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           No presente artigo, apresentamos alguns conceitos de comunidades 

virtuais e de comunidades virtuais de aprendizagem para tentarmos compor uma 

idéia a respeito do que seja esta última. Nosso objetivo é tecer reflexões a 

respeito das características de ambas para que o leitor chegue às suas próprias 

conclusões, embora sinalizemos, ao final, a qual nós chegamos. Longe de 

esgotar o assunto, que pretendemos aprofundar em nossa dissertação de 

mestrado, abordaremos a problemática a partir de autores que têm se dedicado 

a estudar a Educação no ciberespaço ou que, mesmo sem fazê-lo, contribuem 

para esta reflexão. Constatamos que comunidades virtuais, de aprendizagem ou 

não, possuem definições diversas, podendo ser estudadas a partir de 

perspectivas distintas, apresentadas a seguir.  
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Comunidades virtuais 

As comunidades virtuais surgiram há cerca de 30 anos, mas só agora a 

cultura de colaboração on-line começa a se expandir. RHEINGOLD (1996) 

compara as comunidades virtuais do ciberespaço2 a colônias de 

microorganismos diversos que por ele se alastram. Mas como defini-las? Em 

uma revisão bibliográfica sobre “comunidade” que inclui autores como 

DURKHEIM, TÖNNIES, SHUMAR e RENNINGER, entre outros, RODRÍGUEZ 

ILLERA3 chega à conclusão: 

 

                                            
1
 Mestranda da Linha de Pesquisa Linguagem e Educação da FE/USP, sob orientação do Prof. 

Dr. Nilson José Machado. 
2
 Segundo Rheingold (1996, p. 18), o termo é usado para “designar o espaço conceptual onde se 

manifestam palavras, relações humanas, dados, riquezas e poder da tecnologia de CMC” 
(Comunicação Mediada por Computadores). 
3
 Professor da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Barcelona, coordena o programa de 

doutoramento em Multimedia Educativo e investigações em Ensino e Aprendizagem Virtuais.  
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As comunidades, virtuais ou não, são sempre organizações temporais, 
coesas, mas multi-nível, tanto pelos interesses individuais (o tema em 
torno do qual gira a comunidade), como pelo enquadramento institucional 
e social em que ocorrem. Em qualquer caso, tudo depende de 
considerarmos que uma comunidade é uma entidade que pode ser 
descrita, com características reconhecíveis e em que o seu aspecto 
estrutural é determinante, ou, então, como uma entidade com valor 
fundamentalmente simbólico, de estabelecimento de limites, e por isso 
intencional, devendo ser descrita também a partir de dentro da 
experiência dos seus participantes.  
(RODRÍGUEZ ILLERA, 2007, p. 118, grifo nosso) 

 

A definição acima pode ser atribuída tanto às comunidades do 

ciberespaço como às não virtuais. É um exemplo da dificuldade em conceber 

uma única definição para a expressão comunidades virtuais. RHEINGOLD 

(1996, p.18) se refere a elas como “agregados sociais surgidos na Rede, quando 

os intervenientes de um debate o levam por diante em número e sentimento 

suficientes para formarem teias de relações pessoais no ciberespaço”. 

BELTRÁN LLERA4 (2007) as define como “grupos de pessoas que se 

comunicam, compartilham experiências e temas afins e se esforçam para atingir 

objetivos comuns”. Para LÉVY (1999, p. 27), uma comunidade virtual “é um 

grupo de pessoas se correspondendo mutuamente por meio de computadores 

interconectados”, constituído sob “afinidades de interesses, de conhecimentos, 

sobre projetos mútuos, por meio de cooperação ou de troca, independentemente 

das proximidades geográficas e das filiações institucionais” (p. 127). 

 Ainda que RHEINGOLD circunscreva comunidades virtuais como às que 

se situam no ciberespaço, a diferença entre elas e as não virtuais não nos 

parece muito explícita. LÉVY contribui para um melhor entendimento quando 

explica que “apenas as particularidades técnicas do ciberespaço5 permitem que 

os membros de um grupo (...) se coordenem, cooperem, alimentem e consultem 

uma memória comum, e isto quase em tempo real, apesar da distribuição 

geográfica e da diferença de horários” (1999, p. 49, grifo nosso). 

