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RESUMO 

 

A presente tese, intitulada “Saberes pedagógicos/comunicacionais, pesquisa/formação: 

reflexões sobre as experiências formativas das professoras online”, desenvolveu reflexões 

sobre os saberes pedagógicos/comunicacionais, a pesquisa/formação e as experiências 

formativas das professoras online, objetivando estão sendo instituídos/instituintes a partir das 

experiências formativas das professoras online? Para isso, partiu-se da seguinte questão: como 

os saberes pedagógicos/comunicacionais estão sendo instituídos/instituintes a partir das 

experiências formativas das professoras online? A abordagem metodológica de pesquisa 

escolhida foi a pesquisa/formação, alicerçada na Etnopesquisa Crítica/formação. Esta se 

constituiu como itinerário fecundo de reflexões sobre os saberes pedagógico-comunicacionais 

e experiências formativas, contribuindo para a formação e autoformação do 

professor/pesquisador e das professoras online. Proporcionou momentos de formação, de 

reflexão-na-ação e sobre-a-ação, potencializou/estruturou o processo de compreender, 

analisar, interpretar e refletir sobre as experiências formativas e de contribuir para as reflexões 

acerca dos saberes pedagógicos/comunicacionais das professoras online. O referencial teórico 

dialogado foi baseado em conceitos como: educação online, interatividade Silva (2002), 

Santos (2005), Moran (2003), docência Veiga (2005), Pimenta (2002), Freire (2005), Tardif 

(2002), docência online Sacramento (2006), saberes docentes Tardif (2002), Charlot (2000), 

Porlán (1997), García (1992), Freire (2005), Etnopesquisa-formação Macedo (2000) e 

formação Macedo (2010), Josso (2010). Os achados revelam que os saberes 

pedagógicos/comunicacionais foram instituintes/instituídos a partir das experiências 

formativas das professoras online, da emergência de um coletivo comunicativo/dialógico, 

estruturante e potencializado pelas experiências do contexto online, da organização didática 

pedagógica/comunicacional online, da pesquisa, da relação constituída com o saber e dos 

saberes apresentados pelo itinerário familiar, escolar, acadêmico e profissional. Com isso, é 

possível dizer que esses saberes e as experiências são plurais, fractais, pois são partes que se 

relacionam com outras partes, que reúnem, num todo, o singular e o plural, o local e o global, 

o texto e o contexto, agregando princípios para a perspectiva pedagógica comunicacional 

online que articularam: a pesquisa, o diálogo, a interatividade, a hipertextualidade, a 

multivocalidade, os dispositivos formativos, as experiências formativas como possibilidades 

para a pesquisa e para formação de professores (as) que tenham como ponto de partida e de 

chegada o pedagógico e a experiência. 

 

Palavras-chave: Saberes pedagógicos/comunicacionais. Experiências formativas. Docência 

online. Educação online. Pesquisa-formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The thesis, entitled, “Pedagogical/comunication knowledge, research/formation: Reflections 

on the formative experiences of teachers online”, developed dialogues on the 

pedagogical/communication knowledge, research-formation and the formative experiences of 

teachers online, for the purpose of understanding how pedagogical/communication knowledge 

is establishing/established from the formative experience of teachers online. For this reason 

we began with the following question: how does pedagogical/communication knowledge 

become estabilishing/established beginning with the formative experience of teachers online? 

The methodological approach for the selected research was research/formation, based on 

Ethnoresearch of critical formation. This became a rich route for reflections on 

pedagogical/communication knowledge and formative experiences, making a contribution for 

formation and autoformation of the teacher/researcher and the teachers online. This provided 

moments of formation, of reflection-in-action and on the action, potentialized/structured the 

process of comprehending, analyzing, interpreting, reflecting on the formative experiences 

and contributing for reflections on pedagogical/communication knowledge of the teacher 

online. The theoretical referential dialogue was based on concepts such as: education online, 

interactivity Silva (2002), Santos (2005), Moran (2003), teaching, Veiga (2005), Pimenta 

(2002), Freire (2005), Tardif (2002), teaching online Sacramento (2006), teaching knowledge 

Tardif (2002), Charlot (2000), Porlán (1997), García (1992), Freire (2005), Ethnoresearch-

formation Macedo (2000), formation Macedo (2010), Josso (2010). The discoveries revealed 

that the pedagogical/communication knowledged becomes establishing/established beginning 

with formative experience of the teachers online, from the emergency of a collective 

communicative dialogue, structuring and potentialized by the experiences of the context 

online, from the didactic pedagogical/communicational organization online, of the research, 

of the relation created by the expertise and the presents itself along the itinerary of the family , 

the school, academic and professional. From this we can conclude that of knowledge and 

plural experiences, which became broken down because they are parts  that  relate themselves 

with other parts, which become united in one whole, the singular/plural, the local/global, the 

text and the context, agregating  principles a pedagogical- communication perspective that  

orients :the dialogue, the interactivity, the hypertextuality, themultivocallity, formative 

dispositions, formative experiences all of wich makes for the possibilities for researdh and the 

training of professors and  teachers who accept  their  point  of  departure and enddind points  

as  pedagogy and experience. 

 

Keywords: Pedagogic/communicative knowledge. Formative experience. Teaching online. 

Education online.  Formational- research. 

 

 



 

 

RESUMÉ 

 

La thèse, intitulée, Les savoirs pédagogiques/communicatives, recherche/formation: 

Réflexions sur les expériences de la formation des enseignantes en ligne, a développé des 

dialogues sur le savoir pédagogiques/communicatives, recherche et de formation et des 

expériences des enseignantes en ligne, visant à comprendre comment les connaissances 

pédagogiques communicatives sont instituants/institués à partir des expériences formatrice 

des enseignantes en ligne. Pour cela, nous avons commencé par la question suivante: 

comment les connaissances pédagogiques/communicatives étant institués/instituants a partir 

des expériences formatrice des enseignantes en ligne? L'approche méthodologique utilisée a 

été choisi pour la recherche-formation, enracinée dans l’ « Etnopesquisa » critique/formation. 

Cela a été constitué comme un fructueux voyage de réflexions sur les connaissances 

pédagogiques/communicatives et des expériences formatrices, en contribuant à la formation et 

l'auto-formation des enseignants/chercheurs et des enseignantes en ligne. Formation dispensée 

des moments de réflexion dans l'action et plus-de l'action, a pontentialisé/structuré le 

processus pour comprendre, analyser, interpréter, réfléchir sur les expériences formatrices et 

contribuent aux réflexions sur les savoirs pédagogique/communicatives auprès des 

enseignantes en ligne. Le dialogue théorique a été basée sur des concepts tels que l'éducation 

en ligne, l'interactivité Silva (2002), Santos (2005), Moran (2003), l'enseignement Veiga 

(2005), Pimenta (2002), Freire (2005), Tardif (2002), l'enseignement en ligne Sacramento 

(2006), les savoirs des enseignants Tardif (2002), Charlot (2000), Porlán (1997), García 

(1992), Freire (2005), Etnopesquisa-formation Macedo (2000), formation Macedo (2010), 

Josso (2010). Les résultats révèlent que les savoirs pédagogiques/communicatives ont été 

institués  à partir des expériences de formation des enseignantes en ligne, de l'émergence d'un 

collective communicative/dialogique, structurant et potentialisé par les expériences du 

contexte en ligne, l’organisation didactique pédagogique/communicative  en ligne, de la 

recherche , de la relation établie à la connaissance et les connaissances fournies par l'itinéraire 

familial, scolaire, universitaire et professionnel. Cela permet de dire que les connaissances et 

les expériences est au pluriel, sont fractales, comme le sont les pièces qui se rapportent aux 

autres actions, qui rassemble l'ensemble, le singulier/pluriel, le locale et le mondiale, le texte 

et le contexte, ajoutant aux principes pour la perspective pédagogique communicative en 

ligne: la recherche, le dialogue, l'interactivité, hypertextualité, multivocalité, les dispositifs de 

formation, les expériences formatrices comme une possibilité de recherche et pour la 

formation des enseignants (es)  celles qui ont comme point de départ et d’arrivée le 

pédagogique et l'expérience. 

 

Mots-clés: Les savoirs pédagogiques/communicatives. Expériences formatrices. 

Enseignement en ligne. L'éducation en ligne. Recherche-formation 
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1 INTRODUÇÃO – TUDO COMEÇOU ASSIM...  

 
Nascida em Santo Amaro (BA). Sempre fui uma menina 

que sonhava à frente do meu tempo e das minhas reais 

condições sociais e econômicas. Morava em uma casa 

humilde, de aluguel, bem estragada pelo tempo, mas 

sonhava com um mundo de novelas, casa de cortinas, 

abajour no quarto. Sonhava em andar de sapatos altos 

em casa e com viagens, principalmente quando descobri 

nas aulas de Geografia como o mundo era grande e 

estava além da cidade de Santo Amaro. Coisas de 

menina, coisas assim[...]  

(Diário de bordo da autora da tese).  

 
O tema desta tese, de certa forma, sempre esteve presente na minha vida. Nascida em 

Santo Amaro da Purificação, cidade do recôncavo baiano, de muitas praças e casarões 

antigos, onde as brincadeiras de rodas, piculas (brincadeira de pega-pega) e amarelinhas ainda 

são manifestações na infância; a comunidade ainda se reúne em pequenos grupos sentados em 

cadeiras nas portas das casas para revisitar momentos passados e contar as suas experiências 

para as gerações futuras. É nesse contexto que encontro a inspiração para escrever sobre esse 

tema, pois, como filha de professora das primeiras séries do Ensino fundamental, vivi minha 

infância e adolescência envolta por experiências com a docência. Assim, desde muito 

pequena, por meio da prática docente de minha mãe, parentes e pessoas da comunidade em 

que morava, tenho convivido e vivido com esse saber.  

Lembro-me que minha mãe me levava para o seu trabalho em uma cidade da Bahia, 

denominada Candeias. Tínhamos uma rotina diária de viagem de Santo Amaro a Candeias, 

com uma atividade docente que ocorria em dois turnos. Vale ressaltar que a minha mãe fora 

minha primeira professora, a qual, desde os quatro anos de idade, eu já tentava imitar quando 

ela saía da sala de aula. Simulava explicação da atividade colocada no quadro de giz e 

verificava se os meus colegas tinham feito. Tempos bons aqueles [...] As dificuldades eram 

muitas, porém aprendíamos e sobrevivíamos na adversidade da docência e da vida juntas, 

visto que os papéis de mãe/professora e aprendiz se tornavam híbridos no nosso cotidiano. 

A necessidade de sobrevivência e o prazer pela docência eram tão intrínsecos que, aos 

11 anos de idade, coloquei um anúncio feito de cartolina na porta da minha casa: “Curso de 1ª 

a 4ª série – Balão Mágico”. Tão logo apareceram meus primeiros orientandos(as). Eram 

crianças da vizinhança, muito “sapecas”, com as quais tive, no início, algumas dificuldades de 

interação, pois a proximidade de relação na comunidade e a minha pouca idade faziam com 

que inicialmente tivesse dificuldade de ganhar a confiança e, até mesmo, a credibilidade 
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delas. Porém, lembrava-me sempre de como a minha mãe agia em sua sala de aula, amável 

em alguns momentos, mas, ao mesmo tempo, rigorosa em outros com a realização das 

atividades. Hoje eu entendo: o que ela queria mesmo era que todos aprendessem, embora sua 

prática docente fosse fruto de uma formação e concepção de educação fundamentada na 

disciplina, na obediência, na memorização e na repetição dos conteúdos ensinados. 

 A docência como atividade profissional é propulsora de mobilidade social, pois me 

mobilizei de uma condição difícil de existência no que diz respeito ao aspecto econômico para 

um lugar de dignidade, esperança e vontade de ser algo mais. Em síntese, a docência mudou a 

minha vida como profissional e porque não dizer como pessoa local e do mundo.  

Escrever/narrar/investigar sobre esse saber me conduz a um universo conhecido e ao 

mesmo tempo com tantas trilhas ainda para percorrer e desvendar, mas reconheço que narrar, 

lembrar, contextualizar um tempo de formação e, ao mesmo tempo, torná-lo emergente, atual, 

pode nos fazer trilhar por lugares e tempos e alinhavar detalhes muitas vezes sem muita 

importância, mas que em um momento de reflexão traz à tona um feixe de sentidos e 

significados outros para a docência, para os saberes e para a nossa vida pessoal e profissional.  

Com a vontade de vencer as trilhas e amarrar cada detalhe, apresentamos esta tese com 

o intuito de aprofundar a reflexão sobre os saberes pedagógicos/comunicacionais e 

experiências formativas da docência online, mediatizados pelas Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (TIC’s). Essa pesquisa foi iniciada no mestrado em Educação do Programa 

de Pós-graduação, Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), com o tema: “Docência online: Rupturas e possibilidades para a prática educativa”. 

Com base em reflexões teóricas e práticas presentes na literatura e no cotidiano 

docente online, constata-se que as pesquisas de cientistas e educadores nos últimos anos sobre 

Educação, Pedagogia e Docência nos ambientes virtuais de aprendizagem apresentam 

tendências: ora em uma perspectiva de análise tecnicista e instrumental dos meios, ora com 

discussões de cunho filosófico, teórico, de forma distanciada das vivências. Assim, 

tentaremos buscar um intermédio, ou seja: Compreender como os saberes 

pedagógicos/comunicacionais são instituintes/instituídos a partir das experiências 

formativas das professoras online. 

A partir das pesquisas de educadores nas últimas décadas, podemos constatar que, 

embora envolvidos com uma diversidade de projetos educativos e de várias concepções de 

educação, o contexto contemporâneo não sustenta mais um paradigma educacional, amparado 

na transmissão de conhecimento, alicerçado em verdades prontas e acabadas. 

Vivemos momentos de muitas incertezas que se traduzem de diversas maneiras na 



20 
 

vida humana em geral e, em particular, nas instituições educacionais. Este é um tempo de 

transformações muito rápidas que vem deixando muitas marcas em cada um(a) de nós, assim 

como traz na sua trajetória de globalização um lastro de tantas desigualdades sociais e 

processos de exclusão cada vez mais ditados pelas leis do mercado. 

Dessa forma, percebemos que estamos vivendo momentos de incertezas no que diz 

respeito à formação, à empregabilidade, à valorização política/salarial, à minimização dos 

direitos profissionais e mais uma vez à exploração de sua força de trabalho. A formação 

política do profissional da educação, por exemplo, na maioria das vezes, está sendo 

influenciada por discursos que ora evidenciam um tecnicismo exacerbado, ora uma visão de 

“professor prático-reflexivo”, o qual, segundo Shön (2000), para pensar na ação e sobre a 

ação no processo de ensino-aprendizagem precisa ser repensado no âmbito das condições 

concretas de trabalho docente de aviltamento salarial e proletarização
1
 do trabalho docente.  

É a partir desse contexto que, na perspectiva pedagógica, como professora das 

disciplinas Prática Pedagógica das Séries Iniciais do Ensino Fundamental do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e Prática Pedagógica I, II 

do curso de Letras da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), com a itinerância docente há 

25 anos, desde a Educação Infantil até o Ensino superior, e também como aluna, professora e 

pesquisadora de cursos de formação de professores e outros profissionais é que pudemos 

compreender que essa modalidade de ensino contribuiu para que conseguíssemos perceber os 

meios virtuais de aprendizagem com mais criticidade. Dessa forma, inquietando-me, no cerne 

das experiências pedagógicas e propostas curriculares, situações/questões relacionadas à 

educação online,à docência e aos saberes docentes e sua consistência como construtos sócio-

históricos, epistemológicos, teóricos e formativos. 

Além dessas experiências formativas, destaco a participação em cursos de formação, 

como o Programa de Formação de formadores (FOFO), criado pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem para a Indústria (SENAI), em 1997. Esse programa visa à preparação de um 

novo profissional para o mercado de trabalho através de formadores engajados com novas 

práticas educacionais e institucionais. Em realidade, o SENAI acredita que, com o 

desenvolvimento do programa, uma nova cultura educacional de desenvolvimento de 

formadores oportuniza, via educação a distância, a formação de sujeitos do seu próprio 

processo educacional. 

                                                           
1
 Termo utilizado por Júlio Pereira Diniz para expressar o acelerado processo de baixa qualificação dos 

profissionais de educação devido à má remuneração e engajamento sindical. 
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 Diante do exposto, a minha integração ao FOFO se deu devido a uma lacuna teórico-

epistemológica que havia sido instalada no projeto do curso, pois havia uma gama de 

procedimentos metodológicos explícitos e sistematizados para o desenvolvimento do 

programa, porém, os aspectos pedagógicos que norteavam o seu projeto não estavam 

expressos. Assim, trabalhei junto à coordenação na construção dos pressupostos teóricos que 

o fundamentariam.  

Percebemos a limitação do Programa com relação aos ambientes utilizados, já que 

havia um deslocamento do ensino tradicional fundamentado na transmissão e na repetição que 

era visivelmente perceptível pela organização dos módulos e dos procedimentos de 

certificação/avaliação para progressão de um módulo para o outro, ou seja, de um nível para 

outro, até a conclusão do curso. Acrescentamos a fragmentação da prática docente, 

evidenciando a separabilidade daquele que ensina para o que corrige as atividades e o que 

esclarece dúvidas. Dessa forma, o papel político e histórico de construção dos saberes da 

docência fica demasiadamente comprometido. 

O curso “O salto para o Futuro”, oferecido em 1996 pela parceria Instituto de 

Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB, TVE e Governo de Estado da Bahia para a 

formação de professores ligados à docência na educação Básica, fez com que despertasse o 

meu interesse pela modalidade de educação a distância. Em uma telessala fixa, dava-se a 

transmissão de aulas gravadas em video e uma espécie de professor/monitor que prestava 

esclarecimentos sobre as temáticas e as aulas dadas pelos professores dos videos. O 

complicado é que na maioria das vezes o professor/monitor não tinha domínio do 

conhecimento específico de determinada área, nem dos saberes pedagógicos, comprometendo, 

assim, o caminhar do processo de ensino/aprendizagem em uma perspectiva de trabalho 

docente autônomo e autêntico. 

            Participava como aluna da disciplina Educação a Distância do curso de Mestrado em 

Educação e Contemporaneidade da UNEB, na qual eram discutidas questões referentes a 

aspectos legais e institucionais da educação a distância, Ambientes EaD, abordagens 

pedagógicas (discutiu-se tutoria), Interpretações das novas tecnologias e EaD, EaD e 

institucionalidade, Sociedade contemporânea, Professor e EaD, Avaliação em EaD e 

Comunidades de aprendizagem, (o ambiente virtual de aprendizagem utilizado foi o E-

proinfo. Essa experiência contribuiu para a minha formação no sentido de articular 

fundamentos teóricos com a prática pedagógica em uma perspectiva online e, ao mesmo 

tempo, trouxe inquietações e questionamentos que deram origem a esta tese. 
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Outra experiência que fez parte do processo de formação em EaD foi o processo de 

implantação de cursos de Licenciatura da Faculdade de Tecnologia e Ciência na modalidade 

de Educação a distância (FTC-EaD). Atuei no curso de Química como professora da 

disciplina Filosofia da Educação. Para isso, foram propostos cursos de formação em video - 

conferência, gerenciamento de chats e manuseio do Learning Space (sistema de 

aprendizagem baseado na Web, projetado para acesso individual, com acompanhamento de 

instrutores). Esta é uma ferramenta utilizada pela Universidade Eletrônica do Brasil em 

parceria com a referida qual instituição em que se questiona a prática de professores na 

condição de conteudistas, conferencistas e que na maioria das vezes não são responsáveis pela 

seleção dos conteúdos, tendo todo o seu material organizado por outrem. 

O curso de extensão a distância intitulado: “Tendências em Educação Matemática”, 

oferecido pelo Departamento de Matemática do Instituto de Geociências e Ciências 

Exatas/Universidade Estadual Paulista-UNESP/Campus de Rio Claro, ministrado pelo 

professor Marcelo Borba, constituiu-se como ambiente de pesquisa para o meu mestrado em 

Educação e Contemporaneidade. O ambiente virtual de aprendizagem utilizado foi o TelEduc, 

no qual pude perceber, com a utilização do chat como dispositivo pedagógico, que a docência 

online se constitui como um espaço multirreferencializado, no qual o processo de 

ensinar/aprender é permeado pela multiplicidade de profissionais, de diversas áreas do 

conhecimento, localidades, desejos, saberes e histórias de vidas pessoais e profissionais 

diferentes.  

A docência online, além de ser um conjunto de ações de ensino - aprendizagem 

realizadas pelos envolvidos na prática educativa online, é uma pedagogia fundamentada na 

educação online, como conjunto de ações de ensino-aprendizagem por meios telemáticos, 

como a internet, a video - conferência e a teleconferência.  

Participei também como professora no curso de graduação em Administração – 

modalidade em educação a distância (ADMEAD), como docente da disciplina Metodologia 

de pesquisa. Esse curso é fruto do convênio entre prefeituras municipais do Estado da Bahia e 

Sergipe, universidades estaduais e federais em parceria com o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), ressaltando aqui a Universidade Aberta do Brasil (UAB), porque se constitui 

atualmente em uma das principais políticas do MEC para a formação de professores na 

modalidade EaD. A oferta se trata de um curso piloto, cujo objetivo é formar/incluir 

funcionários do Banco do Brasil, técnicos da Universidade do Estado da Bahia e funcionários 

da Secretaria de Educação do Estado. A duração é de quatro anos e meio, oferecendo 

setecentas vagas. 
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Despertou-me a atenção no curso a sua estrutura organizacional/curricular por meio de 

eixos articuladores, seminários temáticos e avaliação interdisciplinar,bem como a diversidade 

de profissionais envolvidos. Outra questão a ser evidenciada é a concepção pedagógica do 

curso, que visa, a priori, uma perspectiva, sociointeracionista com uma dinâmica de encontros 

presenciais e virtuais de aprendizagem, o Moodle. A proposta do curso conta com 

procedimentos didáticos e metodológicos, como: material impresso, encontros presenciais e 

via ambiente virtual de aprendizagem, videoconferência, video-aula e uma estrutura 

organizacional composta por professor especialista, professor orientador, aluno e coordenação 

local e geral. O referido curso possui doze polos, distribuídos na Bahia e em Sergipe.  

             Não poderia deixar de mencionar a participação como professora online em cursos de 

pós-graduação da Rede EaD do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), por 

meio do Centro de Educação Tecnológica (CETE-Bahia), ministrando as disciplinas: O 

Cenário atual da EaD, Teorias de aprendizagem e a Tutoria, Projetos em EaD/elaboração e 

acompanhamento de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), as quais têm como objetivo 

formar profissionais especialistas para a docência online e para planejar, executar e avaliar 

projetos em EaD.  

             O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é uma instituição sem fins 

lucrativos, criada e organizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), de acordo 

com o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, para o fim de 

organizar e administrar, no território nacional, escolas de aprendizagem comercial.  

             A partir da década de 1970, relações de poder e política e relações econômicas e 

culturais passam a experimentar mudanças expressivas. Transformações no campo da 

tecnologia e no processo de trabalho, bem como redefinição das modalidades do regime de 

acumulação, revelam reorganizações radicais na dinâmica social. 

            Com a Lei Federal n° 9.394/96, atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), a educação e o trabalho são reconhecidos como direito do cidadão, o que representa a 

superação do enfoque assistencialista e do preconceito social que desvalorizava a educação 

profissional”. A partir das novas concepções de educação trazidas pela LDB, em 1996, um 

grupo de trabalho redefiniu a Formação Profissional no SENAC, o qual passa a ter uma 

dimensão mais sólida e abrangente. Em consequência, impôs-se a necessidade de que todos os 

cursos do sistema passassem a traduzir em seus currículos a intenção de um trabalho 

educativo destinado à preparação para o domínio dos fundamentos da prática profissional.  

            Nesse contexto, o Departamento Nacional do SENAC criou um espaço destinado 

exclusivamente à EaD – o Centro Nacional de Educação a Distância. Instituído em 1995, na 
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então Diretoria de Formação Profissional, o centro tem como atribuição responder pelo 

acompanhamento sistemático das programações em andamento, bem como ampliá-las e 

diversificá-las, além de implementar projetos que incorporem novas tecnologias.
2
  

          O centro conta, atualmente, com uma coordenação geral que atua em conjunto com os 

demais setores da Diretoria de Educação Profissional e com as Unidades Operativas de 

Educação a Distância dos Departamentos Regionais. Na realização de seu trabalho, de cunho 

eminentemente participativo, o centro tem estado sistematicamente integrado às demais 

unidades regionais de operacionalização da educação profissional.   

O conjunto dessas experiências formativas inquietou-me profundamente, instigando-

me a uma nova curiosidade científica que deu origem a esta tese. Tal inquietação partiu da 

constatação de que as experiências em cursos online deixavam lacunas no que diz respeito à 

clareza quanto aos saberes pedagógicos/comunicacionais da docência online e como estas 

estão orientando as experiências formativas dos professores nesse campo de atuação 

profissional, visto que, são saberes e experiências que estão sendo produzidos na interface 

educação e comunicação. 

Nesta tese corroboramos com Johnson acerca do conceito de interface, pois é um 

termo que na cibercultura ganha o sentido de dispositivo para o encontro de duas ou mais 

faces em atitude comunicacional.  

 

A interface está para a cibercultura como espaço online de encontro e de 

comunicação entre duas ou mais faces. É mais do que um mediador de interação ou 

tradutor de sensibilidades entre as faces. Isso sim seria “ferramenta”, termo 

inadequado para exprimir o sentido de “ambiente”, de “espaço” no ciberespaço [...]. 

(2001, p. 19) 

 

Questiona-se então:  

 

Como os saberes pedagógicos/comunicacionais são instituídos/instituintes a partir 

das experiências formativas das professoras online? 

Dessa forma, faz-se necessário evidenciar o cerne da pesquisa sobre como os saberes 

pedagógicos/comunicacionais são instituídos/instituem as experiências formativas dos 

docentes online, Monteil (1985), faz a distinção de informação, o conhecimento e o saber. A 

informação é um dado exterior ao sujeito, pode ser armazenada, estocada, inclusive em 

bancos de dados; o conhecimento é resultado de uma experiência pessoal ligada à atividade de 

um sujeito provido de qualidades afetivo-cognitivas; como tal, é intransmissível, está sob a 

                                                           
2
 Regimento do Departamento Nacional. Rio de Janeiro, 1995. 
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primazia da subjetividade [...] o saber é produzido pelo sujeito confrontando a outros sujeitos, 

é construído. 

 A pesquisa apontou para os saberes pedagógicos/comunicacionais que são instituintes 

e instituídos a partir das experiências formativas das professoras online, os quais podemos 

dizer que são plurais, sociais, oriundos da formação profissional, das ciências da educação, 

pedagógicos, disciplinares, curriculares, experienciais, das teorias implícitas e da tradição 

pedagógica; são saberes coletivos que se constituem nas relações com o saber. Apresentam-

se, assim, no espaço multirreferencializado, no qual o processo de ensinar/aprender é 

permeado pela multiplicidade de profissionais, de diversas áreas do conhecimento, 

localidades, desejos, saberes, afetividades e histórias de vidas diferenciadas. Esses saberes 

docentes online se fundamentam nos princípios da educação online. Como exemplos, citamos 

o conjunto de ações de ensino-aprendizagem por meios telemáticos, como a internet, a 

videoconferência e a teleconferência e a docência online, a saber: 

 

Conjunto de saberes que reorganiza, potencializa, ressignifica os nossos saberes da 

docência: saberes da experiência, didático-pedagógicos, afetivos, criativos, políticos, 

tecnológicos, estéticos, éticos e científicos, sendo que criam possibilidades de 

interatividade com várias mídias, digitais ou não (textos, livros impressos e outros), 

e modificam a lógica um/todos para todos/todos, permitindo formas híbridas, 

participativas, bidirecionais, permutáveis de comunicação, nas quais a coletividade e 

a colaboração se fazem presentes na prática educativa, ressaltando que a docência 

online articula momentos síncronos e assíncronos de ensino aprendizagem através 

de meios telemáticos, como a internet, a videoconferência e a teleconferência. 
(SACRAMENTO, 2006, p. 138) 

 

Fazemos referência ao movimento de formar, formar-se, no contexto dessa tese, a 

partir da experiência do(a) docente, possui um caráter experiencial, é uma especificidade que 

parte do saber pedagógico e da experiência. Parte de experiências que as professoras online já 

possuíam ao longo da sua vida pessoal e profissional, do fazer experiências, as quais foram 

provocadas e buscando desenvolver um pensar sobre essas experiências. Para isso, 

dialogamos com Josso (2010) e Macedo (2010) no sentido de possibilitar às professoras 

online um pensar/refletir sobre essas experiências pela pesquisa, tendo como ponto de partida 

e de chegada a experiência. 

A concepção de formação aqui pretendida está alicerçada na Etnopesquisa/formação, 

na qual o processo se dá do interior de um problema social e envolve uma necessidade social 

que preocupa um grupo em um dado contexto. (MACEDO, 2010).  Dessa forma, é uma 

pesquisa em que o pesquisador implica-se junto com a coletividade na construção da 

problemática e de seu estudo.  
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O desenvolvimento desta tese contou com a participação/colaboração de quatro 

professoras online. Ressaltamos que a maior densidade dos dados está nas narrativas de três, 

pois uma das professoras, por motivos de ordem pessoal, teve de se ausentar em alguns 

momentos dos encontros dialogais e da escrita dos diários. As participantes integram o grupo 

de professoras online do Centro de Educação Tecnológica (CETE) do SENAC-Bahia. 

 Do ponto de vista acadêmico-científico, esta tese poderá contribuir com debates e 

propostas no cotidiano do curso de formação de docentes online e gestores do qual faço parte, 

na condição de professora e de pesquisadora, e com a proposição de formação continuada dos 

professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e da Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), dos cursos de Pedagogia e Letras, com reformas curriculares e da 

comunidade por meio de pesquisas, ensino e extensão já iniciada nessas universidades, além 

de implementar cursos na perspectiva de formação de docentes via ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

 Do ponto de vista profissional e social, esta tese poderá contribuir tanto com a 

formação do pesquisador quanto dos participantes da pesquisa. E mais: poderá apresentar 

perspectivas de formação continuada no interior das instituições e indicativos para a gestão de 

contextos educacionais, visando qualificar e aperfeiçoar o trabalho pedagógico desenvolvido, 

na tentativa de verificar possibilidades de aperfeiçoar práticas pedagógicas a partir do 

processo formativo. 

1.1 A PROBLEMÁTICA 

No cenário educacional, a compartimentalização da ciência em disciplinas isoladas em 

relação aos problemas da realidade vem gerando uma perda da visão de totalidade e do 

significado social e humano do conhecimento, impossibilitando que se veja a complexidade 

existente na prática educacional como prática social. 

Além da fragmentação do conhecimento, observa-se que outro problema é apontado: o 

trabalho de ensinar precisa contribuir mais para o desenvolvimento do pensamento analítico, 

comunicacional, interpretativo e crítico do aluno para alterar suas estruturas mentais de 

pensamento, formação de hábitos, atitudes e compreensão de mundo, enfim, para sua 

formação científica, profissional e humana, em uma perspectiva de formação de um 

pensamento autônomo, investigativo, capaz de criar e propor novas políticas e práticas 

curriculares que possam trazer a pesquisa e a comunicação como bases dessa formação. Por 

outro lado, ao considerar as concepções de educação e práticas curriculares trazidas pelos 
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jesuítas, que impregnaram fortemente o ensinar, em todos os níveis de escolaridade, esse 

modelo influenciou os processos de comunicação fundamentados na lógica de comunicação 

como informação e não com base no diálogo. 

Para Lima, 

  

[...] no momento em que as potencialidades das tecnologias interativas acenam para 

a quebra da unidirecionalidade e da centralização das comunicações, o conceito de 

comunicação dialógica, relacional e transformadora de Freire oferece uma referência 

normativa revitalizada, criativa e desafiadora para todos aqueles que acreditam na 

prevalência de um modelo social comunicativo humano e libertador. (2001, p. 69) 

  

A Educação, por meio do uso da tecnologia digital e, particularmente, da Internet, está 

contribuindo sobremaneira para o crescimento dos processos educativos ao exigir a 

abordagem informacional da interatividade, ou a interação reativa, que prevê “o pensar junto” 

e não apenas um “penso” na lógica do falar/ditar, um/todos. Essa nova exigência no ato 

formativo, que inclui tecnointerações e processos comunicacionais atualizados na educação, 

acrescenta desafios e novas perspectivas para a modalidade educacional por meios da 

educação online e da docência, tornando os protocolos educativos e pedagógicos 

paradoxalmente mais complexos. São mais intricados porque, além de exigirem dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem um olhar relacional sobre os conteúdos, ou 

seja, uma atitude dialógica, também torna evidente a complexidade humana, elevando o grau 

de incertezas em várias áreas do conhecimento que, por muito tempo, foram anunciadas como 

verdades únicas. Por consequência, a sociedade vai se configurando em áreas de saber cada 

vez mais complexas que atraem múltiplos desordenamentos e a necessidade de aprendizagem 

contínua para promover a aproximação com a tecnologia digital e suas novas formas de 

sociabilidades.  

 Para falar de docência online, faz-se necessária a percepção de que junto aos aparatos 

que permitem as tecnointerações estão os estudos de mediação dos processos comunicacionais 

como suportes pedagógicos às novas abordagens.  

 

A docência online, além de ser um conjunto de ações de ensino-aprendizagem 

realizadas pelos envolvidos na prática educativa online, é uma pedagogia 

fundamentada nos princípios da educação online, como conjunto de ações ensino-

aprendizagem por meios telemáticos, como a internet, a videoconferência e a 

teleconferência, que permitem a participação-intervenção, a bidirecionalidade-

hibridação e a permutabilidade, sendo os pressupostos dessa pedagogia 

comunicacional interativa. (FERREIRA, 2007, p. 08). 
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A docência torna-se mais complexa porque está incorporando/integrando 

competências intelectuais, afetivas, técnicas e éticas que em outros tempos eram menos 

integradas e visíveis nos processos formativo-profissionais dos sujeitos. 

É notório que a partir da metade dos anos 1990 até os dias atuais, o crescimento e a 

oferta de cursos online que ocupam espaços presenciais, virtuais e profissionais estão se 

desenvolvendo consideravelmente, propondo ao professor novos papéis e paradigmas 

educativos/comunicacionais, nos quais a interatividade é condição fundamental para a 

almejada educação de qualidade. 

Muitos estudos e avaliações indicam que a educação, por meio da internet ou e-

learning – sinônimo de educação continuada e não formal pela internet –, é algo que tende a 

crescer no mundo todo. Na perspectiva de mercado, passou de US$ 6 bilhões em 2002 para 

US$ 23 bilhões em 2006, segundo dados de projeção da Internacional Data Corporation 

(Companhia de análise do mercado de tecnologia e negócios). No Brasil, o e-learning passou 

de um movimento de US$ 60 milhões em 2001 para US$ 80 milhões em 2002. Assim, 

percebe-se que as corporações que atuam no Brasil já utilizam a tecnologia para o 

aperfeiçoamento de funcionários, principalmente nas áreas de vendas, marketing e tecnologia 

da informação. (MORAN, 2005). 

No universo da educação superior no Brasil, percebe-se que na época da publicação da 

LDB, 1998, apenas a Universidade Federal do Mato Grosso oferecia um curso de graduação a 

distância, em caráter experimental, direcionado para a formação de professores do ensino 

Fundamental da rede pública, além de outras ofertas no formato de cursos de extensão. 

Em 1998, observou-se um crescente envolvimento das instituições de ensino superior 

com cursos de educação a distância, revelando o aumento de solicitações de credenciamento e 

autorização de cursos superiores de educação a distância, como mostra a tabela a seguir: 

 

 

TABELA 1 – Número de solicitações de credenciamento e autorização de cursos a distância 

ao MEC – 1998 a 2002 
 

Indicador 1998 1999 2000 2001 2002 

Solicitações de 

credenciamento e 

autorização 

 

08 

 

14 

 

05 

 

10 

 

47 

     Fonte: MEC/SESu/DEPES, maio de 2002. 
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A maioria das solicitações direcionou-se para cursos de graduação na área de 

formação de professores, em virtude da demanda de formação e exigência legal (LDB – Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9.394/96), no sentido de habilitar 

professores em nível superior ou formação em serviço até o ano de 2007. Assim, a oferta de 

cursos superiores a distância apresentou três tendências de ações institucionais, segundo 

Moran (2005): 

Ações particulares e individualizadas – Instituições de Ensino Superior, com cursos 

regulares e reconhecidos, que passam a oferecer suas aulas na modalidade a distância. 

Ações associativas e criação de redes – Associação (parcerias ou convênios) de Instituições 

de Ensino Superior brasileiras, organizadas em redes estaduais, regionais ou nacionais para o 

desenvolvimento de projetos de educação a distância. 

Criação de instituições exclusivamente virtuais – Instituições privadas criadas com o fim 

exclusivo de oferecer cursos a distância, operando apenas com cursos livres. As ofertas 

realizadas por instituições de educação mais consagradas, como as universidades federais, 

vêm se dando de forma mais lenta, tendo em vista a preocupação com a qualidade, levando 

grande parte dos professores a reagirem ao modo não presencial de ensino-aprendizagem. 

Passou-se a ouvir muito a seguinte questão: Você acredita ou não na educação a distância? 

Naturalmente que a introdução da tecnologia online na educação representa uma mudança 

drástica, desafiando professores e alunos a novos processos, novas crenças e novas formas de 

relacionamento. 

 Nos últimos anos, a procura por cursos online tem aumentado consideravelmente. 

Segundo dados recentes o Brasil, possui cerca de 84.713 alunos frequentando cursos virtuais. 

(FERREIRA, 2004). Essa realidade aponta para os novos contornos da vida cotidiana dos 

brasileiros – a importância da elevação dos níveis de conhecimento – e para as dificuldades de 

acesso ao ensino presencial. Nesse cenário, a modalidade de ensino por meios 

comunicativo/interativos agrega várias demandas – tecnológicas, produtivas e educacionais – 

e ganha visibilidade no contexto nacional. 

As instituições que foram criadas para essa finalidade, exclusivamente virtual, 

adentraram ao mercado de forma ousada, trazendo um discurso de inovação, mas, por outro 

lado, causando também desconfianças, tensões e perplexidades, pois a promoção da educação 

online ainda se constitui um processo desafiador e enigmático. Faltam paradigmas técnico-

acadêmicos, consolidados, que respondam as demandas dessa modalidade de ensino-

aprendizagem. 
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Na tentativa de atender as demandas da Educação online, Santos (2005, p. 108), 

salienta que “a educação online não é apenas uma evolução das gerações da EaD, mas um 

fenômeno da cibercultura”. Desse modo, estão sendo ensaiadas e emergem novas educações, 

a partir do contexto digital, de suas peculiaridades, estratégias pedagógicas/comunicacionais 

próprias, formando um processo identitário ímpar que amplia as possibilidades formativas, 

mas que também transforma o lugar da docência no contexto contemporâneo. 

Percebemos durante a pesquisa do mestrado sobre a docência online que o professor 

não poderá jamais desrespeitar a curiosidade, o gosto ético, a história e a linguagem dos 

educandos com uma prática autoritária. A autonomia, a cooperação e o domínio dos 

conteúdos/saberes didático-pedagógicos, científicos, experienciais, políticos, da criatividade, 

da interatividade, da afetividade, da gestão, da ética e da estética devem estar presentes 

durante todo o processo. Apresentou-se, todavia, como o desafio superar um pensar 

fragmentado sobre os saberes da docência, centrado na classificação do tripé saberes da 

experiência, saberes científicos, saberes pedagógicos, buscando considerar a prática social 

como ponto de partida e ponto de chegada da significação dos saberes da docência na 

formação dos professores. Por fim, ao entender que a pesquisa é um processo em constante 

movimento de construção e reconstrução, assumimos um desafio: compreender como os 

saberes pedagógicos/comunicacionais estão sendo instituídos a partir das vivências/interações 

docentes online. 

De acordo com o que já foi dito, cabe declarar que vivenciamos um novo século em 

um contexto de adventos sociotécnicos diversos. As tecnologias de informação e 

comunicação contribuem cada vez mais para as mudanças no campo da economia, nas 

relações sociais e culturais principalmente nas formas/meios de produção e socialização de 

saberes.  

As relações de aprendizagem nesse contexto vêm se configurando por novas bases. As 

estratégias de formação de professores e o currículo fragmentado, cartesiano, disciplinar, 

linear, descontextualizado da vida e dos desejos dos sujeitos estão sendo colocados em 

questionamento: como os saberes pedagógicos/comunicacionais da docência online 

apresentam/orientam a prática e o processo de formação dos professores?  
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1.2 OBJETIVO 

  

 A presente tese apontou como objetivo para o desenvolvimento das ações e reflexões 

sobre o tema “saberes pedagógicos/comunicacionais, pesquisa/formação: reflexões sobre as 

experiências formativas das professoras online”: 

 

 Compreender como os saberes pedagógicos/comunicacionais estão sendo 

instituídos/instituintes a partir das experiências formativas das professoras online. 

 

1.3 CONTEXTUALIZANDO O AMBIENTE DE PESQUISA: UM BREVE OLHAR 

SOBRE O SENAC-BAHIA 

 

 Muitas são as instituições públicas e privadas que estão ofertando cursos de 

graduação, pós-graduação e de extensão no contexto brasileiro. Dentre outros, destaca-se a 

experiência do Senac com os cursos de especialização em EaD (Educação a distância), com a 

Tutoria online e com um curso de extensão como possibilidades de Educação online no 

contexto baiano. 

 O curso de especialização em Educação a distância tem como objetivo formar 

profissionais para atuar em organizações educacionais e corporativas que desenvolvem e/ou 

planejam projetos de educação a distância, desempenhando funções pedagógicas ou gestoras, 

com as seguintes atribuições: 

• gestor:  coordenação de atividades administrativas e pedagógicas; gerência de recursos 

financeiros; organização de infraestruturas e equipes de projetos de EaD; 

• tutor online:  mediação e avaliação de ações educativas de cursos baseados na Web; 

• desenhista instrucional:  planejamento e desenvolvimento de cursos/projetos de EaD. 

Os cursos oferecidos pela referida instituição apresentam diferenciais 

pedagógicos/formativos que podem proporcionar diferenciais distinções em relação a outras 

propostas oferecidas no contexto atual, pois sugerem uma educação ancorada em pressupostos 

que primam pela qualidade do ensino/aprendizagem, tais como: 
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 profissionais qualificados (especialistas, mestres e doutorandos) com larga experiência 

na docência e na pesquisa na área em evidencia (educação a distância e educação 

online); 

 Número adequado de alunos, pois busca garantir um nível de comunicação/interação 

pautado em pressupostos dialógicos que implicam comprometimento ético entre 

interlocutores e viabilizam a coparticipação dos sujeitos no ato de pensar, não havendo 

um “penso” sozinho, mas um “pensamos”. Assim, o conhecimento é construído na 

relação dialógica entre os sujeitos; 

 O ambiente virtual de aprendizagem utilizado (Moodle) apresenta interfaces que 

proporcionam interatividade, bom nível de usabilidade e plasticidade adequada para a 

inclusão do aluno no contexto digital; 

 Material didático pedagógico personalizado produzido por especialistas/pesquisadores 

da área que possuem competência para escrever sobre o conteúdo, tais como: Juliane 

Côrrea, Marco Silva, além de outros teóricos e teorias disponíveis; 

 Estrutura de gestão participativa que permite a interlocução entre coordenadores, 

professores, alunos, técnicos e outros. 

Apesar da larga experiência, desde 1993, com produção e difusão de cursos a 

distância, a experiência da instituição SENAC como qualquer outra que envolve interações 

com pessoas apresenta entraves, dilemas, contradições, problemas, mas também 

possibilidades e realidades. Assim, percebemos que apesar dos contornos progressistas da 

modalidade de ensino-aprendizagem a distância, os cursos online apresentam alguns entraves 

que são visíveis no processo de desenvolvimento, dentre eles: 

1. A evasão dos alunos é algo que precisa de considerável atenção, pois os motivos são de 

diversas origens, quais sejam: problemas financeiros, sobrecarga de atividades cotidianas, 

reconhecimento de que o curso apresenta demanda de atividades consideradas pelo aluno 

como superior ao esperado, dificuldade de familiaridade com o sistema tecnológico e não 

compreensão do professor de que a atitude docente na modalidade a distância exige maior 

contato; 

2. Falta de cumprimento dos prazos de realização de atividades propostas para o aluno por um 

mau entendimento de que se é a distância é flexível, fazendo com que a flexibilidade seja 

vista de forma incorreta, como se não houvesse qualquer prazo; 
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3. Dificuldades financeiras: muitas vezes os alunos apresentam problemas inusitados que 

demandam um investimento também inusitado, prejudicando, assim, a permanência destes no 

curso; 

4. Distorções pedagógicas: muitas experiências ainda acreditam/refletem uma proposta de 

docência online, pautada nos moldes da educação bancária. Assim, os aspectos 

pedagógicos/comunicacionais são promovidos por meio de estratégias didáticas ancoradas na 

repetição, na lógica de um/todos, no falar/ditar, em exercícios de fixação, no autodidatismo e 

no baixo nível de interatividade entre os sujeitos, subutilizando todo o potencial criativo e de 

sociabilidade que podem ser introduzidos pela educação online. Entretanto, faz-se urgente 

pensar um redesenho na formação de professores para atender a essa nova modalidade de 

ensino;  

A docência online requer novas ferramentas tecnossociais e novos aprendizados 

socioculturais, porque aponta para diferentes e múltiplas possibilidades de interações que 

promovem, além da educação de qualidade no mundo contemporâneo, as sociabilidades que o 

cercam. A simultaneidade, o acompanhamento sistemático das atividades propostas, a 

flexibilidade e a criatividade no ato educativo são realidades que já estão postas na educação 

online. O que resta agora é o desafio de imprimir paradigmas metodológicos que primem pelo 

rigor tecnoacadêmico a essa abordagem de ensino-aprendizagem, que apontem um diferencial 

qualitativo para a tão sonhada educação de qualidade pretendida por todos. 

  Há de se ressaltar, contudo, que a experiência da instituição SENAC-Bahia, como 

qualquer outra que envolve interações com pessoas e práticas educativas, apresenta entraves, 

dilemas, contradições, problemas, mas também realidades e possibilidades como a 

interatividade, a simultaneidade, o acompanhamento sistemático das atividades propostas, a 

flexibilidade e a criatividade no ato educativo, formação dos professores, buscando assim a 

tão sonhada educação de qualidade.  

O detalhamento desse itinerário e do ambiente da pesquisa está desenvolvido na segunda 

parte deste trabalho. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

  A presente tese foi organizada em introdução, cinco partes e considerações finais, que 

abordam aspectos sobre o tema “saberes docentes, pesquisa-formação e prática docente 

online”, conforme descreveremos a seguir.  

Para apoiar as reflexões a partir das perspectivas de compreensão dos sujeitos desta 

tese, foi proposto, nas partes 2, 3, 4 e 5, o diálogo entre os teóricos de diferentes pontos de 

vista sobre os saberes docentes, seus fundamentos e os referenciais para a reflexão sobre os 

saberes pedagógicos/comunicacionais que orientam as práticas docentes online. 

Para esses diálogos, trouxemos referências dos seguintes autores: Alain Coulon 

(1995), Laurence Bardin (2010), Antônio Nóvoa (2000), Paulo Freire (1996), Joel Kincheloe 

(1997), Edgar Morin (1998), André Lemos (2000), Roberto Sidnei Macedo (2000), Miguel 

Arroyo (2000), Selma Garrido Pimenta (2002), Maurice Tardif (2002), Marco Silva (2002, 

2003), Edméa Oliveira dos Santos (2002, 2003, 2004), Lynn Alves (2003), Betânia Ramalho, 

Isauro Nuñez et al. (2004), Christiane Josso (2010), Clermont Gauthier (2006), Alex Primo 

(2007), entre outros. 

A “Introdução: Tudo começou assim” apresenta os aspectos introdutórios da pesquisa, 

a implicação do pesquisador com o foco da pesquisa, assim como os objetivos, a 

contextualização do problema, do ambiente e das questões que orientaram o processo de 

investigação.  

A parte 2, intitulada “O itinerário investigativo: sobre a Etnopesquisa 

crítica/formação”, apresenta o itinerário investigativo da pesquisa, sinalizando a Etnopesquisa 

crítica-formação como princípio formativo e investigativo na formação de professores online. 

A parte 3, “A docência online, os saberes pedagógicos/comunicacionais e o contexto 

das experiências formativas das professoras online”, traz reflexões sobre os saberes 

pedagógicos/comunicacionais que instituem e são instituídos a partir das experiências 

formativas das professoras online, bem como reflexões sobre o contexto de formação destas e 

aspectos como: a relação entre o que aprendemos no percurso profissional com o como 

ensinamos; saberes fundantes para a docência online; conceitos elaborados pelas professoras 

(docência, docência online, educação online, comunicação e saberes docentes). 

A parte 4, “Tecendo noções sobre comunicação/diálogo e Educação nas experiências 

formativas das professoras online”, apresenta reflexões sobre os aspectos 

pedagógicos/comunicacionais da docência online. Analisa, por meio dos dispositivos dos 
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mapas conceituais sobre os conceitos de comunicação, educação online, educação a distância, 

elaborados pelas professoras online, as sequências pedagógicas/comunicacionais de acordo 

com as experiências formativas das professoras online.   

A parte 5, “Os dispositivos de formação, autoria e coautoria das professoras online”, 

traz reflexões sobre os blogs que foram criados a partir do movimento deste estudo, o curso 

Tutoria online, oferecido pelo SENAC/Bahia e o curso Raciocínio Lógico na Prática docente, 

criado e implementado pela docente Flaviana durante o movimento da pesquisa, buscando 

compreender como esses dispositivos são formativos e trazem à tona indagações quanto às 

experiências formativas das professoras em uma perspectiva de construção de saberes 

pedagógicos/comunicacionais online. 

As “Considerações finais: uma obra aberta” apresentam reflexões, sínteses e achados 

da pesquisa, assim como sinalizam os pontos significativos revelados e as pistas para 

possíveis reflexões e indagações futuras, pois este é um produto de final aberto para que 

possamos enveredar por outras histórias/itinerários e dinâmicas que envolvem os estudos 

sobre os saberes docentes. 
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2 O ITINERÁRIO INVESTIGATIVO: SOBRE A ETNOPESQUISA 

CRÍTICA/FORMAÇÃO  

 

A minha itinerância no campo de formação de 

professores e práticas curriculares se intensificou com a 

aprovação nas disciplinas – categoria aluno especial de 

mestrado – Currículo e Etnopesquisa Crítica, ambas 

ministradas pelo professor Roberto Sidnei Macedo. Na 

UFBA tive “contato” com teóricos como Morin, 

Boaventura Santos, Garfinkel, Lapassade, Tomaz Tadeu, 

Antonio Flávio Moreira, Pierre Lévy, Pierre Babin, Alan 

Coulon, Henri Giroux, Antonio Nóvoa, Donald Shön, 

Joe Kincheloe e outros teóricos que foram relevantes 

para a manutenção do diálogo entre a teoria e a prática. 

Assim, tive como fruto das reflexões/discussões dessas 

disciplinas o artigo “A teoria dos Fractais e 

Etnopesquisa/formação de professores: uma articulação 

possível? Neste artigo trago algumas provocações no 

que diz respeito à formação de professores, utilizando 

como metáfora a Teoria dos Fractais e as possibilidades 

de atrair para o campo de formação dos professores, a 

Etnopesquisa como princípio de formação para a 

pesquisa. 

