cada etapa é constituída por meios e 

ferramentas que possibilitem sua ação. A identificação é a primeira etapa a qual requer da 

organização a busca do conhecimento, analisando as competências e as lacunas presentes 

para que, a partir dessas verificações, possa-se definir uma estratégia e implementação de 

um plano de gestão do conhecimento. Para que tal identificação ocorra na organização são 

utilizadas algumas práticas, tais como, ferramenta de avaliação do conhecimento, café do 

conhecimento, comunidades de prática, ferramenta de busca avançada, clusters do 

conhecimento, localizador de especialistas e espaço virtual colaborativo (YOUNG et al., 2010; 

BRASIL, 2003; BATISTA et. al., 2005).  

Na segunda etapa, a criação do conhecimento, pode ocorrer em três níveis: o 

individual, em equipe e na organização. Com o intuito de fomentar o conhecimento nas 

organizações são consideradas as seguintes práticas: brainstorming, aprendizagem e captura 

de ideias, revisão pós-ação, revisão da aprendizagem; espaço presencial colaborativo, base 

de conhecimento, blogs, voz sobre IP (VOIP), comunidade de prática e café do 

conhecimento (YOUNG et al., 2010; BRASIL, 2003; BATISTA et al., 2005).  

Na terceira etapa, o armazenamento, busca-se preservar dados e conhecimento 

organizacional, utilizando-se de alguns meios. Todavia, há tipos de conhecimento que 

podem ser impossíveis de se armazenar, como por exemplo, os conhecimentos tácitos 

encontrados nas experiências e especializações dos indivíduos. Esses por sua vez, devem ser 

colocados em contato com as demais pessoas da organização a fim compartilharem tais 

conhecimentos. Nesta etapa é importante considerar que o armazenamento de conhecimento 

deve ser realizado de forma que possa ser recuperado facilmente e acessível por todos. Para 

isso, são utilizadas algumas práticas de gestão conhecimento: revisão da aprendizagem, 

revisão pós-ação, café do conhecimento, comunidades de prática, taxonomia, sistema de 

gerenciamento de documentos, bases de conhecimento, blogs, voz sobre IP (VOIP), clusters 

de conhecimento, localizador de especialistas, espaço virtual colaborativo (YOUNG et al., 

2010; BRASIL, 2003; BATISTA et al., 2005). 

A quarta etapa, a do compartilhamento do conhecimento, tem como função propiciar 

a aprendizagem contínua e a inovação. O compartilhamento não acontece de forma tão 

natural, pois está ligado ao vínculo de confiança entre as pessoas da organização e ocorrerá a 

partir do momento em que ambas se sentirem seguros que haverá uma troca mútua e que 

essa ação será benéfica para elas. Por esse motivo, o estímulo da organização de se criar uma 

cultura no qual o conhecimento possa ser compartilhamento é de extrema importância. Para 

isso, algumas práticas devem ser consideradas neste processo, a saber: revisão por pares, 
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revisão da aprendizagem, revisão pós-ação, narrativas, espaço presencial colaborativo, sala 

do café, comunidades de prática, taxonomia, repositórios de conhecimento, blogs, serviços 

de rede social, clusters de conhecimento, localizador de especialistas, espaço virtual 

colaborativo (YOUNG et al., 2010; BRASIL, 2003; BATISTA et al., 2005). 

Enfim, a aplicação do conhecimento é a etapa de agregação de valor quando este é 

aplicado com o propósito de melhorias dos produtos e de serviços. Para isso, utiliza-se e se 

reutiliza o conhecimento, transformando-o em tomada de decisão na organização (BATISTA 

et. al., 2005; APO, 2009). São utilizadas as seguintes práticas de gestão do conhecimento na 

etapa da aplicação: revisão por pares, espaço presencial colaborativo, café do conhecimento, 

comunidades de prática, taxonomia, repositórios de conhecimento, sistema de 

gerenciamento de documentos, blogs, ferramenta de busca avançada, base de conhecimento, 

clusters de conhecimento, localizador de especialistas, espaço virtual colaborativo (YOUNG 

et al., 2010; BRASIL, 2003; BATISTA et al., 2005). 

Considerando o exposto pelos autores, para que possam surtir melhorias na 

organização é fundamental que as cinco etapas da prática do conhecimento devem estar 

integradas aos processos de apoio e finalísticos da organização, como também serem 

planejadas e executadas cuidadosamente, de acordo com as especificidades de cada processo 

e da organização (ALARCON, 2015, p. 67 e 68). Sendo assim, considera-se que para haver 

um pleno desempenho individual e organizacional, as práticas de gestão do conhecimento 

devem estar alinhadas e integradas aos aspectos sociais e culturais que, segundo Alarcon 

(2015), envolvem pessoas, sistemas, tecnologias e conhecimentos. Nesse sentido, Strauhs et 

al. (2012) afirma que: 

 

Conhecer concede poder, pois implica saber como e por que fazer. 

Entretanto, ao compartilhar conhecimentos com outros indivíduos, o 

detentor do conhecimento ainda o deterá em sua forma tácita. A pessoa que 

partilha esse conhecimento explícito pode entendê-lo de diversas formas, 

melhores ou piores do que o conceito original, dependendo de seus 

modelos mentais, crenças, cultura, entre outros elementos (STRAUHS et 

al., 2012, p. 51). 

 

Considera-se, assim, que a construção do conhecimento parte sempre do 

compartilhamento de conhecimentos os quais o seu detentor expresse explicitamente. Para 

que existam novos conhecimentos é necessário que haja a troca de conhecimentos tácitos. 

Os receptores de tais conhecimentos os quais foram explícitos receberão e interpretarão de 

acordo com suas necessidades, vivências e culturas. Fica claro que para haver a construção 

de novos conhecimentos deverá haver interações sociais entre os sujeitos. Quando falamos 
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sobre tais interações podemos sugerir que o resultado efetivo de novas aprendizagens no 

meio organizacional poderá ser maior ou menor se envolver a afetividade neste processo. 

Abre-se aqui uma perspectiva muito interessante no contexto da gestão do conhecimento, 

qual seja, a questão das relações afetivas. 

A existência de uma relação de proximidade e afeto entre quem está transmitindo os 

conhecimentos com aqueles que estão recebendo-os provavelmente tornará mais fácil a 

internalização dos novos conhecimentos. Em uma organização educacional, por exemplo, 

podemos notar que o perfil dos estudantes está mudando, o uso da tecnologia como aliada à 

educação está cada vez maior e os professores devem estar preparados para trabalhar com 

essa realidade. Isso fica claro em uma entrevista realizada em fevereiro de 2015 pela 

Secretaria da Educação do Governo do Estado do Paraná concedida pelo professor, 

psicólogo e consultor de revistas da área de psicologia, Cloves Amorim, que lhe foi 

questionado a respeito da relação entre o professor e estudantes diante da psicologia da 

aprendizagem, uma vez que o perfil do estudante está se modificando nos últimos tempos. 

Cloves respondeu nos seguintes termos: 

 

De muitas formas, temos inclusive já sistematizadas essas novas 

modalidades de interação professor e aluno que chamamos de 

aprendizagem em rede, aprendizagem colaborativa e, fundamentalmente, 

no uso das mídias. Parece que o modelo antigo da didática tradicional, na 

qual a maioria de nós professores fomos formados, precisa ser revisto, 

precisa ser reinventado. Então tem que sair um pouco do olhar individual 

para a aprendizagem cooperativa e colaborativa em que o professor tem a 

função primordial em ser um aliado, um parceiro e, principalmente, de ser 

um gestor do conhecimento para que o aluno, de maneira individual ou em 

grupo, se aproprie e construa este conhecimento desejado (AMORIM, 

2015, p.2). 

 

 Frente a tal afirmação, notamos alguns conceitos fundamentais que devemos 

enfatizar quando se fala de interação e construção do conhecimento: “aprendizagem em 

rede”, “aprendizagem colaborativa”, “aprendizagem cooperativa” e professor como gestor 

do conhecimento. Esse olhar para o novo modelo de aprendizagem nos faz refletir sobre o 

aspecto afetivo na interação entre as pessoas que fazem parte do processo, 

professor/estudante e estudante/ estudante como fator essencial na aprendizagem 

colaborativa e cooperativa.  

 Ao tratarmos sobre as emoções no processo de ensino e de aprendizagem, 

resgatamos a teoria interacionista de Wallon e Vygotsky na qual o dinamismo em que 

acontece o processo de conhecimento privilegia a interação entre os sujeitos em prol do 

objeto, ou seja, a relação que se estabelece entre o indivíduo e o ambiente respondendo “aos 
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estímulos externos, analisando, organizando e construindo seu conhecimento a partir do 

“erro”, através de um processo contínuo de fazer e refazer” (COLL, 1992, p. 164). 

Assim sendo, o gestor do conhecimento, independentemente da sua área de atuação, 

ao lidar com as pessoas, deverá se atentar quanto a essas questões, pois ele não está lidando 

com máquinas ou produtos. Ele se relaciona com pessoas e com isso a aprendizagem e os 

novos conhecimentos acontecerão e beneficiarão a organização, independente da sua 

natureza, se as relações afetivas forem positivas. Rossini (2001, p. 09) defende a ideia de 

que “a afetividade acompanha o ser humano desde o nascimento até a morte. Ela “está” em 

nós como uma fonte geradora de potência, de energia.”. É nesse eixo de raciocínio que esta 

pesquisa se voltará, com foco na relação entre o tutor online e os estudantes na Educação a 

Distância. Para isso, no próximo capítulo iremos tratar sobre o significado do afeto e alguns 

aspectos que envolvem a afetividade e sua relação com a gestão do conhecimento nas 

organizações. 
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CAPÍTULO II 

 

A AFETIVIDADE NO CONTEXTO DA FILOSOFIA, DA PSICANÁLISE E DA 

PSICOLOGIA E SUA RELAÇÃO COM A GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

Atualmente muito se tem estudado sobre o ser humano numa visão mais integrada, 

ou seja, a inter-relação entre os aspectos cognitivos e os afetivos no processo de construção 

do conhecimento. Ao tratarmos do afeto, seu significado pode ser muito mais amplo do que 

imaginamos, pois envolve o campo filosófico, a psicanálise, o psicológico, o histórico, o 

social e também o da literatura. Todavia, a nossa abordagem sobre a questão do afeto ficará 

circunscrita às áreas da filosofia, da psicanálise e da psicologia. Também, deixaremos claro 

que ao nos referirmos sobre os aspectos do afeto também estaremos relacionando à 

expressão “afetividade”, ou seja, no contexto desenvolvido neste trabalho, o afeto e a 

afetividade não possuem diferenças em seus significados.  

Iniciaremos a abordagem sobre o afeto fazendo um resgate histórico dos estudos que 

envolvem a questão do afeto abordando teorias filosóficas, principalmente de Benedictus 

Spinoza (1632 – 1677). Na sequência trataremos sobre o afeto na área da psicanálise com 

base nos estudos de Sigismund Schlomo Freud (1856 – 1939). Por fim, apresentaremos os 

aspectos sobre a afetividade na área da psicologia, tendo como base: Jean Piaget (1896 – 

1980), Lev Vygotsky (1896-1934) e Henri Wallon (1879-1962).  

A questão da afetividade tem sido objeto de estudo por muitos pensadores bem antes 

de Cristo, conforme podemos constatar na passagem a seguir: 

 

A afetividade humana vem sendo objeto de estudo desde o século VI a.C., 

tendo início com o chinês Lao-Tzu, na civilização oriental e com Sócrates 

nos anos de 470 a 399 a.C., na ocidental (BERCHT, 2001). Platão (427-

347 a.C.) fez uma primeira tentativa de estudo dos aspectos afetivos ao 

estruturar a alma: cognição, emoção e motivação (SCHERER, 1994). Mas, 

para esse filósofo, instintos, emoções e doenças constituíam obstáculos à 

racionalidade (NICOLA, 2005 apud ALVES et al, 2009, p.2). 

 

Mas o que define a palavra afeto? Ela vem do latim affectur (afetar, tocar), sendo 

este basicamente o elemento principal da afetividade. Diante desse princípio, consideramos 

o ser humano como um ser carente de afeto por natureza, necessitando da convivência com o 

outro para sua subsistência emocional, psíquica e existencial. Podemos afirmar, então, que o 
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afeto constitui o elemento primordial das relações humanas. O dicionário Aurélio conceitua 

esse tema da seguinte forma: “s.f.1.Qualidade ou caráter de afetivo. 2. Psic. Conjunto de 

fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões 

acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de 

agrado ou desagrado, de alegrias ou de tristeza” (AURÉLIO, 2004, p.61). 

Ligando o afeto à linguagem comum nas relações humanas cotidianas, seu 

significado é relacionado a sentimentos de ternura, de carinho e simpatia conforme afirma 

Dantas (1990) quando relata que a “afetividade designa [...] os processos psíquicos que 

acompanham as manifestações orgânicas da emoção. A afetividade pode bem ser 

conceituada como uma das formas de amor” (DANTAS, 1990, p.10). Também encontramos 

concepções de afetividade relacionadas a emoção, sentimento, paixão, motivação, 

personalidade, temperamento, estado de humor e outros, como afirma Corrêa (s/d), com 

relação ao afeto: 

 
[...] adesão por outrem; estado moral (bom ou mau); disposição de alma; 

agrado e desagrado; emoção (amizade, amor, ira, paixão). Um estado 

limitado no tempo e qualidade essencial de uma emoção; enfim, expressão 

qualitativa e quantitativa de energia das pulsões, mas também mal-estar, 

doença, achaque (CORRÊA, s/d, s/p). 

 

Notamos, assim, que a afetividade é um assunto que instiga o ser humano por se 

tratar de sentimento o qual pode estar no âmbito positivo ou negativo, dependendo da 

vertente na qual ela está inserida. A pesquisadora Abigail Alvarenga Mahoney, convidada 

do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação, da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), defende que o afeto não é 

sinônimo de carinho e amor somente, pois todo ser humano reage a estímulos quando é 

afetado positiva e negativamente. Mahoney (2004), juntamente com Almeida, definem a 

afetividade como a “capacidade, disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo 

externo e interno por meio de sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis” 

(ALMEIDA e MAHONEY, 2004, p.17).  

Podemos encontrar algumas visões sobre o afeto e a forma como elas são inseridas 

na vida dos seres humanos, pois, como afirmado, elas podem ter conotações diversificadas, 

de agrado ou desagrado, de intensidade de qualidade e quantidade e outras interferências de 

acordo com a vivência de cada pessoa.  Isso pode ser notado no referencial teórico da 

abordagem histórico-cultural na visão de autores como Vygotsky (1896-1934) e Wallon 



38 
 

(1879-1962), quando afirmam que é por meio das interações sociais que os sujeitos se 

desenvolvem. Sobre essa abordagem, 

 

Vygotsky desenvolveu estudos que demonstravam a mediação social no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Para Oliveira 

(1997), três são os pilares dessa nova abordagem: 

 as funções psicológicas têm um suporte biológico, pois são produtos da 

atividade cerebral; 

 o funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais entre os 

indivíduos e o mundo exterior, as quais se desenvolvem num processo 

histórico; 

 a relação homem/mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos 

(OLIVEIRA, 1997, p. 23 apud SOUZA, 2011, s/p). 

 

Considerando a abordagem histórico-cultural a qual explora as interações sociais, 

essa pesquisa tratará sobre como elas podem ser conduzidas num ambiente de ensino e de 

aprendizagem e proporcionar vínculos afetivos que poderão resultar numa aprendizagem 

mais satisfatória. Leite (2011) relata que a dimensão afetiva é parte integrante e fundamental 

no processo de desenvolvimento do sujeito e tem como fator relevante a motivação no 

relacionamento entre o professor e o estudante, no que diz respeito ao processo de ensino e 

aprendizagem. Isso será observado na Educação a Distância, uma vez que não existe o 

contato físico entre o docente e o estudante. 

Trataremos então, nos tópicos a seguir, sobre o conceito de afeto em áreas diferentes, 

considerando que, dependendo do campo de estudo no qual ele é analisado e discutido, o seu 

significado assume conotações diferentes e divergentes. Como já afirmamos anteriormente, 

a nossa reflexão sobre o afeto ou afetividade estará delimitado às áreas da filosofia, da 

psicanálise e da psicologia. Todavia, a ênfase maior será dada ao propósito do nosso 

trabalho que é fundamentar a pesquisa com base na psicologia, uma vez que esta área está 

voltada aos vínculos afetivos dos seres humanos com relação ao desenvolvimento cognitivo 

e ao processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, abordaremos em nossos estudos 

autores fundamentais como Benedictus de Spinoza (1632 – 1677), Sigismund Schlomo 

Freud (1856 – 1939), Lev Semenovitch Vygotsky (1896 – 1934) e Henri Paul Hyacinthe 

Wallon (1879 – 1962). Os estudos de Wallon servirão como embasamento fundamental para 

chegarmos a uma possível conclusão deste trabalho. Vejamos, no tópico a seguir, como a 

questão da afetividade é discutida na filosofia de Spinoza. 

 



39 
 

2.1 A QUESTÃO DA AFETIVIDADE NA FILOSOFIA DE SPINOZA 

 

Conforme já foi mencionado, os aspectos afetivos já eram objeto de pesquisa nas 

reflexões dos antigos filósofos desde o século VI a.C. Platão (427-347 a.C.), por exemplo, 

utilizou o afeto ao estudar sobre a estrutura da alma e da constituição humana. Nesse 

sentido, de modo geral, o afeto foi concebido como emoções positivas voltadas às pessoas, 

porém, não com o caráter de paixão. Os afetos envolvem emoções sobrevindas de algumas 

situações de relacionamento interpessoais exclusas da paixão e que resulta em bondade, 

devoção, proteção, apego, ternura, etc. De acordo com o Mini Dicionário Luft (2010, p. 37), 

a afetividade é a “qualidade de afetiv[o], sentiment[o]; afeição profunda, o objeto dessa 

afeição, zelo, cuidado”. Sobre isso, Nicola Abbagnano (1998) afirma em seu Dicionário de 

Filosofia que a palavra afetividade elenca um conjunto de atitudes do ser humano que 

exprime preocupação com o outro, representando sentimento de zelo e uma correspondência 

recíproca de forma positiva. A palavra afeição para Abbagnano (1998), também utilizada 

como o termo afecção, “é usada filosoficamente em sua maior extensão e generalidade, 

porquanto designa todo estado, condição ou qualidade que consiste em sofrer uma ação 

sendo influenciado ou modificado por ela” (ABBAGNANO, 1998, p.53). Trata-se do 

resultado de uma ação desinente de um efeito sobre a mente humana. Ainda sobre o termo 

afecção na filosofia, 

 

[...] obedece, principalmente, aos seguintes aspectos: em alguns casos ele é 

visto como se assinalasse uma afecção inferior e até uma pura sensação; 

em outros, é tido como se declarasse a multiplicidade de uma emoção 

intencional. Nos dois sentidos, contudo, há um fundamento de unificação, 

pois, mesmo entendida como algo intencional, a afecção se limita à esfera 

do “minimamente intencional”, de tal forma que a afecção tange sempre à 

sensibilidade, ou pelo menos, o denominado sentimento inferior. No 

entanto, a afecção é definida constantemente como uma transformação da 

sensibilidade que pode receber influências de aspectos externos e que 

também pode corresponder a um estado antecedente ao ânimo afetado. Na 

primeira eventualidade, a afecção é denominada passiva; na segunda, ativa 

(SILVA, 2013, s/p) 

 

Mas como o problema da afetividade é entendido no contexto do pensamento do 

holandês Benedictus de Spinoza (1632 – 1677), considerado um dos grandes filósofos 

racionalistas de sua época? Ele interpretou a questão dos afetos como o aspecto central em 

sua filosofia, uma vez que ele acreditava que se tratava de uma filosofia prática. Nesse 
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sentido, citaremos duas passagens em sua obra nas quais Spinoza faz referência à questão 

dos afetos: 

                Na primeira ele afirma o seguinte: 

 

Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de 

agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo 

tempo, as ideias dessas afecções. Assim, quando podemos ser a causa 

adequada de alguma dessas afecções, por afeto compreendo, então, uma 

ação (SPINOZA, 2013, p. 163). 

 

                Já na segunda: 

 
Compreendemos, assim, como pode ocorrer que amemos ou odiemos 

certas coisas sem que saibamos a causa, mas apenas por simpatia (como se 

costuma dizer) ou por antipatia. Devem ser também mencionados aqueles 

objetos que nos afetam de alegria ou de tristeza simplesmente por terem 

algo de semelhante com objetos que habitualmente nos afetam desses 

afetos (SPINOZA, 2013, p. 110). 

 

 

O autor defende a ideia de que o corpo é o centro do afeto e que para ele ser expresso 

necessita interagir com mais um corpo. É importante ressaltar que cada corpo reage de 

forma diferente às afecções, pois a singularidade de pensar e agir pertence a cada indivíduo e 

não de forma genérica, mesmo que a compreensão das ideias seja igual. Quanto ao afeto, 

Spinoza (2013) ainda aborda em sua teoria três afecções primárias, utilizando o chamado 

Conatus, que no latim significa “esforço”, utilizada para simbolizar a conexão do corpo e da 

mente, que se expressam ao mesmo tempo, porém cada qual em sua particularidade. Nesse 

sentido ele afirma: “cada coisa esforça-se, tanto quanto está em si, por preservar em seu ser “ 

(SPINOZA, 2013, p. 105). São elas: “(i) alegria – conatus aumentado; (ii) tristeza – conatus 

diminuído; e (iii) desejo – conatus” (NOVIKOFF, 2015, p.91). O filósofo complementa essa 

concepção afirmando que outras afecções como, por exemplo, o ódio, o medo, a euforia, a 

angústia, a paixão e a ansiedade nascem a partir dessas. Para Spinoza (2013), o conatus parte 

de uma necessidade interna do corpo, que ao ser afetado age de acordo com a sua essência, 

ou seja, aquilo que está registrado em toda sua história de vida. 

Explorando mais em profundidade essa teoria, NoviKoff (2015) explica que de 

acordo com Spinoza (2013), a alegria nada mais é do que o desejo aumentado. Em 

contrapartida, quando esse desejo de alguma forma é constrangido pelo exterior, vem à tona 

a tristeza. Partindo desses dois afetos são gerados outros sentimentos, como por exemplo, o 

ódio, o amor e a inveja, dentre outros, sendo esses revelados por meio dos nossos 

comportamentos como consequências da alegria ou da tristeza. A paixão, por exemplo, é um 
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afeto que quanto mais real e presente no sujeito, mais alegre ele é, e ao contrário disso, pode 

ser triste na medida em que é subtraída à realidade do indivíduo (SPINOZA, 2013). Nessa 

mesma linha de raciocínio: “As paixões alegres são diretamente úteis ao desenvolvimento da 

potência da razão. As paixões tristes, ao contrário, por resultarem de nosso desacordo com o 

meio, inibem esse desenvolvimento, sendo, portanto, diretamente prejudiciais” (GLEIZER, 

2005, p. 53). É importante deixar claro que o afeto aqui não significa paixão, mas sim, a 

paixão é um afeto. De acordo com Spinoza (2013) os afetos são classificados como afetos de 

alegria (ativos) ou de tristeza (passivos). 

