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A pesquisa tem como objeto a afetividade na Educação em rede, tendo seu foco em fóruns de 

discussão de ensino superior a distância com a intervenção de jogos educacionais. As 

graduações que fazem parte do estudo têm sua coordenação centralizada em um órgão 

governamental (Cederj) e são oferecidas pelas universidades públicas estaduais e federais no 

Estado do Rio de Janeiro - Brasil. O estudo visa avaliar a percepção de aprendizes e professores 

em cursos a distância relativamente ao uso de jogos argumentativos de natureza oposta 

(baseados na colaboração e baseados na competição), aplicados em fóruns, de modo a se 

verificar que tipos de clima afetivo emergem em cada caso. Além disso, avaliar qual clima 

afetivo seria mais adequado ao processo de comunicação pedagógica (Campos, Laferriere & 

Lapointe, 2005), do ponto de vista de discentes e docentes. No ensino a distância, fóruns de 

discussão são o ambiente em que é possível observar as trocas entre professores e alunos e 

desses últimos entre si, correspondendo ao que se verifica na sala de aula física da educação 

presencial. A pesquisa tem potencial de contribuição não somente para processos de 

comunicação pedagógica em fóruns de discussão educacionais, mas também em cursos e 

treinamentos de empresas. Estabelece-se como base teórica o construtivismo crítico, na 

abordagem de Piaget, Vygotsky, Grize e Habermas (Campos, 2015), a partir da qual processos 

históricos requerem uma compreensão crítica das relações entre sujeito psicológico e sociedade. 

Aborda-se ainda a teoria da aprendizagem colaborativa – socioconstrutivismo (Vygotsky, 1978) 

e a teoria da aprendizagem cooperativa, de noções a serem aplicadas em ambiente competitivo 

(Slavin, 1987). Como metodologia, parece adequado o método quase-experimental integrado a 

uma pesquisa-ação. Para analisar os dados, lança-se mão de técnica de análise do discurso 

orientada por parâmetros pré-estabelecidos de dimensões da afetividade e percepção de 

emoções, a serem enquadradas em esquema de troca de valores adaptado de Piaget (1977), por 

Campos, Freitas e Grabovschi (2013). 
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