 (Diário de bordo da autora da tese). 
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2.1 ITINERÁRIOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA: UM PRODUTO DE FINAL 

ABERTO 

 

 O objetivo deste é apresentar o itinerário investigativo desta tese, ou seja, seus 

procedimentos metodológicos escolhidos, o ambiente, a apresentação das professoras 

participantes dessa tese e a exposição dos encontros dialogais. 

Este estudo pressupõe uma abordagem etnometodológica, alicerçada na Etnopesquisa 

Crítica/Formação, que requer não apenas uma oposição ao positivismo, mas uma 

possibilidade de construção do foco da pesquisa a partir da relação entre 

pesquisador/objeto/contexto por meio das interações e negociações entre os envolvidos. O 

objeto de pesquisa são os saberes pedagógicos/comunicacionais e as experiências formativas 

das professoras online. 

A necessidade de utilizar a Etnopesquisa Crítica (MACEDO, 1999), foi apontada, 

tendo em vista que esse dispositivo busca a descrição, compreensão do feixe semiótico 

realizado pelos atores sociais (professores e professoras), buscando uma pesquisa-formação 

colaborativa de cunho emancipatório.  

 A Etnopesquisa Crítica/Formação, contrariamente às linhas de pesquisa de caráter 

quantitativo, pautadas em mensuração, redução, onde a relação é binária de causa e efeito, 

variáveis e hipóteses, desempenha como perspectiva a formação, pois é na relação que 

pesquisador/pesquisado se transformam/formam mutuamente. 

 A Etnopesquisa Crítica na formação de professores/pesquisadores é relevante, já que 

proporciona: a formação contínua do professor; a formação de professores que possam refletir 

sobre suas ações; a formação de professores que contribuam para a pesquisa em educação; a 

formação do processo cognitivo a fim de compreender, interpretar, desvelar o que está oculto, 

as relações. Segundo Coulon (1995, p. 113), os etnométodos “[...] são os procedimentos que 

os membros de uma forma social utilizam para produzir e reconhecer seu mundo, para torná-

lo familiar, ao mesmo tempo em que o vão construindo” a partir das práticas cotidianas. 

A Etnopesquisa Crítica não trata o professor de modo genérico e abstrato, levando em 

conta as circunstâncias reais que delimitam sua esfera de vida e profissão. Portanto, os 

professores, ao tornarem-se pesquisadores, desenvolvem olhares emancipatórios mais amplos 

para os contextos específicos de ensino, contrariamente às perspectivas cartesiano-

newtonianas em que, para se estudar um determinado fenômeno, é preciso isolá-lo do seu 

ambiente natural. Dessa forma, a presente pesquisa optou pela formação de um grupo 
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reflexivo que participava das sessões dialogais (encontros com os sujeitos da pesquisa) em seu 

próprio ambiente de trabalho. Para isso, foi preciso desenvolver a “escuta sensível”, expressão 

instituída por Barbier (1985), que supõe um trabalho do pesquisador sobre si mesmo, em 

função de uma consideração sobre nossa relação com a realidade, com a ajuda eventual de um 

outro que está à escuta. 

 Ao utilizarmos a Etnopesquisa Crítica enquanto linha de investigação, aprendemos a 

bricolar (Lapassade denominou de bricolagem metodológica a improvisação criativa no 

campo do método), partindo de articulações teóricas e metodológicas, para que possamos nos 

autorizar a fazer ciência de forma contrária à tradição positivista, entendendo que o dado não 

é apenas um dado, mas sim uma construção social que durante o processo da pesquisa se 

constituiu gradativamente a partir do interesse dos sujeitos colaboradores e do pesquisador, 

buscando estabelecer um ambiente de negociações e acordos para o desenvolver do trabalho. 

 De acordo com Sacramento (2000), na Etnopesquisa Crítica, a realidade é um todo 

integrado, e não uma coleção de partes dissociadas e fragmentadas. Por isso, ela é fractal, pois 

dialeticamente propicia a compreensão dos paradoxos e das ambivalências, possibilita ver de 

dentro e não como mero observador distanciado do objeto. Conforme afirma Morin apoiando-

se em Pascal (1998, p. 225): “considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, 

como conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes”. Por isso, utilizamos como 

abordagem teórica do social a etnometodologia. A sua originalidade reside em sua concepção 

teórica dos fenômenos sociais em que o ator social não é um idiota cultural, mas sim um 

produtor de sentidos e significados, como evidencia Coulon:  

 
O sociólogo erudito trata, assim, o ator social – segundo a fórmula de H. Garfinkel 

– como um idiota cultural que produz a estabilidade da sociedade ao agir em 

conformidade com alternativas de ação preestabelecidas e legítimas que lhe são 

fornecidas pela cultura. (1995, p. 19) 

 

 A etnometodologia é definida como a ciência dos etnométodos, isto é, dos 

procedimentos que constituem aquilo que Garfinkel chama de o raciocínio sociológico, que 

todo indivíduo apresenta. Dessa maneira, durante a pesquisa, no que diz respeito às sessões 

dialogais, identificou-se em vários momentos que os colaboradores apresentavam um 

raciocínio sociológico que trazia à tona os métodos que utilizavam para dar sentido às suas 

concepções de docência, docência online, saberes pedagógicos/comunicacionais 

demonstrando como desenvolviam suas práticas cotidianas. 

 Segundo Coulon (1995, p. 17), a etnometodologia tem como objetivo “[...] a busca 

empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido e, ao mesmo tempo, 
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construir suas ações cotidianas: comunicar, tomar decisões, raciocinar”. Assim, durante todo o 

processo da pesquisa, foi observado, que cada professora colaboradora apresentava modos 

diferenciados para expressar as suas ideias sobre as questões apresentadas e sobre a forma 

como comunicavam e selecionavam os sentidos relacionados com sua prática docente 

cotidiana. A questão é saber como estas professoras produzem seus mundos, quais as regras 

que os engendram e governam seu julgamento. 

 Em consequência disso, faz-se necessário que o pesquisador, enquanto ator social, 

torne-se membro, no sentido etnometodológico, sendo dessa forma chamado de membro todo 

aquele que possui o “domínio da linguagem natural”. (COULON, 1995, p. 112). Para isso, 

durante a pesquisa, foram iniciados momentos de aproximações. O primeiro passo foi 

conhecer os possíveis colaboradores e participar das suas rotinas de trabalho. Após esses 

momentos, apresentar a pesquisa e perceber o interesse da instituição e dos colaboradores 

nessa perspectiva de estudo. 

 Por isso, fala-se em pesquisa para/pelos práticos, no sentido de o ator deixar de ser 

concebido como se agisse exclusivamente segundo um sistema de normas. Sua ação é 

igualmente definida pelas relações que estabelecem com outrem. As ações deixam de ter uma 

significação estável, devendo ser reinterpretadas no decorrer das interações.  

 Dentre as diversas correntes da pesquisa-ação, posicionamo-nos na corrente francesa, 

cujo alvo é a articulação do grupo para uma ação conjunta em busca da emancipação. Essa 

corrente tem Barbier como seu principal representante. 

 Na busca de apreender o objeto de pesquisa, fez-se necessário um movimento 

contínuo que vai da compreensão dos etnométodos produzidos pelos sujeitos docentes online 

à colaboração num sentido de investigação-ação. Tal condução tem-se configurado 

fertilizadora para as pesquisas cujo enfoque é colaborar com os processos de construção 

identitária dos professores, visto que o exercício da docência não se reduz à aplicação de 

modelos preestabelecidos, ao contrário, é construído na prática cotidiana dos professores 

historicamente situados. Nessa perspectiva, um processo/formativo pode mobilizar os saberes 

pedagógicos dos professores num processo contínuo de construção de novos saberes, os quais 

serão aprofundados posteriormente.  

 No entendimento de Carr e Kemmis (1988, p. 199), um processo de investigação-ação 

passa a “estabelecer comunidades autocríticas de educadores-investigadores que desenvolvem 

sistematicamente, um saber educacional que justifica suas práticas, assim como as situações 

educativas construídas através dessas práticas”. Os momentos da investigação-ação 
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(planejamento, ação, observação, reflexão), apontados por Carr e Kemmis em forma de 

espiral, são fundamentais no processo de elaboração do conhecimento.    

 Nesse sentido, destacam-se princípios para o desenvolvimento da investigação-ação 

apontados por Carr e Kemmis (1988), Zeichner (2002, 1998), Elliott (1998, 1990), entre 

outros. Esses teóricos têm insistido nesse tipo de pesquisa pelo fato de envolver os sujeitos do 

contexto prático da docência e da universidade no processo de transformação das práticas 

pedagógicas e da realidade em que atuam. A pesquisa é desenvolvida com os participantes do 

processo, apresentando princípios como: dialogicidade, colaboração, problematização, 

participação, reflexividade, contextualização e negociação.  

O estudo desenvolvido apresentou momentos dialógicos (sessões dialogais), nos quais 

os participantes colaboraram e refletiram sobre os temas e questões abordados, na perspectiva 

de pensar junto sobre as questões apresentadas, buscando por meio da colaboração o 

desenvolvimento de uma atividade reflexiva na qual todos trabalham visando um objetivo de 

interesse do grupo; participando no sentido de estar junto, refletir e tomar decisões coletivas 

para as próximas ações. De acordo com Guedes (2006), o princípio da participação está 

presente porque reúne pessoas que buscam participar, conforme o conhecimento de que 

dispõe, considerando a necessidade de refletir criticamente sobre a sua prática. 

 A pesquisa proporcionou situações dialógicas porque exigiu um pensar junto com os 

professores. Uma proposta nesse sentido ampara-se em pressupostos comunicacionais 

dialógicos, pois o que caracteriza a comunicação como diálogo é o ato comunicativo de 

comunicar, comunicando-se. Para Freire (2002, p. 66), “O sujeito pensante não pode pensar 

sozinho; não pode pensar sem a coparticipação de outros sujeitos no ato de pensar sobre o 

objeto”. 

Nesse sentido, a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é 

transmissão informação, segundo Freire (2002, p. 69), “é um encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam a significação dos significados”. É reflexiva porque busca auxiliar 

aos participantes a investigarem a realidade com a intenção de transformá-la. A relevância da 

reflexão do professor acerca de sua prática converge com o que propõem Carr e Kemmis 

(1998) quando falam da necessidade de superação da limitada autonomia profissional do 

professor. Dessa forma, defendem que os professores devem ser críticos e reflexivos do saber 

elaborado por outros investigadores, estabelecendo comunidades autocríticas de docentes 

pesquisadores que desenvolvam saberes que justifiquem as suas práticas educativas 

cotidianas. 
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A formação do professor pode estar além de refletir na ação e sobre a ação, como 

propõe Schön (2000). O professor-pesquisador também é aquele capaz, individual e 

coletivamente, de sistematizar, teorizar, produzir, divulgar conhecimentos e saberes.   

Assim, consideramos os saberes pedagógicos/comunicacionais da docência online 

como possibilidade para a criação de princípios para uma metodologia didática online que se 

situa na interface entre Educação e Comunicação, visto que esses saberes não estão totalmente 

nos limiares da Pedagogia, nem totalmente no campo da Comunicação, mas estão sendo 

elaborados, reelaborados no intermédio e no contexto da cibercultura. 

Faz-se necessário compreender como os saberes pedagógicos/comunicacionais 

apresentam e orientam a prática educativa dos docentes online, uma vez que essa questão 

representa uma lacuna nos estudos desenvolvidos na área de educação. Para tal estudo, 

emergiram as noções subsunçoras, as quais, segundo Santos (2005), são as “categorias”, 

perspectivas analíticas, frutos da análise e interpretação dialógica entre empiria e teoria, num 

processo de aprendizagem significativa. A partir das ideias de Moreira (2006) sobre a 

aprendizagem significativa, entendemos que esse é um processo dinâmico em que uma nova 

informação ancora-se em conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva – estrutura 

hierárquica de conceitos que são abstrações da experiência dos indivíduos – do sujeito 

aprendente que se atualiza sempre que um novo conceito é significado.  

Constituem corpus da análise os depoimentos dos professores sobre os temas de 

estudo, as informações obtidas pela observação nos blogs e nos diários dos encontros 

dialogais – entrevistas coletivas –, as interações online realizadas pelas professoras com seus 

alunos em cursos virtuais e a construção de mapas conceituais a partir do que foi teorizado 

acerca dos conceitos de educação e docência online. A análise das experiências formativas 

online entre professores e alunos está respaldada na abordagem da Etnopesquisa crítica e em 

princípios do método de análise de conteúdo de Bardin, a saber: a análise temática.  

A análise dos depoimentos das professoras sobre os temas de estudo e das informações 

obtidas pela observação nos blogs e nos diários dos encontros dialogais fundamenta-se em 

alguns princípios da proposta de análise de conteúdo de Bardin (2010), que especifica três 

etapas básicas no trabalho: pré-análise, descrição e interpretação inferencial, optamos por este 

caminho por demonstrar afinidades com os princípios da pesquisa-formação desenvolvida. 

Macedo (2000) apresenta um esforço didático para ressaltar o caminho normalmente trilhado 

por esse tipo de análise: 

a) leituras preliminares e estabelecimento de um rol de enunciados; b) escolha e 

definição das unidades analíticas: tipos de unidades, definição e critérios de escolha; c) 
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processo de categorização – Macedo (2000) prefere não utilizar a noção de categoria, 

substituindo-a por noções subsunçoras, perspectivas, face à carga positivista que a 

prática de categorização historicamente carrega: definição das noções subsunçoras e 

suas qualidades básicas destas noções; d) análise interpretativa dos conteúdos 

emergentes; e) interpretações conclusivas. 

Na etapa a, deu-se a leitura em diversos momentos do corpus recolhido, a partir da 

qual se obteve uma visão de seu conjunto, suas especificidades e dificuldades para serem 

superadas. Nesse momento, foram detectados os tipos de unidades informacionais; a 

apreensão de particularidades amplas que se constituíram em temas ou noções subsunçoras 

significativas do corpus empírico coletado, esta etapa se caracterizou como uma de pré-

análise e familiarização com o material informacional da pesquisa. 

Na etapa b, foram constituídas as análise de sentido, chamadas unidades de contexto, 

ou unidades de significação. Segundo Macedo (2000), nessa etapa a unidade não é mais uma 

simples palavra, uma simples frase ou uma porção de frase. Pode ser tudo isso, mas situada na 

ambiência particular do contexto global da pesquisa. 

Quanto à etapa c, foi a fase de reorganização do material por meio da qual foram 

reagrupados em noções subsunçoras, ou temas mais amplos. Cada noção subsunçora organiza 

todo um conjunto de enunciados, baseando-se na semelhança de sentidos emergentes a basilar 

em critérios suficientemente claros. 

Na etapa d, deu-se o momento em que emergiram os conteúdos significativos a partir 

de um esforço interpretativo que permitiu um corpus de argumentos capaz de elevar a 

compreensão a uma densidade e a âmbitos não percebidos por um olhar não analítico ou 

desinteressado. Para Macedo (2000), um analista de conteúdo quer alcançar a alma e a carne 

do corpus comunicativo coletado. Trabalha desvelando sentidos e significados que habitam a 

teia comunicativa, que se escondem e se revelam, dependendo de valores, ideologias e 

interesses do ser social. 

A escolha da Etnopesquisa Crítica para constituir a análise do corpus comunicativo 

dessa pesquisa foi respaldada nos seguintes critérios. 

A pertinência ética, de acordo com Macedo (2000), emerge por dois veios: o primeiro 

deles refere-se à postura do pesquisador face ao mundo dos pesquisadores e seus valores, 

visto que na Etnopesquisa crítica o pesquisador deve informar aos sujeitos, desde a fase de 

entrada no campo de pesquisa, sobre os objetivos da sua pesquisa, as atividades que ele espera 

realizar e os riscos que pode implicar a participação do sujeito na pesquisa, construindo em 
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parceria as interpretações conclusivas; o segundo tem a ver com o próprio ethos da pesquisa 

enquanto uma atividade social entre outras.  

A escrita de uma etnopesquisa, no que se refere ao estilo da escrita na redação de uma 

etnopesquisa, considera-se um assunto eminentemente pessoal. Dessa forma, Macedo (2000, 

p. 22) ancorado em Eisner recomenda utilizar um estilo bem pessoal, no qual o “eu” ocupe 

um lugar significativo, não podendo negar que os afetos movem em muito as análises, 

outrossim é necessário tomar-se consciência de que as emoções, por si só, não podem guiar 

um processo de construção do conhecimento. Contudo, “não é apenas o mundo que cria a 

linguagem, a linguagem é uma potente criadora de mundos”. (MACEDO, 2000, p. 211). 

Nesse sentido, há nos conteúdos de um texto um processo instituinte que lida com as ideias do 

seu tempo e da sociedade em que habita, assimilando as ideologias da época, mas também 

estabelece rupturas e contradições. As narrativas do diário de Dora (professora participante da 

pesquisa) refletem algo nesse sentido: 

 

Nasci em uma cidade chamada Itacoatiara, no Amazonas. Aos cinco anos já estava 

morando na cidade de Pinheiro, no Maranhão. O ano é 1961, eu vou para a escola 

pela primeira vez e passo a manhã toda chorando. Nessa escola meninos ficam em 

uma sala e meninas em outra. Meu irmão todo constrangido está na sala dele comigo 

grudada em seu braço sem querer soltar. Meus pais foram chamados e avisados de 

que eu só deveria voltar para a escola no ano seguinte, pois não estava preparada 

para obedecer às normas internas. Voltei para casa e só lembro que me senti muito 

feliz por ter escapado daquela sala verde imensa e assustadora. 

 

A partir dos dados coletados no itinerário da pesquisa, deu-se início à sistematização e 

organização destes com o objetivo de fazer emergir as respostas para as inquietações iniciais. 

Emergiram, então, as noções subsunçoras reorganizadas em três blocos temáticos: olhares e 

sentidos sobre a docência online, os saberes pedagógicos/comunicacionais e o contexto das 

experiências formativas das professoras online, noções sobre comunicação nas experiências 

formativas das professoras online e os dispositivos de formação, autoria e coautoria das 

professoras online. 

Nesses blocos temáticos, buscamos compreender quais as experiências formativas que 

são instituintes/instituídas dos saberes pedagógicos/comunicacionais frente aos sentidos e 

dizeres das professoras no itinerário da docência online.  

A pesquisa, de cunho qualitativo, encontra-se alicerçada em autores como Fazenda 

(2002) Haguette (2001), Macedo (2000), Bardin (2010) e outros. Haguette (2001) aponta 

como especificidade dessa abordagem o seu caráter de análise do fenômeno em termos de 

suas origens e de sua razão de ser. 
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O primeiro momento da pesquisa foi constituído a partir do contato com a 

coordenação do Centro de Educação Tecnológica (CETE), do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), Salvador/Bahia, solicitando autorização oficial para 

início do trabalho.  

Em seguida, foram realizadas as seguintes etapas:  

a) contato online com os professores, estudantes e coordenação pedagógica para 

agendamento do primeiro encontro; 

b) conversa presencial com a coordenadora pedagógica;  

b) conversa presencial com os professores e estudantes do curso. 

Concomitantemente à adesão dos sujeitos, apresentamos a realização de estudo sobre 

as intenções teóricas e metodológicas da pesquisa. Em seguida, iniciamos a realização de 

entrevistas coletivas, versando sobre temas como: docência, saberes docentes, tendências 

pedagógicas/comunicacionais, educação online e outros que ocorreram por meio de debates e 

construção do diário reflexivo.  

Apontou-se a prática do diário como possibilidade de reflexão dos 

professores/colaboradores sobre a sua própria prática, recorrendo-se a Zabalza (1994), no 

sentido de que o uso do diário fundamenta-se em uma tarefa de trabalho com os professores 

implicados na investigação e, dirigida explicitamente ao desenvolvimento pessoal: postulados 

de negociação e de complementação de perspectivas. 

Nesse processo de observação, contudo, registramos conhecimentos, saberes, 

experiências, construídos no processo formativo por meio do diário, entendido como 

instrumento capaz de sistematizar impressões, gestos, falas, significados, produzidos e 

explicitados pelas professoras colaboradoras da pesquisa.  

É relevante que o docente tenha esse espaço coletivo para narrar e dialogar 

reflexivamente com os outros colaboradores sobre o seu processo de construção/difusão dos 

saberes da docência, considerando que o diário vai além de ser apenas um dispositivo que 

agrega dados empíricos, podendo ser utilizado para integrar novas referências teóricas sobre o 

assunto em foco. 

Busca-se uma coerência com os pressupostos metodológicos no que se refere aos 

instrumentos/procedimentos que foram utilizados. Os procedimentos foram constituídos por 

entrevistas, observação, sessões dialogais, blog, ambiente virtual de aprendizagem, análise 

documental, considerando como documento “qualquer registro escrito que possa ser usado 

como fonte de informação”. (ALVES; MAZZOTRI; GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 169).  
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Sobre as sessões dialogais, inscritas no bojo da pesquisa qualitativa, constituem-se em 

uma estratégia para o trabalho investigativo, alicerçado num conjunto de técnicas (entrevistas 

livres, semiestruturadas) que, segundo Domingues (2006), se assemelha em alguns aspectos 

ao grupo de opinião, principalmente pela oportunidade dada aos entrevistados/sujeitos para 

dividirem suas opiniões, discutirem e trazerem à tona fatores críticos. 

No entanto, Domingues (2006) inova com a inserção ativa do pesquisador(a) 

assumindo o papel de coordenação ao mesmo tempo em que participa das discussões, como 

também pela sobreposição do espaço institucional de encontro de grupos (o lugar de formação 

e o local de debate e da pesquisa). Essa configuração diferenciada, segundo a autora, levou à 

opção por denominá-la de grupo dialogal, pois tais aspectos podem influir na natureza dos 

dados produzidos.  

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas que visam a obter informações sobre 

os significados implícitos nas mensagens. Permite o tratamento de diversos tipos de texto, 

sejam eles escritos ou imagéticos, buscando extrair uma interpretação possível e considerando 

que “por detrás de um discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um 

sentido que convém desvendar”. (BARDIN, 2010).  

Ao corroborar essa opção, justifica-se a utilização das noções subsunçoras em vez de 

categorias de análise, como aponta Macedo (2000), que prefere não utilizar a noção de 

categoria, substituindo-a por noções subsunçoras, perspectivas, face à carga positivista que a 

prática de categorização historicamente traz em si definição das noções subsunçoras e suas 

qualidades básicas. 

De acordo com Bardin (2010, p. 131), “a noção de tema, largamente utilizada em 

análise temática, é característica da análise de conteúdo”.  

Dessa forma, o tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um 

texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura. Bardin 

(2010, p. 131) indica que “o texto pode ser recortado em ideias constituintes, em enunciados e 

em proposições portadoras de significações isoláveis”.  

Para Bardin (2010), fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de 

sentido que compõem a comunicação, cuja presença ou frequência de aparição podem 

significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido. 

A fim de situarmos o corpus de pesquisa, formamos uma síntese inicial dos saberes 

pedagógicos/comunicacionais que orientam as experiências formativas das professoras online. 

Podemos dizer que são saberes plurais, sociais, oriundos da sociedade, da formação 

profissional, das ciências da educação, são saberes pedagógicos, disciplinares, curriculares, 
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experienciais, das teorias implícitas, saberes da tradição pedagógica; são saberes coletivos que 

se constituem nas relações com o saber, nas experiências formativas, nos saberes docentes 

online que se fundamentam nos princípios da educação online, como o conjunto de ações 

ensino-aprendizagem por meios telemáticos, como a internet, a videoconferência e a 

teleconferência, buscando permitir a dialogicidade, multivocalidade, multilinearidade, 

intertextualidade e intratextualidade, instituindo uma pedagogia comunicacional interativa nos 

princípios da docência online. Sobre isso, Sacramento afirma: 

 

Conjunto de ações de ensino/aprendizagem realizadas pelos envolvidos na prática 

educativa online, alicerçada na lógica comunicacional/interativa todos/todos, 

apresenta como cenário principal de atuação o ciberespaço, espaço 

multirreferencializado, no qual o processo de ensinar/aprender é permeado pela 

multiplicidade de profissionais, de diversas áreas do conhecimento, localidades, 

desejos, saberes, afetividades e histórias de vidas diferenciadas. (2006, p. 8) 

 

2.2 PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS 

 

A pesquisa é uma prática social, visto que possui como principal foco a 

produção/difusão do conhecimento. Dessa forma, não é neutra, mas traz os sentidos e 

significados teórico-metodológicos daquele ou daqueles que a desenvolvem. 

Delinear uma proposta metodológica inicialmente é algo complexo, já que a 

construção de um itinerário metodológico nos faz caminhar por trilhas do conhecimento que 

muitas vezes requerem um transitar por tensões e incertezas diversas que emergem no 

processo de construção da pesquisa a partir das escolhas teóricas e das experiências pessoal-

profissionais.  

O estudo emergiu de questionamentos, experiências acumuladas e tecidas no decorrer 

do trabalho intelectual enquanto docente/pesquisadora, assim como a partir de experiência de 

vida pessoal e da atividade na docência. Portanto, entendemos que os pensadores mais 

admiráveis são aqueles que não separam seu trabalho intelectual de suas vidas. Utilizam as 

experiências para enriquecer mutuamente as duas dimensões (trabalho intelectual e vida 

pessoal). (MILLS, 1986). 

Isso significa que devemos aprender a usar as nossas experiências cotidianas no 

trabalho intelectual continuamente e vice-versa, ou seja, devemos ser como artesãos, aquele 

que não separam o trabalho intelectual da vida cotidiana. 

O “artesão intelectual”, todavia, é o pesquisador autônomo, ou seja, significa “aquele 

que sabe dominar e personalizar os instrumentos e a teoria, dentro de um projeto concreto de 
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pesquisa. O pesquisador é, ao mesmo tempo, o homem de ‘campo’, o metodólogo e o teórico, 

mas ele se recusa a deixar-se dominar seja pelo campo, seja pelo método, seja pela teoria”. 

(KAUFMANN 1996, p. 12-13). 

Corroboramos com Silva (2006, p.39) quando revela que considerar o trabalho de 

pesquisa como um trabalho artesanal é postular clareza à “objetivação que se constrói pouco a 

pouco, graças aos instrumentos conceituais colocados em evidência e organizados pelo 

pesquisador”. A partir desses princípios, definimos os procedimentos, considerando a 

possibilidade de que estes oferecem para observar, descrever e sistematizar a prática dos 

professores a partir do seu cotidiano. 

 

2.2.1 Descrição dos dispositivos de coleta de dados 

 

Nós pesquisadores contamos com o aparato dos dispositivos de mediação como a 

leitura, a escrita, a imagem, que funcionaram como facilitadores nas interlocuções durante o 

percurso da pesquisa. Nesse caso, fazemos uso da escrita e leitura reflexiva dos diários, da 

observação nos ambientes virtuais de aprendizagem, dos encontros dialogais e das entrevistas 

individuais e coletivas. 

 

2.2.2 O diário reflexivo 

 

Os diários são escritos individualmente e narrados nos encontros dialogais do grupo 

nos quais fizemos a leitura dos diários por tema de cada encontro e refletimos juntas sobre os 

registros de cada uma de nós a partir de textos e nos blogs construídos por cada professora 

que colaborou com esta tese. 

O objetivo da escrita e reflexão do diário é a busca por soluções fundamentadas para a 

prática: agregar novas referências teóricas e reconstruir a trajetória pessoal e profissional. Para 

Guedes (2006), a partir do diário, os professores estarão expressando sentidos sobre 

experiências vividas, podendo proceder à reavaliação dos fatos e daí produzirem novas 

significações que não se manifestaram durante sua produção. 

Esses dados foram tratados a partir de gravações das falas das professoras, registros no 

diário de bordo e transcrições dos registros gravados, que foram realizados durante os 

encontros dialogais.  

 Inicialmente, estabelecemos “pré-categorias” que trouxeram inspirações teóricas para 

os encontros dialogais, as quais foram hibridizadas com as experiências formativas que 
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emergiram nos encontros dialogais a partir das narrativas, escrita e leitura dos diários. Na 

perspectiva da Etnopesquisa-formação, essas “pré-categorias” são tratadas como noções 

subsunçoras. Algumas “pré-categorias” que foram perspectivas orientadoras para a escrita dos 

diários são: experiências formativas quanto ao contexto da formação e experiências 

formativas acadêmicas e profissionais como docente online. 

 As experiências escritas e narradas por meio dos diários foram lidas e refletidas de 

forma exaustiva a partir dos encontros dialogais. Em um momento seguinte, “os dados” foram 

codificados de acordo com as unidades de sentido que correspondiam às compreensões das 

professoras e com outras unidades de sentido que emergiram a partir das narrativas. Iniciou-se 

então o processo das primeiras interpretações de autoria e coautoria de forma encarnada da 

autora desta tese, fazendo emergir o campo de significações das práticas e teorias, tendo como 

ponto de partida e de chegada a experiência. 

 

2.2.3 Os encontros dialogais 

 

Para encontrar alguém ou alguma coisa, preciso sair ao 

encontro [...]. 
Henri Lefèbre 

 

Construir práticas interativas é pertinente como dispositivo reflexivo, pois nos coloca 

numa condição de aprendiz, proporcionando uma situação de ensino/aprendizagem e o 

exercício de novas formas coletivas de acesso ao conhecimento.  

 Esse diálogo se constitui como um ato dinâmico, de acordo com Freire (2005, p. 89), 

“quando tentamos um adentramento no diálogo como fenômeno humano, se nos revela algo 

que já poderemos dizer ser ele mesmo: a palavra”. 

Os encontros dialogais foram acordados com antecedência com o grupo. Fizemos 

sessões quinzenais para atender aos objetivos da pesquisa e do grupo formação e investigação. 

Segundo Domingues (2006), o grupo dialogal justifica-se por: 

 favorecer o debate vivo com as concepções próprias das professoras sobre a 

formação, confrontando as experiências que têm e a participação na formação 

proposta para o horário do grupo de reflexão; 

 Oportunizar o conhecimento mútuo entre grupo de professores e pesquisadora, 

pelo exercício de convivência das partes em uma multiplicidade de aspectos e 

pelas reações desencadeadas na participação dos horários de estudo; 
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 Exercitar a reflexão coletiva acerca da formação recebida e da corresponsabilidade 

dos professores pela melhoria dessa formação, tendo em vista as necessidades 

docentes e a profissionalidade desejada. 

A partir dessa perspectiva, os temas e as experiências formativas foram mobilizados 

durante o percurso de constituição desta tese, com o objetivo de fazer emergir as 

subjetividades que compõem as compreensões das professoras que colaboraram com este 

trabalho. 

De acordo com as ideias de Ramalho, Nuñez et al. (2004), refletir sobre a 

profissionalidade docente é pensar no professor como um profissional, trabalhar na 

perspectiva da docência como profissão, implicando reconhecê-lo como produtor/formador de 

sua identidade profissional. 

Desse modo, os papéis e atribuições foram identificados no processo da pesquisa a 

partir de alguns indicativos: 

 

QUADRO 1 – Atribuições da pesquisadora e das professoras 

 

Atribuições da pesquisadora  Atribuições dos professores 

Levantamento dos conceitos para as necessidades formativas; 

Discussão no grupo dialogal sobre a definição dos conceitos que 

foram trabalhados; 

Diagnóstico dos conhecimentos prévios sobre os conceitos 

definidos; 

Organização dos textos para o estudo dos conceitos; 

Mediação dos diálogos; 

Organização e seleção dos eixos temáticos e submissão à 

aprovação do grupo; 

Divulgação dos resultados do estudo. 

Aprovação dos conceitos selecionados; 

Levantamento das necessidades 

formativas; 

Definição dos conceitos trabalhados; 

Diagnóstico dos conhecimentos prévios; 

Leitura dos textos; 

Participação nos encontros. 

 

 

Fonte: Organizado pela autora da tese. 

 

 2.2.4 A Observação 

 

A observação é um dispositivo importante no desenvolvimento de uma pesquisa de 

cunho qualitativo, pois propõe o envolvimento do investigador na situação da pesquisa, sendo 

não só algo desejável, mas essencial, no sentido de ser o envolvimento dos pesquisadores e 

pesquisados na pesquisa. Estes formam um corpus em busca do conhecimento: o 
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conhecimento é gerado a partir da prática participativa que a interação possibilita, de acordo 

com Macedo (2000). 

 A perspectiva da observação colaborativa, por exemplo, efetiva-se por meio de quatro 

etapas interligadas (IBIAPINA, 2008): Descrição, Informação, Confronto e Reconstrução de 

teorias e práticas inerentes ao processo de aprendizagem dos sujeitos envolvidos. Descrição – 

descrever a ação desenvolvida; Informação – informar o que o levou a escolher esta ou aquela 

ação/ a agir daquela maneira; Confronto – os pesquisadores foram instigados a buscar 

respostas que pudessem capacitá-los a entender a função social de sua atividade em sala de 

aula: Qual o tipo de aluno que pretende formar? O conhecimento trabalhado irá contribuir 

para o aluno no exercício da profissão? O que limita a sua prática? Que relações se 

estabeleceram entre os saberes e o processo de formação? Reconstrução – o que você pode 

fazer no sentido de melhorar o seu desempenho profissional? 

 O processo de desenvolvimento dessa vertente de pesquisa ocorre com base em 

negociações, estudos e reflexões com o grupo e não sobre o grupo – esse é o viés que 

tomamos como princípio para o desenvolvimento das observações realizadas. 

 O objetivo das observações realizadas foi chegar o mais perto possível da perspectiva 

do sujeito, de acordo com Macedo (2000, p. 151), “tentando apreender sua visão de mundo ou 

mesmo dos significados que atribuem à realidade, bem como suas ações”. 

 O processo de observação não é um ato de registro mecânico. Macedo (2000, p.151) 

nos mostra que o pesquisador que observa está inserido num processo de interações e de 

atribuição de sentidos, pois é “com base nas evidências apreendidas que começa o processo de 

definição da situação e o planejamento das linhas de ações”. 

 As notas de observações, de acordo com Macedo (2000), referem-se às notas de 

campo, para as quais muitos pesquisadores utilizam pequenos blocos, folhas pautadas com 

largas margens para anotações. Nesta tese, foram registradas notas de observações em 

pequenos blocos de anotações que constituíram meu diário de campo pessoal. 

 A fim de explicitar os caminhos e os resultados obtidos pela investigação, segue-se o 

quadro síntese sobre os indicadores de “adequação subjetiva”, “o método pelo qual o 

pesquisador avança sua compreensão dos registros realizados durante a observação para 

validar a pesquisa”. (BRUYN, 1996 apud MACEDO, 2000b, p. 152). 
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QUADRO 2 – Indicadores de “adequação subjetiva” de Bruyn 

 

 

Indicadores de “adequação subjetiva” de Bruyn 

 

Indicadores 

 

Definições 
Tempo Quanto mais tempo o observador despender com o grupo, maior será 

adequação alcançada. 

Lugar No lugar atualizam-se as ações, dá-se o pulsar cotidiano da vida das 

pessoas que edificam suas práticas. 

Circunstâncias sociais É necessário viver as circunstâncias que o grupo experiencia, 

observar as reações organizadas ou não, as estratégias construídas, os 

conflitos instituídos. 

Linguagem Quanto mais o pesquisador estiver familiarizado com a linguagem do 

meio social investigado, mais apuradas podem ser as interpretações 

sobre esse meio. Vale lembrar o conceito de “membro” de Garfinkel 

quando o que define essa condição é o domínio da linguagem natural. 

A linguagem aqui mencionada toma o sentido de comunicação em 

toda a sua amplitude. 

Intimidade Podemos dizer que os procedimentos de observação da etnopesquisa 

são em geral intimistas. Quanto mais o observador envolver-se com 

os membros do grupo, poderá estar mais capacitado para 

compreender os significados e ações que brotam da cotidianidade 

vivida por estes. 

Consenso social Uma espécie de pattern que o pesquisador extrai a partir dos sentidos 

que permeiam e perpassam as práticas dentro da cultura. É preciso 

estar um bom tempo exposto à cultura, anotando sob condições mais 

diversas, ou seja, é compreender como as regras da cena social e 

como são construídas e mantidas. 
Fonte: Organizado pela autora da tese. 

 

2.2.5 O blog como dispositivo reflexivo dos sujeitos 

 

Os blogs atualmente se constituem em interfaces de fácil acesso e apropriação no 

ciberespaço. Santos (2006) ressalta que muitas ações individuais e sociais vêm se 

transformando por conta do diarismo online, pois muitos sujeitos estão contemporaneamente 

publicizando suas identidades no ciberespaço. O que antes era restrito ao espaço anatômico 

dos diários pessoais, hoje é socializado para o mundo inteiro por meio de interfaces como os 

blogs. 

O uso de tecnologias digitais nos coloca novamente no turbilhão das discussões sobre 

o nosso papel de aprendiz, ou seja, atuando simultaneamente como aluno e como professor na 

construção/gestão do conhecimento, mas sempre na perspectiva da reflexão sobre nossa 

prática. 
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Por meio dos blogs, os sujeitos podem editar suas histórias de vida, disponibilizar 

sites, agregar outros blogs, atualizar mensagens e momentos vividos, além de disponibilizar, 

imagens, videos, textos, bem como criar hiperlinks para dar acesso a outros links e outras 

possibilidades. 

Como educadoras e pesquisadoras, disponibilizamos um blog para registrar a tessitura 

da pesquisa formação, cujo objetivo prima por investigação e formação de alguns sujeitos 

egressos de cursos de especialização do SENAC/CETE/Salvador-Bahia. 

O blog http://docenciaonlinesaberespedagogicos.blogspot.com/ foi criado como 

possibilidade de interação social entre os sujeitos colaboradores do estudo, tendo se 

configurado como uma experiência ímpar, pois se apresenta como um poderoso instrumento 

de expressão pessoal e de colaboração. 

 

FIGURA 1 – Blog Docência online, tendências, debates e saberes 

 

 

Fonte: Blog construído pela autora da tese. 

 

A utilização do blog viabilizou o registro de momentos especiais da pesquisa como os 

encontros presenciais, novas descobertas, reflexões pessoais sobre o processo de vida pessoal 

e profissional de cada partícipe, pois a ideia é de uma pesquisa com (e não sobre) os 

professores, ressaltando a valorização das decisões conjuntas de projetos coletivos, reflexão 
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sobre a prática (problematização partilha com os pares e proposições de inovações). Dessa 

forma, de acordo com Josso (2010), esse tipo de pesquisa permite explicitar as singularidades 

e o caráter processual da formação e da vida, articulando espaços, tempos e diferentes 

dimensões de nós mesmos, em busca de uma sabedoria de vida. 

Para ilustrar a mobilização da feitura do blog individual como espaço virtual de 

registro de vida pessoal e de formação, seguem-se os blogs individuais de cada sujeito da 

pesquisa: A EaD e os Saberes Docentes – blog de Dora; Docência Online: Diálogos 

Reflexivos –  blog de Régia; Docência online: práxis pedagógica/comunicacional – blog de 

Natália; Educação Online, a distância, flexível [...] Educação! – blog de Flaviana
3
.  

Veremos de forma mais detalhada o desenvolvimento dos blogs na parte 5(cinco) 

deste trabalho.  

 

2.3 APRESENTANDO E TECENDO ALGUNS FIOS DA PESQUISA 

 

A análise de dados de uma pesquisa é um momento 

ímpar, é o momento em que colocamos à prova a nossa 

capacidade intelectual e afetiva com o objeto da 

pesquisa. Vejo-me num turbilhão de dados, informações, 

criando forças para tomar decisões, como é difícil tomar 

decisões, fazer escolhas, garimpar [...]  

(Diário de bordo online da autora da tese). 

 

 

2.3.1 O ambiente de pesquisa 

 

O grupo dialogal se constituiu de 05 (cinco) professoras, das quais 04 (quatro) são 

docentes online (Dora, Flaviana, Natália e Régia) e 01(uma) professora e pesquisadora 

(Conceição)
4
.  

As professoras que fizeram parte do grupo dialogal são sujeitos egressos do curso de 

Especialização em EaD do SENAC/Bahia. 

Em virtude das inquietações quanto ao processo de formação e de docência, emergiu a 

necessidade de criar espaços dialogais reflexivos no intuito de investigar e formar os 

                                                           
3
 O acesso aos blogs construídos pelas professoras durante a pesquisa são os seguintes links: 

http://docenciaonlinesaberespedagogicos.blogspot.com/, http://eadesaberesdocentes.blogspot.com/, http://docen 

cionline.blogspot.com/, http://eadcolaborativa.blogspot.com/, http://docenciaonlinedialogos 

reflexivos.blogspot.com/. 
4
 Os nomes originais utilizados foram autorizados pelas professoras participantes da pesquisa, conforme termos 

de consentimento devidamente assinados por elas. 

http://eadesaberesdocentes.blogspot.com/
http://docenciaonlinedialogosreflexivos.blogspot.com/
http://docenciaonlinedialogosreflexivos.blogspot.com/
http://docencionline.blogspot.com/
http://eadcolaborativa.blogspot.com/
http://docenciaonlinesaberespedagogicos.blogspot.com/
http://eadesaberesdocentes.blogspot.com/
http://eadcolaborativa.blogspot.com/
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profissionais envolvidos nesse cenário educativo, com a perspectiva de compreender quais 

saberes pedagógicos/comunicacionais foram construídos por meio da modalidade educativa 

online. A partir desse viés, é importante apresentar o grupo dialogal e os seus participantes. 

A escolha das docentes sujeitos da pesquisa deu-se a partir de alguns critérios: 

 experiência docente (09 a 15 anos de atuação); 

 professores interessados na partilha de sentidos sobre a docência online e os 

saberes pedagógicos/comunicacionais; 

 desenvolvimento de atividades na mesma instituição para possibilitar uma 

formação em serviço; 

 vínculos profissionais. 

 

  Além desses critérios, durante a feitura dos primeiros rascunhos da pesquisa, as 

professoras participantes foram eleitas a partir dos seguintes fatores: 1) pessoas que estavam 

entre as que se desejava estudar as suas práticas, 2) pessoas em íntimo contato, 3) pessoas 

interessadas de modo profissional. (MILLS, 1986, p. 217). 

 

2.3.2 Primeiros contatos e negociações com o ambiente de pesquisa 

 

No dia 01 de julho de 2008, foi realizado o contato oficial com o Centro de Educação 

e Tecnologias (CETE) do Senac/Bahia, situado na Casa do Comércio em Salvador. O grupo 

foi formado por professores e coordenadores que trabalham com cursos na modalidade online 

e que ao mesmo tempo foram formados pelo curso de especialização em EaD do Senac, 

Salvador/Bahia. 

Os professores aderiram à ideia de formação de grupo dialogal de forma imediata, pois 

relataram que muitos dilemas cotidianos em relação às práticas dos professores formadores e 

a suas próprias práticas possuíam tensões que precisavam ser repensadas no âmbito do fazer 

docente/formador. 

 

2.3.3 Momento de imersão no campo 

 

Inicialmente, houve uma conversa com a responsável pelo CETE, momento em que 

foram apresentados os objetivos de desenvolvimento da pesquisa, indicando ao mesmo tempo 
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um processo investigativo e de formação em serviço. Durante o diálogo ficaram estabelecidos 

alguns critérios e condições para que essa parceria fosse feita. 

Primeiramente, relatou a sua inserção no CETE, dizendo que ao chegar era algo muito 

pequeno ainda sem muita visibilidade, mas, com muito trabalho e empenho, conseguiu 

implementar os primeiros cursos de pós-graduação em EaD do SENAC na Bahia. 

Os cursos eram de Especialização em Educação a Distância e o segundo em Educação 

Ambiental, logo depois foram agregados os cursos de Gestão Educacional e de Gestão 

Ambiental. Atualmente, o CETE conta também com os cursos de Artes Visuais, Gestão em 

Segurança de alimentos, todos voltados para a formação de especialistas. 

O grupo para participação na pesquisa foi aprovado após uma reunião com a 

coordenação para perceber a viabilidade de formação dos professores. A coordenadora deu 

parecer favorável à proposta, ressaltando a necessidade de formação em serviço desses 

profissionais, pois, diante da demanda de trabalhos propostos, eles ficam sem tempo 

disponível para atividades de formação fora da instituição, como também pela melhoria de 

atuação na sua prática docente. 

A direção demonstrou interesse no desenvolvimento deste trabalho, já que se apresenta 

como célula inicial de projetos que ela planeja para o CETE, SENAC/Bahia. Falou 

superficialmente de um processo de descentralização do Departamento Nacional, o qual vai 

requerer e favorecer para o CETE, SENAC/Bahia, mais autonomia nas suas ações, como, por 

exemplo, produzir seus próprios cursos, fato que já é realidade. 

O encontro foi muito positivo, conseguimos estabelecer algumas negociações para 

ambas as partes, principalmente no que diz respeito ao entendimento da pesquisa formação 

como possibilidade de formação em serviço. 

O grupo dialogal foi composto por professores da pós-graduação, ex-alunos da pós-

graduação em EaD e Educação Ambiental e professores que possuem vínculo fixo no CETE/ 

SENAC, Salvador/Bahia. Ficou acordado que o grupo deveria enviar uma ementa do trabalho 

proposto para a gerência do CETE/SENAC. A ementa apresentada foi a seguinte: Estudo 

sobre a educação online; Tendências, reflexões e debates sobre os saberes da docência online 

na vertente pedagógica/comunicacional; Processos de descentralização de instituições que 

ministram cursos online; Tendências de cursos online, no contexto brasileiro, modelos 

pedagógicos e comunicacionais; Estudo da legislação para a modalidade de ensino online; 

Formação de professores que atuam em cursos online; Inserção do CETE/SENAC, no 

contexto institucional baiano de educação online; Reflexões e debates sobre a 
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pesquisa/formação como possibilidade de formação em serviço de professores que atuam na 

educação online.  

 

2.4 APRESENTAÇÃO DAS PROFESSORAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A cada dia que passa, temos percebido como é incrível a 

situação de aproximação entre as pessoas por meio da 

pesquisa, pois a partir desse viés, viajamos, 

compartilhamos questões profissionais e pessoais, na 

verdade no balizar da pesquisa já iremos fazer 4 (quatro) 

anos de trajetórias, refletindo, aprendendo juntas. 

Vivenciamos momentos de confraternização como: 

Natal de 2008, 2009, e viagem a Divinópolis para o sítio 

de Flaviana, outubro de 2009.  

(Diário de bordo online da autora da tese). 

 

Para iniciar o processo de construção do perfil das professoras colaboradoras da 

pesquisa, fez-se necessário caracterizar e apresentar o grupo. É uma ação complexa, pois todo 

grupo apresenta aspectos que, ao mesmo tempo, nos singulariza e nos diferencia, já que 

somos sujeitos multirreferenciais que apresentamos pontos de convergências e divergências, a 

saber: o contexto de formação, a história de vida, o tempo de atuação profissional, os saberes 

construídos, a área de formação. Os nossos sentimentos em relação a esses aspectos se 

diferenciam e apresentaram detalhes importantes para compreensão dos saberes construídos 

e/ou ainda em construção, pois uma professora que teve sua formação num determinado 

contexto sócio-histórico apresenta uma compreensão e práticas diferentes daquelas que estão 

iniciando a sua carreira profissional docente. 

 Isso não significa que o professor que possui mais anos na docência tem saber superior 

ou não em relação a aqueles que estão iniciando o seu processo de formação. Como afirma 

Pimenta (2002c) quando os alunos chegam ao curso de formação inicial, já têm saberes sobre 

o que é ser professor. Os saberes de sua experiência de alunos que foram de diferentes 

professores em toda a sua vida escolar, quais eram bons em conteúdo, mas não em didática, 

isto é, não sabiam ensinar. Quais professores foram significativos em suas vidas, isto é, 

aqueles que contribuíram para sua formação humana.  

 De acordo com Coulon (1995, p. 111), “a primeira tarefa de uma estratégia de 

pesquisa etnometodológica é descrever o que fazem os membros”, denominamos de membros 

os colaboradores desta pesquisa. Dessa forma, primeiramente descreveremos o que fazemos a 

partir das informações obtidas nos dispositivos utilizados para esse fim. 
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Para facilitar a caracterização dos sujeitos colaboradores da pesquisa e obter as 

primeiras informações escritas sobre eles, foi elaborado um roteiro para uma entrevista 

coletiva. A primeira parte diz respeito às informações sobre aspectos da vida pessoal e 

profissional e a segunda parte sobre os saberes da docência, a fim de iniciar as reflexões 

acerca dos saberes pedagógicos/comunicacionais em construção da docência online. Para 

ilustrar, segue o roteiro elaborado e distribuído para as professoras participantes da pesquisa. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COLETIVA,  

REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2008. 

Eixos para construção de dados com as professoras 

1 Dados gerais 

a) Nome (completo): 

b) Endereço residencial: 

c) Telefone: 

d) E-mail: 

e) MSN: 

f) Disciplinas ou cursos que leciona: 

g) Formação (em nível médio e superior): 

h) Tempo de docência na prática online: 

i) Tempo de docência no magistério em geral: 

j) Qual é o seu vínculo empregatício com a instituição que atua? 

k) Qual a quantidade de pessoas que formam as turmas em que atua? 

l) Quais os cursos de aperfeiçoamento e especialização que fez recentemente? 

2 Dados conceituais 

a) Quais foram os processos de escolarização pelos quais passaram para o exercício da 

docência? Como vocês se tornaram professores? 

b) Como vocês se tornaram professores em educação online? 

c) O que vocês aprenderam no processo da formação de vocês até a presente data que tem a 

ver com o “como vocês ensinam”? 

d) O que vocês consideram importante estudar para atuar na Educação online? 

e) Que dificuldades pedagógicas vocês enfrentam no cotidiano da docência? 

f) Que necessidades vocês têm, em termos de formação, que gostariam de refletirmos 

juntos e aprofundar? 

g) Como vocês entendem a ideia de docência? 

h) Docência Online: Qual a compreensão de vocês sobre a docência em ambientes virtuais 

de aprendizagem? 

i) Como vocês entendem a expressão saberes docentes? 

j) Saberes docentes: Que saberes pedagógicos/comunicacionais julgam necessários para 

o exercício da docência online? Refiro-me aos saberes que são necessários para um 

professor de Educação online assumir uma sala de aula nessa perspectiva? 

k) Descreva os passos que segue para uma aula online. 

Salvador, 11 de julho de 2008. 

 

 



58 
 

Ao analisar as respostas da entrevista coletiva, percebemos que todas as professoras 

membros da pesquisa possuem licenciaturas e são do sexo feminino. Esse aspecto pode 

demonstrar a continuidade da tradição feminina no campo educacional de ensino, no qual a 

mulher ocupa parte significativa no âmbito da docência. 

No que diz respeito ao aspecto idade, percebemos que a faixa etária das professoras 

varia de 31 a 54 anos de idade. O tempo de experiência na docência varia de 9 (nove) a 15 

(quinze) anos, com isso observamos que as professoras encontram-se numa fase profissional 

de estabilização em termos gerais, estabilização no ensino. Sobre isso, Huberman afirma:  

 

Trata-se a um tempo, de uma escolha subjetiva (comprometer-se definitivamente) e 

de um acto administrativo (a nomeação oficial). Num dado momento as pessoas 

“passam a ser” professora, quer aos seus olhos, quer aos olhos dos outros, sem 

necessariamente ter de ser por toda a vida, mas ainda assim, por um período de 8 a 

10 anos no mínimo. (1995, p. 40) 

 

Huberman (1995) indica as tendências gerais do ciclo de vida dos professores da 

Educação Básica, as quais estão organizadas no quadro síntese a seguir. 