                                            
4
 Catedrático de Psicologia Evolutiva e da Educação na Universidade Complutense de Madri. 

5
 “(...) o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das 

memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto de sistemas de comunicação 
eletrônicos (...), na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou 
destinadas à digitalização. Insisto na codificação digital, pois ela condiciona o caráter plástico, 
fluido, calculável com precisão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo e, resumindo, 
virtual da informação que é, parece-me, a marca distintiva do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 92).  
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Como a citação acima indica, a memória é um dos fatores mais 

importantes em uma comunidade virtual, uma vez que a identidade do grupo 

depende da memória coletiva. O modo de construção, de armazenamento e o 

acesso à memória distinguiriam as comunidades virtuais das “comunidades do 

passado”, como se refere LÉVY. 

 
Hoje, acho que uma comunidade precisa organizar-se em torno de 
uma memória comum, e uma das funções principais de cada 
membro de uma comunidade da Era Cibernética é participar para 
ajudar o crescimento de uma memória comum e preencher com a 
fonte de memória. Dou e retiro algo desta memória comum, e nós 
todos estamos fazendo isso. De certa forma, todos estamos 
cultivando este valor comum. A comunidade é o círculo, e no 
centro há a memória comum, o conhecimento comum e cada 
um de nós está cultivando o que é comum a nós. Você dá e 
você retira. E quanto mais você dá, e quanto mais as pessoas dão, 
melhor é a qualidade do conhecimento que você retira de volta. 
Então essa é a nova regra, digamos. (EDUCAREDE, 2007) 

  

Como os movimentos sociais, as comunidades virtuais também precisam 

de líderes e de um sentimento compartilhado, pois trata-se de uma criação 

cultural. Naturalmente, os que vivem em uma sociedade que conta com um 

suporte técnico como o ciberespaço, nele se organizam. Segundo LÉVY (1999), 

o ciberespaço potencializa o agrupamento de pessoas e, assim, o surgimento de 

comunidades virtuais – esta potência, inclusive, está indicada na própria palavra 

virtual. Quando nela pensamos, inseridos em um contexto que trata do 

ciberespaço, lembramos das informações diluídas em código binário. Fora deste 

contexto, geralmente o que nos vêm à mente é o significado corrente de “irreal”, 

uma oposição ao que seria a realidade concreta. Longe de sê-lo, e também não 

se referindo apenas à digital, virtual pode ser entendido numa acepção filosófica, 

em que significa uma atualização do real, o que pode vir a ser. LÉVY explica que 

o virtual seria uma dimensão da realidade, o que existe apenas em potência e 

não em ato: uma semente que contém potencialmente uma árvore, por exemplo. 

Assim, o virtual não se opõe ao real, mas ao atual. Daí a importância das 

comunidades virtuais: “elas realizam de fato uma verdadeira atualização (...) dos 

grupos humanos que eram apenas potenciais antes do surgimento do 

ciberespaço” (1999, p.130). O mais sensato, então, seria nos referirmos à 

“comunidades atuais”, mas ficaremos com a expressão comunidades virtuais 

porque seu uso corrente nos remete mais rapidamente ao ciberespaço. 
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 CASTELLS (1999) também contribui para a nossa compreensão ao 

retomar os estudos de linguagem e explicar que a percepção da realidade seria, 

de fato, realizada de maneira virtual. Não haveria separação entre realidade e 

representação simbólica à medida que as culturas são formadas por processos 

de comunicação. A realidade seria sempre virtual por ser percebida por 

intermédio de símbolos no processo de interação.  

 
Portanto, o que é historicamente específico no novo sistema 
de comunicação organizado pela integração eletrônica de todos 
os meios de comunicação, do tipográfico ao sensorial, não é a 
indução à realidade virtual, mas a construção da virtualidade 
real. (...) É um sistema em que a própria realidade (ou seja, a 
experiência simbólica/material das pessoas) é inteiramente 
captada, totalmente imersa em uma composição de imagens 
virtuais no mundo do faz-de-conta, no qual as aparências não 
apenas se encontram na tela comunicadora da experiência, mas 
se transformam na experiência. (1999, p. 395, grifo nosso). 

 

O meio passa a absorver a experiência humana e, assim, constitui-se 

terreno fértil para o surgimento de comunidades “reais”. Tendo acompanhado o 

desenvolvimento destas comunidades, RHEINGOLD percebeu que onde a 

tecnologia da CMC se torna acessível surgem agregados virtuais, “tal como 

microorganismos inevitavelmente se constituem em colônias” (1996, p. 19).  O 

autor suspeita de que a explicação para esse fenômeno seja o desejo dos 

indivíduos de viver em comunidade ao passo em que cada vez mais 

desaparecem espaços públicos para sua constituição. Além disso, a tecnologia 

permitir-lhes-ia interagir de forma inovadora. 