Na perspectiva de Spinoza, “uma coisa qualquer pode causar, acidentalmente, 

alegria, tristeza ou desejo. O afeto é a modificação da força de agir, a variação do conatus” 

(NOVIKOFF, 2015, p.91). Dependendo do modo como somos afetados, isso pode resultar 

no aumento ou na diminuição da intensidade da forma de agir no mundo, ou seja, 

considerando que nascemos e vivemos rodeados de afetos, a intensidade sobre a forma de 

agir diante do mundo será de acordo com o que temos como parâmetro do afeto. De acordo 

com Trindade (2016): 

 

Conhecimento parte do corpo, um corpo que sente, que é afetado, que está 

no mundo, cercado por outros corpos. Como corpo e mente são um só, 

conforme a mente entra em afinidade com o mundo ao seu redor, podendo 

explicá-lo de forma adequada, o corpo se torna mais capaz de agir no 

mundo. As ideias dão prova da variação contínua do conatus, quando 

estamos fracos, são as piores ideias que nos vem à cabeça, quando nos 

sentimos fortes, estas ideias simplesmente vão embora. Ou seja, a mente 

observa seu próprio corpo em ato. O pensamento forma ideias, conceitos, 

que são nossas ferramentas para a vida, para bem nos conduzir-mos. Ou 

seja, o conhecimento intelectual é igual ao conhecimento afetivo. Segundo 

Espinosa, não é possível alcançar a liberdade sem este conhecimento! E 

não podemos conhecer sem antes nos debruçarmos sobre os afetos 

(TRINDADE, 2016, s/p). 

 

 

A passagem acima deixa transparecer uma perspectiva muito interessante na teoria 

de Spinoza, qual seja, que o afeto pode se constituir num fator primordial para propiciar o 

conhecimento. Nesse sentido, “Conhecer é poder fazer parte da relação entre o todo e as 

partes. Por isso precisamos procurar sempre pela causa genética: o porquê daquilo ser como 

é” (TRINDADE, 2016, s/p). Para isso, Spinoza busca explicações da razão para agir, pois, 

para ele a razão também pode ser um afeto, haja vista que usualmente, no cotidiano, 

utilizamos a expressão “aja com a razão e não com o coração”. Todavia, é preciso considerar 

que, para Spinoza, a razão e a emoção não podem ser separadas, pois uma depende da outra 

para se tornarem efetivas, ou seja, a razão é acionada porque existe a emoção que nem 
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sempre pode ser externalizada, dependendo do afeto. Por outro lado, a razão também pode 

ser uma excelente condutora da emoção. Sobre isso, Chauí (2011), considera a emoção 

como um desejo interno e reforça que, 

 

[...] a razão precisa do desejo para penetrar na vida afetiva – pois só um 

afeto mais forte e contrário pode destruir um outro afeto – e o desejo 

precisa da razão para tornar-se virtude da mente, igualando a potência 

afetiva e a potência intelectual, de sorte que a essência do homem possa ser 

definida como idêntica a sua potência, seja esta o desejo ou o 

conhecimento (CHAUÍ, M. 2011, p. 247). 
 

Assim, podemos afirmar que a razão é responsável por comandar os desejos, 

indicando as causas do que se deseja. Chauí (2011), seguindo a perspectiva de Spinoza, 

ainda declara que a ação do homem é regida por uma afecção do desejo, podendo ser 

passivo se a causa for externa e ativo se for causa interna. A passagem abaixo explicita 

claramente uma distinção sobre os afetos ativos (alegria) e os afetos passivos (tristeza) no 

âmbito da filosofia de Spinoza: 

 

[...] é possível dizer que os afetos ativos tornam-se mais fortes que as 

paixões quando somos capazes de exercer o poder racional frente às 

manifestações afetivas, pois quanto mais exercemos a razão no 

conhecimento dos nossos afetos, mais tendemos a não padecer dos afetos 

passivos, não só porque os afetos da razão são mais potentes do que eles, 

mas porque, sobretudo, a contrariedade afetiva tende a desaparecer perante 

o uso mesmo da razão. Por isso, vale ressaltar que, quanto mais usamos a 

razão no conhecimento dos próprios afetos, mais temos o poder de usá-la. 

Quanto mais compreendemos os afetos, maior é a nossa potência de 

compreender, isto é, sofremos bem menos a força deles em nós (SILVA, 

2012, p.114). 

 

 

Essa afirmação converge para a teoria de Spinoza para o qual o afeto e a razão são 

aspectos inseparáveis e que se completam, ou seja, corpo e mente não se separam. De acordo 

com o domínio racional dos nossos afetos, será a maneira em que lidaremos com eles. Como 

vimos nesse tópico, Spinoza, em sua filosofia, define o afeto como uma afecção do corpo, 

que age de acordo com a forma e a intensidade em que se é afetado, de acordo com o 

conatus. A maneira de agir diante dos afetos dependerá dos conhecimentos que o homem 

tem sobre eles, ou seja, a razão será responsável sobre a forma que irá “afetá-lo” 

positivamente ou negativamente. Depois de tratarmos da visão de Spinoza sobre o afeto, no 

tópico seguir abordaremos sobre esse assunto na perspectiva da psicanálise freudiana.  
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2.2 A AFETIVIDADE NA PSICANÁLISE DE FREUD 

 

No âmbito da psicanálise, o austríaco Sigismund Schlomo Freud (1856 – 1939), médico 

neurologista e criador da psicanálise, conceitua o afeto (affekt) ligando-o ao conceito de 

pulsão (trieb). Freud concebe o afeto como um aspecto relacionado à quantidade de energia 

pulsional, chamado por ele como "quantum de afeto". Ele utiliza as discussões sobre as 

pulsões, o recalque e as angústias para tratar do afeto. Os caminhos do afeto, segundo Freud 

(1915 apud BEIVIDAS, 2006), podem seguir em três possibilidades: a) pode permanecer 

assim como é, no todo ou em parte, b) pode ser transformado num afeto de qualidade 

inversa, como a angústia, c) ou então ele é suprimido, impedindo de se desenvolver, ou seja, 

mesmo que o afeto não tenha sofrido o recalque, ele é afetado pelas variações do recalque. 

Independente do caminho em que ocorre o afeto, para Freud, não existe afetos inconscientes, 

salvo quando esses foram inibidos em um processo de recalcamento. 

Freud afirma, por meio dos seus estudos, que o afeto necessita do corpo para se 

manifestar, pois esse nada mais é do que uma pulsão investida no corpo que necessita de 

uma carga de excitação para ser afetado de forma positiva ou negativa. Vejamos a afirmação 

de Freud sobre isso: 

 

(...) nas funções psíquicas deve ser distinguida alguma coisa – uma carga 

de afeto ou soma de excitação – que apresenta todas as características de 

uma quantidade (embora não disponhamos de meios para medi-la), capaz 

de crescimento, diminuição, deslocamento e descarga, e que se espalha 

sobre os traços de memória das idéias, tal como uma carga elétrica se 

expande na superfície de um corpo (FREUD, 1894, p. 73 apud CAMPOS, 

2004, p.90). 

 

 

De acordo com a teoria de Freud (1916, p. 142 apud MOURA, 2008), a pulsão seria 

um “[...] conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, como o representante 

psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente, como uma 

medida de exigência feita à mente no sentido de trabalhar em consequência de sua ligação 

com o corpo”. Todavia, uma pulsão não pode se tornar objeto da consciência. Os estudos de 

Green (1973 – 1982) sobre Freud, concluiu que:  

 

Estritamente falando, não existe „afeto inconsciente como existem 

representações inconscientes‟. O que não quer dizer que não existem afetos 

inconscientes, mas sim que o inconsciente não se dá do mesmo modo para 

o afeto e para a representação. Assim, representações e afeto estão 

vinculados a sistemas diferentes. A representação, ao sistema da memória 

(do traço), da retenção, da modificação do investimento, da concatenação, 
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da ausência, da virtualidade etc., o afeto, ao sistema da qualidade, da 

descarga, do esgotamento na não-conservação, da resistência à deformação 

e à associação, da recusa ou da impossibilidade de se conectar na ligação, 

da presença, da manifestação etc (GREEN, 1982, p. 56). 

 

 

Freud considera a pulsão como algo que parte do corpo, mas sua ligação psíquica é 

feita pelos representantes pulsionais: o afeto e a representação. Para que esse processo 

aconteça, o afeto (que está ligado ao corpo) se une com a representação e, juntos, fazem com 

que a pulsão chegue à esfera psíquica. Vejamos o exemplo que Freud apresenta em relação à 

força da ação da pulsão: 

 

As excitações produzidas pelas necessidades internas buscam descarga no 

movimento, que pode ser descrito como uma „modificação interna‟ ou uma 

„expressão emocional‟. O bebê faminto grita ou dá pontapés, inerme. Mas a 

situação permanece inalterada, pois a excitação proveniente de uma 

necessidade interna não se deve a uma força que produza um impacto 

momentâneo, mas a uma força que está continuamente em ação (FREUD, 

1900, p.594 apud SILVA, 2013, p.49). 

 

 

Desse modo, Freud trata o afeto como uma energia e a representação, uma ideia. Se o 

afeto não estiver interligado à representação e vice-versa, desenvolve-se o mecanismo do 

recalque como defesa do psiquismo. Para o autor, o mecanismo do recalque permite o 

desmembramento de representante-representação (ideia) e, assim, o afeto se torna mais 

visível, considerado de forma isolada. Nesse sentido, pode-se afirmar o seguinte: 

 

Suprimir o desenvolvimento do afeto constitui, para Freud, a verdadeira 

finalidade do recalcamento (e da repressão). Aliás, ele admite falar de 

"afetos inconscientes" apenas nos casos em que estes foram inibidos, em 

seu desenvolvimento, pelo processo de recalcamento. Freud chama a 

atenção, no entanto, para a diferença produzida pela incidência do 

recalcamento na idéia e no afeto. Após o processo de recalcamento, diz ele, 

"as idéias inconscientes continuam a existir como estruturas reais no 

sistema inconsciente, ao passo que tudo o que naquele sistema corresponde 

aos afetos inconscientes é um início potencial impedido de se desenvolver" 

(Freud, 1915c, Ed. St. Br., 1974, p. 204). Portanto, não existem, para 

Freud, rigorosamente falando, afetos inconscientes da mesma forma que 

existem idéias inconscientes (ALMEIDA, 1993, p.35). 

 

 

Em seus estudos sobre o inconsciente, Freud destaca (1915 apud LIMA; LOUREIRO, 

2012) que a antítese entre consciente e inconsciente em relação à pulsão não é aplicada. 

Desse modo, o pai da psicanálise atribui à pulsão a um conceito entrelaçado entre o somático 

e o psíquico, ou seja: 
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Um instinto nunca pode tornar-se objeto da consciência - só a idéia que o 

representa pode. Além disso, mesmo no inconsciente, um instinto não pode 

ser representado de outra forma a não ser por uma idéia. Se o instinto não 

se prendeu a uma idéia ou não se manifestou como um estado afetivo, nada 

poderemos conhecer sobre ele. Não obstante, quando falamos de um 

impulso instintual inconsciente ou de um impulso instintual reprimido, a 

imprecisão da fraseologia é inofensiva. Podemos apenas referir-nos a um 

impulso instintual cuja representação ideacional é inconsciente, pois nada 

mais entra em consideração (FREUD, 1915, p. 203 apud LIMA; 

LOUREIRO, 2012, p. 33). 

 

Nesse aspecto, o autor reafirma a importância do afeto como representante pulsional. 

Quando há a repressão do desenvolvimento do afeto, Freud volta a citar o recalque. Ele 

apresenta o recalque como a “pedra angular sob a qual repousa toda a estrutura da 

psicanálise” (FREUD, 1914, p. 175 apud BARATTO; AGUIAR 2007, p.318). Para ele, 

além de repressor do afeto, o recalque também é considerado um processo psíquico 

universal e é por meio dele que o homem é capaz de renunciar suas próprias satisfações 

instintivas e fazer parte de uma estrutura civilizada, deixando seus instintos egoístas para se 

preocupar com os aspectos sociais. Quando o afeto sofre a repressão ele se torna 

inconsciente. Nas palavras de Green:  

 

O recalque poupa a existência da representação, contanto que ela 

permaneça inconsciente (ausente, latente, tornada incognoscível pelas 

deformações e pelas associações etc.); em contrapartida, ele visa a suprimir 

o fator quantitativo, o investimento energético que deve ser aniquilado 

tanto quanto possível. No sentido econômico, é o afeto que deve ser 

tornado inconsciente, no sentido tópico e sistemático, é a representação. 

(...) Assim, a repressão aparece como um dos procedimentos à disposição 

do recalque para manter o que deve ser mantido, distanciado da 

consciência. O afeto reprimido é tornado inconsciente; a repressão é o 

objetivo específico do recalque (GREEN, 1982, p. 54). 

 

Nesse contexto, Green trata das representações como investimentos provindos de 

traços de memória e os afetos como “processos de descarga cujas manifestações finais são 

percebidas como sentimentos” (FREUD, 1915, p. 204 apud GOMES, 2003, p.122). Se de 

um lado as representações são investimentos, sob um ponto de vista econômico, a ideia 

também é vista como tal. E o afeto diante dessa percepção? Aqui, ele é entendido na ordem 

da descarga. Todavia, há dois aspectos em que ele pode ser empregado: quantitativo e o 

qualitativo. No aspecto quantitativo, o afeto pode ser expresso diante das sensações de 

descarregamento e desabafo. No aspecto qualitativo, o afeto se revela e se manifesta nas 
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sensações de prazer e desprazer. Frente a essa visão de Freud sobre o afeto, Laplanche 

(1998) se posiciona da seguinte forma: 

 

[...] mais uma definição da angústia do que do afeto em geral. A angústia é 

o próprio modelo do que há de mais puramente afetivo no afeto; é a 

quantidade desprendida da representação e que encontra uma expressão 

adequada à sua quantidade, ou seja, uma expressão que, em última 

instância, nada mais é do que a tradução de um fenômeno de descarga 

quantitativa (LAPLANCHE, 1998, p. 219). 

 

Sendo assim, quando o afeto se transforma em angústia, isso significa que houve 

uma passagem direta no processo de consciência do representante de origem daquele afeto. 

A angústia, na teoria freudiana, provém do recalque ou vice-versa. Assim, para Freud, a 

angústia é o fator primordial que alicerça o homem. Ele dispôs na “Conferência XXXII”, de 

1933 seus estudos sobre o afeto e Green enumerou as dez principais sentenças propostas por 

Freud desde 1926. A passagem abaixo explicita tais sentenças: 

 

1. A angústia tem sua sede no ego. Só o ego pode sentir angústia.  

2. Não é o recalque que produz angústia, mas a angústia que produz o 

recalque.  

3. A angústia é a evocação pelo ego, em função de uma exigência pulsional 

nova, de uma situação de perigo antiga.  

4. O sinal de desprazer (a angústia) suscita da parte do ego uma reação 

passiva ou ativa.  

5. A energia da exigência pulsional pode sofrer diversos destinos.  

6. O ego em sua relação de conjunção e de disjunção com o id está, por um 

lado, sob a dependência deste último, mas, por outro lado, revela-se menos 

impotente do que parece pois é apto a utilizar o recalque por 

desencadeamento do sinal de alarme.  

7. A angústia neurótica é causada pelo aparecimento no psiquismo de um 

estado de grande tensão sentida como desprazer, cuja liberação pela 

descarga é impossível.  

8. A evolução libidinal implica que o perigo a que se está exposto não é o 

mesmo nas diferentes etapas do desenvolvimento.  

9. A angústia é dependente do duplo dispositivo do recalque originário e 

posterior.  

10. Os dois aspectos da angústia, sinal de alarme ou expressão de uma 

situação traumática, correspondem ao papel desempenhado pelas instâncias 

(GREEN, 1982, p. 82).  

 

 Frente ao exposto neste tópico sobre a angústia e todos os aspectos que envolvem a 

teoria do afeto desenvolvida nos estudos de Freud, pudemos ter uma noção de como esse 

assunto foi refletido em sua psicanálise, bem como dos caminhos significativos utilizados 

por ele. Entretanto, convém lembrar que o objeto de discussão dessa pesquisa não se propõe 

a aprofundar ou detalhar os aspectos constitutivos que estruturam a teoria psicanalítica sobre 
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o afeto desse pensador, mas ter como ponto de partida esse tema no contexto da filosofia, da 

psicanálise e da psicologia com o intuito de demonstrar a sua relação com o ensino a 

distância. Tendo em vista, depois de tratarmos da afetividade no âmbito da filosofia e 

psicanálise, no próximo tópico o nosso propósito consiste em fazer uma abordagem sobre o 

afeto no contexto da psicologia. Vejamos como esse assunto foi refletido por três expoentes 

dessa área, a saber, Piaget, Vygotsky e Wallon.  

 

2.3 A AFETIVIDADE NA PSICOLOGIA DE PIAGET, VYGOTSKY E WALLON 

 

Neste capítulo, nos tópicos anteriores, tratamos sobre os aspectos relacionados ao 

afeto nas áreas da filosofia e da psicanálise e conseguimos verificar as diferentes nuances e 

atributos conceituais sobre o tema. Neste tópico veremos como o afeto é discutido na área da 

psicologia. Os estudos realizados sobre o afeto nessa área tiveram origem no 

desenvolvimento da criança e suas relações interpessoais, ou seja, suas relações com o 

mundo a sua volta. Os psicólogos buscavam compreender em suas pesquisas a influência 

dos vínculos afetivos no desenvolvimento cognitivo da criança. Sendo assim, a reflexão 

apresentada neste trabalho sobre o afeto na psicologia será voltada ao desenvolvimento 

cognitivo infantil para que possamos compreender o quão é importante que a estrutura 

humana seja regada de afeto para que na fase adulta consiga estar preparado e equilibrado 

emocionalmente para lidar com as situações diversas que venham atingir o seu alicerce.  

A psicologia apresenta a origem do afeto e suas relações com base nos conceitos da 

filosofia ao explorar o campo de reflexão sobre a natureza humana. Partindo deste 

pressuposto, Souza M. (2011) levantou alguns questionamentos que poderiam servir como 

vertentes para uma compreensão do afeto: 

 

Seriam as emoções desconhecidas pela razão confirmando a máxima de 

Pascal: “O coração tem razões que a própria razão desconhece”. As 

emoções seriam exclusivamente prejudiciais ao funcionamento da 

racionalidade? Pode-se compreender as emoções com a mesma „lógica‟ 

com que se compreende a razão? As „paixões‟ do ser humano fazem parte 

de sua natureza e constituem um tipo particular de emoção desenfreada? E 

por isto, são primitivas? Há emoções conscientes? Pode-se falar em caráter 

emocional da inteligência? (SOUZA, 2011, p.249) 
 

Diante disso, consideraremos aqui a vertente a qual abordaremos os aspectos do 

afeto. Conforme já mencionado, essa pesquisa está voltada a compreender como o afeto 

contribui no processo de ensino e aprendizagem na educação a distância.  Considerando aqui 
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a gestão do conhecimento nessa organização, é válido destacar a importância do 

compartilhamento do conhecimento com o objetivo de investigar o valor do afeto nas 

relações interpessoais. Isso nos permitirá analisar se este fator contribui ou não para que 

ocorra a assimilação ou elaboração de novos conhecimentos. Sendo assim, pretendemos 

tratar das relações sobre a afetividade e o processo de ensino e aprendizagem. Para isso, o 

nosso referencial teórico estará circunscrito ao pensamento de Vygotsky, Piaget e Wallon. 

Jean Piaget (1896-1980), psicólogo, biólogo e epistemólogo suíço, considerado um 

dos mais importantes pensadores do século XX, identifica a afetividade como agente 

motivador, interligado à cognição. Para ele, a afetividade complementa a razão. Nesse 

sentido, “a afetividade seria a energia, o que move a ação, enquanto a razão seria o que 

possibilitaria ao sujeito identificar desejos, sentimentos variados, e obter êxito nas ações” 

(LA TAILLE, 1992, p.65). É importante destacar que nessa visão, não se pode conceber a 

estrutura cognitiva desconectada da afetividade e vice-versa, ou seja, a cada nível de conduta 

afetiva equipara a certo tipo de estrutura cognitiva. Nesse momento, Piaget faz uma ligação 

direta entre o desenvolvimento social ao desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança a 

partir do momento em que ela vai interagindo com os adultos e com outras crianças. Sobre 

isso, Piaget afirma que “a vida afetiva, como a vida intelectual é uma adaptação contínua e 

as duas adaptações são, não somente paralelas, mas interdependentes, pois os sentimentos 

exprimem os interesses e os valores das ações, das quais a inteligência constitui a estrutura” 

(PIAGET, 1971, p.271). 

Piaget foi o responsável por elaborar a teoria construtivista da inteligência, tendo 

como base a sua estrutura lógica e genética. Em seus estudos, ele afirma que as estruturas do 

conhecimento não são inatas, mas sim, construídas no decorrer do tempo (PIAGET, 1969). 

Desse modo, a inteligência para o psicólogo suíço resulta de uma 

 

[...] construção progressiva, que ocorre em função da interação entre as 

pré-condições do sujeito (caráter hereditário da inteligência, como aptidão 

do ser humano) e as condições do meio social. A ação neste contexto é 

entendida como é o ponto de partida do desenvolvimento cognitivo e fonte 

permanente de organização e reorganização da percepção. "Em todos os 

níveis, a ação supõe sempre um interesse que a desencadeia, podendo 

tratar-se de uma necessidade fisiológica, afetiva ou intelectual (...)" (Piaget, 

1964; Ed. Br. 1972, p. 12). Ou ainda "a ação humana consiste neste 

movimento contínuo e perpétuo de reajustamento ou de equilibração" 

(Piaget, 1964; Ed. Br. 1972, p. 14 apud ALMEIDA, 1993, p. 33). 

 

 

  Tais fatores são compreendidos nos estudos práticos de Piaget em relação aos 

estágios de desenvolvimento da inteligência. Pain (1991), estudioso das teorias piagetianas, 
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baseia-se neste autor para definir a inteligência humana: "conjunto de processos que 

habilitam para a elaboração de uma realidade ou objetividade coerente" (PAIN, 1991, p. 22). 

Ao estudar o desenvolvimento intelectual da criança, Piaget observou que ela passa por 

períodos de desenvolvimento desde o seu nascimento, desempenhando funções “invariáveis 

e constantes, de assimilação e acomodação, chamando de adaptação ao equilíbrio entre as 

assimilações e as acomodações” (ALMEIDA, 1993, p. 33). Conforme a criança vai 

crescendo, desenvolvendo habilidades e criando suas estruturas cognitivas, ela vai passando 

de um período ao outro, elaborando sua organização mental em sua dimensão individual e 

social. Suas estruturas mentais são organizadas tanto no aspecto motor ou intelectual como 

também no afetivo (PIAGET, 1964). 

 Ao perceber que o indivíduo desde o seu nascimento passa por fases de 

desequilíbrio, assimilação e acomodação constantes, Piaget destaca que não é somente na 

fase infantil que o homem se desenvolve, mas sim, com seu relacionamento interpessoal que 

no decorrer dos anos se torna um ser cada vez mais social. A partir das afirmações de Piaget, 

concluímos que a troca de atitudes e valores entre as crianças e com as pessoas que fazem 

parte da sua convivência social será fundamental no processo do seu desenvolvimento 

cognitivo. 

Em sua análise construtivista, Piaget trata o desenvolvimento e a aprendizagem como 

aspectos que se inter-relacionam. Nesse sentido, a valorização do processo maturacional do 

indivíduo é fundamental, ou seja, o desenvolvimento das funções biológicas é que levará à 

aprendizagem. Em contrapartida à teoria de Piaget, a perspectiva sócio-interacionista de 

Vygotsky busca propor o processo de aprendizagem e desenvolvimento do indivíduo 

atrelado ao meio social em que ele convive. É sobre essa teoria que trataremos nas linhas 

seguintes. 