 

QUADRO 3 – Tendências gerais do ciclo de vida dos professores 

 

Tendências gerais do ciclo de vida dos professores 

ENTRADA NA CARREIRA 

OU FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

É um estádio de “sobrevivência” e de “descoberta”. O aspecto sobrevivência diz 

respeito à confrontação inicial com a complexidade da situação profissional. A 

distância entre os ideais e as realidades cotidianas da sala de aula. O aspecto 

descoberta traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação por estar, 

finalmente, em situação de sala de aula, por se sentir colega num determinado 

corpo profissional. É a fase de exploração ou das opções provisórias. 

FASE DE ESTABILIZAÇÃO Designa-se pelo estádio de “comprometimento” e da tomada de 

“responsabilidades”. Compreende um tempo de escolha subjetiva (comprometer-

se definitivamente) e de um ato administrativo (nomeação oficial), pertença a um 

corpo profissional e a independência. A estabilização acompanha um sentimento 

de “competência” Pedagógica. 

FASE DE DIVERSIFICAÇÃO Durante essa fase, o professor busca novos estímulos, novas ideias, novos 

compromissos. Sente a necessidade de se comprometer com projeto de algum 

significado e envergadura. Procura mobilizar esse sentimento, acabado de 

adquirir. 

FASE DO PÔR-SE EM 

QUESTÃO 

Os sintomas dessa fase podem ir desde uma ligeira sensação de rotina até a uma 

“crise” existencial afetiva face à progressão da carreira. 

FASE DA SERENIDADE E 

DISTANCIAMENTO 

AFETIVO 

Os professores entre 45 e 55 anos começam por lamentar o período do 

“ativismo”, mas apresentam “grande serenidade” em situação de sala de aula.  

FASE DO 

CONSERVADORISMO 

LAMENTAÇÕES 

Os professores queixam-se do comportamento dos alunos (menos disciplinados, 

menos motivados, “decadentes”).  

FASE DO 

DESENVESTIMENTO 

Evoca um sentimento de recuo e de interiorização no final da carreira 

profissional, os professores libertam-se, progressivamente, sem se lamentar, do 

investimento no trabalho, para consagrar mais tempo a si próprios. 

Fonte: Organizado pela autora da tese. 
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 Sabemos que o ciclo de vida profissional dos professores que lidam com o público da 

formação inicial e continuada pode se apresentar de forma diferente, pois o tempo para a 

pesquisa, para o estudo, é outro. Os professores da Educação Básica atendem a demanda de 

carga horária intensa, que não favorece momentos de reflexão sobre a prática pedagógica que 

está sendo exercitada, ou seja, as condições de trabalho docente são aviltantes. O quadro 

seguinte sintetiza o perfil dos participantes/membros do processo investigativo desta tese. 

 

QUADRO 4 – Descrição dos participantes 

 

 

Descrição dos participantes 
Dora – 54 anos, solteira, sem filhos. Reside em Salvador, Bahia. Possui 15 anos de atuação na docência, 

destes, cinco anos foram na docência online, licenciada em Psicologia pela Universidade Federal do 

Pará/UFPA, Especialista em Metodologia do Ensino Superior, Especialista em Educação Ambiental; 

Especialista em Educação a Distância, atua como professora, produtora e coordenadora de cursos online 

do Senac/Bahia. 

 

Flaviana – 31 anos, casada, um filho. Reside em Lauro de Freitas, Bahia. Possui 09 anos de atuação na 

docência, destes, cinco anos na docência online, licenciada em Matemática pela Universidade Federal de 

Minas Gerais/UFMG; Especialista em Educação a Distância; aluna especial de mestrado da 

Universidade do Estado da Bahia/UNEB, na disciplina Políticas Públicas e Tecnologias da Informação e 

da Comunicação; curso Formação de Tutores em Educação a Distância da Universidade Federal da 

Bahia/UFBA; curso de extensão Tutoria online – Senac; curso de Webdesigner, Formação de Tutores 

para atuação no curso de Licenciatura em Matemática a Distância da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) em convênio com Universidade Federal da Bahia//UFBA, atua como professora e produtora de 

cursos online do Senac/Bahia. 

 

Natália – 32 anos, casada, um filho. Reside em Salvador, Bahia. Possui 10 de atuação na docência, 

destes, cinco anos na docência online, licenciada em Letras pela Universidade Federal da Bahia/UFBA; 

Especialista em Educação a Distância; Especialista em Educação e Novas Tecnologias da Informação e 

da Comunicação; Especialista em Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino 

Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos; curso de extensão Tutoria online – Senac, atua 

como professora e produtora de cursos online do Senac/Bahia. 

 

Régia – 38 anos, solteira, sem filhos. Reside em Salvador, Bahia. Possui 14 anos de atuação na docência, 

destes, cinco anos na docência online; Licenciada em Letras pela Universidade Católica de Salvador 

(UCsal); Especialista em Educação a Distância; Especialista em Educação e Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação – Universidade do Estado da Bahia/UNEB; curso de Webdesigner, curso 

de extensão Tutoria online – Senac, atua como professora e produtora de cursos online do Senac/Bahia. 

 

Fonte: Organizado pela autora da tese. 

 
2.4.1 Descrição das professoras online 

 

Descreveremos as professoras online participantes da pesquisa-formação realizada de 

forma mais detalhada, a partir das falas, indagações e informações que puderam delinear o 

perfil de cada docente apresentando o contexto, lugar, origem, formação acadêmica, 

experiências profissionais e outras que serão expressas no decorrer desse texto. 
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2.4.1.1 Dora 

 

Dora é bacharel e licenciada em Psicologia, concluiu o ensino médio regular com 

ênfase em Ciências Biológicas, fez pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior, 

Educação a Distância, Educação Ambiental e aperfeiçoamento em Tutoria online. 

Atua como docente há 15 anos, lecionando disciplinas como: Ética e trabalho; 

Qualidade em prestação de serviços; Relações interpessoais; Chefia e liderança; Educação 

ambiental; Postura profissional. No que diz respeito à opção profissional, a professora se 

manifesta assim: 

[...] Ser docente é ser uma espécie de farol, alguém que ajuda o discente a procurar 

um caminho, alguém que pode oferecer um mapa com vários caminhos a serem 

percorridos, mostrando possibilidades de crescimento pessoal e profissional. Tudo 

isso com muita responsabilidade e muita afetividade. (Extrato do encontro dialogal, 

11 de julho de 2008). 

 

 Acrescenta como percebe o ser docente online: 

 
[...] Docente online tem toda a responsabilidade acima descrita, acrescentando como 

algo extremamente necessário à qualidade de comunicar-se através da escrita e dos 

signos oferecidos pela Internet. (Extrato do encontro dialogal, 11 de julho de 2008). 

 

 Dora revela como se tornou professora a partir dos referenciais familiares: 

 
Sou filha e neta de professores e hoje nove componentes de minha família atuam em 

educação. Desde o ensino médio, trabalho como professora de banca (expressão 

regional para identificar aulas de reforço escolar) e após minha graduação em 

psicologia atuei com treinamento em empresa. (Extrato do encontro dialogal, 11 de 

julho de 2008). 

 

2.4.1.2 Natália 

 

Natália é licenciada em Letras Vernáculas pela UFBA, concluiu o nível Médio: Curso 

Técnico em Processamento de Dados. Fez curso de Especialização em Capacitação de 

Profissionais do Ensino Público para atuar na Educação Profissional Técnica de nível Médio 

Integrada ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

Atua como docente há 09 anos, trabalhando com as disciplinas: Língua Portuguesa, 

Comunicação & Linguagem nos cursos: Gramática em Texto, Banca Digital, A arte de 

redigir, além de ser professora do curso Tutoria online oferecido pelo CETE – SENAC/BA. 

No que diz respeito à docência, entende como processo de orientação para evolução do 

indivíduo em direção ao conhecimento. 
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Na perspectiva da docência online, acrescenta que “docência online significa o mesmo 

que Docência. A mudança está no modo em que será executada, explorada”. 

Revela que se tornou professora a partir de 

 

Processo de escolarização em espaço formal de educação: nível superior em Letras 

Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) / Processo de escolarização 

em espaço informal de educação: em casa com meus pais, ambos graduados em 

Letras Vernáculas também pela UFBA. (Extrato do encontro dialogal, 11 de julho de 

2008). 

 

2.4.1.3 Flaviana 

 

Flaviana possui licenciatura em Matemática, concluiu o nível Médio Científico. Fez 

Especialização em Educação a Distância (2006 – SENAC); Educação, Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (2007.1 – Aluna especial do mestrado em Educação e 

Contemporaneidade – UNEB); Políticas Públicas e Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (2007.2 – Aluna especial do mestrado em Educação e Contemporaneidade – 

UNEB); Formação de Tutores em Educação a Distância (2006 – UFBA); Tutoria online (2008 

– SENAC); Formação de Tutores para atuação no curso de Licenciatura em Matemática a 

Distância da UAB/UFBA (Em curso – UFBA); professora do curso Tutoria online oferecido 

pelo CETE – SENAC/BA. Atua como docente há 09 (nove) anos.  

 

Meu nome é Flaviana Paula Medeiros e Oliveira, atualmente trabalho com cursos 

livres da área da Matemática como: Matemática; Matemática Comercial e 

Financeira; Matemática Comercial e Financeira com HP12C; Matemática Aplicada; 

Contabilidade Básica; Noções de Matemática; Desenvolvimento do Raciocínio 

Lógico na Prática Docente, que é um curso elaborado por mim e que iniciou com um 

blog. A minha formação no Nível Superior: Licenciatura em Matemática na 

Universidade do Estado de Minas Gerais. (Extrato do encontro dialogal, 11 de julho 

de 2008). 

 

Quando dialogamos durante os encontros sobre o tempo de atuação na docência, 

manifestou-se assim: 

Em 2002 ingressei na educação e lecionei para alunos dos ensinos fundamental e 

médio durante 02 (dois) anos. Após esse período, trabalhei com EJA por 06 (seis) 

meses e com Ead por 05 (cinco) anos (trabalho atual). . (Extrato do encontro 

dialogal, 11 de julho de 2008). 

 

Acrescenta que na docência online 

 
 O que muda é a modalidade, mas a função do docente continua ajudar o estudante a 

construir seu próprio conhecimento, guiá-lo pelos caminhos da educação só que 

agora utilizando uma ferramenta que permite que ambos estejam em locais distintos, 
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mas não desconectados um do outro. . (Extrato do encontro dialogal, 11 de julho de 

2008). 

 

Sobre o conceito de docência, revela:  
 

Docência é uma arte, nem todos conseguem alcançá-la. Há muitos professores, mas 

os verdadeiros docentes são aqueles que têm compromisso com a aprendizagem do 

aluno e a própria. . (Extrato do encontro dialogal, 11 de julho de 2008). 

 

A professora se expressa com entusiasmo ao dizer que se tornou professora: 

 
Ao final de 2003 fui chamada pelo SENAC para trabalhar no setor de EAD. Até 

então só conhecia o Instituto Universal, mas não sabia da história nem da utilização 

dessa modalidade de ensino. Pude estudar muito sobre a educação a distância e 

praticar, apesar de ainda não trabalharmos com ambientes virtuais de aprendizagem. 

Usamos outros recursos, como blogs, msn, orkut, e-mail e tudo mais que pudermos 

para fazer uma EAD de qualidade. (Extrato do encontro dialogal, 11 de julho de 

2008). 

 

2.4.1.4 Régia  

 

Régia é licenciada em Letras, fez Especialização em Webdesigner e em Educação a 

Distância; também fez curso técnico e trabalhou por 3 (três) anos na área da Construção Civil. 

Nesta experiência, participava dos treinamentos e palestras, pois no período fazia a Faculdade 

de Administração, que trancou posteriormente ao ingressar no curso de Licenciatura em 

Letras, a partir do 3° semestre estagiava em escolas públicas ensinando Português e Inglês. 

A professora Régia atua como docente há 14 anos. Atualmente desenvolve suas 

atividades profissionais como docente concursada para o ensino em escola do estado da Bahia 

e atua na docência em cursos de formação de professores online do SENAC/Bahia.  

Durante a entrevista, expressou suas ideias sobre o tempo de dedicação à docência da 

seguinte forma: 

 

Fiz curso técnico e trabalhei na área por três anos na Construção Civil. Na 

Construtora, eu sempre ficava a frente dos treinamentos e palestras. Tranquei a 

Faculdade de Administração, fiz vestibular para Letras e já no 3° semestre já 

estagiava em escolas públicas ensinando Português e Inglês. . (Extrato do encontro 

dialogal, 11 de julho de 2008). 

 

O que se apresenta como eixo de articulação em comum entre as professoras 

participantes da pesquisa é o fato de que todas atuam como docente em cursos online e em 

cursos na modalidade presencial. Esse ponto é um fato importante para pensar sobre os 
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saberes/pedagógicos que compõem essa dinâmica de atuação e também pode contribuir para 

pensar sobre os princípios de uma metodologia didático-pedagógica online. 

Sobre a docência online, Régia sinaliza:  

 

A docência online requer saberes docentes específicos, domínio de 

equipamento/Ambiente Virtual, além de um cuidado maior com os diálogos e que a 

docência é um processo de transmissão de conhecimentos, valores, cultura que 

desenvolve e trans(forma) indivíduos. . (Extrato do encontro dialogal, 11 de julho de 

2008). 

 

 A partir das informações coletadas inicialmente, pode-se verificar que as professores 

apresentam o seguinte perfil: 04 (quatro) possuem Especialização em Educação a Distância, 

sendo que 03 (três) fizeram duas Especializações e 01 (uma) fez três Especializações. Essas 

informações demonstram que, nesse grupo de professoras, todas buscaram a pós-graduação 

como continuidade dos estudos, como possibilidade de aprofundamento e aperfeiçoamento 

para a prática cotidiana. 

 Houve outros aspectos a serem considerados no que diz respeito ao processo de 

feminização do magistério também na docência online. Vale ressaltar que a predominância de 

mulheres no magistério é um marco histórico no processo de feminização do magistério, que, 

de acordo com as pesquisas de Silva (2002, p. 144), “não é um fenômeno natural, pois, se o 

considerarmos como um fenômeno, este se justifica pelas diferenças definidas 

dicotomicamente como naturais do homem (ativo) e da mulher (passiva), desconsiderando a 

estrutura de mercado, os diferentes desejos dos indivíduos e a própria diferença na forma de 

ser e comportar-se de cada pessoa”. 

 Nas informações dadas pelas professoras colaboradoras da pesquisa, pode-se observar 

que o tempo de experiência no magistério varia de 09 (nove) a 15 (quinze) anos. Esse aspecto 

demonstra que são professoras que a princípio possuem um lidar experiente com a docência. 

De acordo com Guarnieri (2000, p. 5), “[...] é no exercício da profissão, ou seja, o 

aprendizado da profissão a partir do seu exercício possibilita configurar como vai sendo 

construído o processo de aprender a ensinar.” 
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2.5 EXPOSIÇÃO DOS ENCONTROS DIALOGAIS 

 

Os encontros dialogais (sessões dialogais) foram realizados seguindo uma agenda 

previamente acordada, visto que tivemos que adequá-la à rotina de trabalho docente das 

professoras. 

O quadro seguinte sinaliza as datas dos encontros dialogais e os temas discutidos 

correspondentes a cada momento. Oficialmente, foram 12 (doze) encontros apresentando 

carga horária de 4 horas por encontro. 

 

QUADRO 5 – Temas tratados nos encontros dialogais 

 

 

Temas tratados nos encontros dialogais 

 

Quantidade de encontros 

 

Temas discutidos 
Primeiro encontro – 11 de julho de 2008 Apresentação da pesquisa, acordos, 

tratamento dos detalhes e encaminhamentos 

da pesquisa 

Segundo encontro – 25 de julho de 2008 Levantamento de temas de estudo, o conceito 

de comunicação em Paulo Freire, leitura e 

diálogo sobre a escrita do diário – processo de 

formação inicial, proposta de cronograma 
Terceiro encontro – 29 de agosto de 2008 Diálogo sobre a escrita do diário com o tema 

processo de formação escolar, acadêmica e 

profissional 

Quarto encontro – 22 de setembro de 2008 Diálogo sobre o tema Educação online e 

Educação a Distância 

Quinto encontro – 17 de outubro de 2008 Diálogo sobre a escrita do diário com o tema 

o contexto das experiências formativas online 

Sexto encontro – 27 de outubro de 2008 Tema Docência online 

Sétimo encontro – 06 de novembro de 2008 Continuação do diálogo sobre a escrita do 

diário com o tema contexto das experiências 

formativas online 

Oitavo encontro – 11 de novembro de 2008 Saberes docentes online 

Nono encontro – 10 de dezembro de 2008 Emergência da cibercultura e da docência 

online na sua vida 

Décimo encontro – 23 de outubro de 2008 Participação nas ações do planejamento  

Décimo primeiro encontro – 28 de janeiro de 

2009 

Planejamento  

Décimo segundo encontro – 11 de agosto de 

2009 

Diálogo sobre a atuação dos professores no 

curso Tutoria online 
Fonte: Organizado pela autora da tese. 

 

 A seguir, teremos uma breve descrição dos assuntos tratados no primeiro encontro que 

se realizou no dia 11 de julho de 2008. 
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Primeiro encontro 

 

 O primeiro encontro foi realizado com expectativas para acordos e tratamento dos 

detalhes preliminares da pesquisa como: agenda, reserva da sala de reunião e os recursos 

necessários.  

FOTOGRAFIA 1 – Primeiro encontro dialogal 

 

 

Fonte: Fotografia tirada por funcionário do CETE. Encontro realizado no dia 

11 de julho de 2008 para apresentação e definição da proposta de pesquisa. 

 

 Nesse contato inicial, o grupo aderiu à pesquisa por meio dos dispositivos criados para 

esse fim (APÊNDICE – A, B, C, D). 

As professoras que participaram da pesquisa foram: Dora, Natália, Flaviana e Régia, 

as quais apresentam em comum a identidade do ser professora e conceitos internalizados 

sobre o conceito de docência, docência online, saberes pedagógicos/comunicacionais, suas 

características e descrições desde o início do encontro sobre os temas que foram dialogados. 

Esses elementos são fundantes para a indicação de princípios para uma metodologia didático-

pedagógica online, pois fazem parte do agir comunicativo dos professores na sua ação 

pedagógica online.  
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Segundo encontro 

 

FOTOGRAFIA 2 – Segundo encontro 

 

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora da tese. 

 

 No dia 25 de julho de 2008, realizou-se o nosso segundo encontro dialogal/reflexivo 

do grupo da pesquisa, o qual aconteceu na sala 508 do 5º andar do prédio da Casa do 

Comércio em Salvador. 

O contexto facilitou o desenrolar da situação da pesquisa, pois construímos situações 

dialogando. Freire (1996) se refere ao diálogo como encontro dos homens no mundo para 

transformá-lo. 

As discussões começaram às 9h, com término às 13h, conforme a seguinte pauta:  

 Síntese do primeiro encontro 

 Levantamento de temas de estudo 

 Reflexão sobre o conceito de comunicação em Paulo Freire 

 Diálogo sobre a primeira parte do diário – Processo de experiências formativas 

 Proposta de cronograma 

 

Sobre o levantamento de temas, após discussões sobre as necessidades de formação do 

grupo, foram eleitas as seguintes temáticas:  

 Comunicação 

 Educação online 

 Docência online 
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 Cibercultura 

 Saberes pedagógicos/comunicacionais 

Cada temática foi definida a partir da avaliação do grupo quanto aos aspectos formativos 

necessários para o exercício da docência online. 

 

Terceiro encontro 

 

FOTOGRAFIA 3 – Terceiro encontro 

 

 
Fonte: Fotografia tirada pela autora da tese. 

 

No dia 29 de agosto de 2008, realizou-se o nosso terceiro encontro dialogal do grupo 

da pesquisa para refletirmos sobre a pesquisa, abordagem teórica e metodológica, assim como 

sobre a escrita dos diários, no que diz respeito à formação inicial e ao contexto dessa 

formação. 

 Todos os encontros duravam em torno de 4h, sempre se iniciando às 14h, com 

previsão de término às 18h, mas muitas vezes esse parâmetro foi ultrapassado. 

 No início, falamos sobre a apresentação da metodologia e da pesquisa no Seminário 

doutoral I a se desenvolver na UFRN, pois as colaboradoras estavam atentas a todos os passos 

da pesquisa. 

 O encontro teve como objetivo a leitura e reflexão da primeira parte da escrita do 

diário sobre a questão da formação. 
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Conceição (pesquisadora): O meu texto (Do Seminário doutoral I) diz que tudo isso 

parte de uma construção social. Faço a exposição a partir do slide falando que o que 

vem determinando as tendências e as nossas práticas docentes estão situadas na 

prática social. Continuo dizendo que num processo de pesquisa o mais importante 

não é apenas os resultados, pois se temos uma boa pergunta podemos chegar a estes, 

mas o cerne mesmo da questão não é necessariamente a pergunta. Então, isso vem 

justificar o nosso processo, eu acredito que essa inversão proposta pelo 

professor/avaliador que participou do Seminário fez uma inversão nos meus 

propósitos, visto que segundo este é a prática social que vem determinando os 

saberes. Por que é que nós estamos aqui?  Porque há tendências, há políticas 

externas ao próprio Senac que estão a justificar isso.  

Natália: Sim, é uma forma de você valorizar o seu trabalho, de ter conhecimento. 

Porque, por mais que você ganhe pouco, não ser reconhecido, pra mim é a pior 

parte.  

Conceição: Faço questão de que todas as nossas ações sejam publicadas para o 

grupo todo.  

Então! O objeto de estudo inicial são os saberes docentes numa vertente pedagógico-

comunicacional. De onde originam-se esses saberes? De tendências, de alguns 

determinantes que estão na prática social, na cibercultura. Parte de uma inquietação 

pessoal e depois vai tomando um outro contorno, a partir das contribuições, a partir 

do desenvolvimento e da metodologia. E a tendência é essa. Por que que eu digo que 

a tendência é essa? Por causa das políticas: A diretora do CETE já tinha conversado 

comigo e Ana Paula (coordenadora do CETE) sabe também que, a partir do ano que 

vem, vai mudar muito a estrutura daqui, vai haver uma descentralização. Então 

vocês irão ter que ter autonomia para estar propondo, elaborando projetos e 

propondo isso de forma autônoma, com autoria. O que é essa autoria? A partir de 

que elementos nós nos autorizamos? Que tipo de princípios e de elementos são 

necessários para que criemos essa autoria? Acho interessante também fazermos uma 

oficina de blog e como esse dispositivo poderia estar potencializando esse aspecto 

pedagógico-comunicacional da docência online nos projetos que vocês podem estar 

desenvolvendo.  

Apresentei como está se desenvolvendo o processo investigativo, os procedimentos 

de pesquisa (que foi aquela questão que eu já apresentei para vocês) e aí estamos nós 

(imagem do grupo). [Risos de todos]. 

Então, compreendo que a educação e a comunicação... eu encerrei o Seminário 

assim: a educação e comunicação é diálogo, na medida em que não é transferência 

de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação e os 

significados (que é isso que estamos tentando fazer aqui). Desse modo, os homens 

podem superar a situação em que estão sendo quase não ser e passar a ser o estar 

sendo em busca de um ser mais. Nesse momento, eu coloco que a docência, em 

minha vida, ela não é apenas uma perspectiva profissional, mas ela atende a uma 

perspectiva pessoal, de um lugar ao sol, eu consegui realmente esse lugar, que estou 

ampliando esse lugar de um ser mais, com dignidade, com honestidade, com ética... 

Dessa forma eu terminei, com essa foto que eu adoro.  

Então podemos finalizar aqui a apresentação e comecemos as leituras dos diários, a 

primeira parte sobre a nossa formação inicial.  

Flaviana: A gente ficou se perguntando se você tinha escrito errado, porque pediu 

só a primeira parte, mas é isso mesmo. Eu começo. Sou mineira de Divinópolis e lá 

morei até os 23 anos. Estudei sempre em escolas públicas [...].(Extratos dos diálogos 

entre pesquisadora e colaboradores da pesquisa). 
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Quarto encontro 

 

FOTOGRAFIA 4 – Quarto encontro 

 

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora da tese. 

 

 No dia 22 de setembro de 2008, foi realizado o quarto encontro dialogal do grupo da 

pesquisa, que aconteceu na sala 508 do 5º andar do prédio da Casa do Comércio em Salvador 

para refletirmos sobre a temática Educação a Distância e Educação online, assunto que 

provocou muitos dilemas e discussões entre as colaboradoras. 

Para essa ação, utilizamos o capítulo II, da tese intitulada Educação online: 

Cibercultura e Pesquisa-formação na prática docente de Santos (2005) como dispositivo de 

análise e reflexão. A duração desse encontro foi de 4h, ou seja, das 14h às 18h. 

 

Natália: A educação online não é uma evolução da Educação a Distância? Eu acho 

que, na minha cabeça, isso ainda não está definido, até porque ela começa dizendo 

assim: “a educação a distância é uma modalidade educacional”. 

Conceição: Vamos discutir então o que é educação? 

Natália: É, porque se a Educação a Distância é uma modalidade educacional, por 

que não aceitar ou admitir que a Educação Online é uma evolução da Educação a 

Distância, pensando que a Educação a distância hoje pode ser rica, não somente 

baseada em material impresso? Não sei, eu achei ela [a autora] muito presa a 

conceitos antigos. [pausa para atender ao celular]. 

Conceição: Moran também está trabalhando nessa perspectiva, Manoel Moran, 

Marco Silva. Geralmente são proposições da área da interatividade, da comunicação.  

Natália: Por que você não se cita? No seu texto, que você enviou pra gente por e-

mail, eu achei que você se coloca dessa forma, só que de uma forma mais branda.  

Conceição: Mas é porque eu também estou nesse intermédio. Como você, eu 

também estou.  

Flaviana: Sem saber? 

Natália: Não é bem sem saber. Já é apropriada, com propriedade de uma realidade 

desse movimento que já vem acontecendo. Porque eu estava aqui comentando com 

Dora e Flaviana, que eu achei a autora muito presa a conceitos clássicos de 
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Educação a Distância, que ela usa pra dizer assim: “educação a distância é uma 

modalidade educacional com sujeitos dispersos, que não conversam”. Basicamente, 

ela disse isso. Aí ela vai tentando diferenciar educação a distância e educação online 

e diz que “educação online é um advento da cibercultura”. Ela não estabelece 

diferença nenhuma aí.  

Conceição: Precisamos discutir. Eu anotei alguns pontos, porque precisamos de 

argumentos que deem sustentabilidade a essa separabilidade.  

Dora: Ela [a autora] está dizendo que é educação, agora, por usar meios 

diferenciados, que é online, e antes, como não existiam, não podiam ser usados. 

 

Quinto encontro 

 

FOTOGRAFIA 5 – Quinto encontro 

 

 

Fonte: Fotografia tirada por funcionário do CETE. 

 

No dia 17 de outubro de 2008, foi realizado o quinto encontro dialogal do grupo da 

pesquisa, o qual aconteceu na sala 508 do 5º andar do prédio da Casa do Comércio em 

Salvador para refletirmos sobre a temática, EaD, Educação online, Cibercultura,bem como 

sobre a segunda parte da escrita do diário: “O contexto da formação inicial”. 

 A duração desse encontro foi de 4h, ou seja, das 14h às 18h. Os colaboradores começam 

dando continuidade à discussão anterior (do quarto encontro) sobre a questão da EaD e da 

Educação online – observam-se algumas digressões para outros assuntos que surgiram. 

Discutimos sobre a cibercultura e no decorrer desse processo começamos a leitura do diário 

de Flaviana sobre o seu contexto de formação inicial. Seguem alguns extratos da história do 

contexto de formação de Flaviana que serão aprofundados posteriormente. 

 

Flaviana: a minha história eu segui por outro caminho, até porque estudando 

no interior, interior mesmo... 
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Flaviana: a minha história eu segui por outro caminho, até porque estudando no 

interior, interior mesmo... 

Conceição: fala interioooor,[ risos].Ela já perdeu o sotaque. 

Flaviana: muita coisa não chega, muita coisa você não fica sabendo, muita coisa 

você não vive, só vai saber depois que teve isso, que teve aquilo. 

Dora: ou seja, ainda não está na pós-modernidade. 

Flaviana: e até hoje assim, as informações que chegam, hoje não, que tem televisão, 

tem internet, tem tudo, mas na época que era rádio, a gente passou muito tempo em 

casa sem televisão, então assim, coisas como desenhos animados, por exemplo, às 

vezes as pessoas falam assim: ah, cê lembra do desenho tal? E eu: não, não tinha 

televisão. Então muita coisa a gente deixa de viver lá porque demoram, as coisas 

demoram a chegar lá. Agora já estão chegando mais rápido, mas demora ainda, tem 

muita coisa que demora. 

Conceição: você é de Governador Valadares? 

Flaviana: Divinópolis.  

Sílvio (Participante eventual): a internet lá na cidade dela é melhor do que na maior 

parte do Brasil. 

Flaviana: então vamos lá. O contexto do meu processo de formação inicial. Ficou 

meio romântica [risos]. 

 

Sexto encontro 

 

FOTOGRAFIA 6 - Sexto encontro 

 

 

Fonte: Fotografia tirada por funcionário do CETE. 

 

 

No dia 27 de outubro de 2008, foi realizado o sexto encontro dialogal do grupo da 

pesquisa para refletirmos sobre a temática Docência online. 

 A duração desse encontro foi de 4h, ou seja, das 14h às 18h. Começamos o encontro 

refletindo inicialmente sobre o conceito de docência, a questão inicial proposta foi: Como 

compreendemos a docência? 



72 
 

 

Sétimo encontro 

 

FOTOGRAFIA 7 - Sétimo encontro 

 

 

Fonte: Fotografia tirada por funcionário do CETE. 

 

Esse encontro aconteceu no dia 06 de novembro de 2008. Nele, demos continuidade 

ao processo de reflexão sobre o nosso contexto de formação, com a leitura e reflexão dos 

diários de Dora. 

 

Oitavo encontro 

 

FOTOGRAFIA 8 - Oitavo encontro 

 

 

Fonte: Fotografia tirada pela autora da tese. 

http://2.bp.blogspot.com/_Y6L7DG5k_6M/SRjiAWZ6w-I/AAAAAAAAAC0/z1G_vyjefWs/s1600-h/DSC02308.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_Y6L7DG5k_6M/SRjiAWZ6w-I/AAAAAAAAAC0/z1G_vyjefWs/s1600-h/DSC02308.JPG
http://www.cedes.unicamp.br/revista/rev/rev74.html
http://www.cedes.unicamp.br/revista/rev/rev74.html
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No dia 11 de novembro de 2008 ocorreu o nosso oitavo encontro dialogal, tendo como 

objetivo discutir e reconceptualizar os saberes docentes online e suas características e 

especificidades. Estavam presentes: Flaviana, Dora, Natália e a pesquisadora. 

 

Nono encontro 

 

FOTOGRAFIA 9 - Nono encontro 

 

 

Fonte: Fotografia tirada por funcionário do CETE. 

 

  Esse encontro aconteceu no dia 10 de dezembro de 2008, tendo como objetivo refletir 

sobre a emergência da cibercultura e da docência online na nossa vida por meio do diário 

reflexivo. Aproveitamos o momento natalino para confraternizarmos e socializamos 

presentinhos e afetividades. 
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Décimo encontro 

 

FOTOGRAFIA 10 - Décimo encontro 

 

 

Fonte: Fotografia tirada por funcionário do CETE. 
 

Esse encontro teve como objetivo definir as ações de planejamento e avaliações das 

ações pedagógicas implementadas na prática docente online durante o curso Tutoria online, o 

qual aconteceu no dia 23 de outubro de 2008.  

 

Décimo primeiro encontro 

 

Houve a Continuação do planejamento para definir ações pedagógicas para as 

próximas turmas do curso Tutoria online. 

 

Décimo segundo encontro 

 

Esse encontro foi direcionado às reflexões sobre a atuação das professoras no curso 

Tutoria online. 
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3 A DOCÊNCIA ONLINE, OS SABERES PEDAGÓGICOS/ COMUNICACIONAIS E 

O CONTEXTO DAS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS DAS PROFESSORAS ONLINE 

 

 
O curso de Pedagogia apresentava um currículo que 

separava teoria e prática, pois o estágio era realizado no 

final do curso. Mas, mesmo assim, tive professores 

maravilhosos que marcaram a minha vida e me 

constituíram no que sou. Com o professor Jurandir 

descobri que não nasci assim e nem tenho que ser 

sempre assim, pois o mundo é feito de relações sociais e 

o nosso lugar na sociedade não advém de uma razão 

natural. Professora Fátima me fez descobrir a razão, o 

pensar, o refletir filosoficamente sobre a realidade. A 

professora Maria Palácios, com a sua irreverência, me 

fez pensar sobre os problemas da educação e sobre a 

relação desta com a sociedade. Os professores Heloísa 

Curvelo e Elizeu Clementino trouxeram a prática, a 

profissionalidade do ser pedagogo de fato, era um misto 

de tradicionalismo e inovação. Não posso deixar de falar 

sobre o meu pai na ciência, professor Jacques Jules 

Sonneville, que me mostrou que poderia ser uma 

cientista da educação. Com seu jeito manso, mas sem 

perder o rigor, me fez viajar pelo mundo da 

metodologia. Eu olhava para ele e pensava: “quando 

crescer quero ser igual a você”. Assim, fui selecionada 

para ser bolsista do projeto de pesquisa dele (CNPQ). 

Aprendi muito, fazíamos entrevistas em bairros diversos 

de Salvador no seu uno preto, como Bom Juá e Cabula, 

almoçávamos na casa dele na Barra e também num 

restaurante próximo à universidade. Era uma delícia 

estar com ele. Eu fazia a transcrição das entrevistas 

realizadas com as professoras que eram egressos do 

curso de Pedagogia.  

(Diário de bordo da autora). 
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3.1 TECENDO A NOÇÃO DE DOCÊNCIA E OS SABERES 

PEDAGÓGICOS/COMUNICACIONAIS  

 

O objetivo deste é refletir sobre a docência online, seus pressupostos, assim como 

tecer espaços de diálogos com os saberes pedagógicos/comunicacionais que são 

instituídos/instituintes das experiências formativas das professoras online na perspectiva de 

estabelecer entrelaces com a empiria e os dizeres sobre o contexto de formação, os lugares, os 

tempos e os saberes produzidos na vida cotidiana e nas relações do percurso da formação 

escolar, acadêmica e profissional. 

Diante de um mundo de múltiplas transformações de cunho político, econômico, 

social, tecnológico e dos meios educacionais é que se situa a prática do ensinar/aprender, a 

docência complexa, apaixonante, instigante e paradoxal. 

Docência é um termo que, etimologicamente, significa ato de ensinar, de acordo com a 

Grande Enciclopédia Larousse Cultural (1998); docência significa ensino, magistério, 

professorado; vem do latim docere, ensinar, ministrar ensinamentos; está vinculada a docente, 

do latim  docens, docentis, particípio presente do termo docere. 

Segundo Araújo (2004), o registro do termo, na Língua portuguesa, é de 1916, visto 

que outros termos vinculados a ele têm sido registrados, de acordo com esse autor, desde o 

século XVI, como ensino e ensinança e instrução que vem do verbo instruere, significando 

erguer, levantar, pôr em ordem, formar, dispor. Conforme esse autor, a correlação do termo 

docência com docente, no sentido profissional do ensino, é do século XVIII. 

É interessante destacar outros termos que trazem aproximações com docência e 

docente, indicados por Araújo (2004), tais como: preceptor (termo datado de 1190), mestre 

(1255), aio (1272 – o encarregado da educação doméstica de crianças ilustres), professor, 

lente, magister/magistério (século XV), pedagogo (século XVI), instrutor (século XVIII), 

educador e lecionista ou lecionação (século XIX). 

Atualmente, outras expressões definem e circunscrevem o termo docência e docente, 

como: professor prático reflexivo (SHÖN, 2000), professor como intelectual transformador 

(GIROUX, 1997), mestre (ARROYO, 2000), profissional pós-formal (KINCHELOE, 1997), 

professor animador da inteligência coletiva dos grupos que estão ao seu encargo (LÉVY, 

2000), educador progressista (FREIRE, 1996). Além destas, outras expressões foram ligadas 

ao trabalho docente em determinados contexto histórico e tendência pedagógica, como: 
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professor tradicional, problematizador, mediador, técnico, facilitador, progressista e 

construtivista.  

Diante do feixe de proposições sobre o ato de ensinar, pode-se afirmar que o ensino, 

enquanto ato pedagógico é uma especificidade humana e que, segundo Freire (1996), exige 

rigorosidade metódica, pesquisa, esperança, respeito aos saberes dos educandos, risco, 

reflexão crítica, consciência do inacabamento, disponibilidade para o diálogo e ainda reúne 

formação, história, competências e habilidades que podem emergir da gênese social, familiar, 

da comunidade e do âmbito da carreira profissional, como cursos, espaço de trabalho, 

programas e currículo enquanto espaço significativo. 

Como exercer a docência sem estar em processo de formação para essa atividade? 

Segundo Freire (1996, p. 116), “[...] não posso ser professor sem me achar capacitado para 

ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina; não posso, por outro lado, reduzir 

minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos [...]”. 

É importante salientar que, no que tange à formação de professores para o exercício da 

docência, precisamos refletir a respeito dela, considerando as diferentes formas de concepção 

do trabalho docente na escola, como, por exemplo: mero transmissor de conhecimentos, 

“neutro”, preocupado com o seu aprimoramento técnico, ser político, compromissado com a 

transformação social das camadas populares e ser-no-mundo, cuja atividade se alia à pesquisa. 

De acordo com Macedo (2000b, p. 46), “Ser-no-mundo, no que se refere à educação, por 

exemplo, é viver a realidade da sala de aula, dos livros, do material escolar, dos professores, 

técnicos, funcionários, diretores e do currículo enquanto fenômeno significativo da vida 

escolar”. 

O espaço escolar não é um mero “depósito” de subprodutos culturais da sociedade, 

mas um criador de configurações cognitivas e de habitus
5
 originais. A formação do professor 

para o exercício da docência assume outro caráter quando se desloca da formação inicial para 

a continuada, incluindo pelo menos três eixos de abordagem: a pessoa do professor e a sua 

experiência, a profissão de professor e os seus saberes específicos e a escola e os seus projetos 

educacionais. Dessa forma, a docência não se restringe ao ensinar conteúdos específicos de 

uma determinada área de conhecimento, já que estes coexistem com outros conteúdos que 

compõem o espaço pedagógico escolar e a prática social em que os sujeitos, como autores e 

coautores da trama pedagógica, estão envolvidos. 

                                                           
5
 Predisposições de agir segundo um certo código de normas e valores que caracteriza o sujeito como pertencente 

a um certo grupo ou a uma classe; termo utilizado por Pierre Bourdieu.  
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Para Pimenta (2002a), os conteúdos que compõem o campo da docência estão 

configurados em quatro conjuntos de saber: 

 

[...] conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das ciências 

humanas e naturais, da cultura e das artes; 2) conteúdos didático-pedagógicos, 

diretamente relacionados do campo da prática profissional; 3) conteúdos ligados a 

saberes pedagógicos mais amplos do campo teórico da prática educacional; 4) 

conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência humana individual, com 

sensibilidade pessoal e social. E essa formação identitária é também profissional, 

ou seja, a docência constitui um campo específico de intervenção na prática 

social. (2002, p. 13) 

O saber da docência requer formação em uma perspectiva multirrefencial, a saber: 

técnica, sociopolítica, científica, artística, interrelacional, de gestão e humana, pois 

reúne/articula saberes heterogêneos, plurais, como: saberes pedagógicos, da experiência, 

científicos, tecnológicos e políticos em um sentido de responsabilidade com a realidade 

social, ou seja, o trabalho do professor revela o engajamento político que este possui com 

relação à manutenção ou com a transformação das relações sociais do mundo capitalista. 

Conforme Veiga et al. (2005), a docência pode ser vista por vários ângulos, pois a 

multiciplicidade de abordagens permite explicitar diferentes aspectos no interior de um 

mesmo objeto. Porém, a autora alerta que não se pode permitir que a docência seja 

fragmentada, pois os diferentes aspectos (político, ético, econômico, metodológico, 

tecnológico, entre outros) a serem abordados são frações de uma totalidade. 

Percebe-se, assim que a docência precisa ser tratada numa perspectiva mais 

plural/multirreferencial para que se possa evidenciar a multiplicidade de suas manifestações, 

buscando sempre, contudo, evitar compartimentações. Assim como Veiga (2005), outros 

autores se preocupam com o aspecto profissional da docência. Arroyo, por exemplo, refere-se 

à docência como ofício, a saber: 

 

O termo ofício remete a artífice, remete a um fazer qualificado, profissional. Os 

ofícios se referem a um coletivo de trabalhadores qualificados, os mestres de um 

ofício que eles sabem fazer, que eles pertencem, porque aprenderam seus segredos, 

seus saberes e suas artes, Uma identidade respeitada e reconhecida respeitada, de 

traços bem definidos. Os mestres de ofício carregavam o orgulho de sua maestria. 

Inquietações e vontades tão parecidas, tão manifestas no conjunto de lutas de 

categoria docente. (2000, p. 18) 
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A docência, contudo, exige saberes da interatividade, da criatividade, da afetividade, 

da gestão, além de saberes éticos, estéticos, técnicos, científicos e políticos, como mostra o 

organograma a seguir: 

ORGANOGRAMA 01 - Saberes da docência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Ser docente exige saberes que surgem a partir do social, os quais são partilhados por 

grupos diversos de professores de vários níveis e modalidades de ensino, constituindo-se no 

processo de profissionalização. Segundo Tardif (2002), pode-se chamar de saberes 

profissionais, disciplinares, experienciais e curriculares. Os saberes profissionais formam o 

conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores. Os saberes 

disciplinares são transmitidos nos cursos e departamentos universitários; são saberes que 

surgem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de conhecimentos. 

Especificamos dois saberes que fazem parte do universo que constitui a docência: os 

saberes experienciais e os saberes curriculares. Os saberes experienciais são os dos próprios 

professores, adquiridos no exercício de suas funções e na prática de sua profissão. Segundo 

Tardif (2002), são desenvolvidos a partir do trabalho cotidiano dos professores, emergem da 

experiência e são por ela legitimados como elementos constitutivos da docência. 
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Os saberes curriculares, ainda segundo esse autor, são saberes da docência construídos 

ao longo da carreira dos professores, correspondendo aos discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos a partir dos quais as instituições se organizam.  

Muitos saberes constituem e caracterizam a docência. Os saberes, de acordo com 

Pimenta (2002a), são os conteúdos de diversas áreas do saber e do ensino. Os saberes da 

interatividade vão além da perspectiva utilitária da tecnologia digital, ou seja, da 

interatividade numa perspectiva comunicacional que permita a interação entre as pessoas, a 

partir da hipertextualidade, da multivocalidade e da usabilidade, buscando, cada vez mais, a 

superação do modelo tradicional de comunicação um/todos pelo modelo todos/todos, no qual 

todos são sujeitos, coautores do processo ensino/aprendizagem. 

Os saberes da criatividade são relevantes, pois é através desta que os professores, junto 

com os educandos, assumem o papel de criar atividades, situações e reorganizar os ambientes 

e seus elementos, sejam eles presenciais, sejam virtuais. Dessa maneira, é preciso pensar/fazer 

acontecer proposições de ensinar/aprender, nas quais se suscite a criatividade, a reciprocidade, 

a cooperação e a liberdade de expressão para que como seres históricos que somos possamos 

aprender a ler as mensagens que a história da vida no mundo nos ensina.  

Paulo Freire, através da Pedagogia Libertadora, já anunciava os caminhos para uma 

educação em direção à emancipação dos sujeitos e, consequentemente, para uma docência 

criativa capaz de criar e recriar os meios e as relações entre os sujeitos docentes-discentes. 

Freire (1996) afirma que não há docência sem discência, pois ensinar inexiste sem 

aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, homens e mulheres 

perceberam que era possível ensinar, como também aprender. Entretanto, precisa ser de forma 

criativa e inovadora, não repetindo chavões de tendências e correntes pedagógicas da 

racionalidade técnica, mas sinalizando para uma racionalidade, comunicativo-interativa, na 

qual a responsabilidade criadora nos meios educacionais está presente nas mãos de todos. 

Dessa forma, além da criatividade, a relação afetiva ocupa um lugar central no 

desenvolvimento do trabalho da docência. 

Para Codó, o objetivo do trabalho do professor é a aprendizagem dos alunos. Ele 

enfatiza que para que a aprendizagem aconteça, muitos fatores são necessários, dentre estes: 

 

Capacidade intelectual e vontade de aprender por parte do aluno, conhecimento e 

capacidade de transmissão de conteúdo por parte do professor, apoio extraclasse por 

parte dos pais e tantos outros. Entretanto, existe um que funciona como o grande 

catalisador: a afetividade. (1999, p. 50) 
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É possível dizermos que a afetividade não é apenas uma das dimensões do 

professor(a) ou do(a) aluno(a), mas que ela é constituinte do desenvolvimento e, 

fundamentalmente, de natureza biológica e social destes.  Então, quando o professor se 

propõe a ensinar e os alunos se propõem a aprender, uma “corrente de elos de afetividade vai 

se formando, propiciando uma troca entre os dois”. (CODÓ, 1999, p. 50).  

Os saberes da afetividade são importantes nas relações construídas pelo(a) professor(a) 

e pelos(as) alunos(as) na perspectiva de construção do conhecimento, visto que apresentam 

aspectos que são necessários para essas relações, tais como:  

 

Motivação, cooperação, boa vontade, cumprimento das obrigações deixam de ser 

tarefas árduas para os alunos. Interesse, criatividade, disposição para exaustivamente 

sanar dúvidas, estimulam o professor. Entre outras palavras, o papel do professor 

acaba estabelecendo um jogo de sedução, onde ele vai conquistar a atenção e 

despertar o interesse do aluno para o conhecimento que ele está querendo abordar. 

(CODÓ, 1999, p. 50). 

 

É possível dizermos que o afeto desempenha um papel importante no funcionamento 

da inteligência e na relação entre professor (a) e aluno (a), pois sem este não haveria interesse, 

necessidade, motivação e, consequentemente, não existiriam perguntas, hipóteses, nem 

inteligência, pois a afetividade é condição necessária na constituição da inteligência. Esta 

pode acelerar ou diminuir o desenvolvimento intelectual dos sujeitos em processo de 

aprendizagem. Sendo assim, a docência exige afetividade, pois ela é parte essencial da prática 

educativa e do desenvolvimento intelectual dos professores(as) e alunos(as).  

Para ensinar/aprender, é preciso estar aberto e/ou aberta ao gosto de querer bem aos 

aprendentes e ao próprio ato educativo. Afetividade não deve ser confundida com beijinhos e 

permissividades que venham a comprometer a ética do ato educativo no sentido de se “fazer 

vistas grossas à falta de comprometimento de determinados aprendentes com a prática 

educativa”. Porém, se faz necessário viver a docência com motivação, despertando o 

interesse, a curiosidade dos aprendentes, em uma ambiência cordial e alegre, na qual o 

respeito mútuo se faça presente. 

  Essa abertura significa estar disponível à alegria de viver, segundo Freire (1996), 

quando afirma que tal alegria, quando assumida plenamente, não permite que nos 

transformemos nem em seres “adocicados”, nem tampouco em seres desesperançosos, 

amargos, sem vida, pois lidamos com gente. Todavia, gerir o espaço, o tempo e a 

comunicação entre os aprendentes e o professor não é algo fácil, pois envolve questões 

técnicas, pedagógicas, epistemológicas, afetivas, coordenação e dinamização no grupo para 

evitar a dispersão dos alunos e até mesmo a sua desistência.  
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Acreditamos que o fator de estarmos em espaços e tempos diferentes nos instiga a 

buscar novas formas para planejar, implementar, organizar  e acompanhar as ações educativas 

num ritmo intenso e atemporal de interações. Porém, se o professor não estiver engajado 

nesse ritmo, poderá prejudicar o processo comunicativo/interativo e de aprendizagem. Dessa 

forma, transformar a prática educativa em treinamentos puramente técnicos é minimizar o 

potencial humano no exercício educativo, ou seja, no exercício da docência. 

Do ponto de vista de Veiga et al., a docência é uma construção ético-profissional que 

exige o compromisso com princípios éticos que lhes são inerentes, como: 

  

[...] A significação dos métodos, e das técnicas de ensino como mediações, de caráter 

ético, entre o professor e o aluno, a atenção às exigências individuais dos alunos, a 

tensão entre o poder de ensinar e o desejo de aprender, o envolvimento institucional, o 

compromisso no qual o professor está envolvido – e, de outro, requer o exercício da 

autonomia tanto no plano dos direitos como no plano dos deveres. (2005, p. 9-10) 

 

É preciso atentar para a nossa condição humana, de seres originários do cosmos, da 

natureza, da vida. Somos seres biofísicos e  psicossocioculturais. Enfim, somos sujeitos de 

interação que apresentam um estar-no-mundo, com as coisas, com as palavras, com a ciência 

e com as pessoas. Somos seres essencialmente sociais. 

Quanto ao saber da técnica, a docência se constitui não apenas na perspectiva de 

formar alguém para uma tarefa material e para fazê-lo participar do fabrico de alguma coisa. 

O aprender a fazer vai além da qualificação profissional, pois se fazem necessários saberes 

que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. 

O aspecto técnico da docência está também intrinsecamente ligado ao aspecto didático 

pedagógico/comunicacional, no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem como ação 

intencional, que procura organizar as condições que melhor promovam a aprendizagem. 

Dessa forma, os saberes pedagógicos/comunicacionais agregam o aspecto técnico da docência 

a partir das experiências formativas das professoras online no que diz respeito às sequências 

pedagógicas/comunicacionais que analisaremos mais aprofundamente na parte 4 desta tese. 

Quanto ao saber da política, a docência está implicada com a formação do cidadão, 

tratando-se de pessoas concretas que têm uma posição definida em determinada sociedade em 

que vivem. Essa formação política assume um compromisso incondicional com a 

emancipação das classes menos favorecidas através de espaços de diálogos constituídos de 

discussão e debates, permitindo a esses sujeitos o direito à voz, à participação, à criação e à 

decisão no espaço dialógico que constitui a docência, seja ela presencial, seja online. 
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Pode-se dizer que a docência, presencial e/ou online, é constituída pelos conteúdos das 

diversas dimensões do saber: das áreas específicas do conhecimento, didático-pedagógicas, 

políticas, estéticas, éticas, técnicas, pedagógicas mais amplas, do campo teórico e da prática 

educacional, de reflexões sobre a prática educativa, assim como ligadas à prática social. 

Assim, a docência é instituída e instituinte de saberes sociais que são disciplinares, 

curriculares, profissionais e da experiência da prática docente. 

Na concepção de Pimenta (2002b, P.18), a identidade docente: 

 

[...] não é um dado imutável. Nem externo que possa ser adquirido. Mas é um 

processo de construção do sujeito historicamente situado. A profissão de professor, 

como as demais, emerge em dado contexto e momento históricos, como resposta a 

necessidades que estão postas pelas sociedades, adquirindo estatuto de legalidade. 

Assim, algumas profissões deixaram de existir e outras surgiram nos tempos atuais. 

Outras adquirem tal poder legal que se cristalizam a ponto de permanecerem com 

práticas altamente formalizadas e significado burocrático. Outras não chegaram a 

desaparecer, mas se transformaram adquirindo novas características para responderem 

a novas demandas da sociedade. Este é o caso da profissão de professor. 