 Novas relações pessoais se constituiriam no ciberespaço por meio das 

comunidades virtuais, diferentes das relações encontradas na escola, em casa, 

no trabalho. De modo geral, tais relações se desenvolvem a partir da troca 

contínua de mensagens entre os participantes, cujo fluxo seria mantido em 

consonância com os interesses e motivações dos integrantes, na maioria das 

vezes de maneira não-sistemática. Ainda que não haja um padrão definido para 

explicar a dinâmica das comunidades virtuais, BELTRÁN LLERA (2007) 

identifica alguns traços comuns: são comunidades flexíveis tanto do ponto de 

vista temporal quanto do espacial; há intercâmbio de informação; seus membros 

compartilham linguagens e interesses afins; a comunicação se estabelece com o 
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uso de diferentes instrumentos tecnológicos: correio eletrônico, bate-papo etc.; é 

uma comunicação multidirecional e mais regular que a do cara-a-cara.  

Sem elementos não-verbais da comunicação face-a-face, o valor 

simbólico do pertencimento a uma comunidade acaba sendo reforçado, segundo 

RODRÍGUEZ ILLERA (2007). Como a comunicação é principalmente baseada 

na linguagem escrita, em geral os limites que definem uma comunidade são 

sempre explícitos. “A escrita e o registro permanente das interações anularam a 

dupla visão, externa e interna, emic e etic, que se poderia ter ao observar uma 

comunidade, pois tudo nas comunidades virtuais é exterioridade e falta de 

complexidade na definição das fronteiras” (p. 119).  

Um dos principais motivos, no nosso entender, para participar de uma 

comunidade virtual seria o mesmo de pertencer a uma comunidade não virtual. 

Referimo-nos aos sentimentos “bons” impregnados à palavra, levantados por 

BAUMAN (2003) ao trata de comunidade (não virtual): segurança, prazer, 

tranqüilidade, respeito. O ciberespaço também atrairia homens e mulheres que, 

nas comunidades não virtuais, “procuram por grupos a que poderiam pertencer, 

com certeza e para sempre, num mundo em que tudo se move e se desloca, em 

que nada é certo” (HOBSBAWN apud BAUMAN). No entanto, diferentemente da 

análise feita por BAUMAN, acreditamos que nas comunidades virtuais a 

individualidade e a liberdade, em vez de serem oposição e fatores de destruição, 

seriam fundamentais para a sua constituição. Uma comunidade virtual não 

exigiria, no nosso entender, uma “lealdade incondicional” que leve seus 

membros a abrirem mão da individualidade. Pelo contrário, a individualidade, 

principalmente nos casos de comunidades de aprendizagem, seria vista como 

fonte para a troca de experiências entre os integrantes. 

 

Comunidades virtuais de aprendizagem 

Na Educação, diz SILVA6 (2005), o conceito de comunidades virtuais de 

aprendizagem nos remota aos movimentos da Educação (Escola) Nova. Embora 

com idéias diferenciadas conforme as visões pedagógicas dos seus criadores 

(Montessori, Decroly, Freinet, etc.), esses movimentos “adotaram em comum os 

princípios da aprendizagem construtivista e da utilização de metodologias ativas, 

centradas na realização de projetos, na resolução de problemas e na 

aprendizagem cooperativa” (2005, p. 46). No entanto, os meios até então 

                                            
6
 Professor do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho (Portugal). 
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utilizados raramente permitiam a realização destes princípios – já os recursos 

atuais de comunicação virtual contribuem para a renovação pedagógica, 

acredita SILVA. A partir da compreensão de que as comunidades virtuais de 

aprendizagem estariam centradas no aluno, o processo de ensino-aprendizagem 

se daria da seguinte forma: 

 

 pela interação direta com os conteúdos (...) 

 pela participação ativa na pesquisa e exploração de informação; 

 pelo estabelecimento de uma relação direta com os criadores do 
conhecimento, sem esquecer que cada comunidade representa, ela 
própria, um potencial informativo pelo conhecimento que disponibiliza aos 
utilizadores da rede, pela importância da conversação desenvolvida em 
torno do jogo da comunicação e da negociação do seu sentido; 

 pelo confronto e repartição da diversidade de interpretações(...); 

 pelo apoio tutorial facultado ao aluno no desempenho de uma tarefa 
cognitiva complexa, papel que passa a constituir o principal desempenho 
do professor, a par da maior envolvência nos aspectos de natureza 
formativa (pessoal-afectivo-social). (SILVA, 2005, p. 47) 

 

