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Os ambientes de aprendizagem on-line estão se tornando 
mais freqüentes no ensino e na aprendizagem do que 
nunca. As tecnologias de aprendizado síncrono e 
assíncrono são os dois tipos mais comuns de 
aprendizado on-line). O objetivo deste artigo é discutir as 
vantagens do uso de tecnologias síncronas e assíncronas 
em um ambiente de aprendizado online. Veja as 
vantagens do uso de tecnologias síncronas e assíncronas 
em um ambiente de aprendizado on-line


QUAL É O MELHOR?
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Em um ambiente de sala de aula on-line, muitas das 
atividades e expectativas de aprendizado são 
semelhantes às encontradas em uma sala de aula 
tradicional. 


Esses ambientes de aprendizado oferecem interações 
significativas em um ambiente presencial e são 
comumente referidos como atividades de aprendizado 
síncronas. 


Palestras, discussões e apresentações de aulas ocorrem 
em um momento específico, com a expectativa de que 
todos os alunos estejam disponíveis para participar. 


Os ambientes de aprendizado síncrono dão suporte ao 
aprendizado e ao ensino e oferecem aos alunos e 
professores várias maneiras de interagir, compartilhar e a 
capacidade de colaborar e fazer perguntas em tempo real 
por meio de tecnologias de aprendizado síncronas. 


Exemplos de tipos de tecnologia on-line síncrona incluem 
videoconferência, webcasts, modelos de aprendizado 
interativo e conferências telefônicas.


CURSO SÍNCRONO
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1. ENGAJAMENTO DOS 
ALUNOS 

Além de videoconferência, webcasts e conferências 
telefônicas, outros exemplos de tipos de tecnologia 
síncrona incluem mundos virtuais e salas de bate-papo. 


Para participar com sucesso desse ambiente, os alunos 
devem estar envolvidos na aprendizagem dos alunos, que 
é a característica mais importante do aluno que um aluno 
pode demonstrar.
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2. COLABORAÇÃO 
SÍNCRONA 

Estudos mostram que quanto mais alto o aluno 
percebe o nível de colaboração, mais satisfeito fica 
com o e-learning em geral. 


Nos ambientes de sala de aula tradicional e online, a 
interação e a colaboração são identificadas como 
u m f a t o r i m p o r t a n t e n o s re s u l t a d o s d e 
aprendizagem bem-sucedidos. 


Em um ambiente de aprendizagem on-line, o papel 
do professor passa a ser facilitar, orientar, e motivar 
o aluno e pode ser alcançado com sucesso por 
meio de feedback e colaboração.
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3. ESTIMULAÇÃO 
INSTRUCIONAL 

Os ambientes de aprendizado on-line oferecem flexibilidade e 
oferecem aos alunos oportunidades de aprendizado 
personalizadas. Os alunos que aprendem online têm a 
oportunidade de expressar seus pensamentos sem 
julgamento ou interrupções. As experiências de aprendizado 
on-line podem ser desenvolvidas para oferecer oportunidades 
educacionais avançadas para as necessidades de 
aprendizado de cada aluno.

Aprendizagem assíncrona


Em um ambiente de aprendizado assíncrono, os alunos 
podem participar ativamente de seu próprio aprendizado, 
dando-lhes a oportunidade de interagir com seus colegas, 
fornecer feedback dos colegas e refletir sobre o status de 
seus objetivos e resultados pessoais de aprendizado. Em 
muitos ambientes de aprendizagem, existem atividades e 
expectativas de aprendizagem que exigem que os alunos 
criem, sintetizem, expliquem e apliquem o conteúdo ou as 
habilidades ensinadas). As tecnologias assíncronas apóiam o 
aprendizado e permitem mais tempo para reflexão, 
colaboração e interações aluno-aluno.
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Assim como na colaboração síncrona, estudos 
demonstraram que a colaboração aumenta o aprendizado 
geral dos alunos em ambientes de aprendizado on-line. É 
necessário um senso de comunidade para sustentar a 
experiência educacional ao longo do tempo e isso pode 
ser alcançado através de comunidades de aprendizagem 
colaborativa. Nesse ambiente de aprendizagem, o papel 
do professor ainda é o de desenvolver e facilitar as 
experiências de aprendizagem de um aluno. Essa 
facilitação pode ser alcançada com sucesso por meio de 
colaboração assíncrona, permitindo que os alunos 
cons iderem cu idadosamente os ob je t i vos de 
aprendizagem, porque têm tempo para sintetizar 
criticamente sua aprendizagem.