Lev Semenovitch Vygotsky (1896 – 1934), filósofo e psicólogo russo, desenvolveu a 

chamada teoria sócio-cultural ou sócio-interacionista que pretendia abordar o processo 

histórico-social e o papel da linguagem no desenvolvimento do indivíduo. A busca constante 

em seus estudos era comprovar que o conhecimento somente poderia ser adquirido por meio 

das interações do sujeito, em uma relação intra e interpessoal com o meio, a chamada 

mediação. Sobre isso, Vygotsky (1988) declara que “as características individuais e até 

mesmo suas atitudes individuais estão impregnadas de trocas com o coletivo, ou seja, 

mesmo o que tomamos por mais individual de um ser humano foi construído a partir de sua 

relação com o indivíduo” (Vygotsky et al. 1988 apud RABELLO; PASSOS, s/d, p. 4). 
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Enquanto Piaget acreditava no desenvolvimento da aprendizagem por meio da 

maturação biológica, Vygotsky defendia que ela era provida da troca, das interações sociais 

com o meio. Para Vygotsky, ao contrário de Piaget, o desenvolvimento (psicológico e 

mental) não depende somente da maturação biológica, mas fundamentalmente da 

internalização de conceitos que se dá por meio do compartilhamento e das interações 

promovidas no meio social, principalmente no escolar. Em relação aos aspectos afetivos, 

que Vygotsky apresenta como emocionais, ele destaca que:  

O aspecto emocional do indivíduo não tem menos importância do que os 

outros aspectos e é objeto de preocupação da educação nas mesmas 

proporções em que o são a inteligência e a vontade. O amor pode vir a ser 

um talento tanto quanto a genialidade, quanto a descoberta do cálculo 

diferencial (VYGOTSKI, 2000, p.146). 

 

Com essa declaração Vygotsky reforça que a afetividade também possui uma grande 

importância na formação do sujeito, influenciando as suas ações e comportamentos. O autor 

trata, em seus estudos, da teoria sócio-interacionista sobre a relação afetiva entre o professor 

e o aluno na fase escolar. Nesse sentido, em relação aos aspectos emocionais ou afetivos, 

Vygotsky complementa sua citação anterior reforçando que: 

 

A emoção não é uma ferramenta menos importante que o pensamento. A 

preocupação do professor não deve se limitar ao fato de que seus alunos 

pensem profundamente e assimilem a geografia, mas também que a sintam. 

[…] as reações emocionais devem constituir o fundamento do processo 

educativo (VYGOTSKI 2003, p.121). 

 

Notamos, com a afirmação do psicólogo, que a relação afetiva entre o professor e 

aluno está fortemente vinculada à sua teoria pautada no social. Ele trata dessa relação como 

fundamental no processo de construção do conhecimento. Considerando a interação entre os 

alunos e ao meio, Vygotsky coloca o professor na posição de mediador. Para isso acontecer 

com excelência e de forma que alcance o que foi proposto no processo de ensino e 

aprendizagem, o psicólogo ressalta que é importante fazer uma ligação emocional positiva 

com o conteúdo. Caso isso não aconteça, “o saber torna-se morto” (EMILIANO et al., 2015, 

p.65).  

Baseada nas teorias de Vygotsky, Tassoni (2000) buscou evidenciar a importância 

das relações afetivas do professor com os alunos, destacando a sua postura como mediador 

dos conteúdos verbais e concluiu que essa interação é fundamental como fator influenciador 
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de grande impacto no processo de ensino e de aprendizagem. Vejamos o que ela afirma 

sobre isso: 

Quando se assume que o processo de aprendizagem é social, o foco 

desloca-se para as interações e os procedimentos de ensino tornam-se 

fundamentais. As relações entre as professoras e alunos apresentadas nesta 

pesquisa, evidenciaram a expressão da afetividade como parte ativa do 

processo de aprendizagem. As interações em sala de aula são carregadas de 

sentimentos e emoções constituindo-se como trocas afetivas (TASSONI, 

2000, p. 150). 

 

A autora deixa clara a importância da figura do professor no processo de 

desenvolvimento dos alunos e das internalizações de conceitos. Ela reforça o que Vygotsky 

propõe em sua teoria, ou seja, o resultado positivo do processo de ensino e de aprendizagem 

dependerá da qualidade da mediação estabelecida na relação entre professor e alunos. Desse 

modo, o professor deve se preocupar com a motivação em sala de aula e vincular o conteúdo 

aplicado às emoções dos alunos para que possa surtir o resultado esperado.  

 

As reações emocionais exercem uma influência essencial e absoluta em 

todas as formas de nosso comportamento e em todos os momentos do 

processo educativo. Se quisermos que os alunos recordem melhor ou 

exercitem mais seu pensamento, devemos fazer com que essas atividades 

sejam emocionalmente estimuladas (VYGOTSKI, 2003, p.121). 

 

Enfim, diante do que foi exposto até aqui sobre a teoria sócio-interacionista de 

Vygotsky, podemos concluir que o resultado do processo de ensino e de aprendizagem 

dependerá da interação e da relação que o professor, como sujeito mediador e gestor do 

conhecimento desempenhará com seus alunos. Essa interação terá, de certa forma, um efeito 

não somente na vida escolar do aluno, mas também em sua formação social, elaborando e 

incorporando, a partir deste processo, suas heranças culturais. Com isso, fechamos essa 

abordagem destacando a afetividade como aspecto primordial da interação no 

desenvolvimento do sujeito e abrimos uma nova discussão sobre esse tema na visão de 

Wallon. 

Henri Paul Hyacinthe Wallon (1876 – 1962), filósofo, médico, psicólogo e político 

francês trata a afetividade como um aspecto essencial no desenvolvimento infantil. Ele 

afirma que as emoções manifestas pelo sujeito, o seu comportamento e a sua aprendizagem 

se correlacionam. Sobre isso Mahoney e Almeida afirmam que “o desenvolvimento da 

criança se constitui no encontro, no entrelaçamento de suas condições orgânicas e de suas 

condições de existência cotidiana, encravada numa dada sociedade, numa dada cultura, 
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numa dada época” (Mahoney e Almeida, 2004, p.14). Sobre isso, notamos que Wallon 

também valoriza a interação e o meio social no qual o indivíduo se encontra, "sua teoria 

integra razão e emoção; sua vida, reflexão à conduta" (DANTAS, 1990, p.3). 

Complementando esses fatores responsáveis pelo desenvolvimento do indivíduo, Wallon 

busca aprofundar seus estudos especificamente sobre a função da afetividade no processo de 

aprendizagem e também na formação do psiquismo infantil. Sobre a teoria de Wallon, 

Dantas explica que: “Para aqueles que superam as resistências iniciais, a obra de Wallon 

adquire um apelo especial: a possibilidade de integrar a ciência psicológica a uma concepção 

epistemológica dialética e derivar dela uma pedagogia politicamente comprometida” 

(DANTAS, 1990, p.4). 

Considerando a base da teoria Wallon, a integração afetiva, cognitiva e motora, o 

psicólogo faz uma abordagem sobre a funcionalidade afetiva denominada “conjunto 

funcional afetividade”. Nesse conjunto, ele trabalha a emoção, os sentimentos e a paixão, 

que são responsáveis pela ativação fisiológica, ativação representacional e do autocontrole 

do indivíduo (ALMEIDA; MAHONEY, 2004, p.18). Interpretando a emoção como o 

alicerce para o desenvolvimento infantil, o pensador afirma que: 

 

[...] a afetividade constitui um papel fundamental na formação da 

inteligência, de forma a determinar os interesses e necessidades individuais 

do indivíduo. Atribui-se às emoções um papel primordial na formação da 

vida psíquica, um elo entre o social e o orgânico (WALLON, 2008, p.73). 

 

Convém destacar também que Wallon trata as emoções como reflexos afetivos e não 

como sinônimo de afetividade, conforme sugere a passagem abaixo: 

As emoções, assim como os sentimentos e os desejos, são manifestações da 

vida afetiva. Na linguagem comum costuma-se substituir emoção por 

afetividade, tratando os termos como sinônimos. Todavia, não o são. A 

afetividade é um conceito meio abrangente no qual se inserem várias 

manifestações (WALLON, 2008, p.61). 

Entendemos, assim, que Wallon destaca a influência emocional que o indivíduo 

carrega e que tende a propiciar ou não uma melhor aprendizagem. Ele toma muita cautela ao 

tratar do emocional da criança. Sobre isso, o pensador se posiciona da seguinte maneira: 

É contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada idade, ela 

constitui um conjunto indissociável e original. Na sucessão de suas idades, 

ela é um único e mesmo ser em curso de metamorfoses. Feita de contrates 

e de conflitos, a sua unidade será por isso ainda mais susceptível de 

desenvolvimento e de novidade (WALLON, 2007, p. 198). 
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Wallon distingue o desenvolvimento do indivíduo em cinco estágios, indicando os 

aspectos motores, afetivos e cognitivos que se integram. Esses estágios partem desde o 

primeiro ano de vida da criança até à sua vida adulta. São caracterizados da seguinte forma: 

O primeiro, “impulsivo-emocional”, que abrange o primeiro ano de vida, 

cuja ênfase é a emoção (predomínio afetivo); o “sensório-motor e 

projetivo”, que vai até o terceiro ano, quando o interesse da criança se volta 

para a exploração sensório-motora do mundo físico (predomínio 

cognitivo). O do “personalismo”, que cobre a faixa dos três aos seis anos, 

cuja tarefa central é o desenvolvimento da personalidade, a construção da 

consciência de si (predomínio afetivo). Aos seis anos inicia-se o estágio 

“categorial”, cuja ênfase recai para os avanços dos progressos intelectuais, 

dirigindo o interesse da criança para o conhecimento e conquista do mundo 

exterior (predomínio cognitivo). Por fim, o estágio da adolescência quando 

a crise pubertária impõe a necessidade de novos contornos da 

personalidade em função das mudanças corporais, trazendo a tona questões 

pessoais, morais, existenciais, retomando a predominância da afetividade 

(GUEDES, s/d, p. 6). 

 

Cada estágio que o indivíduo passa é uma nova conquista em relação ao estágio 

anterior. No decorrer do desenvolvimento “ocorrem sucessivas diferenciações entre os 

campos funcionais entre os quais se distribui a atividade infantil e interior de cada um” 

resultando na formação ampla da sua personalidade (GUEDES, s/d, p. 7). O primeiro 

contato afetivo inicia na relação pais-filho-irmão(s) e no decorrer do desenvolvimento, 

quando a criança é inserida no ambiente escolar, ela toma como referência afetiva o 

professor. Esse vínculo se solidificará por meio do processo de ensino e de aprendizagem 

escolar. Sobre esse processo, Fernandez (1991) cita que: 

Para aprender, necessitam-se dois personagens (ensinante e aprendente) e 

um vínculo que se estabelece entre ambos. (...) Não aprendemos de 

qualquer um, aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito 

de ensinar. Com isso, [fica esclarecido] que toda aprendizagem está 

impregnada de afetividade, já que ocorre a partir das interações sociais, 

num processo. Pensando, especificamente, na aprendizagem escolar, a 

trama que se tece entre alunos, professores, psicopedagogos, conteúdo 

escolar, livros, escrita, [não] acontece puramente no campo cognitivo. 

Existe uma base afetiva permeando essas relações (FERNANDEZ, 1991, p. 

47-52). 

 

Assim, podemos dizer que Wallon apresenta uma contribuição fundamental à prática 

educacional do professor em relação aos seus alunos e ao meio em que eles se desenvolvem, 

levando em consideração os aspectos da afetividade, da cognição e da motricidade. Sua 

teoria psicogenética permite o olhar atento do docente para os seus alunos, visando conceber 

a formação de um indivíduo completo, que passa por fases de desenvolvimento e que se 
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supera a cada passagem. Para isso, a escola deve ser um ambiente enriquecedor e acolhedor 

para que a formação da criança seja adequadamente integral. Almeida e Mahoney (2004) 

enfatizam que para Wallon, “é dever da escola oferecer às crianças, sem discriminação, o 

que existe de melhor na cultura” (ALMEIDA; MAHONEY, 2004, p.81). É fundamental, 

portanto, que a atuação do professor seja consciente em relação ao que se quer chegar e, 

também, atento ao desenvolvimento constante dos alunos. Ele deve procurar associar a 

teoria com sua prática buscando sanar as necessidades e as dificuldades diárias dos seus 

alunos. Para isso, o professor deve estar preparado e disposto a se envolver afetivamente, 

visando o desenvolvimento completo deles. 

Corroborando com a teoria de Wallon, Paulo Freire (1921 – 1997), consagrado 

educador, reconhecido como mundialmente por apresentar a pedagogia histórico-crítica, 

também defendia e valorizava a afetividade no processo de ensino e de aprendizagem, 

buscando o desenvolvimento pleno dos estudantes. Em sua obra Pedagogia da Autonomia: 

Saberes necessários à prática educativa, Freire relata a respeito da forma como o professor 

deve lidar com seus alunos, a importância dos pequenos gestos, das palavras e dos olhares, 

levando-os a compreender e se conhecer como seres vistos como únicos naquele ambiente. 

Nesse sentido, ele afirma: “Este saber, o da importância [dos] gestos que se multiplicam 

diariamente nas tramas do espaço escolar, é algo sobre o que teríamos que refletir 

seriamente” (FREIRE, 1999, p.148). Em outro momento dessa mesma obra, o pensador 

também afirma o seguinte: “Às vezes mal se imagina o que pode passar a representar um 

simples gesto de um professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer 

como força formadora ou como contribuição à do educando por si mesmo” (ibidem, p.47). 

Freire trata do ensino e da aprendizagem como um processo que acontece entre alguém que 

ensina e o outro que aprende por meio da interação sócio-afetiva desenvolvida tanto no 

ambiente sociocultural, quanto no ambiente escolar. Para ele: 

 

 [...] aprender é um processo que pode deflagrar no aprendiz uma 

curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais criador. Quanto mais 

criticamente se exerça a capacidade de aprender, mais se constrói e 

desenvolve a curiosidade do educando e essa curiosidade é despertada 

quando o aluno gosta da escola e sem sente bem em sala de aula (FREIRE, 

1999, p.13). 

 

Freire compactua com as ideias de Wallon que considera a dimensão afetiva (seja no 

âmbito construção do indivíduo quanto para a construção do conhecimento) como 

fundamental para o desenvolvimento do ser humano desde o seu nascimento até o primeiro 
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ano de vida. A afetividade, para Wallon, “[...] além de ser uma das dimensões da pessoa, é 

uma das fases mais antigas do desenvolvimento humano, pois quando este, tão logo deixou 

de ser puramente orgânico passou a ser afetivo e, da afetividade lentamente passou para a 

racionalidade” (BEZERRA, 2006, p.3). Apesar de a afetividade ainda ser predominante na 

vida do indivíduo, ela está entrelaçada à inteligência e ambas possuem uma reciprocidade. 

Conforme Dantas (1992, p.90),  “[...] ao longo do trajeto elas alternam preponderâncias, e a 

afetividade reflui para dar espaço à intensa atividade cognitiva assim que a maturação põe 

em ação o equipamento sensório-motor necessário á exploração da realidade”. 

Considerando uma teoria pedagógica atrelada às ideias de construção do indivíduo na 

percepção de Wallon, Bezerra (2006, p.4) afirma que: 

 

[...] o desenvolvimento intelectual envolve muito mais do que uma aparato 

cerebral. Pressupõe perceber a dimensão afetiva do indivíduo e trabalha-la 

para permitir uma construção cognitiva mais dinâmica e efetiva. Sendo 

assim, uma teoria pedagógica inspirada em Wallon pressupõe um 

movimento dialético entre afetividade, emotividade e subjetividade com 

processos cognitivos, interação social e racionalidade mutuamente 

imbricada e relacionados em via de interdeterminação.  

 

 

Dessa forma, para Wallon, a afetividade é primordial, pois é ela que, por meio da 

emoção, causa a impressão corporal de um estado interno, a qual permite o intercâmbio 

entre os indivíduos e provoca as primeiras representações, figurações e que, adquirem 

consistência nos movimentos. Em contrapartida, se há a separação entre a emoção, a 

cognição, a afetividade e a aprendizagem, as ações se tornam meramente metodológicas e 

artificiais, impossíveis de transformar num princípio viável para se orientar nos 

procedimentos teórico-metodológicos no processo de ensino e de aprendizagem. 

Levando em conta os aspectos afetivos na formação do indivíduo, em relação ao 

processo de ensino e de aprendizagem, Wallon contribui consideravelmente com seus 

estudos, pois sugere que a instituição de ensino deve se atentar quanto às emoções e às 

necessidades individuais, respeitando-as e propiciando desafios e atividades que deem 

condições ao estudante a elevar sua racionalidade. Também deve se preocupar em preparar 

os indivíduos potencialmente mais capazes, formá-los integralmente no sentido em que o 

corpo, a mente e os sentimentos se tornem uma só dimensão no ser humano, ou seja, estejam 

em harmonia. 

Diversos autores e teorias indicam que a afetividade é um fator essencial no processo 

da inteligência e da aprendizagem. Afirmam que a afetividade simboliza a energia que 

impulsiona o aluno a aprender e, por meio desse relacionamento, obter o êxito escolar 
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almejado. Sobre isso Saltini (1997) reforça que: “A escola deveria também saber que, em 

função dessa articulação, a relação que o aluno estabelece com o professor é fundamental 

enquanto elemento energizante do conhecimento” (SALTINI, 1997, p.20). La Taille (1992) 

segue essa mesma linha de raciocínio sobre esse aspecto afirmando que: 

 

[...] a afetividade é comumente interpretada como uma energia, portanto 

como algo que impulsiona as ações. Vale dizer que existe algum interesse, 

algum móvel que motiva a ação. O desenvolvimento da inteligência 

permite, sem dúvida, que a motivação possa ser despertada por um número 

cada vez maior de objetivos ou situações (La Taille et al., 1992, p.65). 

 

Embora a função da escola fundamentalmente seja a construção do conhecimento, há 

de se considerar a relevância das ações afetivas, uma vez que a construção do conhecimento 

depende da relação interpessoal, da troca de experiências entre os estudantes. Todavia, o 

professor precisa ficar atento em relação à evolução da afetividade de acordo com a fase que 

o estudante se encontra para não cair nas demonstrações de afetos superficiais. Muitas vezes, 

é necessário desenvolver o vínculo afetivo com o aluno de outras formas, como por 

exemplo, demonstrar por meio do olhar que está atento ao seu comportamento ou à sua 

dificuldade, saber escutá-lo e também saber direcioná-lo ao caminho desejado. Sobre isso, 

Almeida e Mahoney (2004) sustentam que: 

À medida que se desenvolvem cognitivamente, as necessidades afetivas da 

criança tornam-se mais exigentes. Por conseguinte, passar afeto inclui não 

apenas beijar, abraçar, mas também conhecer, ouvir, conversar, admirar a 

criança. Conforme a idade da criança, faz-se mister ultrapassar os limites 

do afeto epidérmico, exercendo uma ação mais cognitiva no nível, por 

exemplo, da linguagem (ALMEIDA; MAHONEY, 2004, p.198). 

 

Isso significa que a demonstração de afeto não necessariamente deve partir de 

atitudes como beijos e abraços, mas sim, da presença ativa do professor na vida escolar do 

estudante. Destacamos, então, mais uma vez, o quanto a afetividade por meio da interação 

está atrelada ao desenvolvimento cognitivo do indivíduo. É possível afirmar que o professor 

tem o poder de interferir positivamente ou negativamente no processo de aprendizagem do 

aluno (ANTUNES, 2006). Os elos afetivos instituídos no ambiente escolar podem ser o 

caminho para que o trabalho pedagógico se torne frutífero ou maçante ou até mesmo um 

fracasso. O aluno, por sua vez, deve estar emocionalmente envolvido nas relações sociais e 

afetivas que o rodeiam, ou seja, com seus colegas de sala de aula e, principalmente, com seu 

professor para que o conhecimento seja construído de forma satisfatória.  
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Os laços entre alunos e professores se estreitam e, na imensa proximidade 

desse imprescindível afeto, tornou-se importante descobrir ações, 

estratégias, procedimentos sistêmicos e reflexões integradoras que 

estabeleçam vínculos fortes entre o aluno, o professor e o aprendizado 

(ANTUNES, 2006, p.12). 

 

A afirmação acima sugere que o indivíduo é dotado, desde o seu nascimento, de 

emoções e elas são desenvolvidas e aprimoradas no decorrer da vida de acordo com suas 

experiências e suas relações sociais. Sendo assim, seria impossível que o aluno, ao chegar à 

sala de aula, deixasse do lado de fora da escola toda bagagem afetiva absorvida até então 

(ANTUNES, 2006). Sabemos que o aprender é uma prática muitas vezes árdua. Sendo 

assim, compreendendo que cada aluno chega com uma bagagem afetiva diferente do outro, o 

professor tem a missão de se preparar afetivamente para proporcionar um ambiente 

prazeroso e propiciar uma relação positiva entre o conteúdo a ser aprendido e os alunos. Este 

processo deve ser estimulado pelo professor para que os alunos se sintam motivados a 

aprender e não se oprimir, visto que a opressão inibe o processo de aprendizagem (FREIRE, 

2005).  

Enfim, frente ao que tratamos nesse tópico, constatamos que os pensadores 

apresentados até aqui ressaltam a importância da afetividade no processo de ensino e de 

aprendizagem, bem como na formação social do indivíduo. Essa relação, essencialmente, é 

instituída entre o professor e aluno no ambiente escolar em suas diferentes fases, sendo o 

docente o maior responsável pela mediação desse processo. Assim, como Freire relatou: 

“não há educação sem amor [...] Quem não é capaz de amar os seres inacabados não pode 

educar” (FREIRE, 1999, p. 15). 

Sobre as teorias de Piaget, Vygotsky e Wallon, observamos que por mais que 

apresentemos aspectos sobre a afetividade de modo particular, há entre elas também 

algumas semelhanças. Piaget, por exemplo, ao tratar sobre a cooperação, expõe a 

importância da comunicação entre o professor e o aluno em relação aos conteúdos 

abordados em aula. Sobre esse assunto Vygotsky vai nessa mesma perspectiva ao tratar 

sobre o desenvolvimento do indivíduo diante da sua interação social. Ele acredita que o 

vínculo entre professor e aluno contribui para que o discente se sinta mais à vontade e 

consiga se expor com mais tranquilidade, permitindo que haja melhor compreensão no 

processo de ensino e de aprendizagem. Em relação ao aprendizado do aluno, Piaget e 

Wallon possuem semelhanças uma vez que ambos tratam sobre a forma que o aluno se 

relaciona com o objeto de estudo e com o professor. O aluno estabelece trocas de pontos de 

vista sobre determinado assunto e, com isso, consegue se aproximar cada vez mais do 
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professor. Wallon e Vygotsky são os que mais se assemelham por tratar a afetividade como 

fator essencial no desenvolvimento da cognição. Nessa condição, aluno e professor, ao 

estabelecerem uma relação de afetividade, resultará na contribuição estimada do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

Apesar das teorias apresentadas entre Piaget, Vygotsky e Wallon apresentarem 

diferenças entre si, elas contêm algumas reciprocidades, principalmente no que tange ao 

desenvolvimento cognitivo. Os três psicólogos abordam a importância das interações e, 

principalmente, do vínculo afetivo traçado entre os indivíduos e o meio. A afetividade no 

processo de ensino e de aprendizagem é um fator que serve de alavanca para que os alunos 

aprendam o que foi exposto em sala de aula. A construção do conhecimento deve ser 

subsidiada pelo professor consciente do seu trabalho, preparado e disposto afetivamente para 

lidar com seus alunos. O professor deve cuidar para que sua sala de aula não seja um 

depósito de informações onde o conteúdo é aprendido pelos alunos por meio de 

memorização. O docente deve propiciar um ambiente prazeroso buscando resgatar as 

emoções ao trabalhar os conteúdos. Sendo assim, é imprescindível que ele tenha consciência 

plena do seu trabalho, motivando os alunos a aprender com qualidade.  