 

 Muitas pesquisas são realizadas sobre a docência na contemporaneidade na 

perspectiva de visualizar, mapear esse universo. No entanto, faz-se necessário pensar nas 

seguintes questões: quais têm sido seus pressupostos epistemológicos? Quais têm sido as 

diferentes abordagens metodológicas? 

 Sobre as pesquisas a respeito dos saberes da docência, García (1992) apresenta dois 

paradigmas. 

 Primeiro paradigma: processo-produto – o conhecimento do professor e o rendimento 

dos alunos. “Os investigadores chegam a conhecer quanto conheciam os professores, mas não 

como estava organizado, justificado ou validado esse conhecimento”. (GARCIA, 1992, p. 3). 

Segundo paradigma: pesquisas sobre o pensamento do professor: “explorar a natureza, 

forma, organização e conteúdo de conhecimento dos professores”. Pesquisas que abordam 

uma perspectiva cognitiva, estudando processos de raciocínio, juízo e tomada de decisões 

voltadas à conduta dos professores. Diferentes conceitos foram utilizados para referir-se ao 

conhecimento do professor, tais como: conhecimento do ofício (BROWN; MCINTYRE, 

1986, In: GARCÍA, 1992), conhecimento prático pessoal, paradigmas funcionais dos 

professores (CROCET, 1983, In: GARCÍA, 1992), conhecimento prático (ELBAZ, 1983, In: 

GARCÍA, 1992), teorias implícitas dos professores (HUNDT, 1985, In: GARCÍA, 1992), 

conhecimento profissional e reflexão na ação (SCHÖN, 2000) e conhecimento didático do 

conteúdo (SHULMAN, 1989, In: GARCÍA, 1992).  
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Componentes do conhecimento do professor: conhecimento de si mesmo, do contexto, 

do conteúdo, do currículo e do ensino. (ELBAZ, 1983, In: GARCÍA, 1992). Outros 

componentes: conhecimento do conteúdo e conhecimento da estrutura da aula (LEINHARDT; 

SMITH, 1985, In: GARCÍA, 1992), (SHULMAN, 1986, In: GARCÍA, 1992): conhecimento 

do conteúdo, conhecimento pedagógico, conhecimento do currículo conhecimento dos alunos 

e da aprendizagem, conhecimento do contexto, conhecimento didático do conteúdo e 

conhecimento de filosofia educativa, fins e objetivos. 

Três grupos de investigação com base no pensamento do professor: a) processamento 

de informação e comparação experiente-iniciante; b) conhecimento prático; c) conhecimento 

didático do conteúdo. (CARTER, In: GARCÍA, 1992). 

Conhecimento prático: “referem-se de forma ampla ao conhecimento que possuem os 

professores sobre as situações de classe e os dilemas práticos que se estabelecem para levar a 

cabo metas educativas nestas situações”. (CARTER, In: GARCÍA, 1992, p. 4).  

Repensar os saberes da docência na contemporaneidade tem se revelado uma demanda 

relevante de pesquisas e inquietações a partir dos anos 1990. Apresentam-se tendências de 

estudos que apontam caminhos para a formação docente, referindo-se à discussão sobre a 

identidade profissional do professor, tendo como foco a questão dos saberes que constituem a 

docência e a sua identidade. Uma identidade profissional não é algo fixo, mas se configura em 

um processo de construção historicamente situado que emerge de um contexto e um momento 

histórico em busca do atendimento das necessidades emergentes da sociedade. É mutável 

porque é prática social, pois apresenta caráter dinâmico, nos quais muitos modelos teóricos 

influenciaram as práticas docentes a partir da época e do contexto social vivenciado. 

 Ao partir desse ponto, uma identidade profissional é construída, visto que é a partir da 

significação social da profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão e 

da revisão das tradições e das práticas vivenciadas no ato educativo que poderão se encontrar 

pistas, caminhos para a formação dos docentes, pois essas práticas estão imbuídas de saberes. 

Para Pimenta (2002c, p. 19), mobilizar os saberes da experiência é, pois, o primeiro passo no 

processo de construção de identidade dos professores. 

 Para fundamentar os encaminhamentos dessas proposições, começa-se a explicitação 

sobre o que dizem alguns teóricos (PIMENTA, 2002; TARDIF, 2002; FREIRE, 1996; 

SCHULMAN, 1987; PÓRLAN; GARCIA, 1992; GAUTHIER, 2006; NUÑEZ; RAMALHO, 

2004; CHARLOT, 2000) sobre a construção dos saberes da docência. 

Para Tardif (2002, p. 36), os saberes docentes são um “saber plural, formado pelo 

amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de 
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saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. Apresentam-se como um dos recursos a 

serem mobilizados no agir competente. Dessa forma, segundo Nuñez; Ramalho (2004, p. 70-

82), “o termo competência é entendido por nós como a capacidade manifestada na ação, para 

fazer com saber, com consciência, responsabilidade, ética, que possibilita resolver com 

eficácia e eficiência situações-problema da profissão”. A competência envolve saberes, 

habilidades, atitudes, valores e responsabilidades pelos resultados, orientada por uma ética 

compartilhada. No entanto, a partir desse agir competente, apresentam-se diferentes tipologias 

de saberes, segundo autores diversos, como: Maurice Tardif, C. Gauthier, L. S. Schulman, R. 

Porlán, dentre outros. 

Inicialmente,Tardif (2002) defende os seguintes pressupostos acerca dos saberes dos 

professores: 

Em primeiro lugar, o saber do professor é um saber social pelos seguintes motivos: 

 Porque é partilhado por todo um grupo de agentes – os professores; 

 Porque repousa sobre todo um sistema que vem a garantir a sua legitimidade (a 

universidade, a administração escolar, o sindicato, as associações profissionais, os 

grupos científicos etc.); 

 Porque seus próprios objetos são sociais, isto é, são práticas sociais; 

 Porque é situado no contexto sócio-histórico; 

 Porque é adquirido no contexto de socialização profissional. 

            Para tanto, pode-se definir o saber docente como plural, formado pelo amálgama, mais 

ou   menos coerente, de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. 

O autor classifica os saberes docentes em: 

1- Saberes de formação profissional – conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores; 

2 – Saberes disciplinares – são transmitidos nos cursos e departamentos universitários; 

3 –  Saberes curriculares – correspondem aos discursos, objetivos, conteúdo, métodos... 

4 – Saberes experienciais – são específicos, baseados em seu cotidiano e no conhecimento de 

seu meio. 

Os estudos de Gauthier (2006, p. 28-37) apontam os seguintes saberes que 

produzem/difundem as práticas docentes: 

1. Saberes disciplinares (a matéria): referem-se aos saberes produzidos pelos pesquisadores e 

cientistas nas diversas disciplinas científicas.  
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2. Saberes curriculares (o programa): a seleção e a organização que a instituição faz de 

certos saberes produzidos pelas ciências, transformando-os num corpus que será ensinado nos 

programas escolares. O programa lhe serve de guia para planejar, para avaliar. 

3. Saberes das ciências da educação (sociologia, filosofia, didática, entre outros): 

conhecimentos profissionais que, embora não o ajudem diretamente a ensinar, informam-no a 

respeito de várias facetas de seu ofício ou da educação de um modo geral. 

4. Saberes da tradição pedagógica (o uso): chegou até nós e povoa não somente as nossas 

recordações de infância, mas também uma boa parte do cotidiano das escolas atuais. Essa 

tradição pedagógica é o saber das aulas que transparece numa espécie de intervalo da 

consciência. 

5. Saberes experienciais (a jurisprudência particular): realiza julgamentos privados, 

elaborando ao longo do tempo uma espécie de jurisprudência composta de truques, de 

estratagemas e de maneiras de fazer que, apesar de testadas, permanecem em segredo. 

6. Saberes da ação pedagógica (o reservatório de conhecimentos do ensino ou a 

jurisprudência pública validada): saberes experienciais dos professores a partir do momento 

em que se tornam públicos e que são testados através das pesquisas realizadas em sala de aula. 

Um dos autores mais citados e precussor dessa discussão,  Lee Shulman, apresenta a 

classificação sobre os tipos de conhecimento dos professores, a qual fez despontar e ampliar 

outras reflexões até os dias atuais. Tal classificação divide-se nos seguintes tipos de conhecimento :  

1) conhecimento do conteúdo; 

2) conhecimento do ensino do conteúdo; 

3) conhecimento pedagógico mais geral. 

Essa classificação está centrada nos conhecimentos básicos e necessários ao exercício 

do trabalho docente. A preocupação sobre os saberes a serem apreendidos pelo professor está 

mais voltada para a questão da formação, não entrando na análise dos saberes como 

processo/produto realizado pelo professor.Lee Shulman sinaliza e identifica os saberes dos 

professores no que diz respeito às diferentes formas que estes se apresentam nas situações 

concretas do trabalho docente, nas quais o professor muitas vezes se orienta e decide a sua 

ação pelos caminhos da sabedoria da prática. 

 Em sintese, Tardif (2002) divide esses saberes em  quatro categorias do trabalho 

docente: formação profissional, disciplinares, curriculares e da experiência. 

Conforme Gauthier (2006) os saberes docentes se classificam: disciplinares, 

curriculares, das ciências da educação, da tradição pedagógica, das experiências e da ação 

pedagógica. 
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Já para Schulman (1987), os saberes dos professores se originam de conhecimentos 

de: conteúdo, ensino e conteúdo pedagógico mais geral. 

Para outros teóricos como Porlán (1997), os saberes docentes são compostos de: 

saberes acadêmicos, saberes da experiência, saberes das rotinas que orientam a ação 

pedagógica e saberes das teorias implícitas na prática docente. 

Por outro lado, Pimenta (2002c) considera a prática social, assim como Tardif (2002), 

como ponto de partida e ponto de chegada, pois possibilita a ressignificação dos saberes na 

formação dos professores, propiciando que o profissional docente constitua o seu saber-fazer 

a partir do próprio fazer, sabendo o que está fazendo de forma crítica e reflexiva. Dessa 

forma, o objeto de estudo desta tese parte do experiencial, dos saberes pedagógicos e 

comunicacionais instituídos/instituintes nas experiências formativas das professoras online 

colaboradoras. 

Sobre os conhecimentos desse saber-fazer, Pimenta (2002a, p.13)aponta como os 

conteúdos que compõem o campo da docência os seguintes: 

Conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das ciências 

humanas e naturais, da cultura e das artes; 2) conteúdos didático-pedagógicos, 

diretamente relacionados do campo da prática profissional; 3) conteúdos ligados 

a saberes pedagógicos mais amplos do campo teórico da prática educacional; 4) 

conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência humana individual, 

com sensibilidade pessoal e social. E essa formação identitária é também 

profissional, ou seja, a docência constitui um campo específico de intervenção 

na prática social. 

 A seguir, trazemos um quadro síntese sobre tipologias de saberes docentes para melhor 

compreendermos como alguns teóricos pontuam essa questão: 
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QUADRO 6 – Tipologias dos saberes docentes  

 

 

Tipologias de saberes docentes 

 

Autores 

 

Classificação dos saberes docentes 
 

Tardif 

      1. Saberes de formação profissional  

      2. Saberes disciplinares  

      3.  Saberes curriculares  

      4.  Saberes experienciais 

 

 

Gauthier 

1. Saberes disciplinares (a matéria) 

2. Saberes curriculares (o programa) 

3. Saberes das ciências da educação 

4. Saberes da tradição pedagógica (o uso) 

5. Saberes experienciais (a jurisprudência particular) 

6. Saberes da ação pedagógica (o reservatório de conhecimentos do 

ensino ou a jurisprudência pública validada) 
Shulman       1. O conhecimento do conteúdo 

      2. O conhecimento do ensino do conteúdo 

      3. O conhecimento pedagógico mais geral 

Porlán 1. Saberes acadêmicos 

2. Saberes embasados na experiência 

3. Rotinas que orientam as ações pedagógicas 

4. Teorias implícitas – são teorias que podem explicar os porquês das 

crenças e das ações dos professores 

Freire       1. Ensinar exige pesquisa 

2. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos 

3. Ensinar exige criticidade 

4. Ensinar exige estética e ética 

5. Ensinar exige curiosidade 

6. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo 

7. Ensinar exige competência profissional 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao vusualizar o quadro sobre as proposições a respeito dos saberes docentes, 

percebemos que os debates recentes em torno desse assunto apontam para alguns caminhos e 

reflexões, mapeando como os autores apresentam diferentes sentidos que muitas vezes 

convergem em alguns pontos, mas que também divergem em outros. Segundo Ludke (2001, 

p. 29), cada sentido fundamenta-se em diferentes critérios de classificação:  

 Origem – a preocupação dos autores se fundamenta em buscar a origem dos 

saberes docentes, identificando se são de gênese disciplinar, pedagógica mais 

geral, curricular, psicológica, sociológica e de objetivos educacionais; 

 Natureza – centra-se na reflexão sobre a natureza desses saberes, definindo se 

são de natureza cognitiva, disciplinar, subjetiva ou profissional; 

 Objeto – o cerne da reflexão origina-se do objeto da docência, das disciplinas, 

do ensino das disciplinas, da pedagogia, do currículo, dos alunos, do contexto 
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social e institucional, bem como de outros conhecimentos que vão além dos 

escolares, os fins da educação; 

  O caráter – a preocupação das análises se volta para o caráter do saber 

docente, se estes são de cunho estratégico, proposicional, tácito, teórico, 

relacional, prático ou experiencial. 

 

O campo de estudos sobre os saberes docentes é amplo. Dessa forma, apresenta-se 

inicialmente o quadro teórico para centrar análises e proposições: 

 

QUADRO 7 – Estudos sobre os saberes docentes 

 

Fonte: Organizado pela autora da tese 

 

Autor Categoria 

docência 

Classificação 

dos saberes 

Categoria saberes 

docentes 

Conceitos-chaves Pressupostos 

teóricos 

Autores  

Tardif 

(2002) 

A docência 

não é apenas 

um objeto das 

ciências da 

educação, ela 

é também uma 

atividade que 

mobiliza 

diversos 

saberes que 

podem ser 

chamados de 

pedagógicos. 

1. Saberes de 

formação 

profissional;  

 

2. Saberes 

disciplinares; 

 

 3.Saberes 

curriculares;  

 

4.Saberes 

experienciais. 

 

1. É o conjunto de saberes 

transmitidos pelas 

instituições de formação 

profissional de 

professores.  

2 São saberes plurais, 

formados pelo amálgama, 

mais ou menos coerente, 

de saberes oriundos da 

formação profissional e 

de saberes diciplinares, 

curriculares e 

experienciais. 

2. É o conjunto de saberes 

que correspondem aos 

diversos campos do 

conhecimento. São 

transmitidos nos cursos e 

departamentos 

universitários, emergindo 

da tradição cultural e dos 

grupos sociais produtores 

de saberes. 

3. É o conjunto de saberes 

que correspondem aos 

discursos, objetivos, 

conteúdos e métodos. 

4. É o conjunto de saberes 

atualizados no âmbito da 

prática docente,  os quais 

não provêm das 

instituições de formação, 

nem dos currículos, nem 

são sistematizados em 

doutrinas ou teorias  

Saberes pedagógicos – 

doutrinas ou 

concepções 

provenientes de 

reflexões sobre a prática 

no sentido amplo do 

termo, reflexões 

racionais e normativas 

que conduzem a 

sistemas mais ou menos 

coerentes de 

representação e de 

orientação da atividade 

educativa. 

Mobilização 

Trabalho 

Profissão  

 

Sociologia do 

trabalho e das 

organizações 

Ciências da 

educação 

Teoria da ação 

Teorias 

cognitivas 

Ergonomia 

Perrenoud 

Bourdier 

Habermas 

Chavelar 
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Tardif (2002) afirma que os saberes disciplinares e curriculares com os quais os 

professores interagem situam-se numa posição de exterioridade à prática docente. Nesse 

sentido, o saber específico dos professores está relacionado aos procedimentos pedagógicos 

de transmissão dos saberes escolares. Nesse ponto, o autor traz o seguinte questionamento: 

seria um saber da pedagogia ou pedagógico? 

Os saberes relacionados à formação profissional dos professores estão submetidos, por 

sua vez, à universidade, ao seu corpo de formadores e às políticas de formação do Estado. 

Olhando por essa ótica, os professores não controlam nem a definição nem a seleção dos 

saberes pedagógicos transmitidos pelas instituições de formação, sendo, assim, a relação que 

se manifesta de exterioridade, ou seja, os saberes integrados à formação dos professores 

precedem e dominam a prática da profissão, mas não provêm dela. 

No seguinte trecho, Natália nos revela: 

 

Veja só! Eu aprendi fazendo, estou aprendendo fazendo e aprendendo com os meus 

erros e o que eu percebo como aluna de cursos online, como Flaviana disse, eu tento 

não fazer aquilo que fizeram comigo. O último curso que fiz de Tutoria, eu fiz a 

primeira etapa toda, na segunda etapa eu precisei me ausentar por causa do trabalho, 

então eu não tive acesso à internet e me atrasei muito e não senti por parte da tutoria 

o interesse de que eu voltasse, eu fui me afastando me afastando a ponto de quando 

eu pensei em voltar, então eu olhei e disse não dá mais para voltar porque estou 

atrasada demais, já não mais condição, vou voltar na próxima turma. Então eu senti 

que fui deixada para trás, fui esquecida, porque eu não tinha acompanhado o mesmo 

ritmo, eu senti como se eu não tivesse existido, então isso me policiou muito em não 

abandonar o meu aluno no processo. A primeira coisa que faço todo dia é abrir e-

mails, ver quem mandou e-mail para mim e responder imediatamente para depois 

fazer outras coisas. Alguns alunos ficaram difíceis de encontrar, mas mesmo assim 

eu arranjo um tempo para ir atrás e procurá-los para que eles não se sintam 

abandonados, isso como aluno eu percebo que acontece muito, espero pelo menos 

fazer melhor. (Extrato de Natália da entrevista coletiva). 

 

A análise de Tardif (2002, p. 41) nos parece pertinente, pois entre os professores a 

relação entre saberes científicos e pedagógicos integrados à formação é de exterioridade, pois 

se manifesta através da tendência a desvalorizar sua própria formação profissional, 

associando-se à “pedagogia e às teorias abstratas dos formadores universitários”. 

Podemos pensar/refletir que esses movimentos colaborativos de aprendizagem e de 

compartilhamento de saberes emergiram pelos efeitos do digital nas nossas práticas sociais? 

Corroboramos com a ideia de Charlot (2000) de que não há saber sem relação com o 

saber. Então, podemos dizer que saber é produzido pelo sujeito confrontado a outros sujeitos, 

pois é construído nas experiências formativas de confrontação interpessoal em que “a ideia de 

saber implica a de sujeito, de atividade do sujeito, de relação do sujeito com ele mesmo (deve 
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desfazer do dogmatismo subjetivo), de relação desse sujeito com os outros (que constroem, 

controlam, validam, partilham esse saber)”. (CHARLOT, 2000, p. 61). 

 Para responder a essas questões, trilharam-se muitos caminhos. Um deles foi o 

mapeamento das categorias de análise das interações online presentes na literatura vigente, 

com o qual tivemos contato com referências durante um estágio doutoral financiado pela 

Capes no exterior (Portugal), na Universidade do Minho (UMINHO), sob a orientação do 

professor Dr. Bento Duarte da Silva (APÊNDICE - E).  

De acordo com Silva e Caldas (2002), entre os vários microcontextos da escola, a sala 

de aula é um dos contextos privilegiados em que a interação se revela, nomeadamente nas 

relações professor-aluno, aluno-aluno e na relação mediada (sujeito-medium), cada vez mais 

presente pela integração das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação (TIC). 

A sala de aula foi (e é) o espaço privilegiado de investigação sobre a interação comunicativa 

pedagógica.  

Uma das características distintivas das tecnologias da era digital em relação às de 

tempos passados, é o potencial de interatividade. O digital “casou” o audiovisual, a 

informática e as telecomunicações. A importância desse casamento fica bem expressa pelo 

sociólogo Manuel Castells, quando afirma que este inclusive mudará a nossa cultura: “[...] a 

integração de todos os meios de comunicação e interatividade potencial está a mudar e 

mudará para sempre a nossa cultura”. (CASTELLS, 2002, p. 433).  

Na educação, essa mudança também é potencial, visto as TIC permitirem 

possibilidades inéditas de interação mediatizadas entre os sujeitos (professores e alunos) e 

com os materiais de boa qualidade e grande variedade, pondo em conexão os ambientes 

presenciais e os online. Nesse sentido, Silva (2002) analisa essa transformação qualificativa 

da sala de aula ao designá-la por Sala de aula interativa, salientando que a interatividade das 

TIC pode potenciar uma nova competência comunicacional na sala de aula, no sentido da 

lógica todos/todos. Em consequência dessa mudança, nomeadamente da marcante presença do 

online na educação, estamos hoje vivenciando uma efervescência de pesquisas com o enfoque 

epistemológico que prima pela comunicação educativa interativa, por meio dos dispositivos e 

das interfaces online.  

Como construção implicada na prática social, a docência apresenta várias formas, 

saberes, metodologias e ambientes de aprendizagem. Dentre elas, destacamos a docência 

online, os saberes pedagógicos/comunicacionais que a orientam e o contexto das experiências 

formativas das professoras online.  
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3.2 TECENDO UM OLHAR SOBRE A DOCÊNCIA ONLINE  

Eu não sou você, 

Você não é eu, 

Mas sou mais eu, quando eu consigo 

 Lhe ver, porque você me reflete 

No que já sou e  

no que quero vir a ser... 

Eu não sou você, 

Você não é eu 

Mas somos um grupo, enquanto 

Somos capazes de, diferenciadamente, 

Eu ser eu, vivendo com você e 

Você ser você, vivendo comigo. 

 

(Madalena Freire) 

 

  

Refletir sobre a docência online e sua importância como prática social, é algo 

fundante, pois como fenômeno social historicamente situado e engendrado numa dinâmica na 

qual as transformações e o acesso à informação vêm se configurando de forma muito rápida, 

os sujeitos necessitam de mecanismos para acompanhar essa dinamicidade, pois a docência 

online se constitui elemento fundamental para a realização de uma educação de qualidade no 

ensino presencial e/ou online. Não é suficiente para a docência, seja ela online, seja 

presencial, dar ênfase apenas à aquisição de novos conceitos e conteúdos, fazendo-se 

necessária uma boa base pedagógica, uma política de planejamento contínuo e integrado, no 

qual a coletividade e a diversidade de ideias profissionais se façam presente.  

Refletir sobre a docência online requer levar em consideração o ciberespaço e as 

condições de produção cotidiana em que ela acontece: o ambiente virtual utilizado, o público 

atuante no processo de ensino/aprendizagem e os procedimentos que os sujeitos utilizam para 

dar sentido e, ao mesmo tempo, construir suas práticas educativas, mediadas pelas tecnologias 

digitais. Em suma, é compreender que o professor não é um ser abstrato, de modo que não se 

pode deixar de levar em conta as circunstâncias reais da sua prática e o discurso no qual ele 

foi formado e que serviu de embasamento teórico para a produção de conhecimento e para a 

docência, delimitando sua esfera de vida e de profissão.  

Apesar do avanço tecnológico, da biogenética, da telemática e do surgimento de novas 

teorias e experiências educacionais, a razão cartesiana ainda fundamenta o paradigma 

educacional, que fragmenta o conhecimento e o condiciona ao discurso das classes 

dominantes. Requer de nós outras posturas no que se refere à docência, a fim de não 

reproduzirmos em cursos online ou presenciais a mesma dinâmica de aula fundamentada na 

lógica do “falar/ditar”, instruir/repetir mecanicamente, a exemplo da Pedagogia instrucionista. 



93 
 

Segundo Paulo Freire, 

o poder dominante, entre muitas, leva mais uma vantagem sobre nós. É que, para 

enfrentar o ardil ideológico de que se acha envolvida a sua mensagem na mídia, seja 

nos noticiários, nos comentários aos acontecimentos ou na linha de certos programas, 

para não falar na propaganda comercial, nossa mente ou nossa curiosidade teria de 

funcionar epistemologicamente todo o tempo. (1996, p. 158) 

A concepção tradicional de educação, que percebe o aluno como “tábula rasa” a ser 

preenchida por um conjunto de conhecimentos testados através de provas e exames 

periódicos, ainda se faz presente nos meios educacionais, presenciais e/ou online, pois 

existem programas nos cursos online que repetem a concepção “bancária” de educação, em 

que o conhecimento é algo pronto e acabado, a ser apreendido através da memorização e da 

reprodução de conceitos ditados pelo professor. 

De acordo com Alves; Nova, 

uma grande parte desses cursos é estruturada a partir de uma concepção tradicional de 

educação (muitas vezes velada sob uma roupagem mais avançada), em que o objetivo 

do processo de aprendizagem á apenas a reprodução de um conhecimento já 

estabelecido, propiciando poucas condições efetivas para uma construção do 

conhecimento mais criativa, a ser realizada pelos sujeitos dessa prática educativa. 

Reproduz-se, dessa forma, um modelo pedagógico já saturado, impedindo a 

exploração dos potenciais trazidos pelas estruturas da comunicação em rede. Os 

cursos on-line tornam-se, assim, espelhos daquilo que há de pior no ensino presencial 

de hoje, com o agravante de estarem sendo apresentados para a população como uma 

das grandes inovações educacionais dos últimos tempos. (2003, p. 6) 

 

Ao refletir nessa perspectiva, temos de estar atentos aos critérios de operacionalidade 

desses cursos, não apenas no que diz respeito aos aspectos tecnológicos, mas também em 

relação à proposta pedagógica e, fundamentalmente, aos saberes e à concepção de docência e 

de educação que permeiam esse universo. 

 Na implementação de um curso online, é preciso escolher uma proposta pedagógica 

que contemple uma visão sociointeracionista, uma concepção de educação, de homem/mulher 

e de sociedade que se deseja construir, assim como definir quais os recursos tecnológicos que 

serão utilizados na construção da proposta do curso.  

No que se refere aos ambientes de aprendizagem, estes são criados com a integração 

entre materiais impressos, radiofônicos, televisivos, de informática, de teleconferências, 

dentre outros e a mediação de docentes em momentos presenciais ou virtuais, assim como na 

sua elaboração e análise.  

 Para definir os meios, utilizando os critérios de Bates (1995), precisamos conhecer os 

recursos financeiros disponíveis, as características do público alvo (nível de escolaridade, 

classe social, condições econômicas, se possuem computador e quais as suas especificações 
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técnicas, se possuem iInternet, se utilizam fax ou somente telefone ou outros meios), além de 

definir os objetivos, a proposta pedagógica com os recursos adequados, capazes de 

proporcionar a integração, a troca de saberes e a produção de conhecimento, enfim a alquimia 

ensino/aprendizagem e professor/aprendiz. Assim, alguns critérios sistematizados por Bates 

(1995) para a escolha dos meios tecnológicos a serem utilizados na implementação de cursos 

online devem ser considerados: 

 Acesso – a adequação da proposta pedagógica depende, em grande parte, dos meios 

tecnológicos escolhidos e utilizados. Estes devem atender às características do público alvo: 

idade, classe social, nível de escolaridade etc. Na seleção dos equipamentos, devem-se levar 

em consideração todos os custos envolvidos: de aquisição, de transmissão, de produção, de 

manutenção e de suporte educacional; 

Velocidade – como vivemos numa sociedade caracterizada pela rapidez das 

mudanças, na escolha dos recursos tecnológicos, temos que optar por aqueles que estejam 

disponíveis e apresentem um nível de produção no menor tempo possível, atentando para a 

relação custo/benefício. 

Custo – para determinar o custo do programa, devem ser considerados o sistema de 

tutoria, o número de estudantes, o prazo e os custos fixos e variáveis de produção e de 

transmissão. Antes de tudo, é necessário compatibilizar os recursos financeiros disponíveis 

com a escolha mais adequada da metodologia a ser usada. 

Ensino – é importante que seja considerada em primeiro lugar a qualidade do ensino-

aprendizagem e do seu processo. Não adianta usar tecnologia sofisticada, moderna, sem a 

garantia de uma melhor aprendizagem. Por isso, os meios tecnológicos devem estar afinados 

com a metodologia a ser utilizada. Tais meios por si só não garantem uma boa aprendizagem 

se não estiverem adequados aos métodos de ensino. 

Interatividade – a definição do tipo de comunicação adequada vai depender dos 

modelos educacionais e comunicacionais adotados, devendo-se considerar as alternativas de 

comunicação síncrona, assíncrona, unidirecional, bidirecional e, principalmente, os seus 

impactos no processo de ensino-aprendizagem e na docência. Acredito que essa questão 

requer uma atenção especial, pois o aluno se desloca da posição de mero receptor (aluno é 

etimologicamente um ser sem luz) para ser um coautor e criador ou, como diria Silva (2002), 

um verdadeiro conceptor. 

Estrutura organizacional – com as constantes mudanças colocadas pelo mundo 

atual, as instituições e organizações devem ser repensadas quanto às suas estruturas, à sua 

organização, ao seu funcionamento e às suas formas de gestão. O modelo organizacional, 
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necessário nas organizações contemporâneas, tem outra dinâmica, pois os modelos antigos já 

não atendem aos novos modos de organização do trabalho e da produção. Com base na 

dinâmica da estrutura organizacional, da proposta de trabalho e dos grupos que irão participar 

do programa, será possível identificar o tipo de dispositivo tecnológico necessário para a 

realização de uma comunicação síncrona, assíncrona, unidirecional e bidirecional. Esse 

critério possibilita a definição da proporcionalidade dos custos em relação ao número de 

pessoas envolvidas no processo.  

Inovação – o aspecto inovador, mesmo não sendo considerado o mais importante na 

elaboração da proposta de trabalho, é o que necessita de mais recursos. Os recursos iniciais de 

implantação do programa, que normalmente se referem à compra de equipamentos e custos de 

transmissão, não garantirão, necessariamente, os custos de produção, de manutenção das 

novas tecnologias e de suporte educacional; por isso, toda atenção é necessária nesse aspecto.  

 Ao considerar ambientes disponíveis para uma proposta de curso online, pode-se 

dispor de meios como:  

 E-mail – configura-se numa forma de comunicação assíncrona (o aluno acessa a 

informação no momento que lhe for mais conveniente, pois permanecerá disponível).  

 Chat ou bate-papo – comunicação simultânea entre diversas pessoas pela Web, 

estimulando a troca de informações. É, portanto, um modo de comunicação síncrona 

(a informação é transmitida ao aluno ao mesmo tempo em que está sendo 

disponibilizada).  

 Grupos de discussão ou fóruns – estimulam a troca de informações através de 

mensagens entre vários membros de uma comunidade virtual, os quais têm interesses 

afins, propiciando a produção de conhecimento.  

 World Wide Web (www) – que pode ser definida como um grande sistema de 

informações que permite a recuperação de informação hipermídia, oferecendo a 

possibilidade de acesso universal de um grande número de pessoas a um grande 

universo de documentos. Além de documentos, podem ser disponibilizados sistemas 

mais interativos que permitem que o usuário tenha um retorno praticamente imediato 

de suas ações.  

 FTP e Download – disponibilização de arquivos contendo tanto áudio, textos, 

imagens ou videos quanto sistemas que podem ajudar em vários aspectos o ensino 

pretendido.  
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 Videoconferências – comunicação bidirecional através de envio de áudio e video em 

tempo real via web, por meio de câmeras acopladas ao computador. 

 Video e áudio sob demanda – permite assistir-se, assincronamente, videos ou áudios 

previamente gravados e armazenados no servidor.  

 Teleconferência – definida como todo o tipo de conferência a distância em tempo 

real, envolvendo transmissão e recepção de diversos tipos de mídia, assim como suas 

combinações.  

 Áudio-conferência – sistema de transmissão de áudio recebido por um ou mais 

usuários, simultaneamente.  

 CDRoms, fitas de video ou DVDs, disquetes e materiais impressos – uma forma de 

disponibilizar aos alunos conteúdos para serem estudados e/ou assistidos como 

complementação. Podem ser utilizados também para os que têm dificuldade de 

conexão com a internet nos cursos virtuais. 

Todos esses meios são possíveis a partir do momento em que existe um computador e 

um modem ligados a uma linha telefônica. Num chat, por exemplo, várias pessoas de locais 

diferentes podem estar conversando e trocando informações de forma simultânea. Todavia, 

constata-se que o professor deve ter cuidado na escolha dos meios tecnológicos a serem 

utilizados, de forma que estes promovam a interatividade e o atendimento dos objetivos 

educacionais propostos.  Entretanto, o pedagógico é algo imprescindível na implementação 

de cursos online, como coloca Moran: 

 

Do ponto de vista didático, podemos valorizar o melhor do presencial e do virtual. O 

que fazemos melhor ou mais rapidamente quando estamos juntos numa sala de aula. É 

mais fácil conhecer-nos, criar laços, mapear os grupos, as pessoas. É mais fácil 

organizar o processo ensino-aprendizagem, a seqüência de leituras, atividades, 

pesquisas individuais e de grupo, o cronograma, a metodologia. É mais fácil também 

que o professor ajude os alunos a ter as referências de um tema, o estado da arte de um 

assunto, os cenários de uma pesquisa. (2003, p. 46) 

 

Diante dessas reflexões, podemos dizer que a docência online é o conjunto de ações de 

ensino/aprendizagem realizadas pelos envolvidos na prática educativa online; é uma prática 

norteada por princípios da educação online, como o conjunto de ações de ensino-

aprendizagem por meios telemáticos, como a internet, a videoconferência e a teleconferência, 

que permitem a hipertextualidade, a usabilidade, a polifonia (diálogo) e a multivocalidade.  
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Assim, a docência online é um convite à mudança paradigmática da docência, 

alicerçada na lógica comunicacional um/todos, do falar/ditar, para uma docência 

fundamentada na lógica comunicacional interativa todos/todos, tendo como cenário principal 

de atuação o ciberespaço, espaço multirreferencializado, no qual o processo de 

ensinar/aprender é permeado pela multiplicidade de profissionais, de diversas áreas do 

conhecimento, localidades, desejos, saberes, afetividade e histórias de vidas diferenciadas. 

3.3 O PROCESSO DE ENSINAR/APRENDER EM UM AMBIENTE ONLINE 

O processo de ensinar/aprender em um ambiente online, ressalta que todo ato 

educativo é complexo. Como diria Morin (1998), é complexus, tecido junto, uma rede de 

relações que engloba emoções, conhecimento, habilidades, solidariedade, ética, respeito, 

honestidade, transparências, comunicação, persistência, autonomia e, sobretudo, compromisso 

e responsabilidade. 

Ressaltamos que o propósito dessa reflexão não consiste em estabelecer dicotomias e 

comparações fechadas entre o ensino presencial e o ensino a distância, e, sim, perspectiva 

criar contrastes e aberturas para outras possibilidades de inferências sobre o assunto. 

O processo de ensinar/aprender em um ambiente online possui similaridades e 

dissociações em relação ao ato educativo presencial, porém parte de um ponto em comum, 

que é o envolvimento de pessoas com o objetivo de aprender, mesmo que intermediado por 

tecnologias diferentes. 

No ensino presencial, geralmente, utilizamos tecnologias que denomino essenciais, 

tais como: o quadro de giz para a dinamização de aulas expositivas, participadas etc.; o 

retroprojetor para projetar aulas com o auxílio de transparências, bem como o data-show em 

algumas realidades; trabalhos em grupo, nos quais os grupos se responsabilizam pela 

apresentação de seminários e debates; textos e livros didáticos; diálogos e relatos de 

experiências; workshops pedagógicos, oficinas etc.  

Ressaltamos que os ambientes tecnológicos não substituem a proposta pedagógica e os 

saberes da docência que devem subsidiar o processo educativo. Entretanto, ainda no ensino 

presencial, utilizamos as tecnologias digitais como complementares ao processo didático, 

embora não sejam caracterizadas essenciais. Devido à precariedade da democratização dos 

recursos das tecnologias da comunicação e da informação, faltam políticas públicas efetivas 

que venham realmente amparar os propósitos pedagógicos. Também a concepção que se tem 

do uso dessas tecnologias desemboca na sua subutilização como sendo apenas interfaces de 
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consulta e de digitação de textos, como se fossem máquinas de escrever digitais.  Desse 

modo, as potencialidades de ampliação de memória, pesquisa e interatividade, quando se cria 

rede de conexão entre computadores, a internet, a intranet e/ou a extranet
6
, são 

negligenciadas. 

Lembramos que iniciativas como projetos comunitários, através de Ongs e de 

universidades, como o tabuleiro digital realizado pela UFBA (Universidade Federal da 

Bahia), vêm fazendo a diferença. 

O “Tabuleiro Digital” é um projeto de inclusão digital proposto pelo Grupo de 

Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC), com computadores disponíveis 

nos três andares da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ele 

tem como objetivo favorecer a inclusão sociodigital através do acesso público à internet para 

a comunidade acadêmica dessa universidade, assim como para a comunidade em geral que 

estuda, mora e trabalha no entorno do Vale do Canela, bairro do centro de Salvador/Bahia. O 

Tabuleiro Digital, tal como os tabuleiros de acarajé da cidade de Salvador, estão disponíveis 

para proveito da comunidade universitária e da comunidade em geral. Esse artefato é reto, 

sem encostos, sem almofadas, projetado para uso rápido e ágil, como o do tempo de comer 

um bom acarajé ou ler e responder meia dúzia de e-mails. Vejamos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Segundo Palloff e Partt (2002), intranet significa internet particular que opera em uma empresa. Ainda segundo o autor, ambas 

requerem o mesmo protocolo de rede e um e-mail e padrões de World Wibe Web na comunicação. A extranet é uma rede segura que 

permite a troca de informação entre um grupo e seus clientes. Ele cita, como exemplo, esse dispositivo como meio de matricular 

alunos(as) e de informá-los(as) sobre determinado curso e internet, rede mundial de interconexão entre computadores. 

http://www.gec.faced.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/WebHome
http://www.gec.faced.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/WebHome
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FIGURA 2 – Tabuleiro digital 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.tabuleirodigital.com.br/twiki/bin/view/Tabuleiro/ProjetoTabuleiroDigital>. 

Acesso em: 22 fev. 2011. 

 

Já no ensino a distância e na modalidade de educação, contamos com tecnologias que 

se classificam como impressas, digitais e ambientes virtuais. 

Compreendemos como tecnologia desde a mais simples forma de dar suporte à 

docência enquanto instrumento, como o giz e o quadro de giz, até as tecnologias digital-

intelectuais (LÉVY, 2000), como computador, software, internet etc., ou seja, tecnologias que 

dão espaço para um maior desenvolvimento das potencialidades humanas, como: capacidade 

de memória, interatividade, comunicação, relacionamento intrapessoal e interpessoal, 

capacidade de lidar com questões emocionais de forma escrita, abstração etc. 

O processo de ensino/aprendizagem num ambiente online é híbrido, sendo que em vez 

de giz e de quadro de giz, utilizamos materiais que podem ser impressos e virtualizados, 

ambientes/interfaces de aprendizagem virtual, como fóruns, chats, portfólios, e-book
7
, murais, 

blogs, diários de bordo, os quais podem ser classificados como formas síncronas e 

                                                           
7
 Cd-room e/ou links com textos digitalizados produzidos especialmente para cursos por especialistas de 

determinada área de conhecimento. 
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assíncronas. Síncronos são os ambientes/interfaces utilizados para a comunicação em tempo 

real, como chats, salas de bate-papo, mensagem por participante, ambiente presente no 

Aulanet para comunicação entre alunos (as) e professores(as), quando estão no mesmo 

instante no ambiente, podendo conversar, tirar dúvidas de forma síncrona, porém se dando de 

forma dual, ou seja, de pessoa para pessoa, o que o diferencia do chat, em que todos da 

comunidade interagem ao mesmo tempo. 

As tendências dos estudos sobre os saberes docentes online, suas perspectivas a partir 

do contexto digital e suas possíveis proposições para a profissionalização docente na 

contemporaneidade ainda são escassas. 

Com relação aos saberes docentes para essa prática, considero inicialmente as questões 

colocadas por Tardif (2002) em seu livro sobre saberes docentes e formação profissional. Os 

saberes que realmente são mobilizados no trabalho cotidiano pelo professor são de ordem do 

social, porque são implicados com a prática social, historicamente situados num determinado 

contexto e momento histórico, os quais foram produzidos/difundidos nas relações entre seres 

humanos intrinsecamente sociais. 

Os debates e reflexões sobre os saberes docentes, na literatura, nos congressos e nos 

encontros têm se repetido até de forma circular em torno de alguns aspectos, como: a origem, 

a natureza, o objeto e o caráter desses saberes.  Inicia-se no final da década de 1980, 

ganhando força a partir dos anos 1990. No entanto, os investimentos realizados no campo 

teórico para a elucidação dessa problemática ainda estão distantes de serem alcançados no que 

tange aos saberes docentes construídos a partir do digital. 

Ainda são tímidas as iniciativas sobre as contribuições da sociedade em rede, do 

contexto digital para a emergência dos saberes docentes por meios 

interativos/comunicacionais no que diz respeito às novas proposições para o processo de 

profissionalização e propostas de novos modelos pedagógicos.  

As profundas e aceleradas transformações das sociedades, particularmente na última 

década do século XX, exigem um novo perfil de profissional de educação (docência). A 

qualidade da educação de uma nação depende, em grande parte, da formação desses 

profissionais. Nesse sentido, o desenvolvimento (científico, tecnológico, educacional, entre 

outros) de uma sociedade depende da formação dos profissionais que educam e ensinam, 

afinal, ensinar não é uma tarefa fácil. Há muito tempo se discute essa questão por meio de 

métodos, teorias e práticas que são acumuladas pelas experiências que vivenciamos ao longo 

da própria história da humanidade. 
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Nos últimos anos, tem se pensado muito numa perspectiva de profissionalização dessa 

prática que é tão necessária para o futuro de uma nação. Muitos estudiosos e teóricos apontam 

para a necessidade de movimento desencadeador da profissionalização docente, visto que o 

uso inadequado das Tecnologias da Informação e Comunicação e alguns valores universais 

que regem a educação hoje, muitas vezes têm sido descartados. Segundo Coelho (2007), 

“pouca ou nenhuma atenção se dá na concepção dos projetos a alguns pilares básicos 

propostos por educadores de todas as matizes, a partir dos anos 1990 tais como: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos”. (DELORS, 2003, p. 

277). 

Sobre a profissionalização, esse processo requer uma busca incessante pela 

profissionalidade e pelo profissionalismo. Ao profissionalizar a docência, propõe-se: 

possibilidade de mudança educativa; profundidade dos modelos formativos e das políticas de 

aperfeiçoamento e fortalecimento da profissão docente; a construção de uma identidade 

profissional; situando-a num outro patamar, no status de docência como profissão e do 

professor como um profissional. (NUÑEZ; RAMALHO, 2004, p. 19). 

De acordo com as ideias de Nuñez e Ramalho (2004), o movimento de 

profissionalização surge a partir da influência dos relatórios americanos do Grupo Holmes e 

do Fórum Carnegie em Educação e Economia, impulsionando, assim, as reformas dos 

programas de formação para o ensino, centrados na profissionalização docente, pois nos anos 

1980 foram fecundas as críticas no que diz respeito à escola, iniciadas pelos Estados Unidos, a 

tecitura das discussões sobre a necessidade do professor reflexivo levantada por Donald Shön, 

críticas à racionalidade instrumental e alguns documentos internacionais como relatórios 

americanos citados anteriormente. 

O movimento da profissionalização da docência com o interesse pelos estudos dos 

saberes docentes deve-se ao fato da necessidade, no contexto da sociedade contemporânea, de 

“definir” os saberes necessários no processo de profissionalização da docência, no sentido de 

tornar o professor um profissional para atuar de forma crítica, responsável, ética, 

comprometida, no campo do ensino, ou seja, não é apenas fazer, mas fazer sabendo o que está 

fazendo de forma crítica e reflexiva. Nesse sentido, como afirmam os autores, “é mister evitar 

a existência de uma ocupação sem saberes e de saberes sem ocupação”. (NUÑEZ; 

RAMALHO, 2004, p. 109).  

Para tanto, os autores Nuñez e Ramalho (2004) indicam um Modelo Emergente da 

Formação, por meio do Modelo Profissional e do Método Teórico, articulando reflexão, 

crítica e pesquisa para a formação docente. O cerne das discussões se centrava na seguinte 
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proposição: o ensino não poderia ser uma atividade profissional se não eram 

profissionalizados os professores, ou seja, o processo é necessário para a formação. O sentido 

de formação que assumimos nesta tese diz respeito à formação a partir da experiência do 

sujeito, advinda da experiência, caracterizando-se como uma especificidade que parte do 

humano e do pedagógico, do vivido, alicerçada na descrição reflexiva da pertinência do 

detalhe contextualizado, que emerge do interior das práticas pedagógicas.  

 

3.4 CONTEXTOS, EXPERIÊNCIAS, OLHARES E SENTIDOS DAS PROFESSORAS 

ONLINE 

 

Naquela época ainda não tínhamos o impacto da LDB 

9.394/96, mas logo depois o curso passou por muitas 

reformas. Lembro que no meu curso tínhamos 

Linguística, Psicolínguística, Sociolinguística, 

disciplinas que hoje não estão mais presentes nos cursos 

de Pedagogia e que foram importantes para minha 

formação. Muitas são as lembranças e saudades de um 

tempo no tempo que fez mudar o meu tempo e o meu 

espaço no mundo. Contudo, mudam e constituem o meu 

estar no mundo hoje [...].  

(Diário de bordo da autora). 

 

3.4.1 O contexto das experiências formativas das professoras online 

 

Ao adentrar nas questões constitutivas da pesquisa e das professoras que participaram 

desse cenário, fez-se necessário contextualizar como forma de apreender o cerne da pesquisa 

mais significativamente. Afinal, é necessário tratar de como o “objeto” da pesquisa se situa, 

para que, dessa forma, possamos melhor compreender as manifestações relacionais das ações, 

das percepções, dos comportamentos, das interações e do cotidiano. 

De acordo com Macedo (2000b), etimologicamente, o termo contexto nasce do latim 

contextus, do verbo contexture, entrelaçar, reunir tecendo.  

É tecendo e refletindo sobre as falas, sobre o vivido pelas docentes participantes da 

pesquisa, que entendemos que, 

 

dentro desta visão, à medida que os atores se comunicam, falam; constroem em 

conjunto a pertinência do contexto e escolhem os elementos de que têm necessidade 

no imediato. É que o fenômeno da reflexividade que evidencia-se o caráter dinâmico 

dos contextos, na medida em que estes são constituídos e se constituem nos âmbitos 

das relações instituinte/instituído. (MACEDO, 2000b, p. 66). 
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Então, será nesse entrelace de informações, saberes e dizeres que partiremos daqui em 

diante. Os registros são originários de narrativas que foram gravadas, transcritas e organizadas 

de acordo com as noções subsunçoras que emergiram como contexto das experiências 

formativas, dando origem a unidades temáticas como experiências formativas referentes a 

lugares que se organizaram a partir de um conjunto de enunciados, baseando-se sobre a 

semelhança de sentidos emergentes. 

Vejamos o quadro de análise interpretativa que foi criado para a organização das 

noções subsunçoras sobre o contexto e os dispositivos das experiências formativas: 

QUADRO 8 – Análise das noções subsunçoras 

 

Experiências formativas - contexto 

 

Experiências formativas 

 

 

 

Extratos das narrativas das professoras 

online 

 

Saberes 

pedagógicos/comunicacionais 

mobilizados 

Experiência formativa – lugar 

de origem 

Ex: Nascida em uma cidade chamada 

Itacoatiara, no Amazonas, filha e neta de 

professor que teve 9 (nove) filhos 

professores. Aos cinco anos, já estava 

morando na cidade de Pinheiro, no 

Maranhão. (Registro de Dora) 

Saberes oriundos do contexto 

familiar  

Experiência formativa – 

espaço-tempo de formação 

escolar, acadêmica e 

profissional 

Ex: Eu me tornei professora em educação 

online aqui no Senac. Como Flaviana falou 

antes, foi aqui que eu tive essa experiência 

com EaD, da forma que tem aqui, até isso é 

algo que nós viemos conquistando, porque 

inicialmente o material era todo impresso 

mesmo. Eu entrei aqui em março de 2003, 

basicamente um ano ou quase dois, era 

basicamente o material impresso, depois é 

que nós tivemos a ideia de fazer o 

acompanhamento por email, online, pela 

internet. (Registro de Dora) 

Saberes da formação, 

profissional; saberes embasados 

nas experiências; saberes 

disciplinares, curriculares. 

Experiência formativa – da 

relação com as pessoas, com 

as coisas 

Sempre estudei em escola pública, mas 

apesar disso tive muitos professores 

excelentes que ajudaram muito na minha 

escolha pela profissão. Mas também tive 

muitos exemplos ruins, que tento não repetir 

na minha vida profissional. (registro de 

Dora) 

Saberes da relação com o saber; 

saberes da formação profissional.   

Fonte: Elaborado pela autora da tese 

3.4.2 Dora 

 

Nascida em uma cidade chamada Itacoatiara, no Amazonas, filha e neta de professor 

que teve 9 (nove) filhos professores. Aos cinco anos, já estava morando na cidade de 

Pinheiro, no Maranhão. 
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No ano de 1961, foi para a escola pela primeira vez e passou a manhã toda chorando. 

Nessa escola, os meninos ficavam em uma sala e as meninas em outra.  

 

Meu irmão todo constrangido está na sala dele comigo grudada em seu braço sem 

querer soltar. Meus pais foram chamados e avisados de que eu só deveria voltar para 

a escola no ano seguinte, pois não estava preparada para obedecer às normas 

internas. Voltei para casa e só lembro que me senti muito feliz por ter escapado 

daquela sala verde imensa e assustadora. Em casa já estava sendo alfabetizada por 

minha mãe, que era professora e muito paciente. Tinha revistas e livros para eu 

folhear à vontade e um quintal imenso para explorar. Ainda no ano de 1961, minha 

família mudou-se para Óbidos, no Pará. O trabalho de meu pai exigia mudanças 

constantes para a alegria da filharada e tormento da minha mãe. Fora a escola que 

tive que frequentar, Óbidos foi meu paraíso infantil, porém foi lá que começou meu 

tormento escolar. Nessa cidade tinha um colégio de padres franciscanos para 

meninos, uma escola de freiras que era mista e para alfabetizar crianças e ensinar as 

primeiras séries, tinha a escola da D. Cora. Mulher horrorosa, falava gritando, não 

tinha paciência, gostava de usar a régua nos alunos e tinha uma corcunda que minha 

raiva aumentava de tamanho e a fazia parecer a bruxa dos livros de história. Hoje 

posso afirmar que detestei todos os dias que fui para a escola de D. Cora. Meus pais 

não podiam fazer nada para mudar a situação, pois não tinha outra escola para eu 

frequentar. Minha mãe tentava amenizar, reforçando o aprendizado em casa com 

livros interessantes e muitas revistas em quadrinhos. Lembro que tinha adoração em 

folhear os livros da coleção Tesouros da Juventude — capa dura azul com letras 

douradas.  Foi lá que conheci Bela Adormecida, Branca de Neve, João e o Pé de 

Feijão. Os contos infantis de Hans Christian Andersen, as fábulas de La Fontaine e 

Esopo que não entendia nada, mas gostava de ler. Gostava muito também de ouvir 

as histórias que minha tia-avó contava de encantamentos de botos, cobra-grande e 

mãe-d'água. (Extrato do diário reflexivo de Dora). 