Sob outra perspectiva, RODRÍGUEZ ILLERA (2007) destaca o caráter 

social da aprendizagem nas comunidades virtuais, pensando a aprendizagem 

“sempre como resultado de uma situação comunal ou societal, mais do que 

como matéria meramente individual ou pessoal”. O autor explica que essa linha 

provém de Vygotsky e seus seguidores, assim como de outras tradições como o 

pragmatismo norte-americano de Dewey e, mais recentemente, da perspectiva 

antropológica, psicológica e pedagógica que “criticaram a visão meramente 

cognitiva/cognitivista da aprendizagem a partir de uma perspectiva que coloca 

em primeiro lugar o caráter altamente contextualizado de qualquer 

aprendizagem” (2007, p. 117). Como resultado de todas elas, teríamos uma 

concepção que “enfatiza o caráter social e comunitário da aprendizagem e a 

importância dos diferentes contextos de socialização, ou de prática, como 

geradores dessa mesma aprendizagem” (p.117). 

Neste contexto, RODRÍGUEZ ILLERA recupera a distinção feita por RIEL 

e POLIN7 entre as comunidades de aprendizagem orientadas para tarefas, para 

práticas e para a construção do conhecimento. A primeira, como a própria 

                                            
7
 RIEL, M. ; POLIN, L. Online Learning Communities: common ground and critical differences in 

designing technical environments. In BARAB, S. A.; KLING, R.; GRAY, J. H., Designing virtual 
communities in the service of learning. New York: Cambridge University Press, 2004, p.16-50. 
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classificação já indica, tem como finalidade a realização de uma tarefa e a 

elaboração de um produto – um tipo específico de trabalho/aprendizagem 

colaborativo em que a relevância recai sobre o contexto organizacional. 

Nas comunidades de prática, os integrantes se interessam por partilhar 

uma prática comum. A aprendizagem na partilha pode apresentar características 

assinaladas por WENGER8 (apud RODRÍGUEZ ILLERA) que, ao estudar as 

inter-relações nas comunidades de prática, destaca “uma nova visão da 

aprendizagem, a identidade que resulta de pertencer à comunidade e o 

significado que se atribui às práticas comuns” (2007, p. 118). Segundo 

RODRÍGUEZ ILLERA, também baseado em DEWEY9 (1997) e ILLERIS10 

(2002), as comunidades de prática pressupõem uma mudança nas concepções 

de aprendizagem, relacionando-a ao “conjunto da vida pessoal e social” e não 

em um “fim em si mesma” – como ocorre em abordagens meramente 

pedagógicas ou psicológicas –, mas como um “componente a mais do conjunto 

da experiência” (2007, p.119). Ressaltamos que tal reflexão é feita sobre 

comunidades não-virtuais, mas que contribui para pensá-las no ciberespaço.  

Voltando à Riel e Polin, as comunidades de aprendizagem baseadas na 

construção de conhecimento, embora semelhantes às anteriores, visam produzir 

conhecimento a partir de discussão sobre a prática. RODRÍGUEZ ILLERA 

explica que essa distinção entre as comunidades de aprendizagem é elaborada 

focando-se as tarefas ou os objetivos de aprendizagem do grupo, o sentimento 

de pertencimento a ele, as estruturas de participação e os mecanismos de 

crescimento e reprodução – critérios, portanto, funcionais.  

HAKKARAINEN et al11 (apud RODRÍGUEZ ILLERA) também levantaram 

diferentes modalidades entre as comunidades virtuais de aprendizagem. Mas, 

neste caso, os critérios foram a participação e os objetivos dos participantes. 

Assim, os autores distinguem as comunidades que “procuram a aquisição do 

conhecimento, participam ativamente, ou, por fim, criam conhecimento novo 

conjuntamente com outros participantes” (2007, p. 120). Tal abordagem enfatiza 

a análise das comunidades virtuais em ambientes intencionalmente educativos, 

                                            
8
 WENGER, E. Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998. 
9
 DEWEY, J. Experience and Education. New York: Free Press, 1997. 

10
 ILLERIS, K. (2002). The Three Dimensions of Learning. Malabar (Florida): Krieger 

Publishing Company, 2002. 
11

 HAKKARAINEN, K. Communities of Networked Expertise. Oxford: Elsevier, 2004. 
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mas direcionando a construção do conhecimento de forma colaborativa e 

reflexiva entre os integrantes. 

 Em BELTRÁN LLERA (2007) encontramos uma ampla definição de 

comunidades virtuais de aprendizagem: “organizações sociais criadas por 

pessoas que compartilham metas, valores e práticas sobre a experiência da 

aprendizagem”. Sua compreensão se dá a partir dos elementos essenciais das 

comunidades – sujeito, comunidade, objetivo, instrumentos, divisão de tarefas e 

regras – e dos seus desafios: eleger os elementos adequados para trabalhar em 

comunidade e para cada tarefa, conciliar os objetivos pessoais e comunitários, 

dividir as tarefas em função das capacidades pessoais e objetivos almejados, e 

estabelecer regras adequadas para manter um clima favorável. 