Como já mencionado nesse tópico, as teorias apresentadas por Piaget, Vygostsky e 

Wallon se basearam no desenvolvimento infantil e na vida escolar da criança. Para isso, 

pesquisaram fases, estágios e períodos que a criança passa no decorrer do seu 

desenvolvimento até a fase adulta e suas influências, sejam elas biológicas, sociais ou 

afetivas. De qualquer forma, os estudos apresentados até aqui servem como base essencial 

para darmos continuidade ao que pretendemos demonstrar em nossa pesquisa, uma vez que 

o ser humano seja ele criança, jovem ou adulto está em pleno desenvolvimento desde seu 

nascimento até a morte e a essência dessas teorias estará arraigada no decorrer da vida do 

homem. Sobre isso, verificaremos no decorrer deste trabalho como esses fatores são tratados 

na vida escolar adulta, se os aspectos afetivos influenciam ou não na aprendizagem deles. O 

desafio aqui é propor essa pesquisa não no ensino presencial, onde os indivíduos dividem 

um mesmo espaço físico, mas sim, no ensino a distância em que as relações acontecem 

virtualmente. Para darmos continuidade, trataremos no capítulo a seguir sobre a educação a 

distância, como ela surgiu, como ela acontece e quais seus fatores positivos e negativos. A 

partir dessa compreensão verificaremos como acontece a gestão do conhecimento nesse tipo 

de organização, se o fator afetivo influencia ou não no processo de ensino e aprendizagem e 

de que forma isso pode acontecer. 
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2.4. A RELAÇÃO ENTRE A AFETIVIDADE E A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

 No primeiro capitulo tratamos sobre a gestão do conhecimento nas organizações, os 

métodos e ciclos aplicados e as ferramentas utilizadas nessa gestão. Neste capítulo, porém, 

verificamos como o afeto foi discutido e refletido nas áreas da filosofia, da psicanálise e da 

psicologia. Levando em consideração toda a abordagem apresentada até o momento, surge 

uma questão que nos leva a refletir: como os afetos encontram-se relacionados na gestão do 

conhecimento nas organizações? Partimos da intepretação segundo a qual as organizações 

são formadas por pessoas e elas precisam umas das outras para a interação. Desse modo, é 

instinto do ser humano essa necessidade no meio social. Por isso, ao realizar a gestão do 

conhecimento nas organizações, o gestor deve levar em consideração o grau de relações 

afetivas depositadas nos indivíduos que fazem parte da organização, pois os sentimentos e as 

emoções podem impactar positiva ou negativamente nas relações interpessoais no âmbito de 

uma instituição ou organização. Então é oportuno lembrar que os seres humanos, mesmo 

num contexto no qual o foco é a produção de bens e riquezas, necessitam de gestos e 

atitudes que influenciam positivamente a sua dimensão afetiva e psíquica.   

 O compartilhamento de conhecimentos deve ser uma forma de trocar e construir 

novos conhecimentos. Conforme já mencionado no primeiro capítulo desse trabalho, as 

cinco etapas que fazem parte do processo da gestão do conhecimento são: a) identificação, 

responsável por identificar o conhecimento, b) a criação, prática em que se cria o 

conhecimento, c) o armazenamento, etapa em que se armazena o conhecimento, d) o 

compartilhamento, que se compartilha o conhecimento, e) a aplicação, momento em que 

aplica esse conhecimento (ALARCON, 2015). Uma etapa está engrenada às outras, todavia 

a que nos chama mais atenção dentro do propósito do nosso trabalho é a do 

compartilhamento, pois é o momento em que acontece a disseminação do conhecimento por 

meio das interações entre as pessoas que fazem parte do processo de construção dos novos 

conhecimentos. Sobre o compartilhamento, Alarcon (2015) deixa clara a importância dessa 

etapa na gestão do conhecimento: 

 

O compartilhamento do conhecimento promove a aprendizagem contínua e 

a inovação. Depende da confiança entre as pessoas. Para que alguém queira 

compartilhar algo com outra pessoa é fundamental que perceba que haverá 

um benefício mútuo. Por isso, as organizações devem promover a criação 

de uma cultura de compartilhamento para ampliar o conhecimento da 

organização (ALARCON, 2015, p. 67).  



60 
 

 

 Sendo assim, em qualquer método e ciclo estudado sobre a gestão do conhecimento 

nos deparamos com uma etapa de compartilhamento com a função de disseminar o 

conhecimento e é nessa etapa que as relações afetivas devem ser cuidadosamente 

estabelecidas. Se em um ambiente organizacional não houver vínculos afetivos entre os 

sujeitos que fazem parte dele, como haverá o compartilhamento de conhecimentos, as 

interações, a transformação do conhecimento tácito em explícito e a construção de novos 

conhecimentos? Como haverá inovações sem a exploração dos aspectos afetivos nas 

interações entre os sujeitos que fazem parte da organização? Esse fator deve ser levado em 

consideração e trabalhado pelo gestor do conhecimento para que surjam resultados positivos. 

Quando existem vínculos afetivos, o desenvolvimento cognitivo flui melhor e 

consequentemente há a construção do conhecimento e a tão almejada inovação nas 

organizações. 

 O homem é reconhecido como um ser racional, no entanto, ele traz uma bagagem 

emocional desde o seu nascimento,  

 

A razão e a emoção estão imbricadas, ou seja, uma não acontece sem a 

outra, mas sempre uma se sobrepõe predominando. Dantas (1992) enfatiza 

que, além de ser uma das dimensões da pessoa, a afetividade é também a 

mais arcaica fase do desenvolvimento. Afirma que, no início da vida, 

afetividade e inteligência estão sincreticamente misturadas com 

predomínio da primeira. Conclui que o ser humano, desde o nascimento, é 

um ser afetivo, e que gradativamente, esta afetividade inicial vai 

diferenciando-se em vida racional (BORBA; SPAZZIANI, s/d, p.13). 

 

 Todavia, a humanidade está condicionada a posicionar a razão acima da emoção, e 

essa dualidade de certa forma ainda perdura na atualidade, sendo a emoção o fator 

desagregador da racionalidade humana, ou seja, quando a emoção atua, o indivíduo se 

desequilibra racionalmente e muitas vezes têm reações inadequadas. Talvez seja por isso que 

os aspectos afetivos não foram explicitamente tratados em nenhum método da gestão do 

conhecimento até o momento, mas há de se considerar que eles devem estar inseridos no 

compartilhamento do conhecimento no momento da interação, caso contrário, pode 

comprometer a disseminação e a construção dos novos conhecimentos. Enfim, embora a 

gestão do conhecimento nas organizações pressuponha habilidades e competências que se 

situam no âmbito do conhecimento técnico e científico, não parece ser uma postura muito 

correta desconsiderar os fatores psíquicos, afetivos e emocionais subjacentes aos indivíduos 

numa organização. Por isso, o bom gestor também se preocupa com a saúde psíquica e 
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emotiva dos seus colaboradores. Não somente para que eles estejam bem e equilibrados para 

produzir e atingir as metas da empresa, mas porque são seres humanos e, por natureza, 

precisam de uma atenção especial na sua dimensão afetiva. 

 No capítulo seguinte, trataremos sobre a educação a distância como um modelo de 

organização educacional e a relação dela com a gestão do conhecimento. Nele buscaremos 

apresentar como a gestão do conhecimento é desenvolvida de forma a levar os estudantes à 

construção de novos conhecimentos. 
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CAPÍTULO III 

 

A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

Nos capítulos anteriores tratamos sobre a gestão do conhecimento nas organizações 

e também sobre os aspectos afetivos e a influência da afetividade no processo de ensino e 

aprendizagem e no desenvolvimento do ser humano. Considerando que uma instituição de 

ensino é uma organização, ela é composta por pessoas que interagem e compartilham 

experiências e conhecimentos. Por isso, formam novos conhecimentos que podem ser 

partilhados e armazenados. Esse ciclo é constante em sala de aula e seu sucesso dependerá 

da forma que o professor irá realizar a gestão dos conhecimentos. Podemos dizer que a sala 

de aula, nada mais é do que uma organização na qual o docente é considerado, nesse 

ambiente, o gestor do conhecimento dos discentes que podem ser socializados. Em relação à 

socialização do conhecimento, Carvalho (2012) afirma que: 

 
O conhecimento sempre começa com um indivíduo. Invariavelmente, as 

relações que um indivíduo estabelece com outro promovem a troca de 

algum tipo de conhecimento tácito, como um Know-how ou uma crença. 

Essa socialização é uma interação que configura a primeira conversão do 

conhecimento (CARVALHO, 2012, p.17). 

  

Diante disso é comum imaginarmos essa interação em um ambiente em que 

indivíduos partilham de um mesmo espaço físico, como no ensino presencial. Neste caso, o 

vínculo afetivo tão discutido e tratado no capítulo anterior ficaria mais evidente e a gestão 

do professor com relação ao conhecimento dos estudantes seria mais eficiente. Mas, e na 

educação a distância? Poderia haver vínculos afetivos? Como o professor poderia gerir o 

conhecimento dos estudantes? Isso seria possível? Seria possível que a interação entre o 

tutor online e os estudantes pudesse impactar positivamente nas relações de ensino e de 

aprendizagem? Essas são algumas indagações que buscaremos esclarecer por meio dessa 

pesquisa. Nesse caso, a sala de aula será o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), os 

quais não são formados exclusivamente com a finalidade de oferecer cursos à distância. Eles 

são utilizados também para dar suporte ao processo de ensino e promover a aprendizagem. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem “são considerados espaços de interação e 

aprendizagem propícios ao compartilhamento de conhecimento, ao possibilitar a ampla 
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participação dos atores e o enriquecimento do processo pedagógico, tornando-os mais 

dinâmicos e criativos” (FRANKLIN; HARMELEN, 2007; FERGUSON; BUCKINGHAM, 

2012 apud ALARCON, 2015, p. 37/38). Para todo ambiente de aprendizagem existe um 

ensinante, ou seja, o professor nesse contexto será o tutor online e o vínculo que ele terá 

com os estudantes será prioritariamente por meio da comunicação escrita. Para 

compreendermos melhor os aspectos que envolvem o processo de ensino e de aprendizagem 

na educação a distância, precisamos conhecer e explicitar a trajetória dessa modalidade no 

Brasil desde sua origem. Esse será o assunto a ser tratado no tópico a seguir. 

 

3.1 A ORIGEM E A INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

 

A educação a distância teve seus primeiros sinais de origem no Rio de Janeiro, pouco 

antes de 1900, onde se encontravam anúncios em jornais de circulação local. Esses jornais 

traziam ofertas de cursos profissionalizantes por correspondência, como datilografia, por 

exemplo. Era ministrado por um professor particular sem vínculos com estabelecimento de 

ensino. Com a instalação das Escolas Internacionais, em 1904, a educação a distância deu 

seu primeiro salto na época em que se consolidava a República. Essa estrutura educacional 

foi formada por uma organização americana que oferecia cursos voltados ao comércio e no 

setor de serviços. O formato desse tipo de ensino também era por correspondência, porém, 

havia o suporte de materiais didáticos que eram enviados via correio utilizando os meios 

ferroviários da época. E assim foi durante vinte anos. 

Em 1923 surgia a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, liderada por Henrique Morize 

e Edgard Roquette-Pinto, que ofereciam cursos de português, francês, silvicultura, literatura 

francesa, esperanto, radiotelegrafia e telefonia. Essa rádio era privada e causava preocupação 

por parte dos governantes da época por se tratar de um meio de comunicação que iria 

propiciar educação à população. Os revolucionários da década de 30 se sentiam ameaçados 

por considerar que poderia haver transmissões de programas considerados como subversivos 

naquela época. Mesmo assim, os programas educativos surtiram grandes efeitos e a partir de 

então eles se multiplicaram e também se expandiram por diversos países do continente 

americano. Em relação a isso: 

 
A Rádio funcionou, em sua primeira fase, nas dependências de uma escola 

superior mantida pelo Poder Público. Posteriormente fortes pressões 

surgiram para as mudanças de rumo da entidade, sendo criadas exigências 

de difícil cumprimento, especialmente considerando a inexistência de fins 

comerciais.  Em 1936, sem alternativas, os instituidores tiveram que doar a 
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emissora para o Ministério da Educação e Saúde. Vale registro que até 

1930 inexistia um ministério específico para a educação e os assuntos eram 

tratados em órgãos que tinham outras funções principais, mas cuidavam, 

também, da instrução pública (ALVES, 2007, s/p). 

 

Assim, considera-se o rádio o segundo meio de educação a distância existente no 

Brasil, com vários programas implantados, principalmente quando ele se tornou um Serviço 

de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação, em 1937. Alguns deles foram: 

 

[...] a Escola Rádio-Postal  "A Voz da Profecia", criado pela Igreja 

Adventista em 1943, com o objetivo de oferecer aos ouvintes cursos 

bíblicos. O SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

iniciou, em 1946, suas atividades e logo a seguir desenvolveu no Rio de 

Janeiro e em São Paulo a Universidade do Ar que em 1950 já atingia 318 

localidades. A Igreja Católica, por meio da Diocese de Natal, no Estado do 

Rio Grande do Norte, criou em 1959 algumas escolas radiofônicas, dando 

origem ao Movimento de Educação de Base. No sul do País, destaque para 

a Fundação Padre Landell de Moura, no Estado do Rio Grande do Sul, com 

cursos via rádio. Projetos como o MOBRAL, vinculado ao Governo 

Federal, prestaram grande auxílio e tinham abrangência nacional, 

especialmente pelo uso do rádio (ALVES, 2007, s/p). 

 

Foi então que, Edgard Roquette-Pinto, instalou a Rádio–Escola Municipal no Rio de 

Janeiro, projeto em que os folhetos e esquemas de aulas eram entregues com antecedência 

aos alunos, por correspondência. Em 1939 foi criado, em São Paulo, o primeiro instituto 

brasileiro a oferecer sistematicamente cursos profissionalizantes à distância por 

correspondência, o Instituto Monitor, ainda com o nome Instituto Rádio-Técnico Monitor. O 

primeiro grande marco da Educação a Distância no Brasil foi em 1941 com a criação de 

institutos os quais promoviam o ensino por correspondência, como exemplo, o Instituto 

Universal Brasileiro conforme Alves (2011) afirma: 

Surge o Instituto Universal Brasileiro, segundo instituto brasileiro a 

oferecer também cursos profissionalizantes sistematicamente. Fundado por 

um ex-sócio do Instituto Monitor, já formou mais de 4 milhões de pessoas 

e hoje possui cerca de 200 mil alunos; juntaram-se ao Instituto Monitor e 

ao Instituto Universal Brasileiro outras organizações similares, que foram 

responsáveis pelo atendimento de milhões de alunos em cursos abertos de 

iniciação profissionalizante a distância. Algumas dessas instituições atuam 

até hoje. Ainda no ano de 1941, surge a primeira Universidade do Ar, que 

durou até 1944 (ALVES, 2011, p. 88). 

Com a ditadura em nosso país, em 1969 a censura barrou a rádio educativa em pleno 

desenvolvimento e expansão, abortando grandes inciativas que aconteciam naquele 

momento histórico. Essa ruptura na educação brasileira fez com que o país caísse no ranking 
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mundial enquanto que outros países se utilizavam desse modelo de educação para fazer 

novos implementos similares. Mesmo assim, de forma tímida a educação a distância 

permaneceu com o surgimento de outros projetos como, por exemplo, o Projeto Minerva, 

que surgiu de um convênio entre o Ministério da Educação, a Fundação Padre Landell de 

Moura e a Fundação Padre Anchieta em 1970. Esse projeto visava utilizar o “rádio para a 

educação e a inclusão social de adultos” (ALVES, 2011, p.88). Esse projeto se manteve até a 

década de 80. A partir daí, surgiram novas expectativas da educação a distância:  

1970 – surge o Projeto Minerva, um convê- nio entre o Ministério da 

Educação, a Fundação Padre Landell de Moura e Fundação Padre 

Anchieta, cuja meta era a utilização do. O projeto foi mantido até o início 

da década de 1980;  

1974 – surge o Instituto Padre Reus e na TV Ceará começam os cursos das 

antigas 5ª à 8ª séries (atuais 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental), com 

material televisivo, impresso e monitores; 

1976 – é criado o Sistema Nacional de Teleducação, com cursos através de 

material instrucional; 

1979 – a Universidade de Brasília, pioneira no uso da Educação a 

Distância, no ensino superior no Brasil, cria cursos veiculados por jornais e 

revistas, que em 1989 é transformado no Centro de Educação Aberta, 

Continuada, a Distância (CEAD) e lançado o Brasil EAD;  

1981 – é fundado o Centro Internacional de Estudos Regulares (CIER) do 

Colégio AngloAmericano que oferecia Ensino Fundamental e Médio a 

distância. O objetivo do CIER é permitir que crianças, cujas famílias 

mudem-se temporariamente para o exterior, continuem a estudar pelo 

sistema educacional brasileiro; 

1983 – o SENAC desenvolveu uma série de programas radiofônicos sobre 

orientação profissional na área de comércio e serviços, denominada 

“Abrindo Caminhos” (ALVES, 2011, p.88/89). 
 

 Entre os anos de 1988 e 1991 houve grandes avanços em relação aos meios de 

comunicação. Com a ampliação do acesso à internet, para poucos ainda nesse momento, a 

informatização começou a ser utilizada e, com isso, resultou na reestruturação do Sistema de 

Teleducação (COSTA; FARIA, 2008). Prova disso foi o programa Jornal da Educação – 

Edição do Professor criado pela Fundação Roquete-Pinto em 1991. Em 1995 a TV Escola 

(canal educativo da Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação) produziu 

o programa Um salto para o Futuro que tinha como objetivo oferecer cursos de formação 

continuada aos alunos do magistério, ou seja, aqueles que estavam estudando para ser 

docentes. Este se tornou um marco na educação a distância e atingiu mais de 250 mil 

professores por ano em todo Brasil (ALVES, 2011). 
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Após a criação da Universidade Aberta de Brasília, em 1992, as diretrizes da 

Educação a Distância (Lei 403/92) começaram a ser estabelecidas no país abrangendo 

campos distintos como: 

 

Ampliação do conhecimento cultural: organização de cursos específicos de 

acesso a todos; Educação continuada: reciclagem profissional às diversas 

categorias de trabalhadores e àqueles que já passaram pela universidade; 

Ensino superior: englobando tanto a graduação como a pós-graduação 

(COSTA; FARIA, 2008, p.4).  

 

Para atender essa demanda, em 1995 foi criado pelo Departamento Nacional de 

Educação um setor voltado exclusivamente à educação a distância, o chamado CEAD 

(Centro Nacional de Educação a Distância). Ainda nesse ano foi criada pela Secretaria 

Municipal de Educação a MultiRio (RJ) que utilizava programas televisivos e materiais 

impressos para ministrar cursos para alunos do 6º ao 9º ano. Por fim, também em 1995 teve 

início à transmissão do Programa TV Escola da Secretaria de Educação a Distância do 

MEC. No ano seguinte houve o grande marco cronológico da educação a distância com a Lei 

nº 9.394/96: 

As bases legais da Educação a Distância no Brasil foram estabelecidas pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394, de 20 de 

dezembro de 1996), pelo Decreto n.º 2494, de 10 de fevereiro de 1998 

(publicado no D.O.U. DE 11/02/98), Decreto n.º 2561, de 27 de abril de 

1998 (publicado no D.O.U. de 28/04/98) e pela Portaria Ministerial n.º 301, 

de 07 de abril de 1998 (publicada no D.O.U. de 09/04/98) (MEC, 1999). 

 

Com isso, as normas da educação a distância se solidificaram e essa modalidade se 

formalizou e se tornou válida podendo ser aplicada a todos os níveis de ensino. Foi então 

que em 1997 surgiram as primeiras ofertas de cursos de pós-graduação, mas somente dois 

anos depois o Ministério da Educação (MEC) iniciou a organização para validar 

oficialmente o credenciamento das universidades para ofertar a educação a distância que só 

se efetivou em 2002. Segundo a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), 

além das diversas universidades legalizadas para ofertar cursos de graduação e pós-

graduação, também existe um grande número de cursos livres e profissionalizantes que não 

exige-se regulamentação do MEC (MARQUES, 2004). 

Enfim, a trajetória da educação a distância é longa no Brasil e foram utilizados em 

sua história alguns recursos para que o estudante tivesse a oportunidades de aprender e ter 

acesso à educação. As interações cronologicamente foram realizadas por meio da mídia 

impressa, rádio, TV, videoconferência, teleconferência e atualmente pelo ambiente virtual de 
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aprendizagem (AVA). No decorrer desse percurso a educação a distância foi conceituada e 

julgada de formas diferentes em alguns pontos os quais veremos no tópico a seguir. 

 

3.2 O PANORAMA CONCEITUAL DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

A Educação a Distância foi entendida ao longo de sua história de diversas formas. 

Para conceituá-la, alguns pesquisadores como Dohmem (1967), Peters (1973), Moore 

(1973), Holmberg (1977), Keegan (1991) e Chaves (1999), trataram sobre o assunto e é o 

que vamos abordar nas linhas seguintes.  

Em 1967, Dohmem conceituou a Educação a Distância como uma forma de estudo 

sistematicamente organizada com foco no auto-estudo, onde o estudante é responsável por 

instruir-se com o apoio do material de estudo que é lhe ofertado, e acompanhado por uma 

equipe de professores por meios de comunicação que possibilitam vencer longas distâncias 

(apud ALVES, 2011, p. 85). Peters (1973), afirma que a Educação a Distância é uma forma 

industrializada de ensinar e aprender. Essa definição, enfatizando a metodologia da 

Educação a Distância, propicia uma acirrada discussão ao utilizar tal expressão como 

demonstra na afirmação a seguir: 

 

Educação/ensino a distância é um método racional de partilhar 

conhecimento, habilidades e atitudes, através da aplicação da divisão do 

trabalho e de princípios organizacionais, tanto quanto pelo uso extensivo 

de meios de comunicação, especialmente para o propósito de reproduzir 

materiais técnicos de alta qualidade, os quais tornam possível instruir um 

grande número de estudantes ao mesmo tempo, enquanto esses materiais 

durarem. É uma forma industrializada de ensinar e aprender (PETERS, 

1973 apud ALVES, 2011, p.85). 