 

 

A partir da descrição de Dora, percebemos o quanto é revelado da nossa identidade a 

partir das relações que estabelecemos com as pessoas, com as coisas, com os lugares e com as 

experiências que vivemos. Essas relações revelam as contradições e condições do lugar em 

que se vive. Segundo Macedo (2000b), o lugar é a base da reprodução da vida e deve ser 

analisado na relação habitante-identidade-lugar. 

No ano de 1963, ocorreu uma nova mudança de cidade. Dora e a família foram para 

Bragança, outra cidade do Pará, próxima de Belém, porém muito distante de Óbidos,na qual 

tiveram novas mudanças, novas experiências, descobertas e novos saberes. 

No ano de 1965, mudaram para Belém.  

 

 
Novo grupo escolar e tudo transcorria normal. A partir dessa época lembro que 

nunca gostava de fazer dever de casa. Procurava fazer na escola mesmo para não me 

preocupar depois. Era tímida com os colegas e não gostava de participar de 

atividades em grupo. Penso que era por não ter criado vínculo com ninguém e por 

conviver muito fechada no meu grupo familiar: pai, mãe, sete filhos, muitos gatos e 

cachorros. Um ambiente familiar acolhedor. Fiz exame de admissão e fiquei muito 

feliz por não precisar fazer a quinta série primária, passei direto para o ginásio e fui 

estudar numa escolar enorme, cujo diretor mais tarde foi meu professor na faculdade 

de psicologia. Lá encontrei um professor que eu adorava, ele ensinava ciências e eu 

só tirava 10. Às vezes esquecia de assinar meu nome na prova e ele conhecia minha 
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letra e nunca reclamava, apenas pedia para eu assinar e era assim com todo mundo. 

Conhecia todos nós de alguma forma. (Extrato do diário reflexivo de Dora). 

 

Nesse sentido, as lembranças de Dora revelam as suas características, as suas marcas, 

as suas experiências e as suas referências de práticas docentes. A presença de tais aspectos 

“implica a ideia de uma construção, tecida nas relações sociais que se realizam no plano do 

vivido, o que garante a constituição de uma rede de significados e sentidos que são tecidos 

pela história e pela cultura que produz a identidade homem-lugar”. (MACEDO 2000b, p. 67). 

No último ano do ginásio, Dora estava estudando numa escola estadual. 

 

 
Fiquei indisciplinada. Não queria fazer tarefas de trabalhos manuais, fugia da aula 

de francês, pois a professora me dava enjoo, mas penso que o motivo era outro. Meu 

pai estava muito doente e faleceu em 1971. Neste ano fiquei para segunda época, a 

atual recuperação, em matemática, fiquei gaga, ainda assim não perdi o ano. Passei 

para o científico e fui fazer ciências biológicas numa escola estadual muito boa. 

(Extrato do diário de Dora). 

 

 

  Nesse período, as ações de Dora revelam como as relações sociais e os processos 

pedagógicos e comunicacionais estão imbricados, “as emoções guiam o fluir do 

comportamento humano e lhe dão o seu caráter de ação”. (MATURANA; REZEPKA, 2003, 

p.29 ). 

 Já no científico (nomeclatura dada ao ensino médio na época para as pessoas que 

pretendiam fazer vestibular),  

 

Foi no científico que comecei a ter amigos na escola, fazer trabalhos em grupo e a 

participar de atividades nem sempre aceitas pelos professores. Foi nesse período 

também que descobri como irritar os professores e a minha forma preferida era não 

levar caderno para a escola e não anotar nada do que era passado por eles. Já tinha 

aprendido a pesquisar em casa, tinha livros, tinha vontade de mostrar que podia “me 

virar” sozinha e tinha orientação de minha mãe para tirar dúvidas e de meu irmão 

mais velho, que nessa época já ensinava e era muito estudioso, ou seja, meu sonho 

era provar que não precisava da atenção dos professores. Eu atribuo a 

responsabilidade desse comportamento a Dona Cora, que continuava atravessada na 

minha garganta. (Extrato do diário de Dora). 

 

 

As emoções e marcas reveladas pelas lembranças de Dora remetem-nos à reflexão de 

Maturana e Rezepka (2003, p. 30), os quais defendem que “no fluir normal do conviver 

vivemos o entrecruzamento de distintas emoções, e disso resultam condutas que parecem 

emocionalmente ambíguas e contraditórias”. 

A partir dessa lógica é que “nos entrecruzamentos emocionais cotidianos, nos 

movemos de uma ação para outra, ou nos paralisamos no agir, porque nossas emoções nos 
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levam a condutas opostas que se negam mutuamente”. (MATURANA; REZEPKA, 2003, p. 

30). 

Os sentidos da formação inicial de Dora tornaram-se cada vez mais movidos e 

entrelaçados pelas emoções do vivido: 

 

Terminei o científico e fui fazer o meu primeiro vestibular, tinha 18 anos, queria a 

área biológica e me matriculei em medicina. Perdi, chorei, fui fazer cursinho. O ano 

seguinte a mesma coisa. Não conseguia entender o motivo, pois até dava aula para 

alguns colegas que já tinham passado. Não quis mais fazer cursinho, estudava 

sozinha. Comecei a pensar que medicina não era bem o que eu queria. Passei no 

sétimo vestibular, isso significa sete anos depois, já que nessa época era um 

vestibular por ano. Fui cursar psicologia com muita fome de estudar e me destaquei 

no primeiro ano por passar direto em todas as disciplinas. Voltei a fazer vestibular 

para biomédica com formação em genética humana e novamente fui aprovada. 

Passei a ter aulas de 7h até ás 22h diariamente, mesmo assim estava muito feliz. 

Gostava das aulas, dos colegas, da faculdade e de ser universitária. Terminei o 

bacharelado em psicologia e não fiz clínica, pois queria fazer pesquisa em genética. 

Nessa época, para não perder o costume, minha família se muda para Salvador — 

todos amamos a escolha da cidade, só que aqui não tinha genética e eu não dei 

continuidade ao meu curso. Era dezembro de 1984 e fiz a escolha certa. O ano de 

1985 passei todo só descansando e fazendo companhia para minha mãe, que faleceu 

em setembro de 1986. Nesse período já estava trabalhando com recursos humanos e 

agregando conhecimentos dessa área de atuação. (Extrato do Dário de Dora). 

 

As reflexões de Dora revelam como é complexa e multirreferencial a constituição das 

escolhas que fazemos ao definir o nosso campo de atuação profissional, visto que às vezes são 

definidas pelas condições sociais, pessoais e emocionais do vivido, pois “dar-se conta das 

próprias emoções implica em dar-se conta do que se quer, e isto abre as perguntas pela 

responsabilidade e pela liberdade: quero ou não quero o que quero?” (MATURANA; 

REZEPKA, 2003, p. 30). 

Primeiro eu sou neta de professor que teve 9 filhos professores, minha mãe, uma das 

filhas, acho que fazia parte, eu não sabia que iria me tornar professora, eu nunca 

pensei que seria professora e quando eu fui experimentar ser professora eu gostei, 

então eu não penso em ser outra coisa. Hoje temos da terceira e quarta geração 07 

professores na minha família e nós fazemos porque gostamos. Eu gosto de ser 

professora, tanto que quando me perguntam o que eu sou, eu não digo que sou 

psicóloga, porque eu não sou, eu sou bacharel em Psicologia e professora, é o que eu 

digo que sou. (Extrato do primeiro encontro dialogal, 11 de julho de 2008). 

 

 O episódio revela que há muitos fatores que influenciam o modo de pensar, de sentir e 

de atuar dos professores, ao longo do processo de ensino, que esses professores “são como 

pessoas, os seus diferentes contextos biológicos e experienciais, isto é, as suas histórias de 

vida e os contextos sociais em que crescem, aprendem e ensinam”. ( NÓVOA, 2000, p. 82). 

Então, não é apenas uma parte de nós que se torna professor, e sim o todo, pessoa e 

profissional. 
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Dessa forma, tornar-se professor é um processo contínuo, que não se reduz a uma 

função de transmissão dos conhecimentos já constituídos. O saber docente é um saber plural, 

formado a partir de saberes oriundos da formação profissional, disciplinar, curricular, do 

vivido e das relações em que os professores estabelecem com esses saberes. O depoimento a 

seguir demonstra como esses saberes estão misturados no desenvolvimento do percurso 

profissional docente: 

 

Nos estágios que fiz, convivi com deficientes mentais, físicos, doentes mentais, 

estagiei em escola no setor de orientação e detestei. Trabalhei com treinamento em 

empresa e fiz alguns trabalhos não relacionados com minha profissão até encontrar o 

SENAC. Aprendi e tenho aprendido muito de educação no SENAC, é como se 

tivesse feito outra faculdade. Na formação profissional encontrei motivação para 

continuar meus estudos, fiz especialização em Didática de ensino, participei da 

turma piloto do curso de Educação a Distância do SENAC, fiz especialização em 

EaD. Ambiental, pretendo futuramente fazer mestrado em filosofia das religiões ou 

em ética, porém o mais importante foi descobrir a existência da Educação a 

distância. Essa metodologia é perfeita para alguém como eu que tem plena 

consciência da sua inquietação e pouca paciência para frequentar aulas, mas que 

possui uma vontade inesgotável de aprender e nem sempre por meios convencionais. 

(Extrato do diário de Dora).  

 

 

Aprender a ensinar e tornar-se professor é um processo em constante movimento de 

transformação, que, de acordo com Placco; Souza (2006), começa bem antes da preparação 

formal. Permeia toda a vida profissional e, nessa itinerância, instuem-se nuances, detalhes e 

contrastes. Nesse sentido, aprender a ensinar e vice-versa confunde-se com o próprio 

desenvolvimento da subjetividade, conforme ilustra a reflexão da professora sobre o seu 

processo e contexto de formação: 

 

Em 21/03/2009 foi o dia que começou minha primeira experiência prática como 

tutora de um curso totalmente online. A abertura foi muito prazerosa, conhecemos a 

maioria dos colegas pessoalmente no único encontro presencial planejado e nossa 

orientadora Conceição participou ativamente através do Skype de nosso encontro. 

Por uma semana participei do ambiente virtual junto com minhas colegas docentes, 

me familiarizando com os participantes do curso, me apresentando, contando minha 

história de aprendiz e lendo os relatos que chegavam. 

A cada história lida minha mente fervilhava, a imagem da pessoa que escrevia o que 

eu lia se formava. Aproveitei essa semana para vasculhar o ambiente virtual de 

aprendizagem – AVA com mais cuidado e recorri inúmeras vezes a minha 

companheira de estudos e trabalho Flaviana, que me orientou muito bem todas as 

vezes que precisei. Como antes de todo curso que começa, comecei a me questionar: 

será que estou pronta? Será que vou conseguir dar conta? Será que tenho 

competência para atender as expectativas dos alunos, da coordenação e as minhas 

próprias? Só sei que tenho que estudar, estudar e estudar muito. Postado por Dora 

Esteves às 14:55 1 comentários (Diário online – extrato do blog: 

http://eadesaberesdocentes.blogspot.com). 

 

http://eadesaberesdocentes.blogspot.com/2009/05/1experiencia.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5322008717524785462&postID=7604407153705959375
http://eadesaberesdocentes.blogspot.com/
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Ser professora para Dora, revela-se por meio de muitas expectativas, indagações e 

incertezas quanto aos saberes pedagógicos/comunicacionais da docência e suas possibilidades 

como docente numa dimensão online, faz declarar sua busca por fazer diferente com seus 

alunos, de oferecer a eles o que esta não teve e que valorizava.  

Compreeendemos que estas experiências formativas vivenciadas por Dora, tem 

orientado às suas práticas como professora online e coordenaodra de cursos online, visto que, 

a sua história de vida pessoal, profissional e de aprendente, está recheada de situações de 

aprendizagem multirreferenciais no que diz respeito à formação familiar, escolar, acadêmica e 

de cunho psicológico. As narrativas dessa professora trazem seus percursos, contextos de vida 

e momentos-chaneira
8
 que traduzem suas experiências formativas, das mais diversas 

atividades, de encontros e desencontros que marcaram sua vida, assim como, evidencia 

pessoas significativas da família, os acontecimentos que mudaram o rumo da sua família e 

junto a sua própria itinerância, começando a desenhar os contornos da singularidade de um 

itinerário de formação e desafios enfrentados que orientaram/orientam suas escolhas, suas 

preocupações pessoais e profissionais. 

A partir da narrativa de Dora, percebemos que um dos pilares que constituem os seus 

saberes/pedagógicos comunicacionais mais visível, é o de estar aberta às mudanças, mesmo 

que estes lhe causem um estranhamento inicial, o fato de estar sempre mudando de cidade, 

conhecendo novos lugares, contextos, pessoas, áreas diversas do conhecimento e a própria 

escolha de formação como piscóloga, faz com que as aproximações com as práticas online lhe 

tragam novos desafios e experiências formativas que agregam ao saber-fazer, conhecimentos 

e saberes que são de ordem do singular e da pluralidade de saberes construídos e/ou ainda em 

cosntrução. 

 

3.4.3 Flaviana 

 

Flaviana é mineira de Divinópolis, cidade do estado de Minas Gerais, estudou sempre 

em escolas públicas, começou a trabalhar bem cedo, no 2º ano do ensino médio, foi estudar a 

noite para trabalhar durante o dia: 

 

Sempre gostei muito de estudar e nunca precisei participar de recuperação, me 

esforcei bastante para passar sempre com boas notas e agradar aos meus pais, que 

não puderam concluir os seus estudos, comecei a trabalhar bem cedo e, no 2º ano do 

                                                           
8
 Momentos ou acontecimentos-charneira são aqueles que representam uma passagem entre duas etapas da vida, 

um “divisor de águas”. (JOSSO, 2010). 
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ensino médio, fui estudar a noite para trabalhar durante o dia. Essa experiência 

contribuiu positivamente em minha caminhada, pois sabia que só estudando 

conseguiria uma condição melhor para meus pais e irmãos. 

 

A condição socioeconômica de Flaviana a impulsionou a lutar pela existência e 

sobrevivência da família, buscando por meio do estudo melhorar essa situação,  

 

As situações conflituosas da prática cotidiana podem impulsionar cada pessoa a lutar 

ou a desistir. A forma como cada um reage diante dessas situações tem estreita 

relação com suas experiências de vida e com o seu processo de constituição de sua 

identidade. (PLACCO; SOUZA, 2006) 

 

 No ano de 1996 formou no ensino médio e ficou sem estudar por um ano, como 

demonstra o depoimento a seguir: 

 

Formei-me em 1996 e fiquei um ano sem estudar, pois ainda não havia o curso de 

Matemática na cidade em que morava. Em 1998 foi aberto o vestibular para a 

primeira turma de Matemática da Universidade do Estado de Minas Gerais, em 

minha cidade, e consegui passar e começar os estudos naquele ano. Foi um período 

muito difícil, pois apesar de pública, a universidade não é gratuita. Foi preciso muito 

trabalho e a ajuda de muitas pessoas para conseguir concluir o curso (empréstimos, 

bolsas, descontos etc.) (Extrato do diário reflexivo de Flaviana). 

 

 

 De fato, os saberes das professoras possuem fontes sociais como: a família, a 

comunidade, a educação, estes integram a história de vida pessoal e profissional dos 

professores, de acordo com Tardif (2002, p. 69) “pode-se dizer que uma parte importante da 

competência profissional dos professores tem raízes em sua história vida”. 

 

Conclui o curso em dezembro de 2001 e de lá pra cá não parei de estudar, pois a 

profissão docente exige um aprendizado constante. (Extrato do diário reflexivo de 

Flaviana). 

 

 Para Flaviana, o saber docente é algo em constante processo de transformação, por 

isso exige mobilização, para Charlot (2000, p. 63) “não há sujeito de saber e não há saber 

senão em uma certa relação com o mundo [...] Essa relação com o mundo é também uma 

relação consigo mesmo em relação aos outros. 

Com isso, compreendemos que um dos aspectos que chama nossa atenção na narrativa 

de Flaviana é que o saber profissional em educação particularmente é algo que requer 

constante processo de formação, isso pode ser visualizado no extrato do seu memorial 

“Conclui o curso em dezembro de 2001 e de lá pra cá não parei de estudar, pois a profissão 

docente exige um aprendizado constante. Dessa forma podemos inferir que um dos aspectos 
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dos saberes pedagógicos/comunicacionais que orientam às experiências de Flaviana corrobora 

com a perspectiva de constante processo de aprendizagem. 

 

3.4.4 Natália 

 

 Natália, nascida em Salvador, é licenciada em Letras Vernáculas, pela UFBA, filha de 

professores licenciados, que atuam na área de Letras: 

 

Nascida em família de classe média, é inserida com idade entre 3 (três) e 4 (quatro) 

num contexto escolar formal, caracterizado pelo ensino tradicional. Vale ressaltar 

que minha experiência primeira em um processo de educação com noção do lugar de 

aprendente deu-se em casa, espaço informal de educação guiada pelos meus 

genitores, mãe e pai, ambos, professores de Língua Portuguesa, com formação em 

Letras Vernáculas. (Extrato do encontro dialogal, do dia 11 de julho de 2008). 

 

Dessa forma, podemos dizer que ninguém se forma no vazio, há todo um contexto-

identidade-lugar que orienta e propõe troca, experiência, enfim relações, pois o saber se 

constrói na relação, assim um percurso de vida é um percurso de formação. 

Concordo com Nóvoa (2000, p. 16) quando diz que “a identidade não é um dado 

adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e 

conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão.” 

É dessa forma que os saberes que orientam as experiências formativas de Natália se 

apresentam, a partir de um lugar, de uma identidade que é social e pessoal, são oriundos de 

seu itinerário de formação, desde a mais tenra idade. 

É possível considerarmos que a identidade social e a identidade pessoal são aspectos 

distintos. Para Moita apud Nóvoa. 

 

A primeira revela a apreensão objectiva e designa o conjunto de características 

pertinentes definindo um sujeito e permitindo identificá-lo do “exterior”. A segunda 

significação remete para a percepção subjectiva que um sujeito tem da sua 

individualidade; inclui noções como consciência de si, definição de si. (2000, p. 

115) 

 

Natália revela o referencial forte dos seus pais no que diz respeito à sua formação e 

constituição de saberes, estes são instituintes e instituídos no decorrer do nosso processo de 

identidade profissional que é social, mas também é individual, são saberes 

pedagógicos/comunicacionais que podem orientar às nossas práticas no decorrer da formação 

da profissionalidade. 
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A minha inserção na vida escolar foi dada de uma forma feliz, apesar de hoje criticá-

la, mas trago boas lembranças e acredito ter sido mais um bom resultado deste 

processo. Quando iniciei na escola, acredito que os meus pais, professores de Língua 

Portuguesa, pensaram e quiseram o melhor pra mim, como todos os pais pensam e 

querem para os seus filhos, acredito eu. Lembro que, antes de ir para a escola, meus 

genitores se preocupavam com a minha questão de conhecimento e sempre foi 

assim. Eles não eram nem nunca foram apenas cumpridores de papéis de pais, ou 

seja, meros coadjuvantes. Participavam continuamente. Levavam, eu e minha irmã, 

para peças de teatro infantis, cinemas com filmes infantis, parques, praias, e ainda 

compravam todas as coleções de livros musicais como Os Saltimbancos, Os Três 

Porquinhos, Cinderela, que eram vendidos de porta em porta por pessoas diversas. 

Além disso, conheci a Enciclopédia Mirador, a Barsa, e assim fui crescendo com 

filmes na minha memória como ET, todos dos Trapalhões, Dona Centopéia e seus 

sapatinhos (risos de todos), Negrinho do Pastoreiro, toda a coleção Vaga-lume e 

todos do Monteiro Lobato, ressaltando o Sítio do Pica-Pau Amarelo, exibido pela 

TVE. Falando em livros, gostaria de destacar Os óculos de Luzia, livro que aborda 

as dificuldades encontradas por uma menina que usava óculos, chamada Luzia, 

título de muito apreço por ter servido de referência pra mim, pois uso óculos desde 

os 2 (dois) anos. (Extrato do diário reflexivo de Natália) 

 

Dessa forma, o episódio descrito por Natália ilustra como a família de todas as 

professoras desenvolve um papel crucial na formação dos sujeitos, pois é esta que poderá 

iniciar o processo de aproximação das crianças com o mundo da leitura, Dominicé (1990), a 

autonomização face à família de origem como um processo parcial de formação, quase 

sempre é identificável pelos próprios adultos quando refletem sobre sua formação. 

  

O mesmo cuidado que meus pais tiveram ao escolher livros, filmes e lugares como 

proporcionadores de aprendizagem tiveram para escolher programas televisivos 

educativos e sem apelos vulgares, no qual enquadram-se Sítio do Pica-Pau Amarelo, 

Castelo Ratimbum, Programa da Xuxa. Depois vieram Sem sensura, Matéria Prima. 

Todos esses recursos serviram de bússola para meu processo de ensino-

aprendizagem, orientando pensamentos, sentimentos, convicções, construindo 

ideais, princípios que, por fim, ajudaram na minha formação. O acompanhamento 

familiar é determinante na formação do indivíduo. Com essa parceria e a disposição 

dos recursos já mencionados pude me tornar uma criança leitora e comunicadora. 

Cresci uma adolescente oradora e amante da Língua Portuguesa. Tornei-me uma 

adulta leitora, comunicadora, oradora e professora de Português (risos). Desde a 

infância nunca apresentei dificuldades com a aprendizagem da Língua Portuguesa, 

diferente da disciplina Matemática, sempre calo nos meus estudos.  

 

Dessa forma, pudemos perceber que os saberes docentes 

pedagógicos/comunicacionais possuem fontes sociais de formação como: a família, a 

educação e outros grupos sociais de relação. Para Tardif (2002, p. 31), “os saberes sociais são 

o conjunto de saberes que dispõe uma sociedade e de educação”, compreende o conjunto dos 

processos de formação e de aprendizagem elaborados na sociedade e na relação para formar 

os seus membros. Para Charlot (2000, p. 63), “não há saber que não seja inscrito em relações 

de saber [...] é produto das relações epistemológicas entre os homens”. 
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Entre 5 e 10 anos para a adolescência, nunca precisei me esforçar muito para obter 

um bom rendimento tanto nas matérias, Gramática, Redação quanto Literatura, 

mesmo tendo tido professoras, claro, não poderia ter sido diferente, tinha que ser 

mulheres, opressoras, temíveis, capazes de zerar uma avaliação final de 4ª unidade 

porque o aluno marcou X numa folha de respostas e não ponto (.), como deveria ter 

sido feito. O aluno desse exemplo sou eu, que não deixo de citá-lo por me fazer 

pensar qual seria o critério e o objetivo do conhecimento? As instituições nas quais 

estudei ofereceram ensino baseado no tradicionalismo, não muito provedor de 

interação entre aluno, professor e conteúdo, mas as interações se davam bastante e 

de forma colegas com os colegas, dos quais me tornava cúmplice no modo de 

estudar os assuntos, que era chamado de decoreba. Assim fui realizando grande 

parte dos meus estudos que hoje, acredito terem acontecido muito mais por 

influência da família e colegas de classe do que das professoras e escolas de onde 

trago as maiores lembranças dos meus significativos aprendizados usados para 

enfrentar nossa verdadeira escola, que é a vida. (Extrato do diário de Natália). 

 
 

No seu relato, Natália, de maneira geral, apresenta reflexões sobre o seu processo de 

formação na escola, por outro lado, traz também algumas crenças e alguns conceitos 

internalizados quanto às características de ensino tradicional, fruto dos saberes adquiridos no 

seu processo de formação profissional. Para Vygotsky (1994), é a apropriação gradativa dos 

instrumentos construídos pelo ser humano e a interiorização das operações psicológicas 

construídas no contexto em que este indivíduo está inserido. 

Sobre os processos de internalização, Vygtosky (1994, p. 75) sinaliza que “a 

transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal é o resultado de uma 

série de eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento.”  

 

3.4.5 Régia 

 

 Régia, professora, formada na área de Letras, nasceu em Santa Maria da Vitória-

Bahia, é neta de índio, filha de pais baianos. A professora narra o seu contexto/lugar trazendo 

à tona os contos, histórias de sua infância e de aprendizagens que simbolizam os primeiros 

aspectos de uma aprendizagem e compreensão das coisas, ou seja, o que se aprendeu com as 

circunstâncias experimentadas na vida. 

A professora revela que, 

 

Talvez o que eu escreva agora seja um lugar-comum da minha retórica de auto-

apresentação, mas vai com toda a possível sinceridade. Nasci em Santa Maria da 

Vitória-Bahia, neta de índio, filha de pais baianos. Do Rio Corrente ao Rio São 

Francisco. Morei em muuuuuitas cidades, estados [...] Estudei as minhas primeiras 

séries em cidadezinhas do interior da Bahia, sempre margeadas pelo Rio São 

Francisco. O cenário era este: Quadro “verde” e giz branco - antigas e exclusivas 

ferramentas do professor -  e para o aluno,  material escolar doado pelo governo - 

caderno com o Hino Nacional, lápis preto e borracha branca. Aprendi a fazer ponta 

de lápis com meia gilete, acessório perigoso que não podia faltar. As provas eram 
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feitas no estêncil e à mão pela “pró”, com aquela letra linda e desenhos fantásticos 

azuis e com o cheirinho de álcool. (Extrato do memorial de Régia). 

 

Adentrar na narrativa de Régia nos faz refletir sobre os sabores e dissabores da 

infância, uma vez que as lembranças relatadas podem vir a ser, experiências formativas que 

servem de referência para descrevemos e demonstrarmos as transformações de situações 

vividas, as afetividades e acontecimentos que compõem o bojo de nossa subjetividade e 

identidade. 

 

Fiquei um tempo em São Paulo, Brasília e voltei para a região de Santa Maria da 

Vitória. Tínhamos uma roça e meus pais já tinham começado a construir a casa na 

cidade. Como não estava pronta, ficamos morando na roça. Meu irmão e eu 

acordávamos às 4h da manhã e íamos a cavalo até a beira da estrada para pegar o 

ônibus Côcos-Sta. Maria. Amarrávamos o animal numa árvore, pegava o ônibus e 

conseguíamos chegar às 6h30min em São Félix. Encontrávamos o Sr. Chorrochó e 

ele nos atravessava de barco a remo o Rio Corrente que separa as duas cidades. 

Andávamos mais 1km e às 7h entrávamos na Escola Paroquial dirigida por padres... 

mais restrições, muros altos etc. Quando voltava às 16h, tinha que ensinar os filhos e 

a esposa do vaqueiro a ler. Adorava fazer isso. (Extrato do memorial de Régia). 

 

Esse trecho da narrativa de Régia nos convida a pensar sobre os processos de 

construção e elaborações nossas aprendizagens, como a rotina de uma futura professora 

durante a infância era tão recheada de imagens, situações e experiências, o que mais me 

chamou a atenção na história dessa professora foi como ela começou a adentrar no campo da 

docência dando aulas para sujeitos adultos desde a mais tenra idade, isso revela que as 

experiências formativas dessa professora começaram de forma anterior ao seu processo de 

formação para essa categoria de profissionalidade, podemos dizer ainda que esses saberes 

pedagógicos/comunicacionais que antecederam o ingresso formal na profissão docente 

orientam as práticas dessa professora em outras situações de aprendizagem e de docência seja 

essa em ambientes diversos inclusive o ambiente online. 

Régia narra o processo de construção dos seus saberes, que na verdade não são apenas 

disciplinares, curriculares, da tradição pedagógica, mas que foram construídos e orientados a 

partir da relação com o saber, das situações aprendizagens vividas, provocadas, da relação que 

estabeleceu com mundo, com as coisas, com a linguagem, consigo mesmo e da relação com 

os outros. A professora narra o seu percurso educacional a partir da 6ª série do ensino 

fundamental, elencando fatos, pessoas, situações importantes que marcaram a sua trajetória, 

como sujeito aprendente e fruto da relação com o saber e com o mundo. 
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Na 6ª série já morava na cidade. Mais tarde, na 6ª série, elas vieram datilografadas e 

mimeografadas a óleo.  Eram pretas e sérias. Às vezes faltava óleo e as provas 

vinham tão clarinhas que a professora precisava reescrever a questão no quadro.  

Mas eu estava deslumbrada com meu compasso, transferidor, esquadro e até já fazia 

meus “trabalhos” escolares na máquina de datilografia Olivetti do meu pai. Não 

entendi o porquê, mas tive que fazer a 7ª série em Brasília. Voltei e fiz a 8ª na 

Escola Paroquial. Foi um ano complicado, tive problemas na escola 

(comportamento) e fui suspensa duas vezes (coloquei um sapo na gaveta da 

professora). Fazia o almoço e todo o trabalho de casa, aula de violão com o meu avô 

e lia bastante. Sempre tive contato com os livros. Meus pais tinham os clássicos 

ingleses e muitos clássicos da Literatura Brasileira. Tive que estudar muito este ano, 

pois pretendia ser estagiária no Banco do Nordeste e teria teste análise das notas 

durante todo o estágio. Fui para a escola técnica Joaquim Medeiros e aos 15 anos 

concluí o ensino médio e assim terminou meu estágio no BNB (meu primeiro 

contato com o computador). (Extrato do diário de Régia). 

 

 Pensar, narrar sobre o vivido nos faz refletir sobre o nosso processo de formação, 

dessa forma, nos impulsiona a trilhar por caminhos que nos leva a um olhar retrospectivo, a 

promover uma autointerpretação das situações de aprendizagens vivenciadas articulando 

passado, presente e futuro como podemos visualizar no trecho da narrativa de Régia a seguir. 

Cresci, me mudei para Salvador. Estudei, aprendi e trabalhei muito na Construção 

Civil, depois do curso técnico. Fiz ADM durante 1,5 ano. Vivi com minha prima 

Célia (responsável pela minha politização) e suas 4 irmãs, depois migrei entre casas 

de amigos, outros parentes e outros lugares mais ou menos. Daí voltei em 94 para 

Salvador para cursar Letras na Ucsal. Me dediquei de corpo e alma ao curso que 

decidi seria minha forma de sustento material e caminho para trabalhar do meu jeito 

e com o que amo: a literatura. Andei meio esquecida, de 97 para cá, das maravilhas 

que sonhava (mas a magia não era mais a mesma), nunca se recupera a magia do que 

foi, e então a opção de fazer outro vestibular e terminei o curso já trabalhando como 

professora. Adquiri vida, floresci subjetivamente e me decidi como indivíduo. 

Conheci GRANDES pessoas que tenho como amigos até hoje, pessoas fabulosas, 

lindas, delicadas, com problemas como todos nós, mas alegres no sentido forte da 

palavra, isto é, sem medo do que a vida posso lhe oferecer em sofrimento e êxtase. 

Pessoas estéticas. Trabalhei no anexo da Penitenciária, fui aprovada em 3 concursos 

públicos, fiz uma Especialização na Uneb, me apaixonei ainda mais pela Educação e 

agora, com o apoio das novas tecnologias. Fui convidada para trabalhar no Senac, 

perdi minha mãe que morreu de câncer, trabalhei em escolas da rede pública 

estadual, me separei de uma pessoa, fiz outra especialização no Senac onde continuo 

ensinando Língua Portuguesa e disciplinas de tecnologia educacional nos cursos a 

distância e nos cursos online. Agora estou tentando me rebelar contra o modo como 

venho vivendo nos últimos anos. Ando relendo livros e autores que formaram meus 

valores há a 10-15 anos atrás, não para recuperar, mas para me inspirar a re-chutar o 

pau da barraca. Estou cuidando mais da minha mente, sentindo as "necessidades", 

repensando minha forma de viver, tentando dar vazão aos meus desejos. Fazia muito 

tempo que não ficava sozinha de um relacionamento... E um "tempo" que estou. 

Estou reaprendendo. Busco me fortelecer para viver-me da maneira mais plena 

possível. Mas sou enormemente imperfeita, indolente, cabeça dura e tímida o 

suficiente para me incomodar. E vou vivendo aos troncos e "barroncos"... That's my 

life? Não. That's me right now. (Extrato do diário de Régia). 

Ao nos ancorar em Josso (2010), podemos afirmar que o “caminhar para si” a partir da 

narrativa da nossa história de vida sugere cruzamentos com os caminhos de outrem, 

encontros, acontecimentos, atividades essas que nos permite não apenas nos localizar no 
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espaço-tempo, mas permite compreender o que nos orientou e nos orienta ao fazer um 

inventário das nossas bagagens, lembranças, marcas, recordação de sonhos, contar as 

cicatrizes, enfim nos permite uma descoberta de si, onde o que está em pauta não é apenas 

compreender como nos formamos, mas é tomarmos consciência do nosso percurso e 

compreender como essas experiências instituem o nosso ser como pessoa, profissional e nos 

apontam outras experiências e itinerários. 

Sem pretender de modo algum ser exaustiva, lembro da importância de muitos 

professores, a formação cultural, a colaboração intensa nos DA’s e DCE e o 

discernimento com que soube apreciar a leitura, me politizar e continuar fiel pelo 

aprendizado do mundo, a educação e Cultura. Antes de concluir o curso de Letras, já 

ensinava e depois fiz concurso público para professor da rede estadual e desde então 

sou Professora de Língua Portuguesa do Ensino Médio.  Não tem um dia sequer que 

não me lembre da minha mãe me ensinando as primeiras letras, da minha professora 

Sara, do meu instrutor de vôlei, que me fez jogadora da seleção da cidade e disputar 

torneios intermunicipais. Lembro-me com carinho e admiração das Professoras Ivia, 

Lizir Arcanjo, Lícia Beltrão e Tereza Radislovsky, que entregou em minhas mãos o 

diploma mais desejado do mundo. (Extrato do memorial de Régia). 

 

 Régia revela que os saberes pedagógicos/comunicacionais que orientam as suas 

experiências não se constituíram de forma isolada, esses foram instituídos e instituintes de 

forma colaborativa a partir da relação com outras referências de docência, com a família, com 

as instituições pelas quais se configurou o seu processo educativo, enfim os saberes 

pedagógicos/comunicacionais que orientam a sua prática estão alicerçados no entrelace de 

experiências, vivências articulados a sua relação com o saber com as pessoas, com as coisas e 

com o mundo. 

 

3.5 FORMAR, FORMAR-SE A PARTIR DA PERSPECTIVA DAS PROFESSORAS 

 

Formar-se é integrar numa prática o saber-fazer e os conhecimentos na 

pluralidade de registros de âmbito do psicológico, sociológico, 

político, cultural e econômico. 

Chistine Josso  

 

Recolhemos dos diários, dos encontros dialogais, dos dispositivos de formação como: 

blogs, temas, cursos online, alguns extratos que revelam os conceitos que permeiam os 

saberes pedagógicos/comunicaionais e orientam as experências formativas das professoras 

online: Dora, Natália, Flaviana e Régia. 

A análise seguiu alguns eixos dialógicos que desenvolveram o processo da pesquisa: 

 Experiências formativas 
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 Contexto das experiências  

 Tornar-se docentes online? 

 Relação o que aprendemos no percurso profissional com o como ensinamos 

 Saberes fundantes para a docência online 

 Conceitos que orientam as  experiências formativas (Educação a distância, 

docência online,  comunicação) 

 Arranjos didáticos pedagógicos/comunicacionais online 

Os dois primeiros eixos temáticos já foram trabalhados em vários momentos desse 

estudo, então seguiremos a partir dos extratos dialógicos das professoras no que diz respeito 

aos demais. 

 

3.5.1 Aprendendo a caminhar como docentes online?  

   

Tão importante quanto o caminho é o processo do caminhar... 

 

Aprender o chemin (caminho) pedagógico é uma prática complexa, pois envolve 

multiplicidade de pessoas, conhecimentos, saberes e interações sociais. 

Os registros de Flaviana revelam o conjunto de unidades informacionais que dão 

origem ao início dessa reflexão: 

 

Trabalho com Educação a Distância desde 09/2003 aqui no Senac. Tenho 

experiência como aluna e professora a distância utilizando o moodle e o aulanet. 

Dos cursos de aperfeiçoamento que fiz cito a Especialização em Educação a 

Distância (2006 – Senac); Educação, Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(2007.1 – Aluna especial do Mestrado em Educação e Contemporaneidade – 

UNEB); Políticas Públicas e Tecnologias da Informação e da Comunicação (2007.2 

– Aluna especial do Mestrado em Educação e Contemporaneidade – UNEB); 

Formação de Tutores em Educação a Distância (2006 – UFBA); Tutoria Online 

(2008 – Senac); Formação de Tutores para Atuação no curso de Licenciatura em 

Matemática a Distância da UAB/UFBA (Em curso – UFBA. Até vim trabalhar no 

Senac nunca tinha ouvido falar em EaD, pois morava no interior de Minas e lá não 

se falava nessa questão. Vi um anúncio que pedia instrutor de Matemática, eu pensei 

que era o mesmo que eu fazia no presencial, mas quando cheguei aqui percebi que 

era EaD e aprendi fazendo, não aprendi antes de vim fazer, estou aprendo ainda 

fazendo e estudando ao mesmo tempo. Ao final de 2003 fui chamada pelo SENAC 

para trabalhar no setor de EAD. Até então só conhecia o Instituto Universal, mas 

não sabia da história nem da utilização dessa modalidade de ensino. Pude estudar 

muito sobre a educação a distância e praticar, apesar de ainda não trabalharmos com 

ambientes virtuais de aprendizagem. Usamos outros recursos, como blogs, msn, 

orkut, e-mail e tudo mais que pudermos para fazer uma EAD de qualidade. Eu me 

lembro muito dos meus professores para não fazer o que eles faziam então eu me 

lembro disso e tento não fazer, o que tenho na memória são muito mais as coisas 

ruins, então eu tento não repetir o que eles faziam, tenho lembranças boas também, 

mas os meus professores de matemática não foram professores que eu tenha uma 

boa lembrança. (Extrato das narrativas de Flaviana). 
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Estes extratos revelam o contexto de formação e experiências formativas que 

articulam: os saberes pedagógicos/comunicacionais às situações educativas num espaço-

tempo que oferece a cada um a oportunidade de construção de referenciais que nos ajudam a 

avaliar às situações, atividades, os acontecimentos, são experiências heterogêneas que partem 

do existencial (Como estou me constituindo como ser singular, plural, pessoa, profissional a 

partir do meu/nosso contexto de formação?) ao como eu produzo essas experiências e como 

eu reflito sobre essas experiências? 

Ao continuar o diálogo com Natália e Dora essas apresentam alguns detalhes sobre o 

seu caminhar como professora online que parte do vivido, do fazer ao pensar sobre suas 

experiências a partir do contexto de formação: 

 

Natália - Eu me tornei professora em educação online aqui no Senac, como Flaviana 

falou antes, foi aqui que eu tive essa experiência com EaD, da forma que tem aqui, 

até isso é algo que nós viemos conquistando porque inicialmente o material era todo 

impresso mesmo, eu entrei aqui em Março de 2003 basicamente um ano ou quase 

dois, era basicamente o material impresso depois é que nós tivemos a ideia de fazer 

o acompanhamento por email, online, pela internet, surgiu sempre do grupo, a ideia 

do grupo existe, mesmo que uns pontue mais que outro, isso é algo sempre presente, 

o problema é que o aluno muitas vezes não abria o seu email, hoje com a vinda pra 

cá porque nós viemos do Aquidabã, tudo lá muito pequeno, mas a troca de email foi 

muito potencializada. (Extrato da entrevista coletiva). 

  

 Ao partir do relato de Natália podemos inferir que narrar o processo de formar-se é 

evidenciar o seu processo de formação, de saberes e de aprendizagem, é entrar em cena o 

autor, no sentido de pensar sobre sua vida, é um processo de auto-reflexão que abriga uma 

retrospectiva, uma auto-interpretação crítica e de tomada de consciência de referenciais 

interiorizados a partir do vivido. Com isso, compreendemos que a partir da narrativa dessa 

professora exercitamos, um caminhar para si, a partir do outro, no sentido de perceber o lugar 

do outro como revelador de mim mesmo, do meu desejo, da minha história, dessa forma, eu 

não sou apenas eu, nem sou o outro, mas me vejo na sua existencialidade, ou seja, um ser de 

ação, de emoção, de cognição, de afetividade, de imaginação e de sensibilidade. 

 Diante disso compreendemos que as experiências formativas que instituem os saberes 

pedagógicos/comunicacionais das professoras online são oriundas de aspectos relacionados a: 

 

a) “ter experiências” é viver situações e acontecimentos, durante a vida, que se 

tornaram significativos, mas sem tê-los provocado; b) “fazer experiências” são as 

vivências de situações e acontecimentos que nós próprios provocamos, isto é, somos 

nós mesmos que criamos, de propósito, as situações para fazer experiências; c) 

“pensar sobre as experiências” que tivemos sem procurá-las (modalidade a), quanto 

as que nós mesmos criamos (modalidade b). (JOSSO, 2010, p. 51). 
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Dora relata como foi se instituindo as suas experiências formativas e os saberes 

pedagógicos/comunicacionais que as orientam para a docência online no SENAC: 

 

 

Dora - Vim trabalhar no Senac e aqui eu comecei a ensinar, durante a entrevista 

para a seleção de EaD me perguntaram se eu tinha experiência em sala de aula , eu 

disse que tinha, mas eu não tinha, é importante que eu diga isso, comecei a exercer a 

função de professora aqui, vou fazer 15 anos em setembro e sempre no setor de 

educação a distância e acompanhei toda a mudança para esta unidade atual, comecei 

em EaD no Senac só com material impresso, num setor que não tinha ainda nem 

computadores, era máquina de datilografia, passei por todo o período de 

implantação dos computadores e até hoje com alguns cursos ainda em material 

impresso e outros através de atendimentos online, junto a Flaviana e Natália, que é o 

email, Messenger, Google talk e todas as ferramentas necessárias e possíveis que 

podemos usar para atuarmos, então toda a minha experiência como docente é daqui, 

do Senac como tutora de educação a distância. O primeiro curso de especialização 

que fiz foi de Metodologia do ensino na ABEC que se dizia a distância, mas não 

tinha nada de EaD, tudo era presencial com todo material trabalhado e fornecido nas 

aulas e não tinha contato com professores por email e nem nada, então não um curso 

a distância, apesar de ter sido classificado como tal, depois eu fiz o curso de EaD no 

Senac, mas não foi com ambiente virtual, foi com material impresso e depois fiz o 

curso de educação ambiental, esse sim foi em ambiente virtual, foi realmente um 

curso online, mas antes não era EAD com material impresso. Eu tenho três 

especializações e outros cursos online, fiz um de qualidade de vida de poucas horas 

só para ver como funcionava e fiz outro no ambiente moodle que nem me lembro 

agora na área de educação ambiental, mas que fiz só com o interesse de conhecer a 

ferramenta, era um curso bem básico e que tinha algumas ações de fórum para 

conhecer a ferramenta e como funcionava como já disse anteriormente, essa é a 

minha experiência. Tudo o que eu aprendi de Pedagogia eu aprendi no Senac, antes 

de entrar no Senac eu não tinha conhecimentos da Pedagogia, eu tinha alguns 

teóricos que tinha relação com a Psicologia, mas especificamente pedagógicos não 

tinha, então eu comecei a estudar e a ter esses conhecimentos aqui, muitos cursos 

que o Senac me ofereceu, fóruns de Educação que eu participava e me interessava, 

comprava livros e estudava e assim eu fui aprendendo, então o que eu sei de 

pedagogos de pedagogia eu comecei a aprender quando comecei a lidar com a EaD 

aqui no Senac, antes disso eu não tinha conhecimentos de teóricos da Pedagogia. Eu 

me tornei professora online há uns cinco anos atrás na mesma época de Natália e de 

Flaviana porque antes disso não existia o ambiente virtual então era um tipo de EaD 

que eu fazia a tutoria muito distante do aluno, era um material impresso que era 

enviado por correio, eu tinha alunos de outras cidades que não me conheciam, tinha 

alunos que me pediam fotos para me conhecer, eu mantinha uma relação com esses 

alunos por carta era muito interessante, hoje já não existe mais, hoje já não recebo 

carta de aluno, mas há dez anos atrás eles me escreviam cartas pediam fotos, coisas 

que hoje não acontece porque a maioria dos alunos de hoje se reportam a mim ou eu 

a eles através do email, então as cartas se perderam no tempo então, não recebo mais 

cartas. 

 

 A partir dessas narrativas podemos dizer que os contextos nos quais vivemos as 

experiências, são contextos de interações e transações
9
 conosco e com os outros, com o 

ambiente e com as coisas, são contextos de reflexão no sentido de colocar uma experiência 

em relação às outras experiências, emergindo assim, outras siginificações, novas relações, 

                                                           
9
 Josso (2010) utiliza a palavra transação por achar mais apropriada do que a palavra interação porque denota 

uma intencionalidade que procura se construir, simultaneamente, “sendo modelada por” e “modelando” a 

variedade quase infinita das circunstâncias das nossas vidas. 
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novos significados e novas práticas. Isso faz com que essas experiências se tornem a 

engrenagem que instituem as nossas subjetividades e identidades como pessoas, assim como 

profissionais. Dessa forma, os saberes pedagógicos/comunicacionais que orientam as nossas 

experiências formativas estão diretamente relacionados com a contínua “invenção de si”.  

Para Josso,   

 

o conhecimento de si não é somente compreender como nos formamos e nos 

transformamos, ao longo da nossa vida, mediante um conjunto de vividos 

transformados em experiências, mas também tomar consciência de que esse 

reconhecimento de nós mesmos como sujeitos encarnados, mais ou menos ativos, ou 

passivos, segundo as circunstâncias, permite, doravante, visualizar nosso itinerário 

de vida, nossos investimentos e nossos objetivos, com base numa auto-orientação 

possível, numa invenção de si, a qual articula mais conscientemente nossas 

heranças, nossas experiências formadoras, nossas pertenças, nossos desejos 

[...].(2010, p. 65) 

 

 Para Régia, o seu caminho para a prática docente online deu-se a partir das 

experiências formativas propostas pela emergência dessa modalidade de ensino, 

oportunizadas pelo SENAC-Bahia. A professora traz respostas breves e objetivas, pois de 

acordo com alguns relatos dela, apresenta dificuldades para falar de si e do seu percurso 

pessoal e profissional. “Difícil falar de mim [...] Escrever gosto mais, pois geralmente sou 

impenetrável, ou convencional demais [...]”. (Extrato da entrevista coletiva de Régia). 

 É possível que Régia ao escrever, narrar a sua história de aprendente tenha 

dificuldades de expressar-se, pois nossa história pode estar permeada de marcas e lembranças 

que muitas vezes não queremos recordar, mas que ao recordar podemos criar uma nova 

história com investimentos, objetivos guiados de forma mais consciente por nossas heranças 

socioculturais, experiências formativas e desejos a partir do que realmente somos, pensamos e 

queremos para a nossa relação conosco, com os outros e com o mundo. Dessa forma, 

podemos nos questionar se teremos uma história? Vale a pena contá-la? O que é que os outros 

irão pensar de nós a partir do que contamos? O que iremos selecionar para contar de nós? O 

que desejamos contar e o que desejamos guardar de nós? Esses são questionamentos que 

podem emergir inicialmente a partir da proposta de narrativa da história de si. Entretanto, 

Flaviana e Natália nos revelam a partir das suas falas e registros que a história que possuem 

para contar sobre as suas experiências formativas estão permeadas por relações que 

estabeleceram com o que aprendemos com o nosso itnerário profissional e que muitas vezes 

forjam o como ensinamos, vejamos: 

 

Flaviana - Sempre estudei em escola pública, mas apesar disso tive muitos 

professores excelentes que ajudaram muito na minha escolha pela profissão. Mas 
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também tive muitos exemplos ruins, que tento não repetir na minha vida 

profissional. Sempre me lembro do que não gostava nos meus, professores para 

fazer diferente com meus alunos, mas não posso me esquecer daqueles que sempre 

me apoiaram e me fizeram ver como é linda a educação que é feita de coração. Eu 

acho muito importante ser um aluno online para poder atuar como professor online, 

eu acho que quem nunca foi aluno online dificilmente conseguirá ser um bom tutor 

ou um bom professor online. 

Natália – O que eu aprendi, pausa, não está no conhecimento empírico, não está no 

conteúdo, mas sim no feedback fundamentado na gratidão, o grande boom de 

aprendizagem  está no comportamento, mas o que aprendemos de verdade, você faz 

aquilo e o que temos como resposta não é palpável, é gratidão, é algo abstrato, e isso 

não tem preço porque todas as coisas tem preço, mas essa não tem, então acho que 

você aprende porque o conhecimento empírico você já tem que aprender e é aquilo 

mesmo, é batata, é fato, você tem que dividir com os seus alunos, mas eu acho que a 

gratidão é o que aprendemos na relação e ai vem o sentimento de justiça, que 

perpassa muito por comportamento, ao final das contas toda a problemática do 

processo de ensino aprendizagem está centrada no comportamento, na sua formação 

inicial do conteúdo programático. 

 
 

Vale ressaltar que as professoras online Natália e Flaviana acreditam que alguns 

saberes são fundantes para o exercício da docência online, destacando que as experiências 

formativas nessa perspectiva do digital são fatores estruturantes para a prática profissional 

docente online com qualidade. Vejamos: 

 

Flaviana - Acredito que, inicialmente, o professor precisa fazer algum curso a 

distância e se colocar na posição de aluno, para compreender as dificuldades que 

podem surgir quando se ocupa essa posição. Além disso, é preciso estudar sempre as 

novas tecnologias e estar por dentro de tudo que está sendo feito na área. Há também 

o conhecimento da ferramenta, que exige do professor uma familiaridade com o 

computador para, além de utilizar, ajudar o aluno caso ele tenha alguma dificuldade 

de manipulação. 

 

Natália – Como professora de Língua Portuguesa, enquanto Flaviana falava, eu 

fazia umas “pescas” aqui, anotei então conceitos básicos de comunicação, seja para 

o online assim como para o presencial, eu acho que muitas vezes nós esquecemos 

que na mesma intensidade que você quer ser entendido e ser ouvido o outro também 

quer, eu acho que a diferença com a docência online é que dificulte isso é nós 

escrevemos em vez de falar, mas as pessoas precisam conscientizar-se que através 

da escrita podemos aproximar ou afastar, podemos conquistar ou mandar para o raio 

que o parta, então eu acho que os conceitos básicos de comunicação precisam ser 

estudados, inclusive na transversalidade que está hoje porque não é mais um emissor 

e um receptor, são vários emissores e receptores ao mesmo tempo. Eu acho que nós 

precisamos perceber que isso faz parte de um processo da comunicação, pois para 

que haja comunicação eu preciso sim calar para lhe ouvir e você também fazer o 

mesmo para que o processo flua.  

 

Dora - Eu acho que para eu ser uma tutora eu tenho que estudar sobre aquilo que 

vou orientar, então tem que ter embasamento teórico para orientar o meu aluno, 

tenho que ter uma facilidade de escrever de forma clara que não seja rebuscada que 

não canse o leitor e escrever corretamente, eu acho que é uma obrigação de um tutor 

escrever corretamente sua língua até para melhorar a condição de escrita do próprio 

aluno quando ele não apresenta isso, então a formação teórica ao conhecimento da 

língua que se usa e as ferramentas tecnológicas que são necessárias. Eu penso assim, 

primeiro estudar e me formar nas questões teóricas da minha disciplina, isso é 

importante, me manter atualizada em relação aos acontecimentos do mundo eu não 
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posso ser uma pessoa desinformada, eu preciso me conhecer como pessoa, 

principalmente em relação aos meus preconceitos para isso não afete os meus 

alunos, eu percebo muito esse tipo de comportamento de professores como a 

imposição de suas verdades quando elas são diferentes das do aluno, como 

professora de ética, por exemplo, eu reconheço que sou preconceituosa a 

determinadas coisas e me policio para que isso não afete o aluno porque eu tenho 

que respeitar a individualidade do aluno e ter muito cuidado principalmente com o 

meu discurso escrito.  