Já PALOFF e PRATT (2002) não definem comunidades virtuais de 

aprendizagem, mas dão pistas em seu livro Construindo Comunidades de 

Aprendizagem no Ciberespaço. Os autores acreditam que cabe àqueles que se 

envolvem com o uso da tecnologia na Educação tal definição, até porque o 

modo como o meio será utilizado depende das “necessidades humanas”, de 

professores e de alunos, razão pela qual fazem surgir as próprias comunidades.  

 “A comunidade é o veículo através do qual ocorre a aprendizagem on-

line”, dizem PALOFF e PRATT (p. 53). Por isso, é de fundamental importância o 

sentimento de pertencimento à comunidade para que os objetivos sejam 

atingidos.  Algumas pessoas temem fazer parte de uma comunidade virtual 

achando que precisam abrir mão de sua individualidade. Pelo contrário, “é um 

ato de geração mútua de autonomia – um meio pelo qual as pessoas 

compartilham com as outras o que são e vivem colaborativamente” (p. 50).  

 

Construindo conhecimento 

Ao buscar todos esses autores, tentamos apresentar algumas definições 

e características que dão forma à expressão comunidades virtuais de 

aprendizagem. Pudemos perceber que essas comunidades não precisam, 

necessariamente, estar ligadas às instituições de ensino. A “aprendizagem”, 

aqui, extrapola o ensino e nos remete à Educação não-formal, na qual a 

aprendizagem faz parte do cotidiano e se dá por meio de ações que nem 

sempre têm objetivos educacionais. Nesse sentido, um blog e mesmo uma lista 
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de discussão a partir de um vídeo no YouTube12 não poderiam deixar de ser 

entendidos como comunidades que podem levar a aprendizagens. 

Qual seria, então, o diferencial entre essas comunidades e as chamadas 

“de aprendizagem”? Ainda não encontramos, entre os autores vistos, uma 

definição exata neste sentido, afinal, trata-se de uma linha muito tênue. Mas 

acreditamos que a distinção estaria na capacidade de levar os integrantes a 

atingirem conhecimento. A aprendizagem pressupõe a elaboração de 

conhecimento por parte do sujeito, um nível acima da troca de informações, do 

compartilhamento entre os integrantes da comunidade. É claro que o 

compartilhamento e o “estar” em comunidade oferecem uma gama de 

informações fundamentais para a aprendizagem de seus participantes. Mas ela 

só acontece quando eles constroem conhecimento, e “falar de conhecimento é 

falar de teoria, de visão, de compreensão (...) uma visão articulada organizada 

que leva à compreensão” (MACHADO, 2004, p.124). O conhecimento prevê que 

as informações trocadas em comunidade sejam inter-relacionadas, conectadas, 

organizadas pelo integrante da comunidade, constituindo para ele algo 

significativo. Trata-se de uma construção que é individual, mas alcançada a 

partir do coletivo, das trocas, da vivência em comunidade.  

Se assim pensarmos, não faria sentido estabelecer distinção entre as 

comunidades porque o foco estaria no sujeito, na sua “chegada” ao 

conhecimento. E isso pode acontecer em qualquer tipo de comunidade. Por 

outro lado poderíamos enfocar o ambiente virtual na qual a comunidade se 

desenvolve. Neste caso, diríamos que as comunidades virtuais de 

aprendizagens distinguem-se por se desenvolverem em um ambiente cuja 

estrutura, recursos e dinâmica oferecem aos seus membros maiores 

oportunidades de construírem conhecimento, ou seja, um ambiente virtual 

propício para esta elaboração. Por fim, as comunidades virtuais de 

aprendizagem também seriam aquelas que têm o objetivo explícito de levar 

seus integrantes a construírem conhecimento.  

Tentamos, aqui, também chegar a um conhecimento a respeito das 

comunidades virtuais de aprendizagem. Como todo conhecimento, este assunto 

não se esgota por estas linhas, muito há por nós a ser buscado. Mas como o 

conhecimento é um “feixe de relações”, diz MACHADO, relacionamos 

comunidades virtuais de aprendizagens ao que é explícito, intencional, à 

                                            
12

 Site de alojamento e partilha de vídeos que também permite comentários. 
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imagem da narrativa e do filme, em contraposição às cenas isoladas e aos 

fragmentos, à informação e ao que é tácito nas demais comunidades. Fiquemos 

por hora com esta imagem. 

 

***** 
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