 

Moore (1973) define que na Educação a Distância, a comunicação entre o professor e 

os acadêmicos deve ser facilitada para que sejam esclarecidas todas as ações do docente, por 

meios impressos, eletrônicos, mecânicos ou outro. Sobre esse conceito, Alarcon (2015) 

complementa: 

O conceito de Educação a Distância definido por Moore e Kearsley (2007) 

se caracteriza pelo processo de ensino-aprendizagem que ocorre entre 

alunos e professores em locais distintos durante todo ou grande parte do 

tempo em que ensinam e aprendem. Estando em locais diferentes, eles 

dependem de algum tipo de tecnologia para transmitir informações e 

proporcionar um “meio” pelo qual possam interagir e compartilhar 

conhecimento (ALARCON, 2015, p. 33). 
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Para Holmberg (1977) a Educação a Distância é uma modalidade que enfatiza 

diversas formas de estudo, nos variados níveis, acompanhados de tutores e alunos presentes 

em um mesmo local, como no exemplo das aulas via satélite, que “não obstante, se 

beneficiam do planejamento, orientação e acompanhamento de uma organização tutorial” 

(MUGNOL, 2009, p. 343). Holmberg analisa a educação a distância baseada 

fundamentalmente na comunicação e interação. Keegan (1991), por sua vez, define a 

Educação a Distância como algo distinto da educação presencial, ou seja, não há a presença 

de professor e alunos num mesmo espaço físico. No entanto, há a possibilidade de encontros 

ocasionais para fins didáticos e de socialização. Corroborando com o conceito de Keegan, 

Chaves (1999) compreende a Educação a Distância como um ensino caracterizado também 

pela separação do espaço físico comum (no tempo ou no espaço) entre o ensinante e o 

aprendente, e o uso de tecnologias de telecomunicações e de transmissão de dados, voz e 

imagens (por meio do computador), propiciam a aproximação, contornando, de certa forma, 

essa separação. 

Com as definições apresentadas até o momento sobre a educação a distância, há de se 

considerar que um dos grandes desafios quanto a essa modalidade é a diminuição da 

distância entre professores e estudantes. A comunicação e interação por meio da mídia 

permitem, atualmente, que a falta do compartilhamento do mesmo espaço físico não seja um 

obstáculo para o processo de ensino e de aprendizagem. Para isso, é primordial que haja 

investimentos de recursos tecnológicos nas instituições de ensino. Isso resultará em 

qualidade na atuação da mediação. Além disso, exige-se uma quebra de paradigma na 

educação, modificando a cultura existente em relação à educação presencial e a distância. 

Oficialmente, o conceito da educação a distância é definido no Decreto nº 5.622 de 19 de 

dezembro de 2005 (BRASIL, 2005) como: 

 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza- -se a Educação a Distância 

como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Essa 

definição da Educação a Distância complementa-se com o primeiro 

parágrafo do mesmo artigo, onde é ressaltado que esta deve ter 

obrigatoriamente momentos presenciais, como se segue: § 1º A Educação a 

Distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares, 

para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos 

presenciais para: I – avaliações de estudantes; II – estágios obrigatórios, 

quando previstos na legislação pertinente; III – defesa de trabalhos de 

conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente e IV – 

atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso 

(ALVES, 2011, p.85 e 86). 
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Atualmente, a Educação a Distância é vista como uma modalidade de ensino que 

vem se expandindo cada vez mais pelo país. Cronologicamente, Vianney, Torres e Farias 

(2003), distinguem a história da Educação a Distância em três gerações, sendo a de 1941 a 

primeira delas. A segunda geração identificada como marco da educação a distância, ocorreu 

entre as décadas de 1980 a 1990, com aulas via satélite. Algumas fundações privadas e 

organizações não governamentais disponibilizaram cursos supletivos a distância por 

teleducação via satélite. Essas aulas eram complementadas por kits de materiais impressos. 

Por fim, a terceira geração está vigente desde 1996 originando-se com a difusão da internet 

em Institutos de Ensino Superior. Com isso, a educação a distância foi inserida no ensino 

superior no Brasil, propiciando de uma vez o acesso à educação. No tópico seguinte 

trataremos sobre como ocorreu a propagação da educação a distância no ensino superior. 

 

3.3 A DIFUSÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL COM ÊNFASE    NO 

ENSINO SUPERIOR 

 

Com a difusão da Educação a Distância no Brasil, com maior ênfase no Ensino 

Superior, vê-se um novo cenário educacional. Segundo dados do Censo da Educação 

Superior de 2010, no final da década passada mais de 14% dos estudantes matriculados em 

cursos de graduação no país realizavam seus cursos à distância (BRASIL, 2010). Isso 

significa que, se comparado com o ano de 2000, houve um aumento considerável de mais de 

500%. Também é relevante apontar que na segunda metade daquela década, houve o 

crescimento do número de domicílios com computadores, saindo de 17% em 2005 para 34% 

em 2010, tendo um crescimento de 100% em 5 anos, e um crescimento significativo na 

quantidade de lares com acesso à internet, que pulou de 13% para 27% no mesmo período 

(KLEMAN; RAPKIEWICZ, 2011).  

Segundo os dados do Censo da Educação Superior de 2013, realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da 

Educação, no período 2012-2013, a matrícula de Ensino Superior de graduação cresceu 

3,8%, tendo as instituições privadas uma participação de 74,0% no total dessas matrículas:  

 

No período 2012-2013, a matrícula na rede federal cresceu 4,6% e já tem 

58,9% de participação na rede pública, superando a marca de 1,13 milhão 

de matrículas. No período 2012-2013, a matrícula cresceu 3,9% nos cursos 

presenciais e 3,6% nos cursos a distância. Os cursos a distância já contam 

com uma participação superior a 15% na matrícula de graduação. Há 

equilíbrio na oferta dos cursos a distância entre os diferentes graus 
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acadêmicos, havendo predomínio da participação das universidades 

privadas, o que está em sincronia com o tamanho desta rede (CENSO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIO/INEP/MEC). 

 

Rodrigues e Moreno (2014) indicam que um terço do crescimento apontado pelo MEC, 

de 3,3 milhões de matrículas no ensino superior no período de 2003 a 2013 foi em cursos de 

educação a distância, em sua maioria na rede privada. Houve um salto de matrículas, de 49.911 

em 2003 para 1.153.572 em 2013. Considerando esse índice, quase um milhão se encontra em 

instituições particulares, representando nestas, 29,3% do aumento total de matrículas no ensino 

superior na última década. 

Considerando essa tendência notável à Educação a Distância, alguns fatores devem ser 

levados em consideração, como por exemplo, os motivos que levam muitos estudantes  a optar 

por essa modalidade de ensino. O mundo pós-moderno busca um profissional qualificado que 

se adapte à competitividade que o mercado de trabalho exige conforme afirma Belloni 

(2003): 

As características fundamentais da sociedade contemporânea que mais têm 

impacto sobre a educação são, pois, maior complexidade, mais tecnologia, 

compressão das relações de espaço e tempo, trabalho mais 

responsabilizado, mais precário, com maior mobilidade, exigindo um 

trabalhador multicompetente, multiqualificado, capaz de gerir situações de 

grupo, de se adaptar a situações novas, sempre pronto a aprender. Em 

suma, um trabalhador mais informado e autônomo (BELLONI 2003, 

p.39). 

 

Trata-se de um perfil do cidadão versátil, conectado às novas tendências, preocupado 

em se aprimorar tanto em seu trabalho quanto em sua realização pessoal. No entanto, as 

exigências de um ensino presencial não atende ao ritmo de vida de muitos por diversos 

motivos, como a distância que teria que percorrer diariamente para chegar ao local de 

estudo, o custo e os riscos diários desse trajeto, as inúmeras tarefas que precisa conciliar a 

carga horária que teria que cumprir em sala de aula, dentre outros. Diante dessa realidade a 

educação a distância se torna um meio de propiciar um ensino com maior liberdade, mais 

aberto à democratização do acesso à educação e à autonomia. Há outras vantagens que esse 

tipo de ensino propõe: 

 

A EAD é um instrumento capaz de contribuir para a revisão de paradigmas 

que têm sustentado as ações educativas até os nossos dias, na medida em 

que a interposição de tecnologias digitais nos processos educativos permite 

o exercício do trabalho coletivo e a transdisciplinaridade, o 

desenvolvimento de práticas educativas compartilhadas por diferentes 

atores, o estímulo do espírito de colaboração e da criatividade, além de 
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favorecer condições de construção de conhecimento, com base na 

investigação e na solução de problemas (VILLARDI; LÜCK, 2015, p. 

23).  

 

 

 Ainda tratando do cenário oferecido pela educação a distância, Dafnne (2015) afirma que: 

 

[...] encontramos inúmeras possibilidades de combinar soluções 

pedagógicas adaptadas para cada perfil de aluno, necessidades 

educacionais vigentes e às peculiaridades das organizações (públicas ou 

privadas) interessadas em EAD. Nesse aspecto, as potencialidades 

centradas nas tecnologias educacionais, tornam possível que a EAD possa 

fornecer uma rica variedade de componentes e recursos, tais como: dar 

aulas ao vivo a distância, por meio de webconferências, combinar aulas e 

vídeos interativos via internet, ter o apoio de textos impressos e arquivos 

multimídia, tudo isso disponível nos diversos dispositivos móveis, 

computadores e TVs conectadas. 

 

 

 A educação a distância pode não ser o meio de salvação para os problemas da 

educação em nosso país, mas certamente poderá ser um caminho significativo para 

mudanças necessárias resolvendo, de certa forma, a carência do acesso educacional. Mesmo 

assim, há de se considerar que não há somente pontos positivos. A educação a distância 

carrega algumas perturbações aos estudantes acostumados com o ensino presencial e que 

desistem de cursar porque não consegue desapegar culturalmente da proposta de ensino que 

lhe foi apresentada desde pequeno. Um dos fatores considerados negativos da modalidade de 

ensino a distância é a falta de contato físico. Villardi e Lück (2015) afirmam que:  

 

A ausência física do professor nos processos de ensinar e de aprender que 

utilizam a EAD é apontada por vários críticos como um problema. 

Argumentam que a presença do professor e do aluno em sala de aula é uma 

condição imprescindível para que haja interação, e que sem o olho-no-olho 

não pode haver aprendizagem efetiva (VILLARDI; LÜCK, 2015, p. 43). 

 

Outro fator preocupante quanto ao ensino a distância é a possibilidade do 

desaparecimento do papel do docente, sendo substituído pela máquina. Isso resultaria na 

desvalorização do professor e na desumanização da educação. Todavia, quando uma 

instituição de ensino se propõe a oferecer um ensino diferenciado, com profissionais 

munidos de formações específicas em cada área e constantes manutenções e investimentos 

tecnológicos, não há o que temer. Esse conjunto de fatores possibilita a interação entre 

professore e estudantes e, consequentemente, uma educação mais qualificada. Quando 

falamos em interação não se trata aqui de manter o contato físico entre o docente e o 
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discente para se obter sucesso no ensino e na aprendizagem, pois  isso  vai muito além do 

compartilhamento de um mesmo espaço presencial. Piaget em seus estudos já afirmava que: 

 

[...] o fenômeno do ensino-aprendizagem é um processo complexo que 

para se concretizar necessita de um certo período temporal no qual o 

sujeito cognoscente absorve, transforma e assimila o objeto cognoscível 

dentro de um processo interativo dialético integrador interno e 

externamente capacitando o sujeito sua interferência no mundo (LEMOS et 

al., 2016, p.7) 

 

Essa afirmação nos faz crer que a interação dialética é o caminho mais propício para 

a efetivação do ensino e da aprendizagem. Por isso, vale saber que a comunicação escrita 

pode ser um meio que leva à valorização da educação a distância. Sobre isso, discutiremos 

quando posteriormente tratarmos sobre as ferramentas utilizadas nesse tipo de ensino. Ainda 

discorrendo sobre as divergências da educação presencial e a distância, podemos destacar 

como o estudante é visto nessas modalidades. Na educação presencial o estudante é um sujeito 

que necessita de uma rotina de estudo, de horário a cumprir e alguém que o motive diariamente. 

Ele precisa do espaço e do contato físico com o outro  para  prender sua atenção aos estudos por 

longas horas. De acordo com Ferreira (2007, p.5), “[...] o aluno que opta pela EAD possui 

algumas características próprias que são necessárias para estimular a percepção e a cognição 

do mesmo com a finalidade de prender sua atenção por longos períodos de estudo”. Sobre o 

perfil do aluno da educação a distância faremos uma abordagem no tópico a seguir. 

 

3.4. O PERFIL DO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E SUA 

INTERAÇÃO COM O ENSINO E A APRENDIZAGEM 

  

É notório que o perfil do estudante da educação presencial é bem diferente daquele que 

busca um ensino a distância. Isso se confirma em uma entrevista concedida em 2004  por 

Frederic Michael Litto, presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância 

(ABED) à folha on-line,  que relatou à repórter Camila Marques que engana-se quem pensa 

que a educação a distância é para todos. Ele afirma que “O aluno que precisa do professor ao 

lado dele, cobrando ou elogiando, não é bom para educação a distância. É preferível um 

aluno um pouco mais maduro, autônomo. E que cumpra os prazos”. Sobre isso, também 

temos que considerar a forma como a tecnologia utilizada para ofertar esse ensino é 

disponibilizada ao estudante. Ela deve ser de fácil manejo. Cabe ao professor, entendido como 

tutor online, motivá-lo constantemente e envolvê-lo em relação ao conteúdo.  
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Propiciar um ambiente motivador que favoreça a aprendizagem significativa dos 

estudantes deve ser uma das principais funções a qual o tutor online deve se empenhar. Não 

basta oferecer ao acadêmico as informações e colocá-lo diante das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (NTIC‟s) e não se preocupar em propiciar a aprendizagem 

colaborativa, pois é a partir das interações que o sujeito desenvolve e adquire o 

conhecimento. A aprendizagem colaborativa acontece por meio de ambiente virtual no qual 

se trocam informações, experiências, os alunos expressam pensamentos, tomam decisões e 

produzem conhecimento (ALMEIDA, 2001). As interações na educação a distância tem um 

significado poderoso no processo de ensino e de aprendizagem e depende de cada estudante 

para esse processo chegar ao resultado almejado. Desse modo, “cada pessoa busca as 

informações que lhe são mais pertinentes, internaliza-as, apropria-se delas e as transforma 

em uma nova representação, ao mesmo tempo que transforma-se e volta a agir no grupo 

transformado e transformando o grupo” (ALMEIDA, 2001, p.2). 

Para compreendermos melhor o que vem a ser interação podemos interpretá-la 

como uma relação em que há um emissor e um receptor que vão alterando as relações por 

meio da comunicação no ambiente virtual. Contudo, diante dessa perspectiva, o resultado da 

aprendizagem e a construção do conhecimento vão depender das interações e relações 

sociais que se constituem. Bolzan (1998) defende que na educação a distância existem 

quatro tipos de interações: aluno/interface; aluno/conteúdo; aluno/professor; aluno/aluno: 

 

Na interação aluno/interface, a tecnologia deve ser amigável para o aluno.  

Na interação aluno/conteúdo, este deve ser capaz de estimular a 

compreensão e a cognição do aluno, como também ser possível prender a 

atenção do aluno por longos períodos.  

Na interação aluno/professor, o professor deve ter a capacidade de manter 

o seu interesse, motivando o aluno ao ensino pela descoberta  apresentando 

múltiplas oportunidades de aprendizado ao aluno.  

As interações aluno/ aluno incentivam muito a participação e discussão, 

possibilitando, através da informação recebida, a construção de novos 

conhecimentos aplicáveis ao cotidiano das pessoas e da sociedade 

(BOZAN, 1998 apud BEM, et al.2003, s/p) 

 

  
As interações na educação a distância são fundamentais no processo de ensino e 

aprendizagem, pois elas oportunizam a ampliação do conhecimento e superam as barreiras 

sociais e geográficas, fortalecendo, de certa forma, os vínculos afetivos entre os envolvidos. 

Dessa forma, o respeito à cultura e às diferenças é fundamental para o bom convívio no 

ambiente virtual de aprendizagem. Havendo essa interação, cada um com suas 

particularidades se torna responsável, não somente pelo seu aprendizado, mas também pelo 
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dos colegas, procurando contribuir com a construção do conhecimento do outro. Nessa 

situação de compartilhamento de informações e de conhecimentos, o tutor online deve atuar 

como mediador do processo. É ele quem vai direcionar os caminhos dessa interação no 

exercício de ensinar e aprender. O ensinar e aprender na educação a distância traz uma 

reflexão pertinente a esse modelo de estudo. Segundo ALMEIDA (2001): 

 

[...] ensinar é organizar situações de aprendizagem, planejar e propor 

atividades, identificar as representações do pensamento do aluno, atuar 

como mediador e orientador, fornecer informações relevantes, incentivar a 

busca de distintas fontes de informações, realizar experimentações, 

provocar a reflexão sobre processos e produtos, favorecer a formalização 

de conceitos, propiciar a interaprendizagem e a aprendizagem significativa 

do aluno. Aprender é planejar; desenvolver ações; receber, selecionar 

e enviar informações; estabelecer conexões; refletir sobre o processo 

em desenvolvimento em conjunto com os pares; desenvolver a 

interaprendizagem, a competência de resolver problemas em grupo e 

a autonomia em relação à busca, ao fazer e compreender. As 

informações são selecionadas, organizadas e contextualizadas 

segundo as expectativas do grupo, permitindo estabelecer múltiplas e 

mútuas relações e recursões, atribuindo-lhes um novo sentido que 

ultrapassa a compreensão individual.  (ALMEIDA, 2001, p.2).  
 

 

Diante do processo de ensino e de aprendizagem proposta pela educação a distância, 

é importante que o tutor online considere a individualidade de cada estudante, levando em 

conta sua formação social e cultural. Uma vez que a educação a distância rompe as 

separações do tempo e do espaço, ela também “viabiliza a interatividade, recursividade, 

múltiplas interferências, conexões e trajetórias, não se restringindo à disseminação de 

informações e tarefas inteiramente definidas a priori” (ALMEIDA, 2001, p.2). Além disso, o 

ensinar na educação a distância requer formação docente qualificada capaz de incorporar e 

adaptar novas tecnologias. Sobre isso, Perazzo afirma que “a incorporação das novas 

tecnologias na formação docente deve incluir principalmente a reflexão sobre as 

potencialidades, limitações e impactos na aprendizagem em contextos específicos, 

considerando as subjetividades dos indivíduos” (PERAZZO, 2008 apud VILLARDI; LÜCK, 

2010, p.219). 

Além de proporcionar o ensino e a aprendizagem, outros componentes fazem parte 

do sistema da educação a distância: “Programa e curso e a gestão de políticas e sistemas 

integrados que favoreçam sobretudo, a qualidade de seus serviços” (MOORE e 

KEARSLEY, 2003 apud ALACON, 2015, p. 34). O sistema da educação a distância pode 

ser observado na figura abaixo: 
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FIGURA 4: Sistema de educação a distância 

 

Fonte: Adaptado de Moore e Kearsley (2003) apud ALARCON, 2015, p. 34. 

 

Para que esse sistema e organização funcionem é necessária a distribuição de 

responsabilidades “de uma maneira mais ou menos flexível, conforme a opção do modelo de 

gestão, mais tradicional ou colaborativo e integrado” (ALARCON, 2015). Apesar da 

importância de haver essa estrutura organizacional, como qualquer organização, é 

imprescindível ter qualificação em sua área de atuação. Como o foco de nossa pesquisa é a 

interação do tutor online com os estudantes e o processo de ensino e de aprendizagem, 

vamos nos deter, nesse momento, à sua função nesse sistema. 

Apesar de o docente (que faz o papel de tutor online) ter qualificação para atender os 

estudantes da educação a distância, ter formação voltada às novas tecnologias, propiciar a 

interação e respeitar a subjetividade de cada aluno, há aqueles (estudantes) que procuram 

realizar um curso a distância, mas não conseguem ser perseverantes por falta de adaptação. 

Eles alegam se sentir isolados por realizar seus estudos sozinhos, uma vez que sentem a 

necessidade de compartilhar com outras pessoas os seus pensamentos e suas ideias e não se 

sentem suficientemente acolhidos no ambiente virtual de aprendizagem. Como já foi 

discutido anteriormente, esse perfil de estudante dificilmente se adequará a esse modelo de 

ensino e de aprendizagem. Todavia, essa é uma tendência que possivelmente tomará conta 
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da educação a distância pelas exigências sociais e econômicas que estamos enquadrados. 

Sendo assim, o tutor online deve estar atento a essa situação redobrar sua atenção em relação 

ao estudante que enfrenta essa dificuldade, caso contrário, é bem possível que ele venha a 

desistir do curso.  

O sentimento de solidão no processo de ensino e de aprendizagem na Educação a 

Distância pode ser considerado um dos maiores motivos que levam à evasão dos cursos a 

distância. Por isso é que a função do tutor online é fundamental nesse processo. Masetto 

(2012) identifica o tutor online como um mediador pedagógico. “Mediação, em termos 

genéricos, é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a 

relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento” (OLIVEIRA, 

1997, p. 26). A importância da mediação é basicamente: 

 

[...] a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um 

facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta 

com a 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 (MASETTO, 2012, p.145). 

 

 

 Masetto (2012) utiliza a expressão “rolante” no sentido de que o tutor online deve 

estar atento aos estudantes buscando formas adequadas para sanar as necessidades de cada 

um, utilizando-se de ferramentas específicas para acompanhar o processo de ensino e de 

aprendizagem a fim de propiciar o apoio pedagógico necessário. Esse acompanhamento e a 

comunicação entre o tutor online e os estudantes devem ser constantes para enriquecer o 

vínculo entre eles e torná-los o mais próximo possível. Sobre isso, Alarcon (2015) 

complementa que: 

As transformações mais marcantes ocorridas na EAD refletem a mudança 

de um ambiente informacional, para um ambiente de conhecimento, onde a 

figura do professor é considerada como o “mediador” da aprendizagem e o 

facilitador do acesso ao conhecimento com base no diálogo e na interação. 

Nesse cenário, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), torna-se um 

espaço, no qual sua reconfiguração está disposta em novas e diversificadas 

oportunidades educacionais (ALARCON, 2015, p. 37). 

 

 É no ambiente virtual de aprendizagem então que essa interação acontece, propícia 

ao compartilhamento de conhecimento, resultando no processo de ensino e de 

aprendizagem. Para isso, utilizam-se ferramentas que viabilizam a comunicação. Elas podem 

ser consideradas como síncronas ou assíncronas. As ferramentas síncronas são aquelas que 

são desenvolvidas simultaneamente em tempo real entre os estudantes e o tutor online. 

Geralmente são realizadas mediante horário marcado com antecedência. Já a comunicação 
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assíncrona não depende de um pré-agendamento. Elas não são realizadas simultaneamente 

como acontece na síncrona. Alguns exemplos de ferramentas síncronas são: chats, 

audioconferências, videoconferências e webconferências. Em relação a essas ferramentas de 

comunicação síncrona, o quadro abaixo nos ajuda a visualizá-las de uma maneira mais clara: 

 

TABELA 3: Ferramentas Síncronas 

 

 

CHAT 

Por meio dessa ferramenta as mensagens escritas podem ser 

trocadas simultaneamente entre tutor online e os estudantes ou 

mesmo entre os estudantes que estão conectados naquele 

momento. 

 

 

AUDIOCONFERÊNCIA 

É uma ferramenta que utiliza somente áudio e as pessoas 

conectadas podem se interagir por meio da voz. Também por 

esse canal os estudantes são capazes de ouvir palestras e aulas 

em tempo real. 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

É uma ferramenta de transmissão ao vivo, via satélite, por meio 

de um circuito de televisão fechado. Neste caso, o ministrante 

pode propor uma discussão entre os participantes que utilizam 

o mesmo serviço, pelos canais de áudio, fax ou internet. 