  

 Compreendemos então que os saberes pedagógicos/comunicacionais que são instuídos 

e intituintes das nossas experiências formativas partem da relação que estabelecemos com os 

diversos saberes, com as pessoas e com os contextos das experiências formativas que 

constitruímos no decorrer do nosso itinerário profissional e ao exercício efetivos desses. 

Dessa forma, os saberes que construímos nos contextos espaço-tempo estabelecem relação 

com o que ensinamos, com os nossos objetivos e investimentos, com o que fazemos e com o 

que somos num porcesso de auto-orietnação, invenção e re-invenção contínua, se articulando 

com as nossas possibilidades, pertencimentos, desejos, vontades, referências e esperanças. 
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4 TECENDO NOÇÕES SOBRE COMUNICAÇÃO NAS EXPERIÊNCIAS 

FORMATIVAS DAS PROFESSORAS ONLINE 

 
  

Comunicação [é] co-participação dos sujeitos no ato de pensar [...].  

Implica uma reciprocidade que não pode ser rompida [...]. 

qQComunicação é diálogo na medida em que não é transferência de 

saber, 

mas um encontro de Sujeitos interlocutores que buscam a significação 

dos significados. 

 

Paulo Freire 
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4.1 AS NOÇÕES DE COMUNICAÇÃO 

 

Nesta parte da tese, apresentamos sinteticamente a noção de comunicação nas 

experiências formativas das professoras online, destacando a comunicação como processo 

dialógico, educativo e interativo a partir do digital. Para isso, contamos com a participação de 

autores como: Freire (2002), Lima (2001), Silva (2003b), Castells (1999), Lemos, Cardoso e 

Palácios (1999), Lévy (1993), Moran (2003) e outros. Dessa forma, delinearemos, a partir das 

experiências formativas das professoras online, a elaboração de mapas conceituais como 

dispositivos esquemáticos dos conceitos que estão instituindo e são instituintes dos saberes 

pedagógicos/comunicacionais, bem como as sequências pedagógicas/comunicacionais que 

estão engendradas nas experiências formativas das professoras online e colaboradoras desta 

tese. 

Vivemos um momento histórico da vida humana de mudanças rápidas e radicais. Os 

paradigmas pautados numa lógica cartesiana se tornaram obsoletos diante da emergência de 

tecnologias interativas de comunicações, convidando-nos, dessa forma, a uma rediscussão 

conceitual quanto à natureza da comunicação neste início de século. 

Notamos que uma das tendências identificadas a partir do cenário tecnológico 

interativo diz respeito à interatividade como possibilidade de interações, em que se realizam as 

noções de comunicação, diálogo e educação. Nesse sentido, as ideias de Paulo Freire nos anos 

1970 sobre o tema podem trazer para campo intelectual das comunicações contribuições 

fecundas acerca das interfaces comunicação/diálogo e educação. 

 O ensaio intitulado Extensão ou comunicação?, publicado em 1971, implica uma 

crítica à noção de comunicação, desenvolvimento e educação, difundida pelas ideias norte-

americanas, a qual segundo Lima (2001, p. 57), se “constitui uma crítica radical da tradição 

‘difusionista’ norte-americana, que na época tinha grande penetração na América Latina, 

submetida à rubrica geral de comunicação e desenvolvimento”. 

 Contrapondo-se à ideia de comunicação como transmissão, Freire (2002, p. 67) 

argumenta que “o que caracteriza a comunicação enquanto este comunicar comunicando-se é 

que ela é diálogo, assim como o diálogo é comunicativo”. Então, comunicação é educação, é 

diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 

interlocutores que visam a significação dos significados. Desse modo, compreendemos que 

educação implica busca constante, por isso ela possível para o sujeito porque este é inacabado 

e sabe-se inacabado. Nesse sentido, “o homem não é uma ilha. É comunicação. Logo, há 

estreita relação entre comunhão e busca”. (FREIRE, 2002, p. 28). Dessa forma, é nessa 
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coparticipação dos sujeitos no ato de pensar que se dá a comunicação, pois o sujeito pensante 

não deve pensar sozinho. Para Freire (2002, p. 70), “a comunicação eficiente exige que os 

sujeitos interlocutores incidam sua ‘admiração’ sobre o mesmo objeto” e produzam sentidos e 

significados, ou seja, comunicar-se em torno do significado significante. Para isso, só se 

comunica o inteligível na medida em que este é comunicável, é possível de coparticipação dos 

sujeitos envolvidos no ato comunicativo. 

   Sobre o ato comunicativo, Habermas (1996, p. 12) apresenta pretensões de validade 

para se chegar a um entendimento no ato comunicativo: 

 A enunciar de uma forma inteligível – o falante deve escolher uma forma de 

expressão inteligível, de forma que tanto ele quanto o ouvinte possa compreender 

um ao outro; 

 A dar (ao ouvinte) algo que este compreenderá – o falante deverá ter intenção 

de comunicar proposição verdadeira, de forma que o ouvinte possa partilhar o 

conhecimento do falante; 

 A fazer a si próprio, dessa forma, entender – o falante deverá pretender 

exprimir as suas intenções de uma forma que o ouvinte possa considerar o seu 

discurso credível ou digno de confiança; 

 A atingir o seu objetivo de compreensão junto de outrem – o falante deverá 

escolher um discurso que esteja correto no que se refere ao respeito às normas e 

valores, de forma que o ouvinte possa aceitá-lo e que ambos possam concordar 

mutuamente no que diz respeito a uma base reconhecida. 

É possível dizer que para que o ato comunicativo aconteça numa perspectiva de 

entendimento mútuo, faz-se necessário que os sujeitos envolvidos nesse ato se comuniquem 

de forma inteligível, com credibilidade, respeito – em síntese, que possam chegar à 

compreensão sobre determinado conhecimento de modo compartilhado. 

Lima (2001, p. 51) sinaliza que existem comparações entre o modelo da comunicação 

dialógica de Paulo Freire e a teoria do “agir comunicativo” de Jurgen Habermas, o que pode 

dar início a um processo de análise nesse sentido. 

 Habermas (1996, p. 219) aponta as seguintes condições para que haja realmente 

comunicação: 

 Um falante e um interlocutor que dominem uma língua comum (ou que possa 

estabelecê-la através da tradução); 

 Uma situação de discurso que possa ser analisada por ambas as partes; 
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 Um conhecimento de segundo plano, intersubjetivamente, partilhado (ou 

suficientemente coincidente); 

 Uma expressão localizada de um falante, com uma posição de sim ou não por parte 

do interlocutor. 

Para explicar isso, Habermas (1996) parte de dois pressupostos: 

1. A comunicação linguística existe essencialmente para que uma pessoa se entenda com 

outra sobre algo do mundo; 

2. O entendimento implica que o ouvinte reconheça uma pretensão de validade 

apresentada pelo falante relativamente a uma proposição. 

Em síntese, compreender uma expressão linguística é saber como utilizá-la de forma a 

nos entender com alguém a respeito de algo do mundo, ou seja, para Habermas (1996), apenas 

aqueles que são capazes de dizer “eu” ou “nós” e de tematizar aquilo que são ou fazem, bem 

como de o atribuir a si próprios, são racionais. Dessa forma, a própria reflexão, segundo esse 

autor, deve-se a uma relação dialógica prévia e não paira no vácuo de uma interioridade 

constituída isenta de comunicação. 

De acordo com Habermas (1996, p. 193), a comunicação é compreendida como a 

existência de uma relação entre o significado de uma expressão linguística e a) aquilo que se 

pretende dizer com ela, b) o que é dito nela e c) a forma como é utilizada no ato de fala. Em 

síntese, o falante procura atingir o seu objetivo de conseguir comunicação com o ouvinte 

sobre algo. Todavia, muitos problemas quanto aos significados da palavra comunicação são 

apresentados. Dentre esses problemas, Lima (2001, p. 24) aponta alguns. 

 O primeiro problema se encontra numa aproximação do campo de estudos das teorias 

da comunicação, é o próprio significado da palavra. Comunicação tem sua origem 

etimológica no substantivo latino communicationem (século XV), que significa a ação de 

tornar comum. Sua raiz é o adjetivo communnis, comum, que significa pertencente a todos ou 

a muitos. O verbo comunicare, comunicar, significa tornar comum, fazer saber. Dessa forma, 

a palavra comunicação carrega até os dias atuais o sentido de ambiguidade não resolvida: o 

sentido de transmitir, que é um processo unidirecional; e o sentido de compartilhar, que é um 

processo comum ou participativo. Além dessa ambiguidade, a palavra comunicação apresenta 

muitas mutações quanto aos sentidos e significados ao longo do tempo.  

Em seu livro, Lima afirma que, além dessa ambiguidade original, a palavra 

comunicação vem sofrendo transformações:  
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Ela significou: (a) objeto comum – uma comunicação ou um comunicado; (b) os 

meios físicos de transporte, as ‘vias de comunicação’ – estradas de rodagem e de 

ferro, rios, canais; e (c) os meios tecnológicos de transmissão de informação, isto é, 

a mídia (imprensa, cinema, rádio e televisão). (2001, p. 25) 

  

O que é então comunicação? Bordenave (2006) apresenta duas formas para se definir 

uma coisa: enumerar os elementos de que está é composta ou indicar para que serve. 

E para que serve comunicação? Serve para que as pessoas se relacionem, 

transformem-se mutuamente e modifiquem qualitativamente a realidade. Dessa forma, por 

meio da comunicação, as pessoas compartilham experiências, saberes, ideias e sentimentos. 

Existem elementos que são comuns nos atos comunicativos, de acordo com Bordenave 

(2006). Primeiramente, pessoas não se comunicam num vazio, mas num ambiente, como parte 

de uma situação, como momento de uma história, a partir de uma tradição, de uma cultura e 

de uma esperança. A realidade influi sobre o comunicador e o comunicador influi sobre a 

realidade. Em segundo lugar, existem pessoas que desejam partilhar alguma coisa: 

conhecimentos, emoções, informações e outros aspectos que sejam significativos para si. 

As coisas que se deseja compartilhar são elementos da comunicação que durante esse 

processo aparecem como possibilidade de serem vistos, ouvidos e refletidos. O quarto 

elemento seria então, segundo Bordenave (2006), a forma como as palavras, os gestos, os 

olhares, os movimentos do corpo, apresentam-se durante o ato comunicativo. O quinto 

elemento da comunicação seria os meios que os interlocutores utilizam para expressar as suas 

ideias, as palavras, os gestos. 

De forma resumida, esse autor apresenta os elementos básicos da comunicação, quais 

sejam: 

 A realidade ou situação onde ela se realiza; 

 Os interlocutores; 

 Os conteúdos que as pessoas compartilham; 

 Os signos utilizados; 

 Os meios. 

Assim, quando nos comunicamos, não compartilhamos somente enunciados, 

proposições e conhecimentos, mas compartilhamos o nosso mundo, a nossa existência, a 

nossa história, um pouco do manancial de cada um de nós. Então, podemos dizer que quando 

nos comunicamos uns com os outros compartilhamos e fazemos leituras do mundo de cada 

um de nós e do outro. 
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 Na verdade, é impossível dizer onde começa e onde termina o processo de 

comunicação, pois existem razões internas e externas que podem levar as pessoas a se 

comunicarem, desde motivações subjetivas até objetivas. 

 A comunicação é um processo multifacético que ocorre ao mesmo tempo em vários 

níveis, consciente e inconsciente, como parte orgânica do dinâmico processo da própria vida. 

A noção de comunicação coaduna com uma multiplicidade de sentidos, mas é com a 

emergência das tecnologias da informação e da comunicação que novas vozes foram 

acrescentadas a essa polifonia. 

Silva explicita que é fundamental ter claro que  

 

na cibercultura transitamos da tela da TV para a tela do CC (computador conectado), 

passo decisivo para além do velho PC (computador pessoal). Cibercultua é a 

atualidade sociotécnica informacional e comunicacional definida pela codificação 

digital (bits). Isto é, pela digitalização, que pode garantir o caráter plástico, 

hipertextual, interativo, [...] transitamos da transmissão para a interatividade abrindo 

perspectivas para novos fundamentos em comunicação e educação. (2003b, p. 53) 

 

 Compreendemos que o universo da cibercultura inaugura e coloca em questão o 

paradigma clássico da informação, pois cria espaço para a interatividade, ou seja, emissor e 

receptor mudam significativamente de papel, quando a mensagem se apresenta como 

conteúdos manipuláveis, e não mais como emissão. Assim, os sujeitos participantes da 

comunicação são coautores, interlocutores do processo dialógico, porque não dizer de 

encontro. 

No momento em que as potencialidades interativas acenam para uma quebra da 

unidirecionalidade e da centralização das comunicações, o conceito de comunicação 

dialógica, relacional e transformadora de Freire oferece uma referência normativa 

revitalizada, criativa e desafiadora para todos aqueles que acreditam na prevalência 

de um modelo social comunicativo humano e libertador. (LIMA, 2001, p. 69).  

 

Com a emergência das tecnologias da informação e da comunicação e do ciberespaço, 

percebemos numa rediscussão conceitual sobre comunicação, educação, saberes, docência, 

ligada à noção de cultura, compreendida aqui pelo viés da etnopesquisa crítica como “circuito 

complexo de produção que inclui incontornáveis conjuntos de atividades dialógica e 

dialeticamente reiniciantes e mutuamente instrutivas, tais como rotinas, rituais, condições de 

ações, sistemas de interpretação etc.” (MACEDO et al., 2009, p. 115). Dessa forma, podemos 

compreender que saber interpretar essas pautas requer preparo para um exercício de 

contextualização, inteligibilidade relacional e intercriticidade, implicação e intervenção. 
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4.2 DELINEANDO PERCURSOS A PARTIR DO DIGITAL 

O crescente desenvolvimento da cultura tecnológica, ligada à emergência das 

tecnologias de comunicação e da informação, recoloca em pauta o debate sobre o papel da 

educação na formação dos sujeitos, do currículo e da docência enquanto prática social. 

Atualmente, encontramos no debate sobre o uso do digital ou das tecnologias da 

informação e da comunicação uma notável polissemia. Para alguns, o digital vem provocando 

mudanças radicais nas relações de aprendizagem: “os usuários aprenderam a tecnologia 

fazendo o que acabou resultando na reconfiguração das redes e na descoberta de novas 

aplicações”. (CASTELLS, 1999, p. 50-51). 

 Já outros se posicionam da seguinte forma:  

 

Dizemos que as novas tecnologias são interativas, hipertextuais, ou seja, que elas 

utilizam simulações, interatividade, não linearidade (ou multilineariade), 

multivocalidade e tempo real. Todas essas características são possíveis sem 

nenhuma mediação tecnológica e vivemos isso no nosso sistema educativo atual, 

com menor ou maior sucesso. (LEMOS; CARDOSO PALÁCIOS, 1999, p. 69). 

  

Devemos considerar, é claro, que todo avanço sociotécnico, quase sempre, incorpora 

elementos conjunturais anteriores, mas também instaura mudanças significativas. As 

tecnologias digitais vêm superando e transformando os modos e processos de produção e 

socialização de uma variada gama de saberes. Criar, transmitir, armazenar e significar está 

acontecendo como em nenhum outro momento da história. Os novos suportes digitais 

permitem que as informações sejam manipuladas de forma extremamente rápida e flexível, 

envolvendo praticamente todas as áreas do conhecimento sistematizado, bem como todo o 

cotidiano nas suas multifacetadas relações.   

Muito mais do que apenas dinamizar e promover uma nova materialização da 

informação, a tecnologia digital permite a interconexão de sujeitos, de cenários e/ou espaços 

de aprendizagem,
 

exigindo deles novas ações curriculares, ações em rede. Quando Lévy 

(1993) destaca a necessidade de aprender com o movimento contemporâneo das técnicas, 

podemos nos inspirar no digital e nos seus desdobramentos (hipertexto, interatividade, 

simulação), propondo práticas curriculares mais comunicativas, com mais e melhores autorias 

individuais e coletivas no que diz respeito à sua organização, propostas e desdobramentos. 

Dessa forma, estes se apresentam como uma rede de relações complexa e interativa que 

articula os “nós” da prática dos espaços de aprendizagem com os “nós” dos arranjos sociais, 

econômicos, culturais e políticos. Em outras palavras, temos uma implicação mútua entre 

escola e sociedade. Por estarmos envolvidos numa sociedade cada vez mais estruturada pelas 
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tecnologias de comunicação e de informação, percebemos como o paradigma digital vem 

também influenciando as experiências formativas dos(as) professores(as) na construção de 

novas formas de ensinar, trabalhar e aprender no mundo contemporâneo.  

Esses tempos sinalizam também a incansável busca dos sujeitos pela compreensão da 

realidade, tanto no seu aspecto objetivo quanto no aspecto subjetivo, pois as questões acima 

citadas têm trazido tensões em várias formas de aprender. Destacamos aqui a docência 

enquanto construto, complexo sócio-histórico, que interage com as diversas áreas do 

conhecimento, como a antropologia, a psicologia, a filosofia, a pedagogia e os meios 

artificiais como a tecnologia digital.  

Dessa forma, refletir sobre a interatividade na educação, mediada pela tecnologia 

digital, é algo imprescindível para o desenvolvimento deste estudo de forma aprofundada. 

Assim, é possível dizer que pensar em educação nessa modalidade é pensar no pensar no 

modelo de comunicação que servirá de base para o desenvolvimento de políticas educacionais 

nessa perspectiva. 

De acordo com Lima,  

 

Uma das tendências, particularmente promissora, que pode ser identificada como 

característica do novo cenário tecnológico, integrado e integrador, é a interatividade, 

isto é, a possibilidade de interação simultânea entre emissor e receptor (leitor e/ou 

espectador). (2001, p. 57) 

 

 

Entende-se por cibercultura um 

 

conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores, que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço. [...] O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial de computadores. [...] A palavra cyberspace foi inventada em 

1984 por Willian Gibson em seu romance de ficção científica Neuromante. No livro, 

esse termo designa o universo das redes digitais, descrito como campo de batalha 

entre as multinacionais. [É um] espaço de comunicação aberto pela interconexão 

mundial dos computadores e das memórias dos computadores; [...] novo espaço de 

comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas também o novo 

mercado da informação e do conhecimento [que] “tende a tornar-se a principal 

infraestrutura de produção, transação e gerenciamento econômicos. (LÉVY, 1993, p. 

17, 32, 92 e 167). 

 

 

 Há muitas controvérsias em relação ao conceito de interatividade. Este conceito surge 

recentemente a partir do advento da cibercultura no final da década de 1970, com as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), nas quais se anuncia a transmutação do 

termo interação para interatividade. 
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 Segundo Silva:  

 

Se for verdade que o termo “interatividade” vem da transmutação sofrida pelo termo 

interação no campo da informática, esta transmutação ocorreu certamente a partir de 

uma mudança conceptual e física no computador. P. Lévy levantou dados sobre essa 

mudança. Até cerca de 1975, o computador era uma máquina binária, rígida, 

restritiva e centralizadora. Depois, passou a integrar a tecnologia do hipertexto 

criando interfaces amigáveis e conversacionais [...] o conceito genérico de interação, 

buscam no termo “interatividade” a nova dimensão conversacional da informática. 

(2002, p. 134) 

 

Existem muitas controvérsias em relação ao termo, pois os autores interessados na 

temática se dividem entre aqueles que defendem o termo “interatividade” a partir da relação 

homem-máquina, na qual a mesma só acontece mediada pelos recursos tecnológicos da 

informática, e aqueles autores que defendem uma perspectiva numa modalidade 

comunicacional interativa, como assinala Silva (2002, p. 99), para quem “[...] o termo 

‘interatividade’ foi posto em destaque para especificar um tipo singular de interações e tal 

atitude se justifica pelo fato de o campo semântico do termo ser tão vasto que não comporta 

especificidades, singularidades [...]”. Entretanto, a docência online se institui nesse universo 

da cibercultura ligada à complexidade da interatividade, que pressupõe uma engrenagem que 

pressupõe características como: hipertextualidade, multivocalidade, intratextualidade, 

intertextualidade, multilinearidade, usabilidade. Vejamos o quadro a seguir: 
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ESQUEMA 01 – Hipertexto 
 

 
Fonte: Esquema síntese elaborado pela professora doutora Edméa Santos (2005, p.120). 

 

O conceito de hipertexto é muito importante para a descrição do cenário da 

cibercultura, pois de acordo com Lévy (1993) se constitui como um conjunto de nós ligados 

por conexões. É possível dizer que esses nós ou links são elos entre textos e hipertextos, que 

podem agregar imagens, palavras, páginas, gráficos ou outros hipertextos. Essas 

características potencializadas pela cibercultura possivelmente podem potencializar a 

docência online. 

Santos (2005) descreve as características do hipertexto como: 

Usabilidade – No contexto de análise de hipertextos em cursos online, o conceito de 

usabilidade corresponde ao estabelecimento básico de padrões estéticos e funcionais que 

ajudem e facilitem a leitura e/ou navegação do estudante no ambiente de aprendizagem. 

Multivocalidade – O hipertexto precisa contemplar uma pluralidade de pontos de vista 

acerca dos temas abordados. Quanto mais complexo e multirreferencial for o conteúdo, mais 

possibilidades de associações e significações fará o leitor, ou seja, em potência mais polifonia. 

Quanto mais diversidade e referências diferentes, mais possibilidades terá o participante de 

construir seu próprio ponto de vista.  

Intratextualidade – Quando temos conexões entre documentos em um mesmo 

documento, estamos diante do conceito de intratextualidade para o hipertexto eletrônico. Em 
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informática, chamamos de links internos, ou seja, conexões de vários hipertextos sem sair do 

hipertexto principal.  

Intertextualidade – A abertura do texto ao exterior, podendo ser considerado como o 

ato de conectar textos de sites distintos a partir de temáticas semelhantes. Num hipertexto 

eletrônico, a intertextualidade é a característica de conectar o documento a vários documentos 

externos ao ambiente do curso que estão disponíveis no ciberespaço, permitindo ao estudante 

vivenciar outras experiências formativas. 

Multilineariade – O participante pode começar lendo de onde quiser, interromper sua 

leitura e partir para outra parte ou até mesmo para algo diferente. É importante disponibilizar 

boa parte do conteúdo para que o estudante possa exercer sua autoaprendizagem de forma 

livre e plural. Muitos professores e desenhistas instrucionais acabam limitando o percurso de 

aprendizagem quando disponibilizam linearmente o conteúdo do curso.  

É importante salientar que a docência online engendrada a partir dessas características 

do hipertexto pode potencializar a docência presencial, ou seja, dar outras perspectivas, mas, 

sobretudo, é docência, alterando os saberes didático-pedagógicos, experienciais, curriculares, 

disciplinares e profissionais. Dessa forma, 

 

O professor terá que se dar conta da lógica hipertextual “Uma escritura não 

sequencial, uma montagem de conexão em rede que, ao permitir/exigir uma 

multiplicidade de recorrências, transforma a leitura em escritura.”; terá que saber 

que “em lugar de substituir, o hipertexto vem potenciar” sua figura e seu ofício: “De 

mero transmissor de saberes [professor] deverá converter-se em formulador de 

problemas, provocador de interrogações, coordenador de equipes de trabalho, 

sistematizador de experiências, e memória viva de uma educação que, em lugar de 

aferrar-se ao passado [transmissão], valoriza e possibilita o diálogo entre culturas e 

gerações”. (MARTÍN-BARBERO, 1998, p. 23). 

 

Contudo, pensar/refletir sobre a educação, comunicação e experiências formativas 

docentes a partir da Educação online é assumir o compromisso com o navegar, um navegar 

sem destino sem trajetória predeterminada: a cada link surge outro link, a cada texto emerge 

outro texto/contexto. 

A educação torna-se mais complexa porque está incorporando/integrando 

competências intelectuais, afetivas, técnicas e éticas que em outros tempos eram menos 

integradas e visíveis nos processos formativo-profissionais dos sujeitos. Podemos dizer então 

que é notório, a partir da metade dos anos 1990 até os dias atuais, o crescimento e oferta de 

cursos online que ocupam espaços presenciais, virtuais e profissionais, os quais estão se 

desenvolvendo propondo ao professor novos papéis e paradigmas educativos/ 
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comunicacionais, nos quais a interatividade é condição fundamental para a tão almejada 

educação de qualidade. 

 

4.3 OS CENÁRIOS: TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS/COMUNICACIONAIS DOS 

CURSOS EM EDUCAÇÃO POR MEIOS INTERATIVOS DIGITAIS 

 

O crescente desenvolvimento da cultura tecnológica, ligada à emergência das 

tecnologias de comunicação e da informação, recoloca em pauta o debate sobre o papel da 

educação na formação dos sujeitos e da docência enquanto prática social. O recorte dessa 

reflexão sobre o papel das tecnologias na educação diz respeito à reconstituição dos campos 

da comunicação e da educação, enquanto instituição social. Pensar as imbricações dos saberes 

em ambos os sistemas culturais resgata o caminho percorrido entre as naturezas da 

informação e do conhecimento. Paradoxalmente, este pressuposto – a junção da cognição com 

a informação – apresenta-se como o grande desafio para as pesquisas sobre educação online e 

aponta para as premências paradigmáticas da área.    

Para outros, a educação no ciberespaço reproduz apenas as novas sociabilidades 

contemporâneas, hipertextuais, ou seja, que elas utilizam simulações, interatividade, não 

linearidade (ou multilineariade), multivocalidade em tempo real.  

Apesar das controvérsias, é evidente que a educação através das mídias conectadas é 

uma tendência cada vez mais presente no nosso cotidiano e se destaca enquanto processo 

irreversível. A prova da irreversibilidade desse processo são as horas repartidas dos jovens 

entre as tecnointerações – webcams, fotologs, os compulsivos jogos de rede, o Orkut e as 

sessões de MSN Messenger – e a escola. A instituição educacional perde cada vez mais para 

as malhas virtuais. Obviamente, em tais ambientes apenas vicejam modos de interação 

subjetivos. Porém, cabe a escola avaliar o que mobiliza os jovens aprendizes no interior das 

tecnointerações e promover novas aplicações de conteúdos no despertar da educação 

tecnológica.   

Do ponto de vista de modelos pedagógicos/comunicacionais, o cenário contemporâneo 

apresenta tendências de cursos que permeiam o universo educativo brasileiro e de países 

envolvidos com essa perspectiva. 

Dentre elas, podemos descrever algumas: 
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o Cursos programados para alunos individualmente, os chamados cursos de instrução 

programada 

Temos cursos instrucionais, baseados em materiais disponibilizados online através de 

mídias de animação, pequenos videos, textos, hipertextos, gravações em áudio e atividades 

que o aluno realiza durante um período predeterminado e envia os resultados dessas 

atividades a um centro e/ou instituição que corrige de forma automática e atribui um 

conceito/nota que permite que o aluno passe para o próximo percurso. 

O fato de ser online não significa que esse curso promova a educação online, pois, de 

acordo com seus princípios de participação/intervenção, hibridação e permutabilidade, a 

interatividade é um aspecto fundante – embora percebamos que o autodidatismo se torna cada 

vez mais presente, principalmente em capacitações profissionais.  

o Cursos para pequenos grupos 

Existem cursos online organizados por atividades que permitem atividades individuais 

e em grupos, incentivam a participação em determinados momentos, mas ainda estão 

centrados no material e nas atividades propostas, com apoio de professores, orientadores, 

coordenadores e outros colegas. 

Em algumas propostas mais flexíveis, é possível observar que o professor pode, a 

partir do material institucional, criar materiais, atividades, questões, avaliações da 

aprendizagem que reorganizem o planejamento proposto institucionalmente. 

o Cursos para grandes grupos 

A proposta dos cursos para grandes grupos busca atender a muitos alunos ao mesmo 

tempo. Percebe-se que existem duas vertentes a partir dessa tendência. 

A primeira vertente disponibiliza material instrucional já formatado pela instituição 

gestora. O professor se posiciona como avaliador de atividades com a ajuda de um tutor local 

e “agendador” de atividades e períodos de realização dessas. 

A segunda vertente propõe um modelo mais aperfeiçoado com o uso e produção de 

videos, utiliza a videoconferência, teleconferência e TV, além de permitir maior flexibilidade 

quanto ao planejamento e propostas de atividades que possam ser criadas e acrescentadas pelo 

professor especialista responsável. 

Podemos citar algumas experiências no contexto brasileiro: o curso de Especialização 

da Escola de Gestores, que está em sua fase piloto e abrange 15 estados da Federação, é um 
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curso proposto pelo MEC em parceria com universidades federais que têm como objetivo 

formar diretores para a gestão pública em escola de âmbito municipal e estadual. 

Outra experiência significativa é a do curso também de abrangência nacional proposto 

pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) em parceria com universidades federais e 

estaduais, com o objetivo de formar profissionais na área de Administração. O público desse 

curso de Administração a distância denominado ADMEAD é formado por técnicos de 

secretarias públicas, universidades e funcionários do Banco do Brasil.  

Além dessas experiências, tem-se a proposta de formação superior da Secretaria de 

Educação a Distância (SEDIS) da Universidade federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, 

a SEDIS coordena o Programa Universidade a Distância (UNIDIS), que desenvolve os 

seguintes cursos de graduação: Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática, 

Licenciatura em Física, Bacharelado em Administração e Licenciaturas em Geografia e em 

Ciências Biológicas. 

o Disciplinas para cursos de licenciatura com caráter semipresencial 

A proposta de inclusão de disciplina dedicada ao ensino e aprendizagem de forma 

virtual foi inaugurada pela possibilidade oferecida pela LDB 9.394/96 e pela Portaria n. 4.059, 

de 10 de dezembro de 2004, desde que não ultrapasse 20% da carga hora horária total do 

curso. 

Essa proposta foi um avanço porque se caracterizou como um processo legitimador de 

utilização de disciplinas a distância para alguns pesquisadores que estavam desenvolvendo 

experiências, criando, dessa forma, um novo espaço de ensino e aprendizagem virtual, 

complementar ao da sala de aula. 

Dessa forma, podemos dizer que esse advento se apresentou como possibilidade real 

de introdução das universidades e outras instituições no universo da educação e da docência 

online. Entretanto, é possível afirmar que se nos processos de credenciamento aconteceram 

alguns avanços qualitativos e quantitativos, inclusive no que tange à reflexão teórica sobre a 

área. Por outro lado, alguns marcos reguladores para a docência online ainda estão em 

processo de experimentação. As práticas são diversas, existem inúmeras experiências 

interessantes em contextos interativos e de pesquisa, assim como se percebe o perverso uso 

dessas disciplinas com finalidades apenas de depositários virtuais de conteúdos, o que está 

sendo chamado de educação bancária, ou seja, os professores e propostas curriculares que 

subutilizam todo o potencial de promoção de interatividade possibilitado pelos ambientes 

virtuais de aprendizagem. 
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Percebe-se também que as políticas, propostas institucionais e experiências são 

diversas e o que vai determinar esse ou aquele modelo são indicadores, tais como: contexto 

social e político, econômico, tecnológico, científico pedagógico e comunicacional, mas, 

sobretudo, as determinações políticas que irão definir o processo de avaliação do modelo são 

que influenciam a utilização ou subutilização do sistema com todas as suas potencialidades 

interativas. 

Emerge então a seguinte questão: Quais são as tendências 

pedagógicas/comunicacionais da docência online a partir do que foi exposto anteriormente?  

 

4.4 REFLEXÕES SOBRE OS ASPECTOS PEDAGÓGICOS/COMUNICACIONAIS 

DA DOCÊNCIA ONLINE 

 

No contexto da educação online, a docência toma rumos/tendências diversos(as), 

dentre eles se podem salientar as dimensões proporcionadas pelos saberes pedagógicos e 

comunicacionais. Tendência”, do latim tendentia, significa tender para, inclinar-se para, ser 

atraído por. Dessa forma, adentrar no estudo sobre a docência online torna-se necessário 

discorrer sobre a docência enquanto construção social e histórica. Atualmente, essa se 

encontra num momento de indefinição, podendo-se dizer de falta de identidade, permeada 

pela ambiguidade gerada em torno das mudanças e incertezas da era contemporânea, que 

primam pela divisão entre a teoria e a prática, o técnico e o político, o ensinar e o aprender, o 

planejar e o executar, como se fossem coisas separadas ou, ainda, compartimentadas. 

 O ato de ensinar, assim como o de aprender, está presente na vida humana desde os 

tempos mais remotos, pois, para sobreviver nas adversidades do mundo dito primitivo, o 

homem/mulher precisava desenvolver habilidades, como caçar, proteger-se do frio, do calor, 

se comunicar. E para isso, algumas habilidades foram ensinadas/aprendidas de geração para 

geração. Todavia, a partir do desenvolvimento de interações mais complexas com o meio 

ambiente, como a emergência da linguagem e da escrita, percebeu-se que outros savoir-faire 

também precisavam ser aprendidos/ensinados, além das necessidades biológicas.  

 Segundo Harper et al. (1996 p. 25), “não havia professores, todo adulto ensinava. 

Aprendia-se a partir da própria experiência e da experiência dos outros. Aprendia-se fazendo, 

o que tornava inseparáveis o saber, a vida e o trabalho”. Assim, o desenvolvimento da 

linguagem marcou o início de uma era de comunicabilidade entre os seres e, com o 
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desenvolvimento e a compreensão da escrita, a agricultura e o comércio, outras necessidades 

surgiram. O ato de ensinar/aprender foi se tornando cada vez mais diferenciado e complexo. 

De acordo com Freire: 

 

[...] Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, 

historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar [...]. 

Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar diluía na experiência 

realmente fundante de aprender [...]. (1996, p. 26) 

 

 Dessa forma, refletindo sobre a citação acima, podemos afirmar que a docência, como 

saber social, constitui-se entre homens e mulheres desde as experiências vivenciadas nos 

grupos, nas comunidades, nas instituições e tempos/espaços diversos, de tal forma que o 

processo de ensino/aprendizagem se mistura, desde que nos entendemos como sujeitos 

ensinantes/aprendentes.  

 Segundo Tardif (2002, p. 37), “a prática docente não é apenas um objeto de saber das 

ciências da educação, ela é também uma atividade que mobiliza diversos saberes que podem 

ser chamados de pedagógicos”, pois são incorporados à formação profissional dos professores 

ou muitas vezes pelo saber-fazer cotidiano desses profissionais.  

 Na docência online, quais os pressupostos teórico-metodológicos que poderão ancorar 

essa formação numa perspectiva pedagógica comunicacional? 

 É sabido que a formação numa perspectiva da Docência online reside nos limiares da 

educação online, da cibercultura e da comunicação, tornando-se assim um objeto 

multirreferencial e complexo, pois engloba diferentes áreas do conhecimento. 

 Algo que precisa ser considerado é o contexto que emerge essa docência, que é o 

contexto da cibercultura, a saber: 

 

Conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores, que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço. [...] “O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial de computadores”. [É um] “espaço de comunicação aberto 

pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”; 

[...] “novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, 

mas também o novo mercado da informação e do conhecimento” [que] “tende a 

tornar-se a principal infraestrutura de produção, transação e gerenciamento 

econômicos. (LÉVY, 1999, p. 17, 32, 92 e 167). 

 

 Entretanto, a docência online se institui nesse universo da cibercultura ligada à 

complexidade dos fundamentos da interatividade que pressupõe participação-intervenção, 

bidirecionalidade-hibridação e permutabilidade-potencialidade dos pares envolvidos no 

processo de ensino/aprendizagem caracterizando-se pela educação online. Segundo Moran 
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(2003, p. 39), a educação online é “[...] conjunto de ações de ensino-aprendizagem 

desenvolvidas por meios telemáticos, como a internet, videoconferência e a teleconferência”. 

 Uma proposta formação pedagógica para a docência online ainda precisa amparar-se 

em pressupostos comunicacionais dialógicos, pois o que caracteriza a comunicação como 

diálogo é o ato comunicativo, de comunicar, comunicando-se. 

  

4.5 O RISCAR DE UM NOVO ITINERÁRIO  

 

De nada valeria desenhar mapas  

Se não houvesse viajantes para percorrer. 

Boaventura Santos 

 

Ao citar um novo itinerário, remete-nos a uma tecnologia muito utilizada como fonte 

de comunicação, o mapa, um guia que traz orientações, um instrumento para atingir algum 

objetivo podendo também facilitar a tomada de decisões. Dessa forma, compreender os 

saberes/pedagógicos comunicacionais que orientam as experiências formativas das docentes 

online requer o trilhar por caminhos já conhecidos e desconhecidos também, desde 

experiências possuídas, provocadas ao pensar, refletir sobre essas experiências. 

As grandes navegações utilizavam os mapas para a descoberta de novos mundos e 

tomada de novos rumos. Foi assim que, ao navegar pelo incerto, foram delineados os 

desenhos dos caminhos dos espaços geográficos a serem percorridos por outrem, criando 

possibilidades de novos itinerários, novos acessos, novas possibilidades comerciais, 

educacionais e de comunicabilidade entre os seres humanos.  

Dessa forma, a arte de navegar começou a ser utilizada e conhecida desde os 

primórdios da civilização, possivelmente após a exploração dos rios, como o Tigre, o Eufrates 

e o Nilo. Nesse último, a vela já era usada, feita de pele de animais, para subir o Nilo no IV 

milênio antes de Cristo. O mar começou também a servir como fonte de alimento e meio de 

comunicação. 

O mapa carrega uma intencionalidade, pois não é um artefato neutro, é um construto 

historicamente situado. Não foi à toa a sua criação, no sentido de retratar os caminhos que 

poderiam ser revistados em outros momentos, em outros contextos quantas vezes fosse 

desejado. 
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 É fundamental que o cartógrafo tenha claramente a finalidade e o público-alvo do 

mapa, bem como uma visão do contexto a ser mapeado e do contexto no qual o mapa será 

utilizado. 

Muitos pesquisadores têm voltado as suas atenções para este tema: mapas. De acordo 

com Okada (2008): “Mapear” tem sido assunto de extrema relevância no mundo atual 

marcado pela sociedade do conhecimento. Milhares de dados surgem a cada segundo tanto de 

publicações (livros, revistas, jornais, trabalhos, pesquisas) quanto de virtuais (internet e 

Intranet). Esses dados compreendem não só textos, como também imagens, sons, enfim 

qualquer símbolo quantitativo ou qualitativo. Diante do grande fluxo de informações, é 

preciso selecionar o que é mais relevante para os nossos interesses, pois articular, 

contextualizar e tecer tais informações criando novos significados é o que muitos autores 

denominam de conhecimento. 

É notório que a arte de mapear faz parte da nossa vida cotidiana. Quando não o 

fazemos de forma concreta em algum suporte, mapeamos a partir da nossa memória, desejos, 

projetos, intenções e possibilidades de comunicação que as TIC estão nos proporcionando no 

que diz respeito à potencialização da comunicação. Dessa forma, utilizamos a construção de 

mapas conceituais para mapear, buscar um rumo de compreensão dos conceitos internalizados 

pelas professoras e que orientam as suas experiências docentes online. 

Os mapas conceituais apresentam-se como resumos esquemáticos, ou seja, gráfico-

semântico, possibilitando a organização de informações do conteúdo conceitual do tema e até 

como dispositivo de pesquisa na perspectiva compreensão e interpretação dos dados. 

A construção de um mapa conceitual não deve seguir uma receita, uma fórmula ou 

uma técnica mecânica, mas orientar uma possibilidade de desenvolver a capacidade de 

selecionar os conceitos essenciais e estabelecer relações entre eles, pois, na medida em que 

vamos constituindo os mapas, novos significados irão emergindo, propiciando a visibilidade, 

aprofundamento e compreensão do tema em questão. 

Sobre mapas conceituais, Nuñez e Ramalho (2004) indicam que é necessário: 

 selecionar os conceitos-chaves do conteúdo do texto, ou tema, ou dos registros 

das participantes desta tese, por exemplo; 

 selecionar os conceitos por ordem de inclusão, escolhem-se os conceitos de 

maior inclusão e vai-se agregando os outros; 

 estabelecer as relações entre os conceitos por meio das linhas ou setas; 
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 explicitar as relações entre os conceitos para construir unidades semânticas por 

meio das linhas que são indicadas por uma ou mais palavra de enlace; 

 atribuir significados aos conceitos e às conexões entre os conceitos; 

 constituir as proposições simples por dois conceitos unidos por palavras de 

enlace; 

 estabelecer as relações horizontais e verticais. 

Os componentes estruturais dos mapas conceituais são os conceitos, as proposições e 

as palavras de enlace, em relação aos conceitos, os quais são concebidos nesta tese como: 

 

Categorias simbólicas, generalizadas pelas propriedades necessárias e suficientes 

dos objetos, que provocam imagens mentais e permitem a operacionalização com 

objetos do mundo real e do mundo simbólico, visto expressarem regularidades. 

(NUÑEZ; RAMALHO et al., 2004, p. 204). 

 

As proposições constam de dois ou mais termos conceitos unidos por uma ou mais 

palavras de enlace, afirmando ou negando algo de um conceito. No que diz respeito às 

palavras de enlace, elas servem para unir os conceitos e explicar o tipo de relação existente. 

Na perspectiva de Vigotsky (2000), os conceitos passam por diversos estágios e fases, 

conforme o desenvolvimento do pensamento, quais sejam: a formação dos conceitos 

cotidianos ou espontâneos e científicos – diferenciados quanto à articulação com as vivências 

e experiências do sujeito e a atitude dele em relação a essas vivências e experiências. Dessa 

forma, os conceitos espontâneos são elaborações que resultam da forma inicial do movimento 

do pensamento quando esse se encontra, ainda, vinculado às vivências e experiências 

imediatas dos indivíduos e às relações de generalidade reduzidas e os conceitos científicos são 

elaborações que expressam as propriedades, os nexos e as relações essenciais dos fenômenos, 

a lei do seu movimento e da sua evolução, o nível em que esses elementos são abstraídos da 

experiência perceptível, da qual fazem parte, e sintetizados em termos de generalizações 

formuladas num estágio de abstração. 

Compreendemos que, apesar de distintos, os conceitos espontâneos e científicos inter-

relacionam-se, pois são processos que se influenciam constantemente, uma vez que, para 

Vigotsky (2000), a passagem dos conceitos espontâneos aos científicos não ocorre 

espontaneamente. É necessário um processo de ensino/aprendizagem para essa proposição. 

Nesta tese, os mapas conceituais foram construídos a partir das narrativas e registros 

das professoras online, no intuito de compreender os aspectos conceituais que instituem os 

saberes pedagógicos/comunicacionais e instituem as experiências formativas das docentes em 

questão. 
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4.5.1 Mapa dos conceitos que foram elaborados por Natália 

FIGURA 2 Mapa dos conceitos de 

Natália

 

Fonte: Mapa conceitual elaborado pela autora da tese 

 

 Os conceitos destacados por Natália e evidenciados como orientadores de sua 

formação como docente online compreendem comunicação, educação a distância e educação 

online. Os conceitos-chaves desse mapa são conceitos de maior inclusão que agregam por 

inclusão outros conceitos. 
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 As relações estabelecidas entre os conceitos se manifestam por meio dos significados 

que possuem elementos gerais e específicos entre si. Nesse sentido, o conceito de 

comunicação elaborado pela professora num primeiro momento apresenta atributos do 

conceito de comunicação ainda alicerçados na lógica da modalidade comunicacional massiva 

(rádio, cinema, imprensa e TV) em que a mensagem é fechada, uma vez que a recepção está 

separada da produção. Dessa forma, Silva alerta que, nessa perspectiva, 

 

o emissor é um contador de histórias que atrai o receptor de maneira mais ou menos 

sedutora e/ou impositora para o seu universo mental, seu imaginário, sua récita. 

Quanto ao receptor, seu estatuto nessa interação limita-se à assimilação passiva ou 

inquieta, mas sempre como recepção separada da emissão. (2002, p. 11) 

 

 Entretanto, a lógica comunicacional interativa corrobora a emergência da 

interatividade permitida pelas tecnologias digitais, havendo uma mudança significativa na 

natureza da mensagem, no papel do emissor e no estatuto do receptor. A mensagem torna-se 

modificável, na medida em que posso manipular e disponibilizar com as minhas impressões 

após consulta. Quanto ao emissor, Silva (2002) salienta que esse se assemelha ao próprio 

designer de software interativo, pois constrói uma rede (não uma rota) e define um conjunto 

de territórios a explorar. Ele não oferece apenas uma história a ouvir, mas muitos territórios 

abertos à exploração, acessíveis a interferências e modificações, realizadas pelo receptor, o 

qual, ao modificar, manipular a mensagem, torna-se coautor, cocriador, ou seja, conceptor.  

 No que diz respeito ao conceito de comunicação, no primeiro momento, Natália 

refere-se à comunicação como um canal composto por elementos como: emissor, receptor, 

código, canal, meio e mensagem, sendo este um processo que agrega a educação a distância e 

a educação online. 

 Quanto aos conceitos de educação a distância e educação online, a professora Natália 

expressa que educação a distância não é uma dispersão, é uma modalidade educacional que 

propicia interação; e a educação online  é uma evolução da educação a distância que emerge 

com a expansão da internet, afirmando que essa é potencializadora porque permite a educação 

em diversos tempos e lugares. 

 Compreendemos que os conceitos elaborados por Natália encontram suas bases nas 

premissas de alguns autores que diferenciam a educação a distância da educação online. 

Moran (2003), por exemplo, posiciona-se na vertente de que a educação a distância é mais 

ampla que a educação online, pois a primeira pode acontecer com o advento da internet ou 

não, já a segunda está intimamente ligada ao advento da cibercultura. Outros autores, como 
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Litwin (2001), acreditam que a educação a distância se constitui por gerações e que a 

educação online é a quinta geração da educação a distância. Concordamos com Santos (2005), 

quando reflete que a educação online é um evento da cibercultura, a qual emerge com o 

movimento das tecnologias digitais, influenciando, assim, o nosso modo de ver, sentir e agir 

diante do mundo e das coisas.  

Vejamos o segundo mapa conceitual de Natália: 

 

FIGURA 3 Mapa dos conceitos de Natália 

 

Fonte: Mapa conceitual elaborado pela autora da tese 

 

 Após dois anos da feitura do mapa conceitual de Natália, ela solicitou a reconstrução 

deste com base nas experiências formativas que foram construídas durante esse período. 
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Então, a professora reconstruiu alguns conceitos narrando que comunicação é interação com 

interlocutores, que são produtores sociais e agentes da comunicação, sendo este o processo 

basilar da Educação a distância e da Educação online. A Educação a distância é baseada em 

livros e impressos que geram conhecimentos de modo passivo, visando garantir a educação 

alicerçada na transmissão de informação. Já a Educação online é potencializada pela internet, 

gera conhecimentos de modo autônomo e busca garantir a educação fundamentada no 

diálogo. Dessa forma, Natália insiste que educação a distância é fundamenta na transmissão e 

a educação online, na interação. Acreditamos que o ponto fundamental dessa discussão não 

deve residir na diferenciação entre Educação a distância e Educação online, pois percebemos 

que o vai definido como possuindo ou não interatividade não é necessariamente a 

classificação do que é isto ou aquilo, mas a proposta curricular e pedagógica, as interfaces 

digitais escolhidas, o desenho didático dos cursos e a perspectiva de aprendizagem que 

alicerçam determinada modalidade de educação. 

 Vale ressaltar que os saberes pedagógicos/comunicacionais que orientam a prática de 

Natália estão alicerçados na compreensão de que os sujeitos aprendentes são produtores 

sociais, interlocutores, e que a base da educação está fundamentada no diálogo, na 

comunicação e na interação.  
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4.5.2 Mapa dos conceitos que foram elaborados por Flaviana 

 

FIGURA 4 Mapa dos conceitos de Flaviana 

 

Fonte: Mapa conceitual elaborado pela autora da tese 

 

 Para Flaviana, a educação a distância coexiste com a educação online, estando lado a 

lado, uma não deixou de existir por causa da outra. “O grande problema da educação é 

quando a aprendizagem não é significativa, pois pode virar receita. A EaD, por exemplo, 

possui vários modelos”. (Extrato da narrativa de Flaviana nos encontros dialogais). 

 Compreendemos que, para a professora Flaviana, a Educação a distância e a Educação 

online são coisas distintas, porém estão coexistindo nos processos educacionais, ou seja, são 

processos diferentes, mas a professora ressalta que um processo não descarta, nem substitui o 

outro. Entretanto, chama atenção quanto ao caráter significativo, no sentido de não apresentar 

uma receita pronta ou um determinado modelo a ser seguido, pois, se assim for, a 

aprendizagem deixa de ser significativa. A professora percebe que o conhecimento é móvel e 
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não é algo pronto e acabado, como indica uma lógica comunicacional de distribuição massiva, 

compreende que a lógica cartesiana, de verdades absolutas e acabadas, não garante que 

aprendizagem será efetiva e que aprendemos junto com o outro num processo contínuo de 

interação e de experiências formativas. Dessa forma, Freire (2002, p. 66) afirma: “o sujeito 

pensante não pode pensar sozinho; não pode pensar sem a coparticipação de outros sujeitos no 

ato de pensar sobre o objeto”.  

Corroboramos com Freire (2002), quando conclui que a educação é comunicação, é 

diálogo, na medida em que não é transmissão saber, mas sim um encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam a significação dos significados, que dialogam na busca de um 

formar, formar-se num processo contínuo de interação e formação de saberes. 
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4.5.3 Mapa dos conceitos que foram elaborados por Dora 

 

FIGURA 5 - Mapa dos conceitos de Dora 

 

 

Fonte: Mapa conceitual elaborado pela autora da tese 

 

 Na narrativa de Dora durante os encontros dialogais, compreendemos que, de acordo 

com as suas ideias, “EaD é educação, mas que usa meios diferenciados porque é online”. A 

EaD possui várias gerações, mas nem todas lidam com a tecnologia da mesma forma”, ou 

seja, essa professora corrobora com um dos aspectos da diferenciação entre a EaD e a 

Educação online elaborados por Natália, de que a EaD possui várias gerações e a Educação 

online é uma dessas. 
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 Dora afirma que “não devemos desprestigiar a EaD tradicional, pois a Educação 

online é uma evolução da EaD, quando incorporada a essa a internet como meio de 

comunicação”. Ainda percebemos que, apesar de fazer a diferenciação entre uma modalidade 

de educação e outra, Dora insiste que a diferenciação que existe é a de que a EaD acontece em 

tempos e lugares diversos. Observamos que o conceito de EaD precisa ser revisto, ou melhor, 

não podemos mais pensar em distância, nem numa perspectiva espacial, nem temporal, desde 

que até mesmo num movimento assíncrono e/ou síncrono há encontros de pessoas num 

determinado espaço que é virtual: o ciberespaço. Isso significa uma primeira ruptura com a 

noção de distância espacial segundo a tradição moderna de ciência. Entretanto, 

compreendemos que já avançamos bastante na compreensão da noção de educação a distância 

e da educação online, trazida na literatura atual, pois, como diria Morin (1998), requer 

reforma de pensamento. 

 Refletir sobre EaD e Educação online requer o reconhecimento de noções já 

existentes acerca dessas modalidades de educação. Ou seja, são educações, porém é preciso 

evidenciar, de acordo com Santos (2005, p. 108), e corroboramos essa perspectiva, que “a 

educação online não é apenas uma evolução das gerações da Ead, mas um fenômeno da 

cibercultura”. Aí reside o corte epistemológico entre a educação a distância e a educação 

online, visto que esta permite a interatividade, a aprendizagem colaborativa entre 

sujeitos/sujeitos, a comunicação interativa mediada pelas interfaces virtuais como: chats, 

blogs, fóruns, Wikis e saberes pedagógicos/comunicacionais que orientam à prática 

pedagógica nesse ambiente. Entretanto, a ideia de que educação online é uma evolução da 

Ead ainda vem permeando a literatura especializada nessa temática. 