CURSOS 
ASSÍNCRONOS
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4. COMUNICAÇÃO 

A comunicação e o aprendizado assíncronos são de longe o tipo de aprendizado mais popular, porque muitas das 
ferramentas de aprendizado são gratuitas, requerem hardware mínimo e são usadas no ritmo do aluno. Assim 
como no aprendizado síncrono, o aumento crescente nas conexões on-line e de TI expandiu as oportunidades de 
aprendizado on-line disponíveis. Vários benefícios educacionais podem ser observados com o uso de tecnologias 
assíncronas em um ambiente de aprendizado on-line, incluindo:


• produtos e portfólios enriquecidos para os alunos,

• colaboração de alunos e professores e

• estimulação específica do aluno, voltada para as necessidades individuais do aluno.


. 
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5. PORTFÓLIOS DE 
ALUNOS 

Os portfólios eletrônicos (e-fólios) demonstram o nível de 
habilidade e conhecimento de um aluno sobre um tópico 
específico. Os alunos on-line costumam criar e-fólios que 
combinam texto, imagens, apresentações, vídeo, áudio, links 
e um espaço de discussão para demonstrar o domínio de 
uma área de conteúdo ou assunto específico). Muitas 
instituições começaram a ver os e-fólios como um substituto 
para as avaliações tradicionais de alto valor em sala de aula. 
Os fólios eletrônicos ajudam a facilitar a troca de idéias, 
discursos e feedback da área de estudo entre aluno e 
professor, criando uma experiência de aprendizado 
significativa para o aluno. Devido ao sucesso desses e-fólios, 
algumas instituições de ensino superior também começaram 
a usá-los para documentar e arquivar as carreiras 
acadêmicas dos alunos.

. 
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6. ESTIMULAÇÃO 
INDIVIDUALIZADA  

As tecnologias de aprendizagem assíncrona foram 
definidas como ferramentas de aprendizagem 
personalizadas. Com essas ferramentas, o professor 
pode avaliar o que os alunos entendem e adaptar as 
tarefas futuras do curso para facilitar um nível mais 
alto e uma compreensão mais aprofundada do 
conteúdo. Esses ambientes de aprendizado on-line 
criam uma oportunidade para os alunos on-line se 
tornarem altamente auto-reflexivos. Talvez de maneira 
mais significativa, o que é facilitado pelo uso de 
ferramentas assíncronas fornece um espaço de 
aprendizado no qual os participantes podem 
confrontar idéias discutíveis e pensamentos 
defeituosos de maneiras mais objetivas e reflexivas  

. 
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CONCLUSÃO


Fica claro a partir da pesquisa que as tecnologias associadas à 
aprendizagem síncrona e assíncrona podem melhorar a qualidade 
das interações aluno-professor, promover maior envolvimento dos 
alunos e melhorar os resultados da aprendizagem. Existem pontos 
fortes e fracos nos dois projetos. 


Alguns alunos gostam de um ambiente de aprendizado on-line 
síncrono porque precisam de instruções presenciais. 


Para outros alunos, um ambiente de aprendizado on-line 
assíncrono fornece mais tempo para considerar todos os lados de 
um problema antes de oferecer sua própria contribuição. 


Ambos os tipos de aprendizado têm benefícios e limitações 
exclusivos para o aprendizado on-line sugerem que, para superar 
essas limitações, os dois tipos de aprendizado devem ser 
integrados e utilizados para apoiar as necessidades dos alunos em 
um ambiente de aprendizado on-line chamado blended learning. 


Qual combina melhor com o seu estilo de aprendizado on-line?
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