 

 

 

 

 

WEBCONFERÊNCIA 

Essa ferramenta é considerada a mais completa, pois possibilita 

uma interatividade de comunicação ampla num mesmo 

ambiente. As pessoas conectadas podem utilizar chat, áudio e 

vídeo, simultaneamente para se interagirem. Por não necessitar 

de equipamentos especiais, para quem possui conexão à 

internet, esse se torna muito mais acessível e versátil. Essa 

ferramenta é a que mais se aproxima da interação que acontece 

no ensino presencial, pois permite que a comunicação aconteça 

por som, imagem e movimento em tempo real. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As ferramentas assíncronas também possuem vantagens dentre as quais o estudante 

da educação a distância consegue melhor se organizar. Devido a não necessidade de conexão 

em tempo real, o estudante possui maior flexibilidade de organizar seu tempo para os 

estudos e também estruturar sua reflexão sobre o assunto abordado antes de enviar seu 

comentário. Alguns exemplos de comunicação assíncrona são: fórum, e-mail, blog, sala do 

café e mural de avisos. Vejamos no quadro a seguir as ferramentas de comunicação 

assíncrona: 
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TABELA 4: Ferramentas Assíncronas 

 

 

FÓRUM 

O professor propõe um debate sobre determinado assunto que 

envolve o conteúdo estudado. As participações ficam 

armazenadas em um banco de dados podendo ser acessadas, 

visualizadas e respondidas a qualquer momento. 

 

 

 

EMAIL 

É considerada uma das ferramentas mais utilizadas pela internet 

e permite trocar mensagens e compartilhar informações em 

forma de textos, como também de arquivos de áudio e vídeo 

anexados às mensagens, dentre outros. As informações chegam 

até a pessoa sem ter que acessar um ambiente, basta ter internet 

para visualizar as mensagens enviadas. 

 

 

 

BLOG 

Essa ferramenta se constitui de informações diárias em que 

acontecem interações por meio de textos, imagens, animações e 

vídeos compartilhados pelo autor do blog, podendo ser esses 

publicados tanto pelo autor quanto pelo leitor. Os comentários 

dos participantes são organizados, aparecendo abaixo da 

mensagem principal, assim como acontece no fórum. 

 

 

 

SALA DO CAFÉ 

 

Esse espaço permite a troca de informações informais em os 

participantes. Para ter acesso à visualização e participação, com 

textos escritos e anexos de arquivos, ele precisa entrar em um 

ambiente. Sua organização é muito semelhante ao do blog e 

fórum. 

 

 

 

MURAL DE AVISOS 

 

É uma ferramenta utilizada pelo tutor online para compartilhar 

com os estudantes informações referentes ao andamento do curso 

na educação a distância. Não há interações nesse tipo de 

comunicação. Para visualizar as mensagens disponibilizadas, o 

estudante precisa acessar o ambiente virtual de aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Independentemente da forma que a comunicação aconteça, ela precisa ser a mais 

clara possível na educação a distância, principalmente em se tratando da comunicação 

escrita, por ser a principal fonte de comunicação desse modelo de ensino. Além disso, quem 

escreve deve se preocupar com a expressão utilizada nas palavras em uma mensagem mais 

formal e instrutiva, evitando asperezas ou dupla interpretação na informação dada. O leitor 

deve se sentir acolhido ao ler as informações escritas pelo outro. Ele deve perceber que sua 
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dúvida foi compreendida e respondida de acordo com a sua necessidade. A educação a 

distância promove uma vantagem que é dar condições de formular suas dúvidas por meio de 

uma interação assíncrona e, com isso, possibilitar alguns cuidados ao escrever.  

Por fim, vimos que o trajeto percorrido pela educação a distância é longo e cheio de 

obstáculos. Apesar de ser uma tendência na educação, esse modelo ainda é nebuloso à vista 

de muitos. Há grandes preconceitos diante da educação a distância acreditando que a 

formação não é eficiente como no ensino presencial. Há muitas quebras de paradigmas a 

serem superadas e somente com a persistência da aplicabilidade desse sistema 

organizacional, credibilidade maior será trazido para o processo de ensino e aprendizagem 

desenvolvido na educação a distância. Certamente, havendo investimentos tecnológicos, 

manutenção deles e formação dos profissionais que atuam nesse sistema, principalmente do 

tutor online que está a frente do processo atuando diretamente com os estudantes, essa visão 

paulatinamente se tornará mais positiva.  

Compreendemos então, que a interação existente no momento de compartilhamento 

do conhecimento é um dos fatores primordiais no processo de ensino e aprendizagem na 

educação a distância e que há ferramentas que podem ser utilizadas para viabilizara o 

compartilhamento. Para compreendermos melhor sobre isso, no tópico a seguir veremos 

como a gestão do conhecimento está inserida na educação a distância e os meios em que ela 

é aplicada nesse modelo de ensino. 

 

3.5. A RELAÇÃO ENTRE GESTÃO DO CONHECIMENTO E ENSINO A 

DISTÂNCIA 

 

No primeiro capítulo desse trabalho, tratamos sobre as funções da gestão do 

conhecimento nas organizações. Relembrando o que Strauhs (2012) afirmou, as funções são 

as seguintes: organizar, disseminar, avaliar, mensurar e criar. Dentre elas temos a 

disseminação do conhecimento e é essa a função em que o compartilhamento é inserido. O 

autor apresenta o compartilhamento como a melhor forma de disseminar o conhecimento 

para que se formem novos conhecimentos, potencializando o aprendizado organizacional. 

Diante disso, é importante compreendermos o significado de compartilhar conhecimento. 

Vejamos como alguns autores citados a seguir conceituam. Eles apresentam o 

compartilhamento do conhecimento como: 

 

[...] a transferência do conhecimento, seja essa espontânea (informal) ou 

estruturada (formal), entre os membros da organização (DAVENPORT, 
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1998), é o ato de tornar o conhecimento disponível para os outros 

indivíduos dentro da organização (HONG; SUH; KOO, 2011). O principal 

objetivo de compartilhar conhecimento é a criação de novos 

conhecimentos por meio da combinação de diferentes conhecimentos 

existentes, bem como a melhoria na exploração de conhecimentos 

existentes (CHRISTENSEN, 2007 apud NUNES et al., 2015, p. 70/71). 

 

Sendo assim, é necessário que se tenha mais que um participante para haver o 

compartilhamento de conhecimento. Trata-se de um fluxo em que um oferece o 

conhecimento por meio da comunicação e o outro recebe e o interpreta. Por ser um processo 

que ocorre entre os indivíduos, esse também contribui para a aprendizagem individual e 

organizacional. O suporte necessário para que haja o compartilhamento de conhecimento, 

principalmente o explícito (aquele que é codificado e estruturado), pode ser encontrado nas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), com ferramentas propícias para essa 

atividade. No entanto, independente do conhecimento a ser compartilhado, seja ele tácito 

(conhecimento subjetivo, difícil de ser codificado) ou explícito, necessita criar um ambiente 

propício para que isso ocorra de forma sistemática (LEE; YANG, 2000 apud NUNES et al., 

2015).  

De que forma pode ocorrer o compartilhamento do conhecimento? Ele pode ser 

realizado por diversos meios, de forma estruturada ou espontânea (NUNES, 2015).  A 

European Committee for Standardisation (CEN – Comitê Europeu de Normalização, 2004), 

considera as intranets/portais, bases de dados, colaborações, comunidades de prática, rotação 

de pessoal, treinamentos, seminários e capacitações como métodos e ferramentas de 

compartilhamento do conhecimento. Outra abordagem sobre as ferramentas utilizadas para 

compartilhar o conhecimento é apresentada pela Asian Productivity Organization – (APO - 

Organização de Produtividade da Ásia, 2009). Ela utiliza a chamada armazenagem e 

também fluxo para compartilhar conhecimento. A armazenagem trata-se de oportunizar a 

acessibilidade ao conhecimento para que as pessoas possam utilizá-lo. Já o fluxo, é a forma 

de compartilhamento direto, ou seja, transferida entre as pessoas instantaneamente. Outra 

forma de compartilhar o conhecimento é por meio de: 

 

[...] conversas informais (cafézinho); trocas presenciais semi-estruturadas 

via brainstorming; meios presenciais estruturados, como palestras, 

conferências e treinamentos; trocas virtuais simples, como emails e trocas 

virtuais organizadas – educação a distância e videoconferência 

(BALERINI apud SANTOS, 2010, p. 44). 

 

 

A sistematização dos meios de compartilhamento pode ocorrer por meio de vários 

métodos e técnicas, segundo Young (2010 apud NUNES et al. 2015). O autor selecionou 
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uma lista daqueles mais utilizados pelas maiores organizações mundiais que implementaram 

a gestão do conhecimento nas organizações e esses foram separados e classificados da 

seguinte forma: aqueles que utilizam a tecnologia da informação e aqueles que não fazem 

uso dela. Após isso, a listagem foi publicada pela Asian Productivity Organization – APO, 

de acordo com a tabela abaixo: 

 

TABELA 5: Classificação dos métodos e técnicas de compartilhamento do conhecimento 

 

Fonte: Adaptado de Young (2010) apud NUNES et al., 2015, p.72. 

 

Frente ao que foi apresentado pelos autores em relação às formas de 

compartilhamento de conhecimento, podemos observar que um corrobora com o outro no 

que tange às formas de compartilhamento: estruturas e não estruturas, também quanto às 

técnicas e ferramentas: suportadas ou não por tecnologias da informação. Há de se 

considerar que a comunicação é o fundamento do compartilhamento do conhecimento, 

independente da técnica ou método utilizado. Como esse trabalho também relaciona a gestão 

do conhecimento e educação a distância, sendo ela uma organização educacional, 

destacamos o uso das tecnologias da comunicação e informação (TIC) para que essa 

comunicação seja sustentada.  

Apesar de ter sua origem na década de 60, as TIC tiveram seu auge na década de 

1990 e trouxe alguns benefícios para a educação e para a sociedade. As tecnologias da 

comunicação e informação colaboraram com a expansão da educação a distância e 

influenciou grandemente no estilo de vida da sociedade (ROMANI; ROCHA, 2001). Ao 

possibilitar a disseminação de informações e compartilhamento de conhecimento, o uso das 

tecnologias propicia o aprendizado. Na educação a distância principalmente, as TIC são 

fundamentais para expandir a interação entre o tutor online e os estudantes. Seguindo esse 

fundamento, as tecnologias de informação e comunicação possuem um papel fundamental 
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na interação, capaz de sustentar e criar uma comunicação pessoal, mesmo a distância 

(BELLONI, 2003). É levando isso em consideração podemos afirmamos que todos os 

processos envolvidos na educação à distância podem ser interpretados como um modo de 

fazer gestão do conhecimento. 

Algumas tecnologias utilizadas desde a década de 60 ainda permanecem nos dias de 

hoje, e são utilizadas na educação a distância. São os meios impressos, de áudio e também 

de vídeos. Entretanto, a partir da inserção da internet foi que permitiu a proximidade 

geográfica entre as pessoas e possibilitou que a educação a distância se expandisse assim 

como está hoje. O uso da internet permitiu as interações, seja ela realizada de forma 

simultânea (comunicação síncrona) ou não (comunicação assíncrona), colocando a 

disposição dos agentes de educação a distância, técnicas rápidas, seguras e eficientes (DIAS 

e LEITE, 2010). A TIC mais utilizada na educação a distância via web é o Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) já mencionado no capítulo anterior. Esse ambiente possibilita a 

interação, consequentemente o compartilhamento e a construção de conhecimento, todavia, 

há também outras ferramentas de comunicação e interação que podem ser utilizadas pelos 

tutores online apesar de não serem considerados institucionais no curso. Por isso não são 

incentivadas e nem exploradas. Essas ferramentas foram apontadas por Mattar (2012), Dias 

e Leite (2010), Romani e Rocha (2001) e Santos e Rodrigues (1999) e são consideradas 

pelos profissionais da educação umas das vinte mais utilizadas, conforme pesquisa realizada 

pelo Centre for Learning and Performance Technologies em 2011. 

 

TABELA 6: Ferramentas de comunicação viabilizadas pela internet 

 

FERRAMENTA DE 

COMUNICAÇÃO 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

 

 

Google apps 

A ferramenta possui a versão standart e a education e são formadas por um 

conjunto de softwares (não é necessário a instalação de nenhum programa 

específico) que tem por intuito a otimização da comunicação rápida e 

compartilhada entre as pessoas. A versão education oferece, para alunos e 

professores, os seguintes aplicativos e serviços: Google Docs, Google Sites, 

APIs (Application Programming Interfaces) Gmail, Google Talk, Google 

Calendar, Galeria de soluções. 

 

 

 

Inicialmente foi desenvolvido para a troca de mensagens textuais. No 

entanto, sua aplicação vai além disso. De um modo geral, engloba todos que 

estão envolvidos com o curso, fazendo questionamentos, comentários ou 
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Correio eletrônico 

(email) 

sugestões (ROMANI; ROCHA, 2001). As principais vantagens são: a 

transmissão de mensagens é rápida (virtualmente instantânea); uma mesma 

mensagem pode ser enviada para vários destinatários simultaneamente; uma 

mensagem pode conter som e imagens. O e-mail destaca-se de outras 

mídias, segundo Santos e Rodrigues (1999), em virtude de é o serviço mais 

utilizado da Internet; é comum encontrar na EaD que implementam um 

correio eletrônico interno de uso exclusivo no âmbito do sistema; é fácil de 

usar; é amplamente disponível a qualquer usuário da Internet; por ser uma 

forma de comunicação assíncrona permite que as mensagens recebidas 

sejam analisadas com cuidado antes de serem respondidas. 

 

 

Grupos de 

discussão/lista de 

discussão 

O fato de o e-mail permitir o envio de uma mensagem para vários 

destinatários permitiu que grupos de usuários o utilizassem como meio de 

discussão de um tema de interesse comum. Existem grupos fechados com 

um moderador (que permite ou não a inclusão de novos usuários na 

discussão) e grupos abertos onde qualquer usuário da rede pode fazer parte. 

Toda mensagem deve ser enviada para o endereço do grupo, para que todos 

os integrantes tenham acesso ao conteúdo. 

 

 

 

 

Conversação/ Chat 

O chat é um canal de comunicação que permite a comunicação online. A 

principal característica do chat é permitir a comunicação em grupo de forma 

livre e espontânea. Faz-se necessário que tenha um agendamento 

previamente estabelecido para que os participantes estejam conectados ao 

mesmo tempo. É uma boa forma para exposição de ideias e esclarecimento 

de dúvidas entre alunos e professores, no entanto não é aconselhável para o 

aprofundamento dos temas uma vez que ocorrem em tempo real. No 

entanto, questões levantadas no chat podem ser aprofundadas em outros 

momentos com outras ferramentas, como o fórum. 

 

 

 

Fórum 

O fórum, enquanto ferramenta tecnológica, favorece a interação e propicia a 

exposição de diferentes pontos de vista a respeito de um tema especifico. 

No contexto EaD, favorece a aprendizagem colaborativa e apresenta 

grandes possibilidades de interação. Ocorre assincronamente e deve ter um 

acompanhamento dos professores a fim de gerenciar e organizar os pontos 

já citados. 

 

 

 

 

 

O blog surgiu em 1999 com a utilização do software norte americano 

Blogger, cujo objetivo era facilitar a publicação de textos online sem a 

necessidade de ter conhecimentos específicos em computação. A facilidade 

para editar e atualizar contribui para difusão da ferramenta e o blog pode ser 

pessoal ou coletivo, o seu uso pode ser para a publicação de textos e 
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Blog trabalhos produzidos individualmente ou e conjunto, para fornecer 

informações, propor questões e links para outros sites. Além disso, permite 

a inclusão de comentários. Quando bem utilizados, contribuem 

significativamente para a produção coletiva de conhecimentos. Os serviços 

mais populares para a utilização de um blog são o Worpress e Blogger, 

além disso, o Moodle possui esse recurso. 

 

 

Orkut 

É uma rede social filiada ao Google e criada em 2004 onde é possível 

relacionar-se com pessoas e comunidades com as quais se tem afinidade e 

ter uma página personalizada com fotos e dados pessoais. Normalmente as 

amizades da rede social normalmente começaram fora da internet. 

 

 

Wikis 

É um software colaborativo que permite a edição coletiva de documentos ou 

seja, a produção de textos de forma colaborativa. O que diferencia a wiki de 

um texto comum, é que na wiki diversas pessoas podem editar o texto. 

 

 

 

Facebook 

O Facebook é uma rede social onde cada membro tem o seu perfil e a 

pagina inicial é personalizada para cada membro, mostrando feeds de 

noticias em função de suas preferencias previamente determinadas. Entre os 

usuários pode ocorrer o compartilhamento de fotos, arquivos, links e 

comentários. Há a possibilidade de grupos abertos e fechados, eventos e de 

páginas (normalmente institucionais). 

 

 

 

Youtube 

O Youtube permite que os usuários carreguem e assistam a vídeos em 

formato digital nas mais variadas categorias. A facilidade de localização, 

produção e distribuição de vídeos fez com que o canal se popularizasse e 

fosse utilizado também para fins educacionais. Faculdades e Universidades 

costumam criar canais no site para disponibilizar seus vídeos. 

 

 

 

Skype e MSN 

Através de ferramentas instantâneas de voz e vídeo como o Skype e o MSN 

é possível comunicar-se gratuitamente com pessoas de todo o mundo. O 

Skype oferece ainda um serviço direcionado para os professores, onde 

auxilia os professores a utilizarem a ferramenta para ajudar na 

aprendizagem e para compartilharem experiências e conhecimentos. 

Fonte: Mattar (2012); Dias e Leite (2010); Romani e Rocha (2001); Santos e Rodrigues (1999) 

(apud NUNES et al., 2015, p. 74/75) 

 

Diante dessa tabela, podemos fazer algumas considerações. Primeiramente sobre o 

email que, segundo a ABRAED (2008), vem sendo o recurso mais utilizado pela educação a 

distância no Brasil, com 77,9% das instituições de ensino o utilizando como recurso tutorial 

(NUNES et al. 2015). Outra consideração a se fazer é com relação ao Orkut. Essa ferramenta 

foi extinta em 2014 para dar lugar a novas redes sociais como o Facebook e o Twitter. 
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Também no período em que foi montada essa listagem não existia o Twitter, mas essa 

ferramenta também pode ser utilizada na educação a distância. Trata-se de uma rede social 

que permite a interação dos usuários, enviando ou recebendo atualizações pessoais de outros 

contatos por meio de vídeos ou textos de até 140 caracteres. Outra ferramenta que surgiu 

posteriormente e que também pode ser utilizada como instrumento de interação é o 

Whatsapp. Ele permite trocar mensagens de texto, de áudio, imagens e vídeos. Para isso é 

necessário que os usuários tenham o contato telefônico uns dos outros. Essa ferramenta dá 

condições de se criar grupos fechados que possibilita a interação por meio da comunicação 

escrita, áudio ou vídeo.  

Duas outras redes sociais sugiram após essa listagem: o Instagram e o Snapchat. O 

Instagram pertence ao Facebook atualmente e é uma ferramenta de interação na qual os 

usuários compartilham fotos e vídeos, trocam curtidas em seus perfis e se comunicam. O 

Snapchat permite postar mensagens instantâneas fotos e vídeos a celulares com sistema 

Android e iOS. O que difere essa ferramenta das demais é que o conteúdo postado pode ser 

visto somente uma vez, depois ele é deletado automaticamente se "autodestruindo". Diante 

de tantas ferramentas de compartilhamento de conhecimento ofertadas atualmente, cabe ao 

tutor online que atua na educação a distância, conhecê-las e inseri-las em sua atuação como 

docente mediador do processo de ensino e aprendizagem. A escolha de qual ferramenta 

utilizar ficará a critério do profissional de acordo com o objetivo que ele pretende alcançar. 

Isso se confirma com as palavras de Monereo e Pozo que afirmam que devemos ajustar 

nossas práticas pedagógicas visando a inovação, levando os educandos a exercer o papel de 

protagonistas do processo de aprendizagem (MONEREO; POZO, 2010). 

Enfim, seja qual for a ferramenta utilizada, o tutor online que está à frente dessa 

interação essencialmente deve ter conhecimento da utilização e função de cada uma, caso 

contrário o trabalho de compartilhamento investido poderá não surtir o efeito desejado. 

Além desse cuidado, ele deve considerar a forma de comunicação que será desenvolvida no 

diálogo entre ele e os estudantes, tanto no ambiente virtual de aprendizagem, com suas 

ferramentas institucionalizadas, quanto às demais ferramentas citadas que poderão dar o 

suporte pedagógico às utilizadas no AVA. Sobre isso, trataremos no capítulo seguinte 

apresentando a importância da comunicação clara, informativa e ao mesmo tempo afetiva na 

interação entre o tutor online e os estudantes na educação a distância. 
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CAPÍTULO IV 

 

A RELAÇÃO ENTRE A AFETIVIDADE E A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 Nos capítulos anteriores tratamos sobre a gestão do conhecimento nas 

organizações, sobre a afetividade no contexto da filosofia, da psicanálise e da psicologia e, 

por último, sobre a educação a distância. Também apresentamos a relação entre a 

afetividade e a gestão do conhecimento e percebemos o quanto o aspecto afetivo pode 

contribuir no momento do compartilhamento do conhecimento para que haja resultados 

positivos nas interações e na construção de novos conhecimentos. O mesmo aconteceu ao 

fazer a relação entre a educação a distância e a gestão do conhecimento, ou seja, quantas 

ferramentas de compartilhamento de conhecimento podem ser utilizadas na educação a 

distância propiciando as interações e trocas de conhecimentos, levando à construção de 

novos conhecimentos. Nesse capítulo, porém, trataremos sobre a relação entre a afetividade 

e a educação a distância, uma vez que nesse modelo de ensino os participantes não partilham 

o mesmo espaço físico, dificultando os vínculos entre eles. Sendo assim, o objetivo desse 

capítulo é apresentar o quanto positivamente ou negativamente os aspectos afetivos 

influenciam no processo de ensino e aprendizagem na educação a distância. 

 Vimos no segundo capítulo que a razão e a emoção estão entrelaçadas desde o 

nascimento da vida do ser humano. Por ser um ser racional, o homem já nasce carregando 

uma bagagem emocional. Todavia, até o século XX acreditava-se que as emoções 

atrapalhavam o sujeito a pensar e refletir. Por isso, eram deixadas de lado as emoções e 

investida a ideia de que o homem era um ser puramente racional. No entanto, com as 

pesquisas em torno das emoções foi observado que os indivíduos munidos de afeto se 

sobressaiam frente aos demais. Assim, houve uma predominância dessa ideia e o 

envolvimento das famílias com a escola se tornou fundamental a partir de então. O papel das 

duas instituições educacionais, família e escola, estariam focados no pedagógico, 

desenvolvendo as dimensões racionais e cognitivas. Todavia, esse tipo de prática pedagógica 

não valorizava os aspectos afetivos como fatores auxiliadores da aprendizagem, mas apenas 

como fator resultante da inteligência formal do indivíduo.  

 Com o surgimento de novas concepções teóricas durante o século XX, a prática 

pedagógica começou a ter um novo olhar nos determinantes históricos, sociais e culturais. A 

partir desse momento, o fator afetivo passou a ser compreendido como fundamental para o 



87 
 

desenvolvimento humano, bem como as relações entre razão e emoção. Nesse novo olhar, a 

cognição e a afetividade passaram a ser analisadas indissociavelmente, tornando-se 

impossível isolá-las uma da outra. Nesse sentido, a citação abaixo expressa aspectos 

interessantes: 

[...] é possível identificar, atualmente, alguns autores, como Damásio 

(2001), que situam a emoção como base do processo de desenvolvimento 

humano: a máxima cartesiana “penso, logo existo”, é revista pelo autor, 

que propõe o “existo e sinto, logo penso”, numa clara inversão do domínio 

secular da razão sobre a emoção (LEITE, 2011, p.18). 