Para Moran (2003, p. 39), “a Educação a distância é um conceito mais amplo do que o 

de Educação online. Um curso por correspondência é a distância e não é online”. Assim, 

percebemos que muitas são as controvérsias, ora a Educação online é uma evolução da Ead, 

ora esta é um conceito mais amplo que educação online. 

Por isso, concordamos com o conceito formulado por Santos (2005) de que a educação 

online é um fenômeno sócio/técnico/cultural, que é o advento da cibercultura.  

Segundo Filatro (2004, p. 47), a educação online 

 

[...] é uma ação sistemática de uso de tecnologias. Abrangendo hipertexto e redes de 

comunicação interativa, para distribuição de conteúdo educacional e promoção de 

aprendizagem, sem limitação de tempo ou lugar (anytime, anyplace). Sua principal 

característica é a mediação tecnológica pela conexão em rede. 
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 Para essa autora, é importante diferenciar a educação online da educação a distância, 

já que esta supõe separação espacial e temporal entre professor e aluno, ressaltando que a 

maior parte da comunicação entre esses envolvidos se dá de forma indireta, mediada por 

recursos tecnológicos, não ligados exclusivamente à comunicação online, como, por exemplo: 

cursos realizados por correspondência, teleconferência, como o Proformação, Salto para o 

Futuro (ressaltamos que esse curso já introduz mediações via meio virtual) e outros. 

 Filatro (2004) não está sozinha nesse posicionamento em relação a EaD. Alves e Nova 

(2003, p. 02) ratificam esse pensamento, afirmando que “o conceito de EaD remeteria a 

qualquer modalidade de transmissão e/ou construção do conhecimento sem a presença 

simultânea dos agentes envolvidos”. 

 Alves e Nova (2003), organizadoras do livro intitulado Educação a distância: uma 

nova concepção de aprendizado e interatividade, compreendem a Educação a distância como 

uma das modalidades de ensino-aprendizagem, possibilitada pela mediação dos recursos 

tecnológicos digitais e de rede, seja intrínseca aos sistemas de ensino presenciais, híbridos 

e/ou completamente realizados por meio da distância física. 

 Concordamos com as autoras, quando dizem que concebem a EaD de forma 

diferenciada do conceito apresentado pelo Decreto n. 2.494 de 10/02/1998 da Legislação 

educacional brasileira que, segundo elas, compreende a EaD numa perspectiva de 

autodidatismo, com ênfase nos meios, sendo que a EaD vai além dos meios tecnológicos 

utilizados, caminhando numa perspectiva de construção coletiva do conhecimento, mediada 

pela tecnologia. 
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4.5.4 Mapa dos conceitos que foram por elaborados por Régia 

 

FIGURA 6-  Mapa dos conceitos de Régia  

 

Fonte: Mapa elaborado pela autora da tese 

  

A partir do mapa conceitual de Régia, compreendemos que a professora relata que 

comunicação é uma relação dialógica e interativa entre sujeitos do discurso. Nessa relação, os 

sujeitos dialogam presencial e virtualmente. A educação a distância deve ser compreendida 

como educação escolar com todos os seus problemas e resultados apresentados pela educação 

nacional, porém sua particularidade está em sua realização, pois essa não exige que os sujeitos 
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do processo educativo estejam no mesmo espaço/tempo; já educação online corresponde ao 

processo de ensino/aprendizagem intermediado pelas tecnologias da informação e da 

comunicação. Dessa forma, a diferença entre educação a distância e educação online reside 

nos níveis de interatividade, na construção colaborativa e na hipertextualidade. 

 Sabemos que a educação a distância não está restrita à comunicação via meios virtuais. 

Acreditamos que ela compreende situações de aprendizagem que em muitos contextos se 

constituem sem a presença síncrona dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Todavia, 

concordamos com a professora Régia quanto à afirmativa de que comunicação, nessa 

perspectiva da educação online, é diálogo, é interação intermediada pelas tecnologias da 

informação e da comunicação. 

 Contudo, os saberes pedagógicos/comunicacionais das professoras online estão 

alicerçados, instituintes e instituídos nas experiências formativas das professoras no que diz 

respeito à sua compreensão sobre comunicação, educação online e educação a distância. As 

professoras corroboram que a comunicação na perspectiva do online é diálogo, interação entre 

saberes de professores e estudantes, entre estudantes, sendo o estudante o centro da ação 

pedagógica e da aprendizagem. Dessa forma, concebemos que a partir dos sentidos das 

professoras sobre a educação online e a educação a distância compreendemos que a educação 

online é potencializada pela internet, ou seja, é um processo que coexiste com a educação a 

distância, o que a diferencia é que emerge com o evento da cibercultura, numa lógica 

comunicacional todos/todos que possui o hipertexto como base e as redes de comunicação 

interativa como estrutura. 

 Os conceitos elaborados pelas professoras são conceitos que emergem das vivências, 

experiências cotidianas das professoras, assim como possuem generalizações formuladas num 

estágio que produz elementos que são abstraídos da experiência perceptível. Dessa forma, o 

nosso intuito aqui não foi de classificar se esse conceito está adequado ou não, mas apresentar 

quais são os conceitos que estão instituindo os saberes pedagógicos comunicacionais a partir 

das experiências formativas das professoras online. 
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4.6 AS SEQUÊNCIAS PEDAGÓGICAS/COMUNICACIONAIS ONLINE DE 

ACORDO COM AS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS DAS PROFESSORAS 

 

O objetivo deste tópico é apresentar/refletir sobre as sequências 

pedagógicas/comunicacionais online sinalizadas pelas professoras para a organização didática 

dos saberes nessa perspectiva. Dessa forma, essa reflexão não consiste em avaliar 

determinados métodos, nem propor conclusões fechadas, mas pôr sobre a mesa os 

dispositivos/sequências que nos permitam compreender o valor educacional e pedagógico que 

possuem as atividades que compõem a forma como as professoras online sistematizam as suas 

experiências pedagógicas/comunicacionais nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

Partiremos da seguinte pergunta: Como as sequências pedagógicas/comunicacionais online 

são instituintes/instituídas a partir das experiências formativas das professoras online? 

 A nossa inspiração para a apresentação das sequências pedagógicas/comunicacionais 

online originou-se a partir de como cada professora situa as suas metodologias de ensino, 

formas de ensinar, a maneira como as professoras articulam a exposição de um tema, a 

observação, a mediação, as atividades propostas e fontes de informação. Zabala (1998) 

identifica as sequências didáticas de ensino como tipos de atividades que se organizam como 

uma unidade básica do processo ensino/aprendizagem, cujas diversas variáveis apresentam 

estabilidade e diferenciação; relações interativas com os alunos; uso dos recursos didáticos; 

organização dos conteúdos; distribuição espaço/temporal; critérios de avaliação; intervenções 

pedagógicas organizadas a partir de intenções educacionais explícitas ou não. No nosso caso, 

as sequências pedagógicas/comunicacionais online são ações pedagógicas, situações de 

aprendizagem que as professoras organizam para a comunicação online. 

 Para isso, apresentaremos quatro exemplos de sequências 

pedagógicas/comunicacionais online relatadas pelas professoras colaboradoras desta tese, nas 

quais podemos observar níveis diferentes de participação dos alunos, atuação das professoras, 

assim como o trabalho com os temas de estudo e suas ambivalências.  
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Sequência pedagógica/comunicacional online – 01 (Dora) 

 

1. Planejamento das ações pedagógicas/comunicacionais online 

Preparação para organizar um fórum – Escolher (se for o caso) e ler o texto que será utilizado como pano de 

fundo para a discussão no fórum; 

– Buscar outras referências para embasar teoricamente os debates, à medida que forem ocorrendo; 

– Marcar nos textos as partes mais relevantes. 

2. Apresentação do tema por parte da professora online  

- Preparação do Fórum no AVA 

– Elaborar um texto com uma boa chamada para o tema que será trabalhado; 

3. Busca de informações 

 – Pesquisar o autor na Internet e colocar uma foto dele no texto de chamada do fórum; 

– Pesquisar uma imagem que tenha relação com o assunto e que não tenha restrição de uso e colocar como 

chamada, antes do texto. Não se esquecer de colocar a fonte; 

– Abrir o fórum, especificando a data de início e fim; 

– Mandar uma mensagem para todos os alunos no espaço próprio para isso, convidando todos a participarem e 

lembrando que tem prazo de início e fim, deixando clara a importância da atividade para o curso e também para 

o enriquecimento do aprendizado. 

4. Ações didáticas online 

Acompanhamento do fórum no AVA – Entrar diariamente no fórum para acompanhar o debate, estimular a 

participação; 

– Cuidar para que os alunos não fiquem sem retorno nos questionamentos; 

– Orientar no caso de ter havido postagem em lugar inadequado, para que seja modificada a situação; 

– Acompanhar e interferir em situações de conflito para que o foco não seja perdido e se atinja o objetivo 

previsto. 

 

 

Sequência pedagógica/comunicacional online – 02 de Flaviana 

 

 
1. Conhecimentos prévios – Ao acessar o AVA, procuro ler tudo que foi colocado pelos alunos antes de 

começar a responder, para evitar repetições. No caso de fóruns de discussões, tudo que foi colocado por eles 

pode ser sintetizado numa única mensagem minha, acrescentando mais algum pensamento ou conclusão, 

evitando assim que haja uma resposta para cada comentário deles.  

2. Planejamento e apresentação de questões problematizadoras pela professora online – Antes de iniciar 

um chat, costumo fazer uma pauta, com questões que vou abordar ao longo da discussão.  

Dependendo do grupo, as questões serão lançadas fora de ordem, de acordo com o rumo que a discussão for 

tomando ao longo do chat. Ir sistematizando tudo que os alunos pontuam também ajuda os colegas a se 

atualizarem no que está sendo discutido, caso tenham dificuldade de acompanhar o multiálogo. 

– Nos fóruns de discussão, sempre inicio com uma pergunta geradora, uma questão que deve levar os alunos à 

reflexão, evitando assim os “achismos” e os “concordo com você”.  

3. Proposta das fontes de informação pela professora online – Procuro também trazer citações de outros 

autores, seguidos de hiperlinks para seus textos, para que os alunos se habituem a “beber em outras fontes”.  

4. Elaboração das conclusões pela professora online a partir das interações dos alunos – Ao final de cada 

fórum, faço sempre uma síntese do que foi discutido (em alguns, com citações do que os próprios alunos 

escreveram, em outros apenas resumindo o que foi dito por eles) e procuro fechar com uma frase de efeito, que 

ilustre o tema. 

– Ao final de cada chat, coloco sempre no fórum de notícias o link para que aqueles que não puderam participar 

leiam o que foi discutido. 
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Sequência pedagógica/comunicacional online – 03 de Natália 

 

1. Planejamento: penso no perfil dos alunos; penso no conteúdo; penso no comportamento como 

docente; articulo mentalmente perfil e conteúdo, já dirigindo esse binômio a uma interface, levando em 

consideração o propósito dessa interface. Daí surge à escolha da interface mais apropriada para tais alunos, 

conteúdos e a prática docente; 

2. Apresentação do tema por parte da professora online – Faço um rascunho manuscrito da primeira 

provocação e uma tentativa de previsão do comportamento dos alunos para pensar em alternativas através da 

linguagem escrita que estimulem a participação, a evolução das discussões na interface escolhida e 

provocações outras que podem ser levadas a outros espaços de interação; 

3. Avaliação do processo – Observo a participação docente e discente;  

4. Elaboração das conclusões – Elaboro um resumo das produções textuais e refaço, redireciono, 

alimento e retroalimento as discussões já postas e suscito as não postas,  

5. Generalização das conclusões e sínteses – Faço uso da valorização das colaborações dos próprios(as) 

alunos(as) e sempre perguntando se eles(as) mesmos(as) validam ou não as suas colocações. Daí, novos 

caminhos a serem percorridos são estabelecidos de forma coletiva. 

 

Sequência pedagógica/comunicacional online – 04 de Régia 

 

 

1. Planejamento realizado pela professora online – Disponibilidade do material didático no AVA e 

tempo necessário para leitura; 

2. Diálogo entre a professora online e os alunos – Gerencio as discussões, para fazer as intervenções 

necessárias; 

3. Elaboração das conclusões – Procuro elencar as contribuições/colaborações para a aprendizagem; 

4. Avaliação – Avalio levando em consideração as diversas abordagens. 

 

 

Para a análise das sequências propostas, abordaremos como critérios os aspectos 

pedagógicos e comunicacionais que foram forjados pelas professoras. 

Dora revela que as sequências pedagógicas/comunicacionais que utiliza para a 

organização das aulas online partem das seguintes ações e organização das atividades: 1) 

Planejamento; 2) Apresentação do tema por parte da professora online; 3)                                                                             

Busca de informações; 4) Ações didáticas online. 

Se observarmos a sequência – 01, compreenderemos que ela apresenta o planejamento 

como dispositivo formativo e organizador das ações pedagógicas e comunicacionais para o 

exercício do professorar online, pois aborda os seguintes aspectos: organizar o fórum de 

discussão no que diz respeito à escolha do texto que será utilizado como elemento 

mobilizador dos debates entre estudantes e professor(a); propor questões problematizadoras 

sobre o tema de estudo; buscar referências para o embasamento teórico antecipadamente e no 

decorrer das discussões; ressaltar os aspectos mais relevantes dos textos propostos; elaborar 

síntese no final de cada estudo por parte da professora nos ambientes online faz com que 

compreendamos que essa sistematização do fazer da professora revele que os aspectos 
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pedagógicos e comunicacionais ora estão centrados na ação da professora, ora no conteúdo a 

ser ensinado, ou seja, comunicado.   

A professora elabora a sua dinâmica pedagógica a partir de questões mobilizadoras 

que poderão favorecer a reflexão sobre o tema de estudo, apresentando sempre uma síntese 

pessoal sobre as discussões tecidas pelos estudantes durante as atividades nos fóruns, chats e 

em outros ambientes virtuais de aprendizagem, promovendo assim generalizações quanto aos 

conceitos interpretados e produzidos. Essa lógica comunicacional assumida pela professora 

apresenta ambivalências, pois, apesar de estar num contexto comunicacional que requer 

interatividade mediada pelas TIC, parte inicialmente da proposição comunicativa um/todos 

pautada no esquema clássico da informação: emissor-mensagem-receptor, ou seja, está 

centrada no professor, todavia, num outro momento, a proposta de diálogos, questões 

propulsoras de debates, faz emergir um coletivo, no qual todos assumem a postura de 

coautores, na perspectiva da interatividade entendida como colaboração todos/todos, 

engendrada pela coautoria da professora e dos estudantes na construção pedagógica da 

aprendizagem e da comunicação. 

Na sequência – 02, podemos observar que, diferentemente da sequência 01, a 

professora organiza as suas ações pedagógicas/comunicacionais online a partir das 

experiências formativas dos estudantes, buscando provocá-los sobre o tema proposto para 

estudo, sobre o que já sabem e precisam saber sobre o assunto em pauta. Vejamos em síntese: 

1) Conhecimentos prévios; 2) Planejamento e apresentação de questões 

problematizadoras; 3) Proposta das fontes de informação pela professora online; 4) 

Elaboração das conclusões pela professora online a partir das interações dos alunos. 

Todavia, no que diz respeito ao ensino/aprendizagem, a professora revela que sistematiza as 

suas ações pedagógicas/comunicacionais a partir da proposição de questões 

problematizadoras, buscando outras fontes de inspiração teórica, e ao final de cada estudo faz 

síntese do tema discutido, agregando as reflexões dos alunos e de outros autores. O aspecto 

comunicacional inicia numa lógica comunicacional todos/todos, na qual todos são sujeitos da 

aprendizagem e coautores desta, mas se apresenta mais centrado ora no conteúdo estudado, 

ora nos alunos e na professora. 

Na sequência – 03, observamos que a professora organiza as suas ações 

pedagógicas/comunicacionais a partir de um diagnóstico inicial sobre o perfil do grupo que irá 

interagir. Em seguida, sistematiza um enunciado para as discussões sobre o tema a ser 

estudado previamente, enfatiza a avaliação de todo o processo de ensino/aprendizagem, pois 

observa a participação dos estudantes e a evolução desses nos debates, elabora sínteses das 
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produções dos estudantes oriundas das atividades e dos debates realizados em fóruns e chats, 

produzindo generalizações sobre o tema estudado sem perder de vista a perspectiva de 

colaboração potencializada pelas interações e pelas interfaces digitais escolhidas. Vejamos em 

síntese essa sequência: 1) Planejamento; 2) Apresentação do tema por parte da 

professora online; 3) Avaliação do processo; 4) Elaboração das conclusões; 5) 

Generalizações das conclusões e sínteses. Dessa forma, podemos dizer que, nesse caso, 

professora e estudantes controlam o ritmo da sequência, atuando constantemente e utilizando 

atividades diversas como: diagnóstico, diálogo, debate, avaliação do processo educativo, mas 

não enfatiza a pesquisa por outras referências como as sequências 1, 2 e 3, as quais sinalizam 

como tal atividade pode permitir a multivocalidade, ou seja, a multiplicidade de pontos de 

vista sobre o mesmo assunto.   

Na sequência 4, vemos que a professora sistematiza as suas ações 

pedagógicas/comunicacionais a partir de um planejamento, escolhendo os materiais 

necessários para o desenvolvimento do fazer pedagógico. Dessa forma, a professora 

disponibiliza os textos no ambiente para leitura, a base do diálogo está centrada nos textos 

disponíveis no AVA. Quanto ao aspecto comunicacional, a organização didática da professora 

está centrada na figura do professor(a), que determina antecipadamente o que será objeto da 

aprendizagem e media as discussões fazendo intervenções quando houver necessidade. Para 

conclusões, a professora sistematiza as contribuições dos alunos e apresenta uma síntese 

pessoal sobre o que foi desenvolvido durante todo o processo. O aspecto avaliação é citado de 

forma evasiva sem maiores esclarecimentos. Vejamos a síntese da sequência: 1) 

Planejamento realizado pela professora online; 2)  Diálogo entre a professora online e os 

alunos; 3) Elaboração das conclusões; 4) Avaliação. Percebemos que diferentemente das 

sequências 1, 2 e 3, essa sequência não apresenta questões mobilizadoras da aprendizagem. O 

foco apresenta-se no conteúdo a ser estudado. A lógica comunicacional inicialmente 

apresenta-se centrada na figura do professor(a), pois é quem determina o que deve ou não ser 

estudado. Não apresenta possibilidades de intertextualidade, ou seja, conexões com outros 

documentos, outros textos e fontes de pesquisa. Por outro lado, assim como todas as 

sequências aqui descritas, percebe o diálogo, o debate nos fóruns, como forma de acionar a 

coletividade e a vivência em grupo. 

Contudo, compreendemos que as experiências formativas das professoras online são 

instituintes/instituídas a partir dos saberes pedagógicos/comunicacionais engendrados em 

sequências pedagógicas e comunicativas que apresentam o planejamento, o diagnóstico, o 

diálogo, a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes, os ambientes virtuais de 
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aprendizagem (fórum, chat e outros), a lógica comunicacional interativa (todos/todos), a 

pesquisa, as elaborações de conclusões, as generalizações, as questões mobilizadoras da 

aprendizagem como base para a possibilidade de desdobramento de novas experiências e 

aprendizagens a partir de características do fazer pedagógico comunicacional online, como a 

hipertextualidade, a multivocalidade, a intertextualidade, a intratextualidade, a usabilidade e a 

multilinearidade. Todavia, não podemos deixar de sinalizar que algumas ambivalências foram 

observadas, pois, apesar de apresentar o diálogo, a coautoria, a interatividade, a lógica 

comunicacional interativa como eixos basilares da relação pedagógica/comunicacional 

professor/aluno, algumas sequências ainda apresentaram o professor como figura central do 

processo da aprendizagem, como aquele que determina e controla o que deve ser aprendido. 

Desse modo, o conteúdo conceitual é representado pela ênfase nos textos a serem estudados e 

apresenta-se como mola propulsora da aprendizagem. 
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5. OS DISPOSITIVOS FORMATIVOS, AUTORIA E COAUTORIA DAS 

PROFESSORAS ONLINE 

 

 

O inesperado surpreende-nos. É que nos instalamos de 

maneira segura em nossas teorias e ideias, e estas não 

têm estruturas para acolher o novo. Entretanto, o novo 

brota sem parar. Não podemos jamais prever como se 

apresentará, mas deve-se esperar sua chegada, ou seja, 

esperar o inesperado. E quando o inesperado se 

manifesta, é preciso ser capaz de rever nossas teorias e 

ideias, em vez de deixar o fato novo entrar à força na 

teoria incapaz de recebê-lo”. 

Edgar Morin 
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5.1 O BLOG E OS DISPOSITIVOS FORMATIVOS DAS PROFESSORAS ONLINE 

 

O presente capítulo se destina a refletirmos sobre os dispositivos formativos e de 

autoria e coautoria das professoras online constituídos no bojo desta tese. Este se constitui 

como uma das unidades temáticas e noção subsunçora desta tese, a começar com os 

dispositivos de formação: os blogs que foram criados a partir do movimento deste estudo, o 

curso Tutoria online, oferecido pelo Senac/Bahia, o curso (Raciocínio Lógico na Prática 

docente), criado e implementado pela docente Flaviana durante o movimento deste estudo, 

buscando compreender como esses dispositivos são formativos e trazem à tona momentos de 

indagações e incertezas quanto às experiências das professoras numa perspectiva de 

construção de saberes pedagógicos/comunicacionais online. 

Entendemos dispositivo a partir das ideias de Deleuze (1996) como uma meada, um 

conjunto multilinear, composto por linhas de natureza diferente. E, no dispositivo, as linhas 

não delimitam ou envolvem sistemas homogêneos por sua própria conta, como o objeto, o 

sujeito, a linguagem, mas seguem direções, traçam processos que estão sempre em 

desequilíbrio, ora se aproximando, ora se afastando uma das outras. Qualquer linha pode ser 

quebrada – está sujeita a variações de direção – e pode ser bifurcada, em forma de forquilha – 

está submetida a derivações. Desenredar as linhas de um dispositivo, em cada caso, é 

construir um mapa, cartografar, percorrer territórios desconhecidos. Dessa forma, o Uno, o 

Todo, o sujeito não são universais, mas processos singulares, de unificação, de totalização, de 

objetivação, de subjetivação emergente de um dado dispositivo. 

Apresentaremos alguns conceitos sobre autoria e coautoria, mas sem o interesse de 

articulá-los, pois cada um traz um enfoque diferente, a partir da área e formação estudada. 

Compreendemos que pela complexidade e multiplicidade de concepções não é possível 

homogeneizar os sentidos vários dados aos conceitos em questão. 

Pensar na perspectiva da autoria e coautoria é trazer para o diálogo algumas 

concepções como a de Foucault (1992) diz que o princípio da autoria determina que a função-

autor é o catalisador do agrupamento do discurso, da unidade do texto e a origem de seus 

sentidos, cuja função não se constrói apenas atribuindo um texto a um indivíduo com poder 

criador, mas se constitui como uma característica do modo de existência, de circulação e de 

funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade.  

Marco Silva (2002) insiste que há um novo espectador menos passivo diante da 

mensagem mais aberta à sua intervenção, uma emergência de um novo leitor, um leitor que 
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interfere, manipula, modifica e, assim, reinventa a mensagem; a interatividade, a mensagem, 

ganha sentido sob a sua intervenção, ele manipula, reinventa à sua maneira, a seu gosto, a sua 

significação; na sala de aula deve sim ter uma participação mais coletiva, ocorrendo uma 

interação colaborativa, uma cocriação por parte do aluno em sala de aula. Portanto aprender é 

conhecer; só conhecemos quando agimos sobre essa construção da aprendizagem, uma 

cocriação dialógica e multidisciplinar, segundo Freire (2005, p. 193). Com o diálogo, razão da 

comunicação, funda a co-laboração entre os sujeitos, transformando em uma significação.  

Lévy (1993) afirma que tanto a noção de autor em geral como as diferentes 

conceituações de autor em particular encontram-se fortemente ligadas a certas configurações 

da comunicação, ao estado das relações sociais nos planos econômico, jurídico e institucional. 

Isso significa que, de acordo com as ideias de Lévy (1993, p. 151), “nas sociedades 

onde o principal modo de transmissão dos conteúdos culturais explícitos é a palavra, a noção 

de autor mostra-se secundária, ou mesmo inexistente”. Nesse sentido, existem obras às quais 

não podemos atribuir um autor, pois foram produzidas por diversos autores, como é o caso da 

Bíblia, por exemplo, escrita/inscrita num determinado contexto sócio-histórico, a qual pode se 

constituir como amálgama, textos oriundos da antiga tradição oral dos judeus.  

Contudo, concordamos com a concepção autor e coautor a partir das interações e 

produções no contexto da cibercultura, como aponta Silva.  

 

As disposições para coautoria pressupõem a intervenção do leitor-espectador para 

usa plena realização, e solicitação da audiência resposta autônoma e não prevista, 

abolindo, pelo menos nas experiências mais radicais, as fronteiras entre autor e 

fruidor, palco e platéia, produtor e consumidor. (2002, p. 1116) 

 

Para isso fala-se em arte interativa, obra aberta, as quais se constituem quando 

coautoria, noções de bidirecionalidade e hibridação estão presentes. Silva (2000) cita os 

parangolés de Hélio Oiticica como exemplo, expressando que as disposições para coautoria 

pressupõem a intervenção ativa do leitor-espectador para sua plena realização. Os parangolés 

eram capas, estandartes, e tendas: “o espectador encontrava-se diante da possibilidade de 

vestir a capa, empunhar o estandarte ou penetrar na tenda. Somente com a sua participação, 

enquanto coautoria, é que tais peças se realizariam como obra de arte”. (SILVA, 2000, p. 

117). 

Iniciaremos com os blogs criados em coautoria, pois estes se constituíram como 

dispositivos de formação durante a investigação. 

Quando fazemos referência à formação, estabelecemos uma relação com os 

referenciais formativos utilizados no desenvolvimento desta tese, pois seus princípios estão 



161 
 

calcados nas bases da Etnopesquisa-formação e nas bases de formação elaboradas por Josso 

(2010). Nesse sentido, o conceito de formação é de suma importância para entender como as 

experiências formativas, no movimento formar, formar-se dos sentidos construídos em 

contexto ,se constituem. 

Para Macedo (2010, p. 153), essa compreensão de formação assumida pela 

endoetnografia dos meios educacionais não está fechada para os fins e interesses de pesquisas, 

“é um recurso para todos os fins práticos da formação, da auto-eco-organização dos 

formadores e dos formandos”. 

 Nessa perspectiva, o entendimento de formação que assumimos é inspirado por 

princípios que primam pela valorização da experiência e do vivido como possibilidade de 

reflexões para a teorização sobre a prática, nesse caso, a teorização sobre os saberes 

pedagógicos/comunicacionais que apresentam/orientam o processo de formação das 

professoras online. Dessa forma, tomamos como dispositivos formativos os artefatos (blogs, 

cursos online), procedimentos (grupos dialogais, entrevistas coletivas, observações e os 

relatos dos diários das professoras online) de pesquisa que agregam coerência com as 

orientações teóricas epistemológicas deste estudo. 

Ao partirmos da seguinte pergunta: O que são os Weblogs? Sabemos que a comunicação 

entre diferentes pessoas, independentemente da sua localização espaço/temporal, é vantagem 

trazida pela internet para a prática cotidiana dos sujeitos integrados nesse universo de rede. 

Sobre esse assunto, Barbosa e Granado (2004) aborda que os weblogs são páginas 

pessoais atualizadas com certa frequência, configurando-se recentes e populares formatos de 

comunicação existentes na internet. Atualmente podemos encontrar um conjunto alargado de 

ferramentas para a criação e publicação de weblogs. Segue lista de alguns sites para criação de 

blogs. 

Blogger 

http://www.blogger.com.br . Site do blogger no Brasil é mantido pela Globo.com e, por isso, 

exclusivo para assinantes desse portal. 

Blogger.com 

http://www.blogger.com/. Site que fornece os endereços http://nomedoblog.blogspot.com , 

que é gratuito, mas o usuário precisa ter conta em outro servidor para hospedar as imagens 

que vai utilizar. Cadastro em português e demais funções em inglês. 

Weblogger.br 

http://weblogger.terra.com.br. Possui versão gratuita e a versão Plus (para assinantes do 

provedor Terra). Disponibiliza serviço de comentário, convite aos amigos, lembretes. No 
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entanto, a edição de contador e a edição das cores de fonte, tamanho e tipo são feitas via 

código html. O envio de arquivos é limitado a 500 Kb por blog. Podem ser criados até 5 

(cinco) blogs por usuário. 

Blig 

http://www.blig.com.br . Serviço gratuito, mas é necessário cadastrar-se no portal IG. Limite 

de espaço de 1Mb para envio de arquivos. Só é possível realizar um post por dia, o qual pode 

ter apenas 3 comentários por dia, também. 

Blog – Uol 

http://blog.uol.com.br. O usuário recebe um endereço no seguinte formato 

http://nomedoblog.zip.net. Gratuito, sendo necessário apenas se cadastrar como visitante 

(assinantes Uol têm maior espaço de armazenamento e outras vantagens) e aguardar a chave 

de ativação por e-mail (cuidado com o registro do e-mail, ele precisa ser válido). 

Possui ferramentas para edição de links, humor do dia, comentários (que podem ser 

moderados ou não), indicação para amigos, realização de enquetes, criação de blog 

comunitário, construção do perfil (com direito a avatar personalizado). 

Big Blogger 

http://www.bigblogger.com.br. Gratuito. Possui postagem por e-mail, número ilimitado de 

posts por dia, mural de recados, estatística de acesso, humor do dia, perfil, enquete, proteção 

do blog por senha, controle dos comentários etc. Devido à grande popularidade do site, os 

novos cadastros foram suspensos temporariamente. 

The Blog 

http://www.theblog.com.br. Cadastro gratuito, mas possui versão para assinantes, com maior 

limite de armazenamento. Apresenta facilidades para editar o conteúdo. O servidor é lento e 

ocorrem vários erros durante a postagem. 

AOL Blog 

http://blog.aol.com.br . Exclusivo para assinantes AOL. 

Blog-se 

http://www.blog-se.com.br. O cadastro é gratuito, mas depois de receber a chave de ativação é 

necessário esperar que o administrador do site libere a construção do cadastro. Esse tempo 

não é divulgado. 

Via Blog  

http://www.viablog.com.br . Gratuito. 1Mb de espaço de armazenamento. Podem ser enviadas 

imagens para o banco de imagens e podem ser usados templates de outros sites. Não dispõe 

de editor de humor, editor de links, nem outras funcionalidades (tudo precisa ser editado no 
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código), com exceção dos comentários, que são inseridos automaticamente. Interface de envio 

de post é simples de usar. 

Sapo.pt 

http://blogs.sapo.pt . Site gratuito de Portugal. O cadastro é obtido através de inscrição que dá 

direito a um e-mail no Sapo.pt e a um passaporte (NetBI) que permite acesso a todos os 

serviços do portal. Há a possibilidade de ajustar o fuso-horário do site. É possível editar a 

ordem dos posts (crescente ou descendente), permitir o envio de comentários moderados ou 

não, editar o código do template, editar listas de e-mail que receberão notificação quando o 

blog for atualizado. Espaço de 2 (dois) endereços para criação de blogs armazenamento: 15 

Mb.  

 A partir da lista visualizada, podemos inferir que atualmente encontramos na internet 

uma pluralidade de possibilidades de criação e manutenção de blogs que estão disponíveis 

para acesso, criação de páginas pessoais e assuntos diversos. 

Os blogs atualmente se constituem em interfaces de fácil acesso e apropriação no 

ciberespaço. Santos (2006) ressalta que muitas ações individuais e sociais vêm se 

transformando por conta do diarismo online, pois muitos sujeitos estão contemporaneamente 

publicizando suas identidades no ciberespaço; o que antes era restrito ao espaço anatômico 

dos diários pessoais é hoje socializado para o mundo inteiro por meio de interfaces como os 

blogs. 

O uso de tecnologias digitais nos coloca novamente no turbilhão das discussões sobre 

o nosso papel de aprendente, ou seja, atuando simultaneamente como aluno e como professor 

na construção/gestão do conhecimento, mas sempre na perspectiva da reflexão sobre nossa 

prática. 

Por meio dos blogs, os sujeitos podem editar suas histórias de vida, disponibilizar 

sites, agregar outros blogs, atualizar mensagens e momentos vividos, além de disponibilizar 

imagens, videos, textos, criar hiperlinks para dar acesso a outros links e outras possibilidades. 

Como educadoras e pesquisadoras, disponibilizamos um blog para registrar a tecitura 

da pesquisa-formação, cujo objetivo prima por investigação e formação das professoras que 

atuam em ambientes virtuais de aprendizagem do Senac/CETE/Salvador-BA. 

O blog http://docenciaonlinesaberespedagogicos.blogspot.com/ foi criado como 

possibilidade de registro, interação e formação das professoras colaboradoras desta tese, e tem 

se configurado como uma experiência formativa, pois se apresenta como um dispositivo para 

fins práticos de formação, de pesquisa, de expressão pessoal e colaboração. 
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FIGURA 7 – Blog – Docência online,tendências,debates e saberes pedagógicos 

 

 

                                  |Fonte: extraído do blog da autora da tese. 

A utilização do blog viabilizou o registro de momentos especiais da pesquisa, das 

práticas formativas, do vivido durante a pesquisa e, ao mesmo tempo, constituiu-se meio 

potencializador de formação, como os encontros presenciais, viagens, comemorações, 

descobertas, emoções, sentimentos, publicação de eventos e notícias, reflexões pessoais sobre 

o processo de vida pessoal e profissional de cada professora, pois a ideia fundante é de uma 

pesquisa com as professoras, compartilhando situações de aprendizagem, desejos, 

expectativas, ressaltando ainda a valorização das decisões conjuntas sobre os rumos dos 

encontros dialogais e reflexão sobre a prática (problematização compartilhada com os pares e 

proposições de inovações). De acordo com Josso (2010), esse tipo de pesquisa permite 

explicitar as singularidades e o caráter processual da formação e da vida, articulando espaços, 

tempos e as diferentes dimensões de nós mesmos, em busca de uma sabedoria de vida. 

Durante a pesquisa vivemos experiências formativas que foram fundantes para as 

sínteses construídas nesta tese e que promoveram um pensar no docente a partir do que ele faz 

a partir do que este já possuía de experiência de situações e acontecimentos vividos durante a 

vida e que se tornaram significativos e do fazer experiências que são vivências que foram 

provocadas para se constituir em situações experienciais. Vejam alguns desses momentos que 

foram registrados no blog da pesquisadora: 
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FOTOGRAFIA 11 – Viagem a Divinópolis/MG, 12 de outubro de 2009 com Dora, autora da 

tese, Flaviana, Natália e Ana Paula 

 

 

                                  Fonte: Foto tirada por Daniel (esposo de Flaviana). 

 

Durante a viagem para Divinópolis, cidade do interior do estado de Minas Gerais, 

compreendemos como as relações pedagógicas e as que nos envolvem como atores de um 

cenário de pesquisa muitas vezes nos proporcionam aproximações afetivas significativas que 

fazem emergir subjetividades antes encobertas pelas hierarquias e funções exercidas na 

estrutura do trabalho. Éramos naquele momento pessoas interessadas em viajar, em conhecer 

o novo que se apresentava.  

Algumas dessas experiências, registradas nos blogs, vividas e sentidas no decorrer do 

processo de escrita desta tese se constituíram “divisor de águas” para um pensar sobre si, 

sobre o outro que te constitui como pessoa, pesquisadora, professora e compreender como 

somos afetados e também afetamos o outro com as experiências formativas que entrecruzam 

os nossos caminhos, pois são tantas as redes de relações, de práticas, de memórias, que as 

palavras e as imagens impressas neste trabalho ainda são insuficientes para traduzir o feixe de 

sentimentos, emoções e aprendizagens experienciados durante esse percurso.  

Dessa forma, concluímos que refletir sobre os momentos especiais vividos durante o 

percurso deste trabalho seria algo importante porque é impossível compreender o outro sem 

fazer um exercício de leitura de si e perceber como essas experiências foram fecundas para 

compreender como os saberes pedagógicos/comunicacionais orientam as nossas experiências 

docentes. Entretanto, outras situações também proporcionaram um clima de emoções, de 

afetividade e de descontração nos encontros dialogais com as professoras colaboradoras desta 

tese, a saber, as vivências em datas comemorativas como Natal e a celebração da gravidez de 

Natália e Flaviana, como mostram os registros a seguir: 
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FOTOGRAFIA 12– Confraternização do Natal, 12 de dezembro de 2008 

 

Fonte: Foto tirada pela autora da tese. 

 

 Essas experiências de aproximações afetivas, das histórias, das relações pedagógicas 

com o grupo das professoras, foram gradativamente fazendo com que eu me tornasse 

membro, me apropriando da linguagem, da cultura daquele grupo de pessoas envolvidas com 

uma formação em exercício, ao mesmo tempo em que eram colaboradoras desta tese.   

Alguns desses registros foram postados no blog da autora da tese e outros nos blogs 

pessoais de cada professora colaboradora, os quais causaram algumas reações que veremos 

mais adiante. Esse ambiente virtual serviu de dispositivo para o registro de expressão de 

subjetividades e de experiências formativas de caráter pessoal e profissional. Para ilustrar e 

compreender a feitura desses blogs, vejamos os registros a seguir. 

 
5.1.1 A EaD e os Saberes Docentes – Blog de Dora 
 

O título do blog de Dora é “A EaD e os saberes docentes”. Dora inicia o seu blog 

evidenciando o objetivo pelo qual foi criado: “Este blog tem como finalidade registrar alguns 

acontecimentos que surgirem em um grupo de estudo sobre saberes docentes e educação 

online. Nada muito profundo, só registros porque a memória é fraca e o espaço virtual está 

aqui para ser usado, portanto, vamos lá”. (Extrato do blog de Dora). 
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FIGURA 8 – Blog Dora 

 

Fonte: Retirado do blog de Dora 

 

Como disse Dora, o objetivo do blog inicialmente foi uma proposta de registro das 

experiências que estávamos desenvolvendo durante a pesquisa; ao mesmo tempo 

propúnhamos que esse dispositivo virtual funcionasse como um diário sobre as inquietações e 

experiências da prática docente online. 

O conceito de docência, por exemplo, expressado por Dora numa segunda-feira (01 de 

março de 2010), traz à tona as suas elaborações sobre o que a autora compreende como 

docência. “É uma espécie de farol, alguém que ajuda o discente a procurar um caminho, 

alguém que pode oferecer um mapa com vários caminhos a serem percorridos, mostrando as 

possibilidades de crescimento pessoal e profissional. Tudo isso com muita responsabilidade e 

muita afetividade”. 

A professora relaciona o conceito de docência com a atividade docente. O docente se 

constitui como orientador, aquele que conduz o aluno na busca do conhecimento, ou seja, 

aquele que vai direcionar e mostrar ao aluno por onde deve caminhar; enfatiza a 

responsabilidade do professor com o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus alunos e 

a relevância do afeto para as relações pedagógicas. 

É a partir desse último ponto que vou me aventurar a expor algumas reflexões, pois é 

sabido que as concepções sobre o trabalho do professor são permeadas por muitas 

proposições. O professor foi/é percebido em muitos momentos históricos como professor 

tradicional, instrutor, técnico, mestre, professor orientador, professor problematizador, 
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professor facilitador, professor prático-reflexivo, animador, educador, intelectual orgânico, 

professor progressista. São muitos os processos de adjetivação sobre o professor e o seu 

trabalho, mas nesse momento pretendemos nos debruçar sobre o afeto e o trabalho de educar. 

Compreendemos que em muitos momentos do cotidiano ouvimos as pessoas se 

posicionarem afirmando que afeto e trabalho são coisas que não devem se misturar. É nessa 

luta constante em vários âmbitos de acesso ao conhecimento que vivenciamos esse dilema 

razão versus emoção, questionamos então por que em vez de isso ou aquilo não buscamos 

vivenciar isso e aquilo. Acreditamos que a afetividade ocupa lugar central, tanto do ponto de 

vista da construção da pessoa quanto do conhecimento, pois a nossa condição humana é 

constituída de dimensões bio-psico-socioculturais, somos seres essencialmente sociais. 

 

FOTOGRAFIA 13 – Registro da comemoração do Natal de 2009 

 

 
Fonte: Foto tirada e postada no blog da autora da tese. 

 

 A partir do blog de Dora compreendemos que essa interface digital contribuiu como 

dispositivo estruturante da formação dessa professora quando desenvolveu e permitiu o 

registro de um pensar sobre a experiência docente e refletir sobre as suas ações pedagógicas 

anteriores, avaliando-as de forma crítica, fazendo uma leitura de si como professora online, 

ressaltando a necessidade de estar mais presente, mais próxima dos alunos e a importância de 

estudar mais, se preparar mais para o movimento da sala de aula online. Vejamos a seguir o 

extrato das reflexões de Dora retirado do blog da professora/autora numa sexta-feira, 08 de 

janeiro de 2010. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_Y6L7DG5k_6M/S4PCPq7V4xI/AAAAAAAAAFY/jJxKvfiTuTk/s1600-h/DSC04306.JPG
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Eu Tutora - O segundo semestre de 2009 foi cheio de atividades na turma 3 de 

Tutoria Online. Conjunto de alunos com sentimentos estrelares, porém já estava 

mais segura das minhas ações, me fiz mais presente, mais crítica e mais estudiosa. 

Acredito que meu desempenho foi bem superior ao atendimento que dei a turma 

anterior. Estou melhorando, tenho certeza.  

(Postado por Dora Esteves às 12:24 ,08/01/10 ) 

 

 Percebemos que a docência online requer saberes pedagógicos/comunicacionais que 

possam promover a formação dos professores, nos quais esses se dispõem a ensinar, a 

aprender e ensinar/aprender de forma compromissada com sua formação e com a formação do 

aluno. Dessa forma, quando o professor se conscientiza que a sua formação inicial não dá 

conta dos dilemas, dos entraves e das possibilidades da sua atuação nos processos educativos 

no cotidiano, nesse caso o cotidiano da docência online, damos um salto qualitativo que vai 

do ter experiência, fazer experiência, ao pensar sobre a experiência. A seguir temos mais um 

extrato que nos permite pensar nessa direção. 

 
Quanto tempo eu não posto nada aqui, isso não quer dizer que eu não fiz nada ou 

não estudei nada ou mesmo não aprendi nada diferente, pelo contrário, fiz muitas 

coisas, conheci muitas outras com alunos diversos que me deixavam esgotada  e 

mesmo assim, sempre amanhecia cheia de curiosidade por coisas novas. (Extrato de 

reflexão, postado por Dora Esteves no blog, às 12:19 sábado, 30 de maio de 2009). 

 

 No início Dora demonstrou muita ansiedade e preocupação e ficou refletindo sobre 

outra atuação, pois há algum tempo era aluna online, já tinha sido tutora num outro período e 

nesse que estava como professora online começou a refletir sobre a diversidade de concepções 

teóricas que giravam ao redor da Educação a distância e da Educação online; a respeito de 

como deveria mediar e a importância da aprendizagem como objetivo a ser contemplado por 

todos e todas. A preocupação de Dora é salutar, pois ensinar exige rigorosidade metódica, 

pesquisa, responsabilidade e compromisso com o outro, formação e saberes que vão além dos 

conteúdos curriculares, ou seja, saberes pedagógicos/comunicacionais. Vejam a seguir o que 

revela Dora: 

 
Já não sou apenas uma participante do grupo, agora estou no comando. Que medo! 

Libero no ambiente a primeira atividade – leitura e análise de um texto e também a 

abertura de um fórum de discussão. Percebo a diversidade de opiniões sobre EaD e 

educação Online. Devo mediar com brandura, mas com firmeza e sem esquecer que 

o objetivo é o aprendizado de todos nós. 

Durmo tarde estudando, preocupada em dar conta do recado. (Extrato do blog, 

postado por Dora Esteves às 12:16 27/05/2009). 

 

 Dora relata uma experiência docente online no blog que foi instigante para refletirmos 

sobre como os saberes pedagógicos/comunicacionais apresentam e orientam a formação dessa 

professora online. Dora relata que a primeira experiência prática como professora online de 
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um curso totalmente online (o curso é denominado de Tutoria online, oferecido na 

modalidade online e extensão no SENAC/BA) foi recheada de ansiedade e curiosidade. 

 

A abertura foi muito prazerosa, conhecemos a maioria dos colegas pessoalmente no 

único encontro presencial planejado e nossa orientadora Conceição participou 

ativamente através do Skype de nosso encontro. 

Por uma semana participei do ambiente virtual junto com minhas colegas docentes, 

me familiarizando com os participantes do curso, me apresentando, contando minha 

história de aprendiz e lendo os relatos que chegavam. 

A cada história lida minha mente fervilhava, a imagem da pessoa que escrevia o que 

eu lia se formava. 

Aproveitei essa semana para vasculhar o AVA com mais cuidado e recorri inúmeras 

vezes a minha companheira de estudos e trabalho Flaviana, que me orientou muito 

bem todas as vezes que precisei. 

Como antes de todo curso que começa, comecei a me questionar: será que estou 

pronta? Será que vou conseguir dar conta? Será que tenho competência para atender 

as expectativas dos alunos, da coordenação e as minhas próprias? Só sei que tenho 

que estudar, estudar e estudar muito. (Extrato do blog, postado por Dora Esteves às 

14:21 dia 27/05/2009). 

 

Mais uma vez compreendemos como o blog foi um dispositivo de formação online 

utilizado pelas professoras, visto que permitiu o registro como possibilidade de reflexão sobre 

a prática, assim como revela como os saberes pedagógicos/comunicacionais orientam a 

formação dessas professoras. Ressaltamos que no trecho citado anteriormente a professora 

Dora revela que solicita ajuda à docente e companheira de trabalho Flaviana. Assim, 

acreditamos que é na comunicação, no diálogo, estabelecendo parcerias 

pedagógicas/comunicativas, que nos formamos, ou seja, nos formamos na relação com o 

outro, o qual se forma na relação conosco. 

Dando continuidade a esse pensamento, o de que aprendemos a ensinar na relação com o 

saber e com o outro, Dora ainda revela que “Um conselho de quem entende: 

 
A cada momento de aula inicial o professor tem que fazer um quadro síntese inicial 

e depois fazer um quadro síntese final. É a base orientadora da ação”. (Extrato do 

blog, postado por Dora Esteves às 14:36 do dia 24 de outubro de 2008). 

 

No trecho acima, Dora faz referência às falas que emergiram durante os encontros 

reflexivos sobre os saberes pedagógicos/comunicacionais que orientam a formação docente. 

O blog de Dora permitiu o registro de sua trajetória como sujeito aprendente, dessa 

forma, compreendemos que os professores aprendem a partir do narrar a sua história, as suas 

experiências formativas. São esses os saberes que se constituem na relação com as pessoas, 

com o mundo e com as coisas, pois estão a orientar o processo formativo dessas profissionais 

da educação online. Vejam a seguir os trechos que revelam como o blog foi e pode ser uma 

interface digital estruturante da formação de professores online. 

http://eadesaberesdocentes.blogspot.com/2009/05/retomada-nos-relatos.html
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FOTOGRAFIA 14 - Minha primeira escola formal 

 

 
Fonte: Foto extraída do blog de Dora pela autora desta tese. 

 

Nesta cidade chamada Óbidos no Pará, comecei a frequentar minha primeira escola. 

Eu morei no casarão branco que aparece depois da loja de esquina, que era 

administrada por meu pai. Na foto, o Rio Amazonas está cheio (não é maré), depois 

de seis meses as águas baixam e aí tínhamos uma maravilhosa praia. Morei aí por 

três anos e até hoje tenho boas lembranças de lá, menos da escola que eu detestava. 

(Extrato do blog, postado por Dora Esteves às no dia 07/10/2009 às 11:31).   

 

 O blog de Dora foi/é um dispositivo digital que permitiu que ela expressasse suas 

lembranças, publicasse as experiências formativas que fizeram parte de sua vida, como o 

lugar em que nasceu e se constituiu como sujeito de relação no mundo e com o mundo. Dora 

revela nos registros a seguir como essas experiências lhe fazem refletir, repensar o vivido e o 

que está vivendo no que se refere à docência online. 

  
EaD, Educação online. Quem acha que é uma coisa fácil? Coisa nenhuma. Até agora 

fico pensando com os meus botões se o que acho é o que mais é correto ou não. 

Tenho que estudar, estudar, estudar. Sou guerreira e vou seguir em frente. (Extrato 

do blog postado por Dora no dia 23/10/2008 às, 18:58). 

 

 No seu blog Dora publica os seus sentimentos no diz que respeito à importância do 

diário reflexivo realizado através dos encontros dialogais, demonstrando que esses 

dispositivos fazem o grupo da pesquisa ficar mais próximo, pois apesar de estarem 

trabalhando há algum tempo juntas ainda não tinham estabelecido vínculos de proximidade. 

Dessa forma, podemos concluir que o uso do blog estrutura as relações inter e intrapessoal no 

que concerne à formação. Dora revela: 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_iBtYX-nVe7U/SQHbOWKzoyI/AAAAAAAAAF8/lll9JLIyqN4/s1600-h/%C3%93bidos.jpg
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Quanta emoção, mesmo prometendo que não ia chorar, Flaviana começou e aí, as 

comportas se abriram. Diário reflexivo não é fácil e ao mesmo tempo é muito 

enriquecedor. Penso que depois desse momento a proximidade com os participantes 

do grupo ficou mais gostosa, mais “de verdade”. (Extrato do blog postado por Dora, 

no dia 29/08/2008 às 17:33).  

  

A feitura do blog criou uma ambiência de registros dos encontros dialogais, de 

reflexão, de expectativas, de conflitos e de reorganização do que já estava legitimado por 

Dora como uma verdade. Então, compreendemos que o blog funcionou como um artefato 

digital orientador e catalisador de questionamentos, dúvidas e reflexões sobre saberes que 

Dora tinha como verdade pronta e acabada e que nesse momento não respondia ao que essa 

professora estava vivendo com a pesquisa/formação e ao que se refere a sua atuação como 

professora online. Dessa forma, Dora revela: 

 

Esperei esse dia com muita ansiedade e curiosidade e foi muito bom. 

No final da tarde estava satisfeita em ter participado do primeiro encontro de grupo 

formado por minha professora doutoranda Conceição, para nós: Concinha. Nosso 

grupo de estudo promete e já estou na expectativa do próximo encontro. (Extrato do 

blog postado por Dôra às 18:22, no dia 11 de julho de 2008). Segundo encontro. 

Momento de reflexão, mas antes foi um processo ligar o MP3. Teve lanchinho e 

muita discussão sobre comunicação, Paulo Freire e às 12h acabou-se o encontro. 

Minha cabeça está um parafuso. Preciso de uma chave de fenda para dar umas 

apertadas. (Extrato do blog, postado por Dora às, no dia 25/07/2008 às 12:42). 

 

  Compreendemos que o blog de Dora foi além do que essa professora se propôs 

inicialmente: “Nada muito profundo, só registros porque a memória é fraca e o espaço virtual 

está aqui para ser usado”. (Extrato do blog de Dora). Esse dispositivo se constituiu como 

estruturante de relações de Dora com as pessoas, com as coisas, com o mundo e consigo 

mesma, a ressaltar o espaço virtual como ambiente de formação e de apresentação de 

experiências já vividas, provocadas e repensadas no âmbito de vida pessoal e profissional. 