 

 Desse modo, os aspectos afetivos podem dominar a razão e isso poderá afetar o 

sujeito de forma positiva ou negativa. O ponto de partida para que os vínculos afetivos se 

fortaleçam entre os sujeitos é a qualidade das interações no momento do compartilhamento 

do conhecimento. Paulo Freire (1982) defende a importância da interação na educação entre 

docente e discente e a liberdade de expressão. Para ele, o ambiente de aprendizagem é o 

local ideal para interagir, aprender, sabendo o docente respeitar as experiências de vida 

trazidas pelos estudantes e delas transformá-las em conhecimento científico. O respeito pelo 

outro é fundamental e na educação a distância esse fator é essencial. Num ambiente em que 

várias pessoas se interagem, as relações devem ser respeitosas e gentis para que o processo 

de construção de novos conhecimentos se desenvolva. Como modelo de ensino a distância 

as interações são realizadas por meio da comunicação escrita, as expressões utilizadas 

devem ser as mais adequadas possíveis.   

 Ao se expressar por meio da escrita, o transmissor deve refletir de que forma o(s) 

receptor (es) poderá (ão) interpretar aquela mensagem. Por isso, é necessária a cautela para 

que a informação e o conhecimento sejam transmitidos e, que isso, não gere incômodo para 

nenhuma das partes que compõem o processo de ensino e de aprendizagem. Nesse contexto, 

destacamos a afetividade inserida na comunicação, já que somos instintivamente 

necessitados dos outros para interagir e se desenvolver. Sendo assim, a comunicação escrita, 

esclarecedora e afetuosa permitirá que o estudante se aproxime mais dos estudos e se sinta 

motivado a buscar o conhecimento. Dependendo do vínculo estabelecido nas interações, a 

educação a distância se torna mais próxima. Por isso, a visão que se tinha sobre a afetividade 

aplicada à prática pedagógica está sendo repensada e aplicada com maior escala e têm 

apresentado bons resultados no ensino e na aprendizagem.  

 Na educação a distância, caracterizada por ser uma modalidade que há separação 

geográfica e muitas vezes temporal, o estudante é visto pelas pessoas que não têm 
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conhecimento sobre sua metodologia, como num receptor de informações, aquele que acessa 

o ambiente e absorve sozinho tudo o que lhe é disponibilizado. Claro que o fato de haver 

essa separação de espaço pode dificultar a interação entre o tutor online e os estudantes. 

Todavia, o tutor online no ensino a distância deve ser mediador da aprendizagem, ou seja, 

aquele que conduz o estudante à compreensão do conteúdo, envolvendo-o e motivando-o a 

aprender com prazer.  

As interações são o caminho pelo qual os alunos transformam a informação 

que lhes foi passada em conhecimento com aproveitamento pessoal e valor 

(ANDERSON, 2003; CHAO; HWU; CHANG, 2011), além disso, é 

também por meio das interações que o compartilhamento de conhecimento 

ocorre (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; HONG; SUH; KOO, 2011 apud 

NUNES et al., 2015, p. 70). 

 

Esse momento de interação e compartilhamento é o que faz com que o tutor online, 

docente medidor do ensino na educação a distância, seja visto como o gestor do 

conhecimento. Ao compartilhar o conhecimento, o tutor online estará contribuindo para que 

novos conhecimentos sejam adquiridos. Mas, será que essa ação isolada de outros fatores 

contribui para que novos conhecimentos aconteçam? As interações são as mesmas quando 

não há investimento dos aspectos afetivos no compartilhamento entre os sujeitos? Ao existir 

a afetividade na interação entre o tutor online e os estudantes, como isso pode impactar no 

processo de ensino e aprendizagem? Será que a relação afetiva nas interações podem afetar 

os estudantes de forma positiva ou negativa? No tópico a seguir refletiremos sobre essas 

questões, destacando a comunicação afetiva entre o tutor online e o estudante como 

resultado da interação entre eles. 

 

4.1 A INTERAÇÃO AFETIVA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

A educação a distância no Brasil ainda é vista com olhos preconceituosos por aqueles 

que não têm o conhecimento desse modelo de ensino e acreditam que não é possível um 

ensino e aprendizagem com qualidade. No entanto, ela vem se desenvolvendo e se 

expandindo cada vez mais, conforme já foi mencionado, pois possibilita a educação àqueles 

que não possuem acesso a uma instituição de ensino com facilidade por motivos variados, 

como por exemplo, questões financeiras, localização e tempo disponível diário. É notável o 

quanto esse modelo de educação está dominando o mundo com seu sistema online 

permitindo atravessar fronteiras que limitavam o estudante a buscar o conhecimento. 
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Considerando que o controle da presença do estudante nas aulas pode ser realizado de forma 

assíncrona, possibilita o estudo conforme a disponibilidade do seu tempo. Sendo assim, a 

interação física é substituída pela virtual em ambientes de aprendizagem desenvolvidos na 

internet. A escrita nesse caso é a forma principal de comunicação nesse modelo de educação. 

É por meio dela que as interações acontecem na maioria das vezes e permite a proximidade 

entre o tutor e os estudantes.  

Por não existir o contato face a face num mesmo ambiente físico, a educação a 

distância criou meios didático-pedagógicos que pudessem suprir as necessidades dessa 

interação, como por exemplo, os fóruns de discussão, chats, trocas de mensagens individuais 

e mural de avisos. Por esses meios, podem acontecer debates sobre o conteúdo de forma 

síncrona e assíncrona, o estudante pode tirar dúvidas pedagógicas e institucionais 

diretamente e individualmente com seu tutor e obter informações sobre o andamento do 

curso.  

O estímulo e o exercício da escrita nesse modelo de educação são intensos e também 

é uma ação que não se destaca no ensino presencial, uma vez que a maioria das interações é 

oralizada. Por existir essa diferença, o estudante que frequenta aulas presenciais pode 

somente estar de corpo presente sem sequer refletir e verbalizar sobre o conteúdo 

apresentado pelo docente. Na educação a distância, por ter uma exigência maior de feedback 

do estudante a cada aula, sua participação se torna mais ativa, pois exige-se reflexão 

constante sobre o conteúdo aplicado por meio das avaliações. Essa estratégia leva o 

estudante a buscar mais conhecimentos, podendo assistir as aulas quando e quantas vezes 

necessitar e interagir com o tutor por meio do ambiente virtual de aprendizagem, tirando 

suas dúvidas pedagógicas de forma síncrona, por meio de chat nas aulas transmitidas ao 

vivo, e também de forma assíncrona, por meio de mensagens individuais. Essa última 

permite que o estudante sinta-se a vontade para buscar esclarecimentos sobre o conteúdo, 

fato que poderia não acontecer de forma tranquila no modelo presencial, pois muitos se 

sentiriam constrangidos ao se expor.  

Assim, a educação a distância vem cada vez mais tomando conta da rotina de estudos 

dos estudantes, pois conforme afirma Moran (2007), ela começa a ser inserida também em 

cursos presenciais, tornando-se semipresenciais. Assim, algumas disciplinas são aplicadas de 

forma virtual e o processo de ensino e de aprendizagem se torna mais diversificado e de 

alguma forma motivadora. O estímulo às participações dos estudantes no ambiente virtual de 

aprendizagem conta com a colaboração ativa do tutor que irá mediar o conteúdo. Ele 

também tem a função de motivar e proporcionar meios de interação com os estudantes na 
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educação a distância, utilizando as ferramentas disponíveis para isso. Em relação a isso, 

vejamos o que afirma a passagem abaixo: 

 

Durante essas relações interpessoais, o aluno pode criar laços afetivos, 

tanto com o professor quanto com o tutor, comunicando-se de forma a 

constituir relações de entendimento ou desentendimento mútuo. Nesse 

sentido, é possível observar, pela comunicação escrita, indícios desses 

enlaces e as formas de interação no processo de ensino-aprendizagem 

(SILVA et al., 2015, p.13). 

 

 

 Desse modo, é fundamental que a comunicação escrita nas interações estabelecidas 

seja a mais esclarecedora possível de forma que haja a proximidade do estudante ao 

conteúdo e ele sinta prazer em aprender. Ao proporcionar essa relação com os estudantes, o 

tutor se torna mais próximo, fazendo parte do cotidiano acadêmico deles. Essa relação 

muitas vezes resulta em vínculos afetivos que vão além de qualquer barreira geográfica, 

sendo essa uma das características da educação a distância. A quem ainda acredita que a 

educação a distância é um modelo de ensino e de aprendizagem totalmente autônomo e, por 

isso, não há relações interpessoais por não existir o contato face a face, essa é uma 

interpretação equivocada. Com o avanço tecnológico, os recursos disponíveis pela internet 

provam o contrário. Nunca se houve tanta interação entre as pessoas como agora e na 

educação não é diferente. A única diferença e talvez um dos fatores que levam o estudante a 

buscar esse modelo de ensino é que as interações são realizadas por meio da comunicação 

escrita, fato esse que possibilita o estudante a se expressar sem que haja constrangimentos.  

A ausência de presença física num mesmo ambiente e da interação face a face 

condiciona os agentes que fazem parte da educação a distância, no caso o tutor e os 

estudantes, a se interagirem por meio da escrita e com ela as expressões afetivas devem ser 

desenvolvidas buscando motivar e envolver os estudantes à aprendizagem. Vygotsky (1998) 

é enfático quando afirma que a afetividade é um fator influenciador considerável nas 

relações sociais e que está vinculado aos processos de desenvolvimento cognitivo. O mesmo 

autor apresenta como uma deficiência da psicologia tradicional a separação do intelecto e do 

afeto (VYGOTSKY, 2008). Ele acredita que um tem influência sobre o outro, ou seja, o 

pensamento do sujeito está atrelado às suas experiências e interesses pessoais e suas ações 

são alteradas quando refletidas. Essas reflexões nada mais são do que o resultado do 

pensamento. Seja qual for a interação estabelecida entre os sujeitos, o afeto está presente e 

isso refletirá em suas ações. Nessa perspectiva, consideramos que a expressão da afetividade 

resulta do modo de pensar do sujeito e que norteará o nível das suas ações. Veremos a seguir 
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como essa manifestação do afeto acontece nas interações entre o tutor online e os estudantes 

na educação a distância. 

 

4.2 A ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO AFETIVA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

Por se tratar da educação a distância e as pessoas envolvidas não compartilharem do 

mesmo espaço físico como na educação presencial, é fundamental que o tutor online tenha 

uma comunicação clara e informativa, principalmente por meio da escrita ao utilizar as 

ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem. Considerando que os cursos na educação 

a distância são ofertados a pessoas adultas com idades variadas e culturas regionais 

diferentes, o cuidado que o tutor precisa ter na comunicação escrita se torna ainda maior, 

atendendo as necessidades e sanando as dificuldades de cada estudante, de acordo com a sua 

realidade e experiência de vida, respeitando a individualidade de cada um. Por mais que o 

perfil do estudante da educação a distância seja de um sujeito autônomo, e já procurar esse 

modelo de ensino por ser assim, há aqueles que necessitam cursar a distância pelo seu ritmo 

de vida ou qualquer outro motivo, mas também sente necessidade de um contato constante 

com seu tutor. A interação para esse tipo de estudante é interessante e essencial ao processo 

de ensino e de aprendizagem. Como já foi tratado anteriormente nesse trabalho, a interação e 

o conhecimento se relacionam e estão interligados ao processo de ensino e de aprendizagem. 

Melhor ainda se essa interação vier acompanhada de afeto.   

Ainda há a preocupação quanto ao vínculo afetivo empregado na relação entre o tutor 

e os estudantes por acreditar que isso pode interferir negativamente por questões de ética. 

Diante disso, será que os aspectos afetivos podem interferir negativamente no processo de 

ensino e de aprendizagem? De acordo com Paulo Freire (1997), não se deve pensar que a 

prática educativa vivida com afetividade e alegria, despreze a formação científica séria e da 

clareza política dos educadores. Segundo o autor, educar envolve a afetividade, alegria, 

capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança, ou seja, o fato de se criar um 

vínculo afetivo por meio da comunicação escrita não pode e não deve interferir nos 

cumprimentos éticos do tutor como mediador do processo de ensino e de aprendizagem. A 

comunicação escrita com informações claras e afetividade permite que a receptividade de 

quem a recebe seja leve e prazerosa ao ler. O estudante se sente valorizado, acolhido, mais 

próximo do tutor online, permitindo melhor fluência na mediação dos conteúdos ou de 

qualquer outra dúvida pedagógica ou mesmo institucional que possa vir aparecer. Isso pode 
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ser notado explicitamente em trocas de mensagens realizadas entre o tutor online e os 

estudantes.  

Para autenticar e fortalecer as argumentações até aqui apresentadas a respeito da 

comunicação dialógica afetiva por meio da escrita, foram selecionadas algumas trocas de 

mensagens individuais entre tutores online e estudantes em ambiente virtual de 

aprendizagem. Tais mensagens são transcrições na íntegra. Os critérios utilizados para essa 

seleção busca demonstrar como esta relação acontece nos seguintes fatores: mensagens de 

estímulo, de gratidão, informativa, de enfermidade e de luto. Os estudantes selecionados 

fazem parte de cursos de pós-graduação da educação a distância de uma universidade 

privada do norte do Paraná, com média de idades variadas e de diferentes regiões do Brasil. 

A identidade não será revelada e utilizaremos somente a inicial do nome dos participantes. 

São diversos os fatores que permitem a proximidade do tutor online com os estudantes da 

educação a distância, como também os sentimentos e as emoções subjacentes s mensagens 

enviadas. É o que veremos a seguir. A primeira sequência de trocas de mensagens revela a 

angústia da aluna em não conseguir atingir a média para aprovação na disciplina.  

 

 

PERGUNTA (estudante): Olá! Caro professor M., eu estou 

escrevendo porque estou preocupada comigo no curso, até este 

momento eu só consegui fechar adequadamente 2 disciplinas! Nas 

demais fico com média abaixo de 0.7, e assim, estou em DP em 4 

já! E pelo que estou vendo já ficarei em outra! 

Eu não sei o que acontece, me dedico, leio, participo, busco as 

respostas corretas, mas quando vou ver a nota final não consigo. 

Tenho também participado dos fóruns, mas, nada! Sinto que estou 

desestimulada a continuar. Por favor, me ajude! Me dê alguma 

'luz', não sou de desistir, mas estou sem vontade pra continuar... 

 

 

Esse estudante expressa desmotivação em relação ao curso por não conseguir atingir 

média para aprovação por mais que se dedique ao estudo. Com isso ele espera que o tutor o 

instrua de alguma forma para que dê continuidade ao curso. Ele solicita o suporte e o 

direcionamento do tutor online que o responde com prontidão, atenção e principalmente com 

informações minuciosas sobre sua situação pedagógica, expressando palavras de estímulo. 

 

 

RESPOSTA (tutor online): Olá, F., tudo bem? A respeito de sua 

mensagem, fiz uma busca de seu histórico de atividades a fim de 

identificar possíveis elementos que justifiquem os resultados 
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obtidos até então na especialização. Se considerarmos que 

ingressou no módulo 43 passado e ter sido aprovada em apenas 

duas disciplinas, de fato, demonstra um resultado abaixo do 

esperado. No entanto, pelo que analisei, você obteve desempenho 

adequado na maioria das avaliações. Primeiramente o que se 

percebe são algumas atividades não realizadas. Por exemplo, 

durante a realização da disciplina de TIC APLICADAS À 

EDUCAÇÃO, você obteve os seguintes resultados: 

> Atividade Semanal 1: 1,2 ponto. 

> Atividade Semanal 2: 1,6 ponto. 

> Atividade Semanal 3: 1,2 ponto. 

> Fórum: não realizou. 

> Atividade Disciplinar: não realizou. 

> Atividade do Seminário Avançado: 1,0 ponto. 

Total: 5,0 

Repare que as duas avaliações dissertativas, que totalizam de 0,0 a 

3,0 pontos, não foram feitas. Possivelmente, com as possíveis notas 

do Fórum e da Atividade Disciplinar, a média 7,0 poderia ser 

alcançada. De modo, que não haveria necessidade de realizar a 

prova substitutiva. Portanto, o primeiro ponto a ser destacado 

refere-se à realização de todas as atividades avaliativas, sempre 

observando o que se pede, bem como os prazos estabelecidos. 

Outro quesito a ser destacado diz respeito à compreensão dos 

diferentes conteúdos. Sabemos que algumas disciplinas têm níveis 

de exigência maior ou menor. Para os conteúdos mais complexos, 

uma releitura dos pontos principais, às vezes, é fundamental para 

o devido entendimento do assunto. Estudar por meio de anotações 

e fichamentos, também pode ser uma alternativa importante. Criar 

hábitos e horários determinados para as leituras e realização das 

atividades é outro fator que contribui no desempenho das 

avaliações. Também é importante você ter claros quais são seus 

objetivos com a especialização, uma vez que os desafios são 

comuns e a superação deles dependerá do empenho em alcançar 

suas metas acadêmicas e profissionais. A motivação, geralmente, 

vem não apenas dos conteúdos ofertados, mas principalmente de 

suas metas. 

Vale dizer que estou ao seu dispor, assim como toda nossa equipe 

pedagógica. Portanto, sempre que necessitar de suporte, basta 

entrar em contato. 

Espero ter ajudado. 

 

 

 Esse tipo de retorno dado pelo tutor online transmite segurança ao estudante, pois ele 

percebe que por mais que a educação a distância afasta fisicamente os agentes que fazem 

parte desse modelo de ensino, ele está sendo notado e valorizado. O tutor demonstra 

preocupação e cuidado ao transmitir as informações necessárias ao estudante e o instrui 

como criar uma rotina de estudo na educação a distância. Atitudes como essa levam o 

estudante a dar continuidade aos seus estudos, por perceber que por mais que seja um curso 

a distância, o tutor online, responsável por mediar o aluno e o conteúdo, está atento a ele e 

pronto a auxiliá-lo. Na sequência, um exemplo de comunicação escrita que expressa gratidão 
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do estudante pelo tutor online por acompanha-lo no decorrer dos estudos, no entanto, com 

uma linguagem dialógica afetiva e informal que permite a proximidade entre eles. Ao iniciar 

a comunicação, o estudante envia a seguinte mensagem: 

 

 

PERGUNTA (estudante): Bom dia S.!!! É, bom dia... Agora 

conseguirei dormir. Quase não enviei minha participação ao 

fórum. Muitas ‘coisinhas’ perturbando, porém a organização da 

instituição e a equipe maravilhosa (especialmente você) me 

alertando fizeram com que mesmo dodói eu o fizesse. Parabéns 

novamente e espero ter "chegado" a um texto que mesmo tardio 

sirva de reflexão aos colegas do curso. Até a próxima. Vamos à 

minha reta final... Último módulo e depois o TCC. Para mim, 

grande vitória! Você nem pode mensurar! 

 

 

 A acadêmica transmite preocupação em sua escrita, por ter esquecido de cumprir 

com o prazo de uma atividade avaliativa e expressa gratidão ao seu tutor online pelo apoio e 

pelo alerta com relação à atividade avaliativa. Essa atitude demonstra organização e cuidado 

com os estudantes. A receptividade diante da mensagem do estudante foi satisfatória e o 

retorno do tutor online foi recíproco apresentando expressão de incentivo: 

 

 

RESPOSTA (tutor online): Olá M.! BOM DIAAAA!!! Que alegria 

eu senti em suas palavras!!! É isso mesmo, as coisas levadas uma 

de cada vez, cada qual ao seu momento, sempre há vitória no final. 

Siga em frente, logo estará dentro do TCC e finalizando o curso. 

Abraço! Boa semana!!!  

 

 

 O sentimento de gratidão se destaca nas trocas de mensagens entre os acadêmicos e o 

tutor online que retrata o vínculo afetivo por meio da comunicação escrita no decorrer do 

curso, a ponto de despertar o desejo de se conhecerem pessoalmente, conforme seguem nos 

exemplos a seguir: 

 

 

PERGUNTA (estudante): Viu só? Como não responder com 

elogios sua atenção e prontidão... Você não tem ideia de toda 

força que repassou e me fez continuar... Desistir no meio do 

caminho, ficou fora de questão. Quero poder, não muito distante, 

visitar Maringá e ter o prazer em conhecê-la. Portanto, continue 

a brilhar e tenha a certeza de que você é uma excelente pessoa e 

profissional. Até querida! Espero agora passar tranquila pelo 

TCC. Minha praia é sala de aula ... a prática...  
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 Nesse momento o estudante revela em suas palavras o afeto construído pelo tutor 

online e a gratidão pelo apoio concedido a ele que fez com que desse continuidade aos 

estudos. Aparentemente estamos tratando aqui de um fator relevante na educação a distância 

que é a retenção do estudante. Todavia, o vínculo de afeto criado entre o tutor online e o 

estudante fez com que além de retê-lo também o motivou a buscar cada vez mais a 

aprendizagem. Talvez não tivesse o mesmo resultado se o tutor online tivesse assumido 

outra postura diante das dificuldades do estudante. Quem sabe ele teria até descontinuado os 

seus estudos. Diante da mensagem do estudante, o tutor online o responde da seguinte 

forma: 

 

RESPOSTA (tutor online): Olá M.!Muito obrigada por tudo. 

Você é uma ótima aluna e um ser humano magnífico. Também 

quero ter o prazer de te conhecer pessoalmente um dia. Avise-me 

antecipadamente o dia em que virá nos visitar ok?! Grande 

abraço! 

 

 

Assim como o exemplo anterior, o sentimento de gratidão e reconhecimento segue na 

troca de mensagens abaixo: 

 

 

PERGUNTA (estudante): P, não poderia deixar de expressar 

meu carinho especial por você que me orientou em todos os 

momentos e não me deixou desistir. Etapa vencida, só aguardarei 

resultado final. Pode ter a certeza que foi a mentora responsável 

por minha vitória. Até um dia, se possível pessoalmente. Abraços, 

T. 

 

RESPOSTA (tutor online): Olá T.! Você não imagina como suas 

palavras foram essenciais para minha manhã de hoje. Como é 

bom saber que nosso trabalho é reconhecido pelos nossos 

queridos alunos e sentir que vale a pena sempre fazer de tudo 

para atender o aluno da melhor maneira que estiver ao nosso 

alcance. Muito obrigada você por fazer parte disso e sempre me 

tratar com tanto carinho e respeito. Te espero em outras pós, e 

quem sabe como sua tutora online novamente. Um grande 

abraço e que Deus te acompanhe e lhe abençoe sempre! Até 

breve! Profa. P. 

 

  

 

 No caso seguinte, o estudante envia mensagem a um segundo tutor online, 

responsável pelo Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) mencionando o contato telefônico 
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realizado pelo seu tutor online demonstrando que houve uma atenção especial de sua parte 

para que o estudante pudesse explicar sua situação. Na sequência ele lança uma dúvida e 

aguarda o retorno da tutoria: 

 

 

PERGUNTA (estudante): Grata, por enquanto! No entanto, 

gostaria de reforçar, como já havia mencionado e esclarecido com 

a tutora S., que tão gentilmente até ligou para mim em Pinhais, 

que ano que vem faço uma licença prêmio no início, retornando 

apenas minhas atividades em maio. E ao final do ano poderia já 

"subir de nível", portanto, se termino esse ano (2013) o módulo 43, 

em meados de agosto quando efetivamente iniciaria o TCC, visto 

que pelo processo cíclico tenho que esperar a próxima oferta da 

instituição? Quando efetivamente (se eu não ficar em nenhuma 

dependência) inicio a Produção Científica? 

 

 

 

 Atendendo às necessidades do estudante, a tutoria prontamente interage com o 

estudante compartilhando informações de forma breve e clara, porém, com expressões 

afetivas na comunicação escrita estabelecendo um vínculo de confiança e motivação.  

 

 

RESPOSTA (tutor online): Olá T., Bom Dia! Correto, então vamos 

lá querida! Vamos fazer o seguinte então, o correto seria dar 

início ao processo de TCC em 2014, mas podemos matriculá-la no 

último ciclo deste ano, que terá início a partir do dia 21/09. O que 

acha? Aguardo o seu retorno. Tenha uma ótima semana! Abraço.  

 

 

 

Os vínculos afetivos se tornam tão fortes com o passar do tempo que o estudante se 

sente a vontade e próximo do seu tutor a ponto de enviar mensagem apenas desejando-lhe 

boa noite, fugindo do intuito proposto no ambiente virtual de aprendizagem que é o de 

compartilhamento de conhecimento e desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. E o 

tutor retorna esse vínculo para que o estudante sinta-se acolhido e seguro. 

 

 

PERGUNTA (estudante): Beijinho de boa noite... 

 

RESPOSTA (tutor online): Obrigada querida! Beijo! Bom final de 

semana!  

 

 

 



97 
 

 Em uma situação diferente as que até então foram apresentadas, um estudante entra 

em contato com o seu tutor explicando o porquê não conseguiu cumprir as atividades 

avaliativas. 

 

 

PERGUNTA (estudante): Boa tarde! Estou de luto, perdi a esposa 

na manhã de sexta-feira da paixão e estou tentando conciliar 

estudo com dor. 

 

 

Situações como o luto podem afetar negativamente o desenvolvimento da 

aprendizagem do estudante.  Ele justificou a perda das atividades avaliativas e a falta de 

interação nas aulas ao tutor confidenciando uma situação pessoal na qual muito abalou 

emocionalmente. Esse estudante poderia ter parado seus estudos por esse motivo devido ao 

emocional desestruturado ou dado continuidade sem tecer justificativas sobre sua situação 

ao tutor online, mas ele preferiu compartilhar seu sentimento. Pode ser que tenha tomado 

essa atitude com o propósito de somente informar para justificar suas falhas, mas nessa 

situação o ser humano se sensibiliza e inconscientemente busca no outro uma palavra de 

carinho e de consolo. Ao notar que o estudante estava passando por essa situação, o tutor 

online se sensibilizou e expressou afeto em suas palavras escritas transmitindo consolo e 

estímulo a dar continuidade aos estudos: 

 

 

RESPOSTA (tutor online): S, eu sinto muito, muito mesmo. Que 

Deus conforte seu coração e de toda a sua família. Meus sinceros 

sentimentos pelo acontecido, meu querido, tenho certeza que Deus 

vai ajudar você a passar por esse momento tão difícil e doloroso. 

Deus é bom e a palavra d’Ele nos diz: "E não sede conformados 

com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso 

entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, 

e perfeita vontade de Deus." (Romanos 12:2). Ainda que foge do 

nosso entendimento, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e 

agradável para todos os seus filhos. Deus somente nos empresta as 

pessoas, e quando Ele quer viver mais perto dessas pessoas Ele 

vem buscá-las. Descanse seu coração na presença de Deus, e 

conte comigo para o que for preciso. Estou à disposição. Um 

abraço, Carinhosamente, Professora A. 

 

 

 

As palavras de conforto do tutor online que, de certa forma, é um desconhecido e 

distante do convívio do estudante, fez com que se sentisse acolhido. Sua expressão de 
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gratidão demonstra a satisfação em ser visto nessa fase dolorosa por alguém que para ele é 

tão distante, mas que se tornou tão próximo nesse momento. Vejamos o retorno do estudante 

ao tutor online e resposta ao estudante: 

 

 

PERGUNTA (acadêmico): Muito obrigado pelas palavras de 

conforto e carinho. Meu coração está com muita dor, mas não 

posso fazer mais nada, só me conformar com o que Deus 

preparou. Obrigado mesmo! 

 

RESPOSTA (tutor online): Bom dia S.! Conte sempre comigo para 

o que for preciso, quero dizer que fiquei muito triste também com 

essa notícia. Mas, eu tenho certeza que você vai conseguir ir em 

frente, em sua vida e em seus estudos porque você é um aluno 

exemplar. Que Deus continue te enchendo de forças para vencer 

cada dia sem desanimar. "Por isso não desanimamos. Embora 

exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos 

sendo renovados dia após dia..."  (2 Coríntios 4:16). Que Deus 

renove suas forças e que você continue firme em sua caminhada 

para realização dos seus sonhos. Conte comigo, estou a 

disposição. Fique com Deus. Um abraço, Professora A. 

 

 

 

 As palavras afetuosas do tutor fez com que este estudante buscasse forças nos 

estudos para continuar e assim o fez com o auxílio e acompanhamento do seu tutor online. A 

atenção manifestada a esse aluno foi essencial e definitiva para incentivá-lo a concluir seus 

estudos. Nessa situação, provavelmente o estudante teria se desmotivado em buscar o 

conhecimento. O afeto expressado pelo tutor fez toda diferença no desenvolvimento de 

ensino e  de aprendizagem desse estudante. 

 Outra situação de extrema sensibilidade que mexe com as emoções do ser humano é 

o fator enfermidade de si próprio ou de alguém muito próximo que o impede de dar 

continuidade ao estudo. Quando um quadro como esse chega ao conhecimento do tutor online, sua 

postura diante do estudante deve ser também de afeto a fim de acolher e acompanha-lo no processo 

de ensino e de aprendizagem. Vejamos o exemplo relatado na mensagem a seguir: 

 

 

PERGUNTA (estudante): Olá A., tudo bem! Este ano não está 

sendo muito bom para mim, acho que meu inferno astral não 

passou... Estou entrando em contato novamente, pois lembra que 

havia lhe informado sobre o prazo do TCC, que havia perdido 

devido a alguns problemas de saúde? Então, dessa vez foi outro 

problema, fiquei internada 11 dias no Hospital Vitória aqui em 

Curitiba. Estou com os atestados, pois entrei no AVA e vi que perdi 

a prova e gostaria de saber qual providência tomar para não me 

prejudicar em meu curso. Amanhã eu vou ter que retornar no 
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hospital, pois estou com cateter, tive uma crise de rim, estava com 

uma pedra no rim e acabou descendo para o Ureter e fiz uma 

cirurgia às presas, só que o pior é que o rim infeccionou e a 

infecção foi para o sangue. Foram dias de terror, mas agora estou 

me recuperando. Preciso que me informe o que necessito fazer 

para fazer a prova e uma atividade da primeira semana de 

retorno, pois não quero me prejudicar em minha pós, já estou 

cheia de problemas e estou tentando evitar mais e não perder meu 

curso. Agradeço sua atenção e peço desculpas... 

 

 

Diante da mensagem relatada pelo estudante o tutor está frente a uma situação 

delicada e que precisa ser levado em consideração o seu estado de saúde. A interação 

realizada pelo tutor online é cautelosa e de certa forma afetuosa com o intuito de trazer-lhe 

conforto e tranquilidade. O compartilhamento das informações trazem esclarecimentos sobre 

o andamento do curso a fim de situar o estudante ao que necessitará realizar. Tais 

informações também é uma forma de expressar afeto, pois significa que o tutor online está 

se incomodando com a situação e quer auxilia-lo. Ao finalizar, o tutor expressa palavras de 

incentivo e motivação se colocando à disposição para o que necessitar. Vejamos a resposta 

do tutor online: 

 

 

RESPOSTA (tutor online): Olá L., espero que esteja bem! Pensei 

em ligar para você, mas tomei a decisão de nos falarmos através 

da mensagem, pois imagino que esteja se recuperando e toda 

energia poupada lhe será útil. Em outra oportunidade nos 

falaremos por telefone certamente. Fique tranquila, pois as duas 

oportunidades que você perdeu serão ofertadas novamente. A 

próxima inscrição para o TCC acontecerá do dia 16/05/2015 a 

30/05/2015, podendo então realizá-la nesta data. A prova que você 

perdeu foi a prova presencial ofertada nos dias 14/03/2015 e 

17/03/2015. A segunda oferta para essa prova acontecerá nos dias 

23/05/2015 e 26/05/2015, lembrando que serão em uma terça-feira 

e sábado respectivamente, para participar é só ligar no polo de 

sua região e agendar sua presença. As atividades da semana de 

integração são voltadas para os alunos ingressantes o que não é o 

seu caso. L., tenho certeza de que o pior já passou e que tudo irá 

se normalizar, você ficará muito bem! Espero sinceramente que se 

recupere o quanto antes e tenho fé que tudo irá melhorar. 

Acredite! Deus a abençoe! Diante de dúvidas estou à disposição, 

conte comigo. Excelente retorno. Abraço! 
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A situação a seguir é semelhante à anterior, pois se trata de enfermidade, mas com 

agravante de também ser de alguém muito próximo que o impediu de realizar algumas 

atividades avaliativas e que poderá afetar o processo de ensino e de aprendizagem. 

 

 

PERGUNTA (estudante): Olá professora D., não tenho boas 

notícias. Minha vida complicou bastante esta semana. Por conta 

do câncer no ano passado preciso fazer alguns exames e passei 

por uma colono na última quarta, sendo que na terça passei 

fazendo o preparo, quarta fiz o exame e foi tirado um pólipo, tive 

muita cólica e dor de cabeça por isso, fiquei impossibilitada de 

estudar. Na  quinta pra me ajudar meu marido procurou na 

biblioteca da Universidade os livros que  me referenciou e não 

achou nenhum. Na madrugada da quinta pra sexta minha filha 

passou mal e precisei levá-la para o hospital, onde estamos até 

hoje. E segundo a médica devemos ficar até o final da semana, 

pois o antibiótico precisa ser tomado por 7 dias. Realmente, não 

sei o que fazer. No hospital eu só sento quando ela dorme e isto só 

acontece a noite, é um entra e sai de gente, impossível de 

concentrar-se. Hoje meu marido ficou um tempo com ela pra eu 

poder vir descansar, pois as noites são longas. O que me sugere? 

Com atestado eu consigo prorrogar meu prazo , o que me diz? 

Abraços, L. 

 

 

 

Ao relatar o fato, o estudante pede auxílio do tutor quanto à possibilidade de 

prorrogar o prazo das avaliações diante de atestado médico. O tutor online o tranquiliza com 

palavras de estímulo e o conduz ao procedimento necessário para que sua solicitação seja 

legalmente atendida e solucionada. O intuito do tutor é mediar o processo de ensino e de 

aprendizagem para que o desenvolvimento do estudante tenha êxito. Sendo assim, quanto 

mais compartilhamento de informações e quanto mais próximo o tutor estiver dos 

estudantes, mais tranquilo será o processo de ensino e aprendizagem. Vejamos então o 

retorno esclarecedor e motivador do tutor ao estudante: 

 

 

RESPOSTA (tutor online): Bom dia L. Fique tranquila que tudo 

passará, tenha força e fé, pois todas as tribulações enfrentadas 

engrandece nosso espírito e nos fortalece na caminhada da vida. 

Com relação ao atestado, por gentileza, encaminhar para o polo 

para protocolar e assim prorrogaremos com o prazo de uma 

semana. Peço-lhe para enviar mensagem referente ao TCC no 

fórum do ambiente do mesmo. 

Grata, 
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A proximidade causada pelo vínculo afetivo criado entre o tutor online e os 

estudantes propicia o compartilhamento de informações informais e pessoais, estabelecendo 

um vínculo de amizade e cumplicidade. Como já foi mencionado, por mais que esse não seja 

o objetivo do ambiente virtual de aprendizagem na educação a distância, alguns estudantes 

se sentem tão próximos ao seu tutor online que se sente a vontade em compartilhar suas 

próprias emoções e conquistas. Vejamos a mensagem que ilustra esse fato: 

 

 

PERGUNTA (estudante): Ufa, que susto levei com a nota zero na 

avaliação. Beijos de final de semana! Filhota casou sexta. Ainda 

estou eufórica. Beijos querida... Reta final! Abraços  

 

 

 O retorno do tutor online foi expresso de afeto, parabenizando o 

estudante pela notícia e esclarecendo a dúvida com relação à sua nota que ainda 

não havia sido disponibilizada: 

 

 

RESPOSTA (tutor online): Olá M.! Parabéns pela filhota! Deus 

abençoe sua união e que venham os netinhos, rsrsrsrsrsrrs... 

Quanto ao gabarito e a nota, fique tranquila, pois sairão hoje. 

Abraço! Boa semana! Att, Profa. S. 

 

 

As demonstrações de mensagens apresentadas são exemplos verídicos que ilustram o 

vínculo afetivo que o tutor online desenvolve com os estudantes. A comunicação escrita, 

neste contexto, tem a vantagem de desinibir o sujeito de expressar-se com suas emoções e 

sentimentos. Isso facilita também a procura do estudante para esclarecer dúvidas que poderia 

ter dificuldades se fosse na educação presencial. Uma vez que a comunicação pode ser de 

forma assíncrona, o estudante tem a possibilidade de refletir e formular com tempo os seus 

questionamentos e dúvidas. Em contrapartida, sendo o ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) destinado ao processo de ensino e de aprendizagem, munido de ferramentas que 

possibilitam a interação e o compartilhamento do conhecimento, o tutor online deve ter 

cautela para não se tornar uma espécie de veículo de bate-papo.  

Os vínculos afetivos criados entre o tutor online e os estudantes, de qualquer forma, 

traz proximidade e de fato afetam positivamente no processo de ensino e de aprendizagem. 

É por meio das trocas de mensagens, mesmo aquelas em que o tutor online simplesmente 

compartilha informações sobre o andamento do curso com os estudantes, que possibilita a 
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criação do vínculo afetivo, resultando assim um elo de confiança e segurança entre os 

agentes que fazem parte do processo de ensino e de aprendizagem na educação a distância. 

Por não compartilhar de espaço físico comum, o estudante sente-se impedido de tirar suas 

dúvidas com receio de não ser atendido ou compreendido pelo tutor. Todavia, a 

compreensão das dúvidas levantadas pelo estudante com relação ao conteúdo ou ao processo 

pedagógico, tende a se tornar muito mais fácil quando isso ocorre por meio de uma 

comunicação afetiva, proporcionando assim, melhor desempenho nos estudos. Segundo 

Leite (2011), as relações afetivas estão presentes nas interações sociais e tais relações têm 

grande influência nos processos de desenvolvimento cognitivo. Leite (2011, p.77), ainda 

considera que “as decisões sobre as condições de ensino, assumidas pelo docente, têm 

inúmeras aplicações afetivas no comportamento do aluno, influenciando suas relações com 

os diversos objetos de conhecimento escolares”. 

A interação aplicada no exercício da comunicação entre o tutor online e os estudantes 

realmente é um ponto significativo para o sucesso do processo de ensino e de aprendizagem 

na educação a distância. Conforme pudemos notar nas trocas de mensagens entre tutores 

online e os estudantes, a qualidade da mediação e da interação desenvolvida por meio da 

comunicação afetiva resultará como um dos fatores positivos e essenciais ao processo de 

ensino e de aprendizagem na educação a distância. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Essa pesquisa teve como objetivo demonstrar que os aspectos afetivos, presentes nas 

relações de interação entre os sujeitos no contexto da educação a distância, podem impactá-

los negativamente ou positivamente. Para isso, o estudo foi explicitado através da seguinte 

questão: como os vínculos afetivos entre o tutor online (como gestor do conhecimento) e os 

estudantes podem impactar positivamente (ou negativamente) no processo de ensino e de 

aprendizagem no contexto da Educação a Distância? Para chegarmos às possíveis 

conclusões foi necessário compreendermos sobre os aspectos que envolve a gestão do 

conhecimento e sua relação com a educação a distância. 

Visto que a gestão do conhecimento nas organizações é fundamentada em ciclos, 

métodos e ferramentas, procuramos relacionar os aspectos consistentes na gestão do 

conhecimento com a estrutura e o funcionamento da educação a distância. Todavia, por se 

tratar da relação entre seres humanos, buscamos envolver a afetividade com o objetivo de 

verificar se os aspectos que a envolvem podem propiciar melhor desenvolvimento no 

processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes. A interação existe na modalidade a 

distância é mediada pelo tutor online e é ele quem conduz o processo de conhecimento dos 

estudantes e o responsável por mediar os conteúdos. O compartilhamento do conhecimento e 

as interações são realizadas por meio da comunicação escrita de forma síncrona ou 

assíncrona. 

Quando tratamos da relação entre a gestão do conhecimento e a educação a distância 

notamos o quanto os processos estão entrelaçados. Por mais que a teoria fundamentada na 

gestão do conhecimento seja voltada à área das organizações, os ciclos e as ferramentas 

apresentadas pelos autores podem também ser aplicadas na educação, sendo o professor o 

gestor do conhecimento. No caso da educação a distância, a função de gerir o conhecimento 

é do tutor online e ele é o responsável por mediar o conteúdo aos estudantes e motivá-los à 

busca da construção do conhecimento. Neste contexto, analisamos como essa gestão do 

conhecimento poderia acontecer na educação a distância de forma que os estudantes não se 

sentissem afastados do conhecimento. Por isso, a pesquisa foi voltada aos aspectos afetivos 

como fatores influenciadores ao processo cognitivo do ser humano. 

Estudamos os conceitos do afeto, no qual também podemos considerar nessa 

pesquisa a expressão afetividade com o mesmo significado, em diferentes áreas como na 

filosofia, na psicanálise e na psicologia. Na filosofia Spinoza dá ênfase ao afeto como uma 
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afecção do corpo, que age de acordo com a forma e a intensidade em que se é afetado, de 

acordo com o conatus. A maneira de agir diante dos afetos dependerá dos conhecimentos 

que o homem tem sobre eles, ou seja, a razão será responsável sobre a forma que irá “afetá-

lo” positivamente ou negativamente. Spinoza coloca o afeto e a razão em um mesmo 

parâmetro, pois, para ele, são aspectos inseparáveis e que se completam. Na psicanálise, o 

afeto foi apresentado por Freud como um aspecto relacionado à quantidade de energia 

pulsional, chamado por ele como "quantum de afeto". Ele utilizou discussões sobre as 

pulsões, o recalque e as angústias para tratar do afeto. Vimos em sua teoria que a angústia, 

tratada por ele como fator primordial que alicerça o homem, provém do recalque ou vice-

versa. Na área da psicologia, os autores como Piaget, Vygotsky e Wallon trouxeram uma 

abordagem sobre o afeto mais direcionada à proposta da nossa pesquisa. Apesar de cada um 

possuir traços individuais em suas teorias para tratar o afeto, eles externalizam ideias muito 

próximas quando se referem ao desenvolvimento cognitivo. Os três psicólogos abordam a 

importância das interações e, principalmente, do vínculo afetivo traçado entre os indivíduos 

e o meio.  

Ao refletirmos sobre a relação entre a gestão do conhecimento e a afetividade, 

inferimos o quanto a humanidade está condicionada a posicionar a razão acima da emoção, 

sendo este o fator desagregador da racionalidade humana. Diante disso, notamos que quando 

a emoção atua, o indivíduo se desequilibra racionalmente e muitas vezes têm reações 

inadequadas. Podemos pensar até que seja esse o motivo pelo qual os aspectos afetivos não 

foram explicitamente tratados em nenhum método da gestão do conhecimento até o 

momento. Por não ser uma afirmação, esse é um fator que nos leva a criar uma perspectiva a 

ser investigada futuramente. De qualquer forma, concluímos que os aspectos afetivos devem 

estar inseridos no compartilhamento do conhecimento no momento da interação, caso 

contrário, pode comprometer a disseminação e a construção dos novos conhecimentos. 

Ao propormos a relação entre a educação a distância e a gestão do conhecimento, 

buscamos compreender de que forma os fundamentos que alicerçam a gestão do 

conhecimento podem estar inseridos na educação a distância. Partindo do pressuposto de 

que a educação a distância é um modelo de ensino em que os sujeitos não compartilham de 

um mesmo espaço físico e que as interações não são realizadas face a face, buscamos 

analisar como as interações acontecem e em que momento a gestão do conhecimento 

aparece nesse contexto. Constatamos então que existe um ambiente virtual de aprendizagem 

em que os sujeitos interagem e compartilham seus conhecimentos buscando construir novos 

conhecimentos por meio das ferramentas que compõem este ambiente. Para conduzir essa 
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interação a educação a distância conta com o tutor online que tem a função de mediar o 

processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, ele assume o papel de gestor do 

conhecimento dos estudantes nos quais é responsável. 

Nesse contexto, considerando que as interações entre o tutor online e os estudantes 

são realizadas primordialmente por meio da comunicação escrita, analisamos quais impactos 

os aspectos afetivos teriam no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes se fossem 

explorados nessa comunicação. Para isso, apresentamos algumas trocas de mensagens 

realizadas entre tutores online e os estudantes. Selecionamos mensagens verídicas transcritas 

na íntegra colhidas de turmas da pós-graduação da educação a distância de uma universidade 

particular situada no norte do Paraná. Analisamos cada troca de mensagem buscando 

compreender de que forma a expressão de afeto inseridas na comunicação escrita impactou 

de alguma forma no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. É fato que diante de 

tantas mensagens de apelo e socorro pode haver aqueles que utilizam situações nem sempre 

verdadeiras com o intuito de tentar se justificar para receber um benefício do tutor. Eis aí 

uma situação de confiança e desconfiança entre tutor e estudantes da educação a distância. 

Esta, porém, poderá ser uma proposta de futuras pesquisas que venha desvendar como 

distinguir a preocupação honesta da desculpa “construída”. 

No caso das mensagens apresentadas nesta pesquisa, elas possuem fundamento e a 

veracidade de cada uma foi verificada. Diante disso, e voltando ao foco do tema, 

constatamos que a proximidade desenvolvida entre o tutor online e os estudantes abrem 

caminhos de motivação e prazer em buscar o conhecimento. Neste caso, a pesquisa não 

objetivou medir o quanto os alunos melhoraram a sua performance com relação ao processo 

de aprendizagem após efetivar um vínculo afetivo maior com o tutor online na educação a 

distância. Todavia, essa é uma possibilidade que poderá ser pesquisada futuramente para 

mensurar em quantidade o quanto esse fator foi benéfico o desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes. Outro fator possível de se pesquisar a fim de dar continuidade a este trabalho é 

com relação à medida do quanto os aspectos afetivos existentes nas interações realizadas na 

educação a distância podem impactar positivamente ou negativamente o processo de 

aprendizagem considerando o perfil do estudante dessa modalidade de ensino.  Por meio de 

entrevistas os alunos poderão revelar se esse fator contribui ou não em seu processo de 

aprendizagem.  

Considerando que essa pesquisa teve um caráter bibliográfico com análise de 

conteúdo, concluímos por meio das trocas de mensagens entre os tutores online e os 

estudantes, que o vínculo afetivo criado na interação podem leva-los a ter melhor 
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desenvoltura no processo de ensino e de aprendizagem. Ao motivar os estudantes o tutor 

online abre caminhos cognitivos para que o estudante busque o conhecimento com prazer. 

Sendo assim, os aspectos afetivos relacionados à gestão do conhecimento na educação a 

distância podem ser considerados um fator determinante não somente na retenção deste 

estudante, mas também como um meio de fortalecer o processo de ensino e aprendizagem.    
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