Arriscamos a dizer que foi uma reinvenção de si. 

 

5.1.2 Docência Online: Diálogos Reflexivos – Blog de Régia 

 
 O título do blog de Régia é “Docência online: Diálogos reflexivos”. A autora do blog 

expressa que o objetivo do seu blog 

 

é um registro de diálogos reflexivos acerca da Docência online, mediados pela 

professora e pesquisadora em processo de doutoramento, Maria da Conceição Alves 

Ferreira. São construções para possível desenvolvimento (abrindo o leque da 

diversidade das experiências vividas pelo grupo) de propostas alternativas validadas 

como futuras ações. Além, é claro, de breves reflexões sobre a aprendizagem 

colaborativa, dialogando, cocriando, colaborando e com (partilhando). (Extrato do 

blog, postado por Régia no dia 12/10/2008 às 15:22). 
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Vejamos a primeira tela do blog da professora a seguir: 

 

FIGURA 9 – Blog Régia – Docência online 

 
Fonte: Extraído do blog de Régia 

 

Régia inicialmente pensou e estruturou o seu blog como um dispositivo de reflexão 

direcionado para a pesquisa/formação que estava se desenvolvendo naquele período, mas 

percebemos que o blog tomou rumos diversos, pois esse dispositivo passa parte do cotidiano 

de Régia como estruturante de suas experiências e para publicação de experiências de outros 

eventos, videos, sites, notícias, que podem potencializar os seus saberes 

pedagógicos/comunicacionais online. 

Vejamos, por exemplo, a divulgação de uma palestra organizada e proferida pela 

professora sobre o assunto Web 2.0 – Aprendizagem Colaborativa na Formação docente, no 

SENAC/Bahia, no dia 05 de junho de 2010, buscando trazer uma reflexão sobre esse 

conhecimento para o grupo de trabalho de docentes e equipe multidisciplinar que a professora 

encontra-se inserida, bem como para outros convidados.  

A professora Régia utilizou o seu blog como dispositivo de divulgação para o seu 

trabalho profissional. Isso nos revela como essa interface digital é, ao mesmo tempo, estrutura 

e estruturante na perspectiva de divulgação de experiências. Vale ressaltar o caráter de 

continuidade, pois o blog foi criado inicialmente como dispositivo de formação para a 

pesquisa e percebemos que foi integrado à vida da professora de forma pessoal e profissional. 

Vejamos os extratos do blog da professora que trazem à tona de como essas situações estão 

imbricadas. 
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FIGURA 10  –Web 2.0 Aprendizagem Colaborativa na Formação Docente 

 
Postado por Régia Valléria Franca Rodrigues no sábado, 5 de junho de 2010 

Marcadores: aprendizagem colaborativa, EAD, formação docente, senac(BA), web semântica, web2.0 / Comments: 

(1)  
Fonte: extraído do blog de Régia 

 

FIGURA 11 – Tudo ao mesmo tempo: AGORA!  

 
Postado por Régia Valléria Franca Rodrigues on domingo, 28 de março de 2010  
Marcadores: Docência Online, Mídias Sociais, Tutoria Online / Comments: (0)  

                      
Fonte: extraído do blog de Régia 

 
No último post, pensei que voltaria a blogar normalmente... Não consegui. E não é 

por falta de notícias não! Pelo contrário, tem acontecido tanta coisa que o pouco 

tempo que resta não dá para organizar as ideias e, coerentemente, escrever aqui. 

Estou numa fase de vários desafios: Os profissionais (transições, seleções, 

competitividade [...] e os pessoais/emocionais (não é fácil ir ao médico várias vezes 

por semana, resolver tudo em casa e precisar fazer novas aquisições, investimentos). 

Posso dizer, sem medo de errar, que 2010 veio “arrebentando”. (Extrato do blog, 

postado por Régia às, no dia 28/02/2010 às 10:23). 

 

 A professora Régia ao fazer os registros no seu blog trata esse dispositivo como um 

diário online que estrutura e organiza as suas ideias, dúvidas, certezas e incertezas, revelando 

as ambivalências presentes no processo de formação que opera no intermédio da comunicação 

e da educação. Ao mesmo tempo, se comunica, traz sinalizações de experiências educacionais 

que são fundantes para os interlocutores que atuam no campo pedagógico e comunicacional 

http://4.bp.blogspot.com/_kbpsDLnQY2E/TE47juOhldI/AAAAAAAAANA/nP4gXiZHN_8/s1600/web2_0.png
http://3.bp.blogspot.com/_kbpsDLnQY2E/S6_K0DmljdI/AAAAAAAAAMQ/iuL2ySjy8Ak/s1600/tudo_ao_mesmo_tempo.jpg
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da docência online. A professora indica sites, imagens, textos, eventos e cursos importantes, 

como no exemplo a seguir: 

 
 

FIGURA 12 – Creative Commons / Criativos Comuns  

Postado por Régia Valléria Franca Rodrigues na quarta-feira, 21 de abril de 2010  
Marcadores: Creative Common, licenças flexíveis, Nerdson / Comments: (0)  
 

Estou sempre falando sobre Direitos Autorais na Internet e licenças flexíveis... Ontem, em visita ao 
Nerdson não vai à escola (um dos meus favoritos), vi esse quadrinho para explicar Creative 
Commons. É sensacional! Clique na imagem para ampliar. 
 
 

 
Fonte: extraído do blog de Régia 

 

 Além de indicar sites que trazem informações importantes sobre como interagir com a 

internet, a professora Régia encontra no blog um espaço para refletir sobre as suas práticas 

online e suas ações pedagógicas como professora, palestrante e produtora de cursos e 

disciplinas que também atua como professora online. Vejamos a seguir um dos seus relatos 

nesse sentido: 

 

http://docenciaonlinedialogosreflexivos.blogspot.com/search/label/Creative%20Common
http://docenciaonlinedialogosreflexivos.blogspot.com/search/label/Nerdson
http://3.bp.blogspot.com/_kbpsDLnQY2E/S89VaKilI4I/AAAAAAAAAMg/UmQjywdizfw/s1600/nerdson216.png


176 
 

 
Além das “mudanças” e dos cuidados com a saúde, neste mês estou vivenciando a 

Docência Online, de forma efetiva e dupla. Iniciamos duas turmas (praticamente ao 

mesmo tempo) de Tutoria Online: Dia 20/03, a turma 04 (docentes da Pós-

Graduação da Rede Senac EaD) e ontem, 27/03, a turma 05 (com graduados, pós-

graduados e mestres nas áreas de Educação, Engenharia e Direito). Ainda estou 

criando três cursos no Moodle, com as disciplinas de sempre e uma palestra sobre 

Web 2.0. Amanhã chegarão mais de 200 redações para corrigir e lançar notas... 

Mamãe Natália está comigo nessa. Enfim, considerando as reuniões, pesquisas, 

leituras e eventuais projetos que precisamos participar, somado à parte mais 

glamourosa de “ser docente” que é pensar, criar, elaborar projetos, material didático 

para cursos EaD, Online e responder a tod@s  no AVA, dá igual a “tudo ao mesmo 

tempo agora”. A sorte? Natália + Dora + Régia + Flaviana + Sílvio =  Equipe. Bem, 

a sensação é a mesma das outras turmas - Formar Tutores é uma responsabilidade 

muito grande e ensinar/aprender mediando com tecnologias digitais é abrir um 

mundo de possibilidades que o meio informacional oferece. Mas a diferença está nas 

PESSOAS e, apesar do pouco tempo,  já percebo que em nas turmas teremos muitas 

“figurinhas” para trocar. (Extrato do blog de Régia14/02/2009 às 12:00) 

 

A professora publica em seu blog a importância de eventos como teleconferência 

sobre temas que envolvem as mídias sociais, expressando como é relevante a compreensão e o 

reconhecimento do potencial destas para o campo educacional, como vemos no extrato 

seguinte:  

 

 

Espero encontrar alguns deles na Teleconferência da Rede Sesc-Senac, no dia 08 de 

abril, das 15h às 17h. Gustavo Gindre e Vitor Guerra serão palestrantes de um tema 

muito importante: Mídias Sociais. Imperdível!!! Nós, educadores, não podemos 

ignorar o potencial das mídias sociais. E o nosso desafio maior: como aproveitar 

todo esse aparato para a educação? Como essas ferramentas impactam e 

transformam os processos de aprender e de ensinar? (Extrato do blog, postado por 

Régia às, no dia 14/02/2009 às 12:23). 

 

  A professora Régia revela e indica em seu blog um evento online, questionando a 

importância e o potencial das mídias sociais para o campo da educação. Isso revela que esse 

dispositivo (blog) pode permitir que as professoras online possam exercitar os saberes 

pedagógicos/comunicacionais alicerçados em experiências formativas em ambientes virtuais 

de aprendizagem. 

http://2.bp.blogspot.com/_kbpsDLnQY2E/S6_HOIyMpnI/AAAAAAAAAMI/uEETShN5P_g/s1600/Tutoria_online.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_kbpsDLnQY2E/S6_TV2yc-uI/AAAAAAAAAMY/F-RYBsW1cfM/s1600/Midias_Sociais.jpg
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 A professora indica sites, eventos, ambientes para pesquisa e informações sobre 

pesquisa: O que atrai e o que afasta a professora na Ead. 

 

Pesquisa revela o que atrai e amedontra o professor na EaD  

Postado por Régia Valléria Franca Rodrigues na segunda-feira, 19 de outubro de 

2009  

Por Marcelo Claro – extraído da folha dirigida 

Representando o Cefet-MG, Silvana Júlia da Silveira apresentou no último dia do 

Ciaed, a pesquisa Participação de Professores de Ensino Superior na EAD: 

incentivos e barreiras. Na ocasião, a educadora apresentou os fatores que mais 

estimulam o professor a aderir à modalidade. “O desafio intelectual e a possibilidade 

de usar novas tecnologias, satisfação profissional, otimização das condições de 

trabalho, exercício de novas técnicas de ensino, promoção, reconhecimento dos 

colegas, incentivos monetário, efetivação no corpo de professores e acesso a cursos 

de capacitação são os elementos que, quando apresentados, mais despertam o 

interesse e motivam os professores a ingressarem na EAD”, relatou. Por outro lado, 

apontou Silvana, há também diversos fatores que ainda assustam e afastam os 

professores deste novo campo profissional. “Resistência natural e pessoal às 

mudanças, intimidação diante das novas tecnologias, falta do contato face-to-face, 

aumento da carga de trabalho e temor de queda na qualidade do ensino são os 

aspectos apontados pelos professores como relevantes na decisão de não atuar no 

campo da educação a distância”. (Extrato do blog, postado por Régia às, no dia às 

09:06 19/10/2009). 

 

 

Podemos perceber que a partir da forma que essa professora se apropriou e 

potencializou os seus saberes pedagógicos/comunicacionais através da feitura do blog 

compreendemos como essas experiências formativas dos sujeitos tomam desdobramentos que 

fizeram/fazem parte do seu cotidiano e tomam rumos inusitados e de fecundos aprendizados. 

No extrato a seguir, Régia seleciona e publica no seu blog informações sobre 

comunicação, trazendo para a sua “vitrine” a discussão sobre o modelo comunicacional 

interativo e como esse rompe com o modelo comunicacional alicerçado na transmissão. 

Ressaltamos a lógica hipertextual que permeia todo o blog, ou seja, a partir de um link 

podemos “navegar” por outros, abrindo espaços e “janelas” para outros lugares como: sites de 

jornais, revistas, bibliotecas virtuais e diversos outros ambientes; podemos dizer que essa 

lógica potencializa e institui as experiências formativas dos sujeitos e os saberes 

pedagógicos/comunicacionais das professoras online: 

 

Hélio Oiticica, um dos mais importantes artistas brasileiros e o Parangolé  

Postado por Régia Valléria Franca Rodrigues no domingo, 18 de outubro de 2009 )  

Um incêndio destruiu quase todo o acervo do artista plástico Hélio Oiticica (1937-

1980). Estre suas obras mais importantes a “Tropicália”, que inspirou e deu nome ao 

movimento cultural brasileiro que revolucionou a música, o cinema, o design, a 

moda e as artes do país nos anos 70 e os "Penetráveis", criados para serem 

vivenciados (ou penetrados) pelo espectador. Este fato fez com que eu retomasse a 

história do artista plástico e, inevitavelmente, lembrasse que a obra “Parangolé” 

inspirou Marco Silva e, a partir dele, aconteceram mudanças importantes na 
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Educação. Saiba mais sobre Hélio Oiticica em: Folha Online 

Parangolé 

Em 1964, o artista aproximou-se da cultura popular e passou a frequentar a Escola 

de Samba Estação Primeira de Mangueira, tornando-se passista e integrando-se na 

comunidade do morro. Vem dessa época o uso da palavra “parangolé” que passou a 

designar as obras que estava trabalhando naquele momento. Os primeiros parangolés 

se compunham de tenda, estandarte e bandeira e P4, a primeira capa para ser usada 

sobre o corpo. São obras que causaram polêmicas e ele definia como “antiarte por 

excelência” e que inspiraram Marco Silva em Pedagogia do parangolé - novo 

paradigma em educação presencial e online.   

 
Para SILVA, o parangolé rompe com o modelo comunicacional baseado na 

transmissão. Ele é pura proposição à participação ativa do "espectador" - termo que 

se torna inadequado, obsoleto. Trata-se de participação sensório-corporal e 

semântica e não de participação mecânica. Oiticica quer a intervenção física na obra 

de arte e não apenas contemplação imaginal separada da proposição. O fruidor da 

arte é solicitado à "completação" dos significados propostos no parangolé. E as 

proposições são abertas, o que significa convite à co-criação da obra. O indivíduo 

veste o parangolé que pode ser uma capa feita com camadas de panos coloridos que 

se revelam à medida que ele se movimenta correndo ou dançando. Veja depoimento 

do professor Marco Silva, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro-UERJ, sobre 

o conceito de arte Parangolé. (Extrato do blog, postado por Régia às, no dia às !7:09 

18/10/2009). 

 

A professora traz para o seu blog as experiências do vivido durante as suas práticas 

pedagógicas online, apresenta a questão de como é complexo avaliar na perspectiva online, 

pois é um espaço que a princípio é nutrido pela confiança entre professor(a) e aprendentes, 

mas que não possui “garantias” sobre a autoria e coautoria das produções. Dessa forma, a 

professora no extrato a seguir se refere a sua prática pedagógica online durante uma 

determinada unidade do curso Tutoria Online, expressando os seus dilemas como o tempo de 

dedicação de todos e todas, os entraves como o cansaço, mas que apresenta possibilidades de 

aprendizagem mútua entre professor(a) e aprendente e entre colegas professores(as), desafios 

pedagógicos/comunicacionais e novas formas de avaliação da aprendizagem mediadas pelas 

interfaces digitais presentes nos ambientes virtuais de aprendizagem.  

 

Avaliar... Eis uma questão complexa!  

Postado por Régia Valléria Franca Rodrigues  

Marcadores: AVA, avaliação, Consinha, Tutoria Online   

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_kbpsDLnQY2E/St0r4tZwi3I/AAAAAAAAAKk/PWXxnwlNVjE/s1600-h/parangole1.jpg
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A unidade 1, do último módulo, já foi encerrada no curso Tutoria Online, mas tenho 

acompanhado os debates e agora as simulações também... O grupo já percebeu 

quantos desafios tem pela frente que, na verdade, são ótimas oportunidades... Espero 

que aproveitem. Afinal, quanta atenção necessária às inúmeras mensagens do fórum, 

à leitura dos textos-conteúdos, fórum social, tarefas, chats, glossários, diários, 

midiateca... A EaD exige muuuuuito de todos nós, tanto que às vezes fingimos ser 

super-herói e claro, sem nenhum dos poderes que eles têm. E o tempo de dedicação? 

Cansa realmente, mas o Moodle proporciona participações densas, interessantes, 

bem-humoradas, instigantes, surpreendentes... Além do aprendizado!  

Acessei o nosso AVA e percebi a participação do grupo nas atividades de simulação. 

Aprendi tanto com eles e sei que também estão aprendendo muito conosco (eu e as 

dedicadas colegas docentes: Natália, Dora e Flaviana e a coordenadora Ana Paula). 

Esta última semana fiquei (re) lendo as tarefas e percebi como é importante saber 

como o aluno chegou àquela resposta e que caminhos foram percorridos para isso. 

Então, (re) li também os fóruns das unidades anteriores... O percurso diz muito sobre 

o desenvolvimento das habilidades e das competências... É o processo. Mas 

“avaliar” é realmente uma ação complexa! Bem, se a sala de aula online já apresenta 

inúmeros desafios comunicacionais/pedagógicos, certamente novos desafios e 

especificidades na avaliação da aprendizagem online surgirão. Até fiz umas 

consultas a Consinha, pensem num porto seguro? É ela! Enfim, avaliei e 

teci comentários individuais acerca da tarefa “Mudanças na Educação”. Fizeram 

excelentes textos analisando a expansão da Educação no contexto da Cibercultura e 

à luz das ideias de Pierre Lévy. Como sempre digo, Docência Online: desafio bom! 

Sem esquecer do amor Freiriano, claro! (Extrato do blog, postado por Régia às, no 

dia às 09:37 14/07/2009). 

 

 

 

A experiência de “blogar”, uma espécie de diário pessoal online, pode permitir ao 

professor(a) refletir sobre sua atividade, trocar ideias com os colegas, disponibilizar e acessar 

referências aos alunos e tornar suas iniciativas pedagógicas mais prazerosas. No cotidiano 

pedagógico, os blogs podem assumir variadas funções, como dispositivo para o relato de 

trabalhos realizados em grupo e individualmente, organizar conteúdos, reunir anotações de 

aula, discutir e elaborar projetos, ampliar o diálogo entre professores e estudantes, que se 

revezam no papel de escritores, leitores, pensadores e coautores do processo de 

ensino/aprendizagem. É possível que esse espaço potencialize a publicação de experiências, 

imagens, registros e depoimentos, dessa forma, é provável que possamos considerá-lo como 

um meio para comunicação pedagógica, de reinvenção da nossa atuação como docente e de 

produção de saberes.  

http://4.bp.blogspot.com/_kbpsDLnQY2E/Sto2OFXvOsI/AAAAAAAAAJU/MA7xmbOs6zU/s1600-h/MAFALD_aval
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FIGURA 13 – Mapa mental de Cibercultura 

  
Postado por Régia Valléria Franca Rodrigues on sexta-feira, 25 de setembro de 2009  
Marcadores: Alex Primo, cibercultura / Comments: (2)  

 
 

cibercultura = cooperação 

 
O compartilhamento de arquivos (áudio, videos, imagens), comunidades virtuais, fóruns, entre 
outros, são "trocas" que favorecem a re(união) entre emissor/receptor da mensagem. A construção 
do conhecimento então passa a ser coletiva, independente da distância geográfica, sem 
tempo/lugar definido. 

Imagem by Alex Primo sob a Licença Creative Comons. 

Fonte: Extraído do blog de Régia 

 

A professora Régia movimenta o seu blog trazendo informações que agregam saberes 

sobre conceitos como o de cibercultura, o que se constitui um dos aspectos fundantes para a 

compreensão do contexto formativo que essa experiência reúne, articulando saberes que 

contribuem para ampliar a compreensão e instituição dos pedagógicos/comunicacionais e das 

experiências formativas das professoras online. 

Percebemos que a professora constitui o seu blog como dispositivo formativo, pois 

trata esse como espaço de publicação de eventos, conceitos que permeiam o contexto digital, 

registra relatos, inquietações e reflexões sobre as suas experiências formativas como 

professora online. Vejamos que a professora reflete e comunica trazendo à tona experiências 

formativas que advêm das relações que foram estabelecidas no contexto de formação 

acadêmica, pedagógica e na experiência com o fazer pedagógico/comunicacional online. 

Observemos o registro: 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5531353779796953777&postID=7372836984998823988&isPopup=true
http://1.bp.blogspot.com/_kbpsDLnQY2E/SrwtSIaac7I/AAAAAAAAAH0/Da2-B85mgeY/s1600-h/mapa_cibercultura.jpg
http://www6.ufrgs.br/limc/livroimc/index.htm
http://www.saladeaulainterativa.pro.br/index.html
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E no primeiro dia... (Turma 01)  
Postado por Régia Valléria Franca Rodrigues  
Marcadores: Senac, Tutoria Online / Comments: (0)  

Nos conhecemos presencialmente no dia 15/03/2009. Apesar de 

algumas ausências, o encontro foi proveitoso e produtivo. Ansiedade? Muita! 

O início e a reta final de qualquer curso são encarados de maneiras diferentes e 

contraditórias. A primeira trata-se daqueles que veem esse início como um momento 

de grandes expectativas e ansiedade para aprender logo: o segundo momento, o 

conclusivo, é vivenciado como um processo isolado, como  “fim de feira” que deve 

ser concluído a qualquer preço, o que vale é a liquidação. Outro modo, bem 

diferente de encarar a realidade, principalmente na EaD/Educação online, é 

experienciar, assumindo postura daqueles que entendem que um curso é construído 

no dia a dia, com o seu caráter de sistematização e síntese entre a sua trajetória e a 

sua experiência profissional. 

A rigor, toda atividade humana decorre dentro de um processo dialético entre teoria 

e prática. Dizem com precisão que “prática sem teoria é cegueira e teoria sem prática 

é paralisia”, ambas, unificadas, fazem parte do todo da ação humana, constituindo a 

práxis: ação refletida, com significação e objetivos conscientes pelo sujeito humano. 

Há uma assertiva irrefutável: se o ser humano não pensa, não reflete sobre o que ele 

faz, como faz e para que faz, alguém o fará por ele, transformando-o em um dócil 

servo, ou então suas ações não serão efetivas e consequentes. 

Este curso dependerá dessa concepção e opções prévias a respeito da reta final do 

curso. Não se trata de cumprir a qualquer preço uma exigência “institucional”, mas 

de demonstrar formalmente a capacidade de um conhecimento, é uma oportunidade 

e tanto, especialmente para mim. (Extrato do blog, postado por Régia às, no dia às 

12:23 14/02/2009). 

 

 
Compreendemos que o blog da professora Régia apresentou-se como dispositivo 

formativo, pois a partir dos saberes pedagógicos/comunicacionais foram instituintes e 

instituídas experiências formativas forjadas pela publicação e disponibilização de eventos, 

reflexões sobre a atuação docente online, pela pesquisa, expressão pessoal e profissional, além 

de colaborar/potencializar a formação de outros sujeitos em ambiente virtual de 

aprendizagem. O blog constituiu-se como dispositivo formativo, na medida em que 

apresentou-se como uma meada, um conjunto multilinear de experiências, saberes, 

informações, composto por linhas de natureza diferente, que ora se aproximam ora se afastam 

uma das outras. 

 
5.1.3 Docência online: práxis pedagógica/comunicacional  - Blog de Natália 

 
O título do blog de Natália é “Docência online: práxis pedagógica/comunicacional”. A 

autora não apresentou o objetivo. Vejamos a página inicial do referido blog: 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_kbpsDLnQY2E/SqKrVRXCYnI/AAAAAAAAAE4/4lOnmOHFdUw/s1600-h/banner_tutoria.jpg
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FIGURA 14 - Blog Natália – Docência online: práxis pedagógica/comunicacional 

 
 

 

Fonte: Extraído do blog de Natália 

 

Apesar de o título ter sugerido uma perspectiva pedagógica/comunicacional, Natália 

não diversificou muito as informações socializadas, publicando alguns dilemas, inquietações, 

experiências e reflexões sobre situações de aprendizagem vivenciadas nos cursos online como 

professora online, estas ficaram restritas a algumas mensagens. Diferentemente das outras 

professoras online, colaboradoras desta tese, esta professora não se apropriou 

consideravelmente das potencialidades do blog como dispositivo formativo e de produção de 

saberes, mas apresentou sugestões de links para bibliotecas virtuais, sites de pesquisa sobre 

teóricos que discutem sobre a aprendizagem, assim como sites de pesquisa para sua área de 

formação acadêmica, o curso de Letras. Podemos conferir algumas publicações de Natália em 

seu blog: 

 
Sabe aquela fumacinha que sai das “têmporas” do Frankenstein? É só parar para 

pensar que me vejo na mesma situação. Assim foi e assim é quando o assunto diz 

respeito ao papel profissional. Gramática em texto online, agora, é um dos produtos 

desse meu papel profissional que evoco e cumpro, soltando fumacinha pelas 

têmporas. É a continuidade do caminho iniciado com Tutoria online. Deu pra 

perceber que continuo a ir pela estrada afora, além de estar sempre acompanhada, 

tenho objetivos, metas. Continuarei a falar do que encontro pela estrada afora 

[...](Postado por Natália às 07:06,17/10/2008) 
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quinta-feira, 17 de setembro de 200, Postado por     

Natalia às 07:06  

 

Pela estrada afora, vou há 15 dias [...]  

Tutoria online, este é o nome da estrada que estou a percorrer. Não estou sozinha. 

Sigo acompanhada por um grupo bem interessante de alunos (as). Formações 

diversas, identidades múltiplas que emergem riquezas outras fantásticas. Ao dar 

continuidade à metáfora, acho que agora sou o Lobo Mau; meus alunos, 

Chapeuzinho Vermelho e quem será a Vovozinha? Fica a pergunta pela estrada 

afora [...][...](Postado por Natália às 07:58,27/10/2008) 

 

Postado por Natalia às 07:58  

segunda-feira, 27 de outubro de 2008 

Pela estrada afora, eu vou bem [...]  

A ideia é ir pela estrada afora bem acompanhada por um grupo que tem a força do 

pensamento e da ação para destruir o lobo mau e conseguir ao final visitar a 

vovozinha. A história é de Chapeuzinho Vermelho, lembra? Aqui, o Chapeuzinho 

Vermelho é o grupo; o Lobo Mau, de uma certa forma, são as discussões e a visita à 

Vovozinha é o prêmio, é o clímax dos estudos, da pesquisa, a vitória pelo 

crescimento e reconhecimento de pensamentos nossos e de outros. [...](Postado por 

Natália às 07:24,27/10/2008) 

 

segunda-feira, 27 de outubro de 2008. Postado por  Natalia 

às 07:24. 

 

É possível considerar que apesar de a professora não utilizar o blog como diário 

contínuo e atualizado, ela apresenta algumas inquietações sobre a sua atuação como 

professora online através de metáforas, via literatura, algo peculiar a sua área de formação 

acadêmica. Compreendemos que o nível de apropriação dessa interface digital como 

dispositivo formativo varia de professora para professora. 

5.1.4 Educação Online, a distância, flexível [...] Educação! – Blog de Flaviana 

O título do blog de Flaviana é “Educação online, a distância, flexível [...] Educação!”. 

Flaviana inicia o seu blog indicando o objetivo pelo qual esse ambiente foi criado: “Esse blog 

foi criado com o objetivo de contribuir para a pesquisa da Professora Maria da Conceição 

Alves Ferreira. Nele, postarei minhas observações sobre as discussões tecidas durante a 

pesquisa, bem como textos, imagens, videos etc. que estejam relacionados com a temática”. 

(Extrato do blog de Flaviana). 

Flaviana deixa visível no objetivo que o blog se constitui como dispositivo formativo 

para a pesquisa, para a expressão de observações e impressões pessoais, comprometendo-se 

em disponibilizar e socializar outros dispositivos (textos, imagens, dilemas, depoimentos e 

inquietações, videos, eventos...), os quais contribuíram para o desenvolvimento desta tese. 

Vejamos a página inicial do blog de Flaviana: 
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FIGURA 15 – Blog Flaviana – Educação online, a distância, flexível [...] Educação! 

 

 
 

 

 Flaviana apresenta em alguns depoimentos no seu blog dilemas entre o ser professora 

e o ser mãe, dessa forma, é possível consideramos que são coisas que estão intimamente 

ligadas, pois a nossa vida pessoal está diretamente articulada a nossa vida profissional. 

Vejamos o depoimento da professora: 

 
Não sei se esse ditado está correto, mas é assim que me lembro de ouvi-lo: “Carro 

apertado é que canta”, uma referência ao velho carro de boi, que meu avô carreava 

em épocas que eu nem pensava em existir [...]. 

Mas é assim que estou me sentindo, como um carro apertado (daí minha ausência 

aqui nesse espaço). O problema é que o carro não está cantando, está ficando tão 

apertado que não está conseguindo sair do lugar! 

Grávida de quase 8 meses,  concluindo a correção de 3 turmas online (aqui no 

Senac), com 2 disciplinas se encerrando na UAB e, ainda por cima, participando de 

um curso de Design Instrucional. Por favor, alguém me explica por que eu fui me 

envolver em tanta coisa num período que deveria ser mais light? 

Pois é, essa sou eu, prestes a ter um filho e tensa, com medo do pedreiro não 

aparecer, do pintor não ter tempo e do quartinho do João não ficar pronto (nem 

roupas limpas ele tem, coitado).  

Eis um dos problemas da docência online, não conseguir administrar o tempo, ou 

melhor, não conseguir se organizar para relaxar num período tão especial como este 

[...] (Postado por Flaviana às 15:15,03/03/2010) 

 

 Compreendemos que ao observarmos as inquietações de Flaviana consideramos que 

essa realidade de articular vida pessoal e vida profissional é algo que é comum na profissão 

docente, principalmente para as professoras que são mães e profissionais. Ao refletirmos 

sobre os dilemas de Flaviana, compreendemos também que há uma reinvenção de si a partir 

das experiências do outro.  

 Vejamos outro relato de Flaviana no seu blog sobre as perspectivas de turma de um 

curso de extensão para formação de professores online, intitulado Tutoria online: 



185 
 

Tutoria Online: 2 turmas de uma só vez!  

É isso! 

Teremos 2(duas) turmas de formação de tutores online acontecendo de uma só vez.  

Mas não acaba por aí: uma das turmas será formada por colegas da instituição, para 

auxiliá-los na sua prática que já começa no próximo mês. Pense na 

responsabilidade? 

Terei muitas considerações para trazer pra cá! 

(Postado por Flaviana às 15:20, 03/03/2010) 

 

 Além do Curso de extensão Tutoria online, Flaviana publica e divulga o curso online 

de sua autoria intitulado: “Raciocínio Lógico na prática docente”, publicizando essa 

experiência como um dispositivo formativo da prática e pela prática de professora e produtora 

de curso online, apresentando perspectiva de um pensar sobre essas experiências a partir da 

pesquisa: 

Raciocínio Lógico na Prática Docente  

 
Depois de muito tempo idealizando, pesquisando, criando, editando (o design é todo 

meu), finalmente foi ao ar meu 1º curso online, chamado Raciocínio Lógico na 

Prática Docente. O curso tem 60h, distribuídas em 10 semanas, e é oferecido no 

AVA Moodle pelo Senac BA. 

Muitas ideias, dúvidas, crises, curiosidades [...], material bastante para o mestrado 

que estou pleiteando. 

Agora é trabalhar na tutoria, coautoria e re-olhar sobre o que já foi feito, com o 

propósito de melhorar sempre. (Postado por Flaviana às 09:32,31/08/2009) 

Postado por Flaviana às 09:32 2 comentários Links para esta postagem  

S E G U N D A - F E I R A ,  3 1  D E  A G O S T O  D E  2 0 0 9  

 

 

Vejamos a segunda edição do curso “Raciocínio Lógico na Prática docente”, criado 

pela professora Flaviana, a qual apresenta perspectivas de construção e reconstrução das 

experiências a fim de potencializar novas experiências formativas: 

 

Renovação!  

Estão abertas as inscrições para a 2ª turma desse curso que é “meu filhote”.  

Idealizei, construí, atuei como Design Instrucional, editora e, finalmente, como 

tutora. Agora é hora de uma nova dose, repetir os acertos, consertar os erros, melhor 

aqui, alterar acolá [...]. Adoro essa característica da educação: FLEXIBILIDADE. 

(Postado por Flaviana às 15:15 09/02/2010) 

http://4.bp.blogspot.com/_sQ3giC5J_vU/S46reTb2hXI/AAAAAAAAAGk/neIRO309noA/s1600-h/Tutoria+online.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_sQ3giC5J_vU/Sp0ZBZ9Y0oI/AAAAAAAAAFo/Ovy1RoX6Tjo/s1600-h/Criatividade+e+Pratica.jpg
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Postado por Flaviana às 15:15 0 comentários Links para esta postagem 

T E R Ç A - F E I R A ,  9  D E  F E V E R E I R O  D E  2 0 1 0  

 

 No seu blog, a professora nos convida a pensar e dialogar sobre desenvolvimento da 

oferta de cursos online, sobre a qualidade do ensino oferecido e sobre o papel do estudante 

nesse cenário. Compreendemos que a professora indagou-se sobre o impacto da EaD na vida 

pessoal, profissional e social das pessoas que perpassa desde as questões pedagógicas como 

estudante ao seu papel como sujeito de transformações sociais. 

 
(Re) começando minhas anotações  

Depois de um final de ano atribulado, férias em Minas [...], volto pra cá, onde 

pretendo colocar minhas reflexões, angústias e vitórias neste caminho novo (será?) 

que é a Educação online. Vejo um grande crescimento na oferta de cursos a distância 

e a falta de qualidade é um fator preocupante. Ou será que estou enganada? Até que 

ponto estudar a distância, mesmo que sem qualidade, muda a visão de mundo dos 

alunos? Será que, mesmo que a instituição escolhida peque pelo descaso e 

incoerência, o aluno consegue absorver informações que o auxiliam ao longo da 

vida e, neste processo, desperte para a importância de participar ativamente da 

sociedade, lutando por seus direitos e ideais, o que talvez não ocorra num curso 

presencial? Acredito que a EaD, muito mais que uma possibilidade de conseguir um 

certificado, contribui para a autonomia do estudante, que sai de um ensino centrado 

na figura do professor e se vê, agora, sendo o centro do processo educativo.Vamos 

pensar! 

(Postado por Flaviana às 10:08,07/10/2009)  

Q U I N T A - F E I R A ,  1 7  D E  S E T E M B R O  D E  2 0 0 9  

  

A vivência com o referido curso proporcionou a Flaviana a potencialização dos 

saberes pedagógicos/comunicacionais e de experiências formativas da professora, pois 

demandou destas inquietações, desafios de implementação de um curso de sua autoria, 

aprendizados no que diz respeito à pesquisa e leitura de textos, fundamentos, familiaridade 

com o contexto digital e a experiência de formar, formar-se num processo hipertextual e 

dialógico com os alunos. Observemos os registros: 

 

Uma teia...  

 

Durante as discussões no curso de Raciocínio Lógico na Prática Docente, iniciado 

há 4 semanas, muitas questões têm surgido, fora dos temas programados, o que está 

sendo uma experiência fascinante. Pesquisar textos, dividi-los com os alunos e 

também ler e discutir os que são sugeridos por eles tem sido um aprendizado 

constante (exaustivo, mas recompensador). 

Só a alegria de poder dividir com o outro as ideias, as leituras que acho 

interessantes, as pulgas que tenho atrás da orelha já bastam para continuar e querer 

fazer cada vez mais.  

Hoje foi a vez de levar conforto a uma aluna, que diz ter pânico de matemática. 

Indiquei a ela a leitura de Ubiratan D'Ambrósio, educador brasileiro que muito tem 

http://1.bp.blogspot.com/_sQ3giC5J_vU/S46m0fnvecI/AAAAAAAAAGc/vogMEhJb0rw/s1600-h/Folder+racioc%C3%ADnio+l%C3%B3gico+docente.png
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feito pela formação de educadores matemáticos.  [...] chama-se a atenção para a 

necessidade de se relacionar a matemática com os demais setores da sociedade, 

sobretudo reconhecendo os novos desenvolvimentos das ciências e da tecnologia. O 

grande desafio que nós, educadores matemáticos encontramos é tornar a matemática 

interessante, isto é, atrativa, relevante, isto é útil;  e atual, isto é, integrada no mundo 

de hoje (D'AMBRÓSIO, 2001, p. 14-15). Sugeri a leitura do texto dele, chamado  

Que Matemática deve ser aprendida nas escolas hoje? 

 E assim seguimos na Educação online, como numa teia... uma questão leva a outra, 

que leva a outra, que leva a outra...   (Postado por Flaviana às 14:50,16/09/2009) 

Postado por Flaviana às 14:50 0 comentários Links para esta postagem  

Q U A R T A - F E I R A ,  1 6  D E  S E T E M B R O  D E  2 0 0 9  

 
O que fazer quando meu aluno...  

[...] copia e cola da internet e não cita as fontes? 
 

Explico a ele sobre os direitos autorais, mostro de onde ele copiou e ensino como 

fazer uma citação segundo as normas da ABNT. 

E viva a compreensão! (Postado por Flaviana às 12:31,20/03/2010) 

Postado por Flaviana às 12:31 1 comentários Links para esta postagem  

  

 É possível comentarmos que a feitura do blog é semelhante a uma teia, que para ser 

tecida demanda delicadeza, criatividade, paciência, conhecimento, dedicação na atividade que 

está sendo realizada, sensibilidade para percebermos o trançar dos fios que entrecruzados 

reúnem saberes que são próprios de cada obra a ser tecida como: tricô, bordado, crochê [...]. 

Dessa forma, compreendemos que a nossa atuação como professora/produtora de cursos 

online não está distante dessas citadas anteriormente, pois com delicadeza; criatividade; 

paciência; conhecimento; dedicação e sensibilidade; podemos ajudar a tecer os fios do saber 

na perspectiva de construir experiências online que nos transformem/formem numa 

perspectiva de reinvenção constante do saber e da relação com o saber. 

 
5.1.5 O curso: Tutoria online como dispositivo formativo 

 
 O objetivo desse item não é de análise profunda sobre o curso Tutoria online, mas o de 

apresentar um dos cenários online em que as professoras colaboradoras desta tese estão 

envolvidas. O curso Tutoria online é um curso de extensão, praticado pelo Senac-Bahia, no 

intuito de formar profissionais interessados em atuar como docentes online. Nesse curso as 

professoras atuam como professoras online, fazem a gestão e implementam as ações 

pedagógicas e comunicacionais para sua realização, de acordo com as suas crenças, 

experiências formativas e com base nos pressupostos legais, teóricos e práticos da área. 

Vejamos a seguir a página inicial do curso Tutoria online: 
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FIGURA 16  – Tela  principal do Curso Tutoria online 

 

 

Fonte: Extraído do site do curso Tutoria online 

 

A legislação da educação brasileira reitera a relevância da Educação por meio de 

ambientes virtuais de aprendizagem, enfatizando a importância de pensá-la como mais uma 

possibilidade educativa de democratização do ensino e da ampliação das oportunidades 

educacionais. Desse modo, a importância da Educação online para a definição de políticas 

nesse intuito está assumindo atualmente definições de programas de educação que 

determinam o uso de ambientes virtuais de aprendizagem para a formação dos sujeitos. A 

internet se constitui hoje como um dos meios responsáveis por esse caminho. O avanço 

tecnológico tem trazido novas perspectivas, ampliando os espaços e os tempos para a 

socialização do conhecimento. Com as possibilidades de interação criadas pelas tecnologias 

da informação e da comunicação disponíveis na Web, essa rede passa a ser utilizada como 

importante meio para suporte de cursos online. 

A dinâmica de um curso online apresenta especificidades e saberes que demandam do 

docente o desenvolvimento de saberes pedagógicos/comunicacionais para um fazer 

pedagógico adequado a essa realidade. O curso em questão busca atender àquelas pessoas 

interessadas em atuar profissionalmente como docentes nesse novo ambiente – também 

pedagógico – que é a Internet. 

De acordo com os documentos orientadores da proposta do Curso de extensão Tutoria 

online (ANEXO A), optou-se pela modalidade online com a intenção de assegurar, numa 

perspectiva de educação continuada, que os educadores possam estudar sem abandonar ou 

prejudicar suas atividades profissionais, além de se familiarizarem com os novos meios aos 
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quais estarão vinculados em suas futuras práticas, aprendendo sobre a educação online a partir 

da experiência como aluno de um programa desse tipo. 

O curso Tutoria online é um dos cenários virtuais de prática e formação das 

professoras Natália, Dora, Régia e Flaviana. Essas professoras são responsáveis por trabalhar 

com conteúdos condizentes com os pressupostos da Educação online, assim como por 

trabalhar com os alunos situações de aprendizagens que dizem respeito à teoria e à prática 

pedagógica online. 

Apesar dos dizeres/fazeres das professoras online sobre a prática pedagógica e 

comunicacional online, na prática, apresentaram durante a atuação como professoras no 

referido curso, ações pedagógicas diversas e às vezes ambivalentes. 

Natália interagiu com os alunos a partir do conteúdo: A mediação online. Já Flaviana, 

a partir dos conteúdos: ambientes virtuais de aprendizagem e as ferramentas de mediação.  

Quanto a Dora e Régia, apresentaram boa atuação como professoras online com 

interações pertinentes, porém ainda se mostraram “tímidas”. Dora, por exemplo, passou 17 

(dezessete) dias (15/05/2009 a 01/06/2009) sem interagir no ambiente com os alunos, e Régia, 

durante o período em que atuou, fez interações apenas nos dias 01/04/2009, 03/04/2009 e 

14/04/2009, não realizando uma síntese das contribuições e colaborações dos alunos durante a 

prática dos conteúdos: Definindo a educação online, histórico da educação online e a 

experiência brasileira, o processo de ensino e aprendizagem na web. Dessa forma, sabemos 

que o professorar online não é uma rota, e sim uma rede, então, faz-se necessário que o 

professor esteja interagindo com os alunos cotidianamente, formando e retroalimentando essa 

rede para que os alunos e professores possam coabitar o ambiente virtual de aprendizagem. 

As professoras Dora e Régia, em interação com os alunos no primeiro fórum do curso 

em questão, partiram de provocações e questionamentos sobre os temas em discussão que 

traduzem o processo formativo destas.Isso pode ser observado em outros momentos desta 

tese,por exemplo,quando Dora demonstrou preocupação em se apropriar dos conteúdos 

específicos da área que esteve atuando. Essa professora relata ainda que antes do processo da 

pesquisa-formação era uma pessoa e que hoje se vê outra, mais segura e confiante, na sua 

atuação como profissional da educação online. 

 

Definindo a Educação Online 

por Dora Esteves - Friday, 15 May 2009, 16:52 

Neste fórum discutiremos os conceitos de Educação 

online, após leitura dos textos de Pierre Lévy. Este 

fórum estará aberto até domingo, dia 12/04. 

Vamos começar? Pierre Lévy faz referência à 

http://senac.ensinar.org/user/view.php?id=2149&course=361
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velocidade com que os saberes surgem e se tornam 

obsoletos e evidencia a necessidade de um novo estilo 

de pedagogia que favoreça a formação mais adequada 

do indivíduo. Na sua opinião, como seria esse estilo de 

pedagogia e qual a relação com a Educação online?” 

(Extrato dos registros de Dora nas interações no fórum 

do curso tutoria online). 

 

 
Re: Definindo a Educação Online 

por Régia Valléria Franca Rodrigues - 

Wednesday, 1 April 2009, 16:56 

  

E assim surge um questionamento...  

Existe alguma diferença entre EAD e 

Educação On-line?  

Aguardo contribuições. 

Um forte abraço, 

Régia Valléria.” 

(Extrato dos registros de Régia nas 

interações no fórum de curso Tutoria 

online). 
 

 

Por outro lado, Flaviana apresentou bastante domínio e familiaridade com os 

fundamentos, conteúdos e ambiente virtual de aprendizagem, sempre propiciando aos seus 

alunos as informações e procedimentos necessários para uma boa navegação no ambiente e na 

feitura das atividades propostas. Vejamos a seguir: 

 

 
Design Instrucional por Flaviana Paula Medeiros e 

Oliveira - Tuesday, 10 November 2009, 11:04 

  

Olá pessoal, 

Nesta etapa assumiremos a função de um profissional 

relativamente novo, o Design Instrucional em EaD. 

Para começar, sugiro a leitura da matéria “DESIGN 

INSTRUCIONAL” da Revista Dirigida - Edição 7. 

 

 
Será que um curso online pode ser oferecido sem os 

cuidados de um Design Instrucional? Quais os pontos 

que devem ser observados na criação de um curso 

online? 

Aguardo vocês! 

(Extrato dos registros das interações de Flaviana no 

fórum sobre o tema Design instrucional). 

 

 

Outro registro revela a forma procedimental que Flaviana interage com os seus alunos, 

apontando os caminhos necessários para uma boa navegação no ambiente e feitura das 

http://senac.ensinar.org/user/view.php?id=2167&course=361
http://www.revistadirigida.com.br/?cod=JNNRIQO8
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atividades propostas, como a de construção de um curso online a ser produzido por cada 

aluno, é visto no trecho a seguir: 

 

 
Sobre a organização e apresentação do curso por Flaviana Paula Medeiros e Oliveira - 

Thursday, 19 November 2009, 15:22 

  

Olá pessoal, estou acompanhando as criações de vocês e estão indo muito bem. 

Parabéns! 

Só gostaria de chamar a atenção para alguns pontos: 

- um curso online não pode se mostrar como uma lista enorme de ícones, sem 

nenhuma organização e sem uma relação entre cada um deles. É preciso que vocês, ao 

escolherem os recursos e as atividades, tenham em mente o momento em que cada um 

será utilizado. 

- usem o recurso “inserir rótulo”. Com ele vocês podem separar os materiais por 

temas, por unidades, por semanas ou por finalidades. Fica à critério de cada um. 

Usem tudo que for possível para organizar melhor e tornar seu curso um espaço 

agradável e chamativo, onde o seu aluno se sentirá confortável e atraído. 

Segue um pouco do que Andréa Filatro tem a dizer sobre esse assunto: 

“Mas as tão comuns regras utilizadas em webdesign, por exemplo, são apenas parte do 

processo de Design Instrucional. A criação de um curso não pode se basear apenas na 

aparência externa. É preciso apresentar o conteúdo de forma eficiente e didática”, 

enfatiza. Por isso o Design Instrucional acompanha o curso em todas as fases, partindo 

da análise das necessidades educacionais, com um Diagnóstico. A segunda fase é o 

Desenho, que levanta questões como conteúdo, técnicas, recursos de mídia, prazo e 

periodicidade do curso, quantidade de alunos, formas de avaliação etc. A terceira fase 

é o Desenvolvimento, momento da produção do material. Se o curso utiliza, por 

exemplo, um video, é a hora de executar o roteiro, a filmagem e a edição deste 

material. A quarta etapa é a Implementação, ou seja, colocar o curso “no ar”, à 

disposição dos alunos. Finalmente chega a hora da Avaliação, para saber se todos os 

objetivos foram alcançados e se o material e a proposta do curso foram adequados”.  

htttp://www.ead.sp.senac.br/newsletter/outubro04/entrevista/entrevista.htm 

Abraços a todos. 

 
 

 
 Re: Sobre a organização e apresentação do curso 

por Flaviana Paula Medeiros e Oliveira - Friday, 20 November 2009, 09:27 

  

 

Olá Cristina,  

as alterações ficaram ótimas. 

Sugiro apenas que você coloque a enquete antes do chat, pois está aparecendo 

depois. 

Abraços. 

Mostrar principal | Interromper | Responder 

 
Re: Sobre a organização e apresentação do curso 

por Cristina - Friday, 20 November 2009, 15:08 

  

Oi, Não consegui ver que enquete está antes do chat... vc poderia me dar uma luz??? 

 Estava querendo fazer o fechamento de minha programação com um WIKI, mas 

estou receosa de me dar mal. O que você acha? 

Grata, 

Cristina 

Mostrar principal | Interromper | Responder 

 

Re: Sobre a organização e apresentação do curso 

por Flaviana Paula Medeiros e Oliveira - Saturday, 21 November 2009, 09:37 

 

  
Olá Cristina, na sua unidade 4, você colocou um chat (Chat musical) e logo depois 

vem a enquete. Sugeri que você trocasse de lugar, para a enquete vir antes do chat, já 
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que a finalidade da enquete é encontrar o melhor horário para a realização do chat. 

Bom, quanto ao Wiki, acho que você pode usá-lo ao final, desde que trate de uma 

atividade em grupo (no caso do fim, com um trabalho de fechamento, eu acho). 

Caso opte por ele, acredito que seja interessante criar também um fórum para os 

grupos se comunicarem enquanto estiverem no wiki (lembra que fizemos isso na 

unidade passada?), pois isso evita que os alunos usem o wiki para mandar recado e 

para conversar, o que não é o objetivo da escrita colaborativa. Abraços. (Extratos 

das interações de Flaviana no fórum sobre a organização e apresentação do curso 

construído pelos alunos no módulo Tutoria na Prática). 

 

Compreendemos que os saberes pedagógicos/comunicacionais de Flaviana estão 

alicerçados também em experiências formativas vividas a partir de interações com os seus 

alunos, pois a partir de cada questionamento criado mobilizam-se saberes diversos que são 

plurais, como: os saberes da experiência, os pedagógicos, os disciplinares, curriculares e os 

comunicacionais.  

Natália apresentou um processo formativo/interativo orientado por saberes 

pedagógicos/comunicacionais que buscam interagir com os alunos de forma afetiva, 

descontraída, formulando situações-problema e um clima favorável de envolvimento com as 

atividades e relações a serem estabelecidas com o saber, com o ambiente virtual de 

aprendizagem e com as pessoas que nele interagem numa perspectiva dialógica. Vejamos 

alguns trechos da atuação dessa professora no curso Tutoria online, quando se refere a uma 

dissertação, e trechos do texto de Pierre Lévy que indica como dispositivo formativo e de 

diálogo com os alunos: 

 

Educação a Distância ou Ensino a Distância? 

por Natalia Portela Pereira - Friday, 4 September 2009, 10:52 

Oi, pessoal! Vale a pena ler toda, mas quero sugerir como complementar, pelo 

menos, a leitura do capítulo Descobrindo os nexos e as controvérsias entre Educação 

a Distância e Educação online da dissertação de mestrado da Professora doutoranda 

Maria da Conceição Alves Ferreira. A Autora tem uma experiência muito 

significativa tanto em reflexões conjecturais sobre Educação, inclusive no tocante à 

Educação Online, quanto em desenvolvimento de trabalhos voltados para a mesma 

temática. Indico a leitura, por acreditar que seja um bom momento pra deixar o 

caldeirão ferver.  

Vamos pensar mais um pouco? 

Tomarei aqui, Pierre Lévy e retomarei o exemplo da TV. 

Pierre Lévy considera que Televisão, por exemplo, estabelece uma relação UM x 

TODOS, significa dizer que não há interatividade ou que seja quase nula. Veja: a 

TV (UM) exibe para a recepção (TODOS), isso quer dizer que só há um polo de 

emissão (Pensemos: um curso EAD, baseado em material impresso com a premissa 

de que o material tenha uma linguagem dialogada, característica dessa modalidade 

para assim poder “conversar” com o aluno que, de forma “autônoma”, 

“individualizada” estudará e com o aporte pleno e total do livro que é “quem”, ao 

final, assegurará a aprendizagem - material impresso (UM = polo de emissão/ 

TODOS = a recepção por parte do aluno). O mesmo pensador filósofo ainda diz que 

para se garantir interatividade, faz-se necessária a relação TODOS X TODOS 

(diferente do exemplo acima), em que não haja um único polo de emissão, mas 

vários. Daí partem as concepções de rede, de mapa conceitual, de mapa mental. Daí, 

http://senac.ensinar.org/extensao/user/view.php?id=2168&course=532
http://www.scribd.com/doc/18070202/2003l2mariadaconceicaoafdosacramanto
http://www.scribd.com/doc/18070202/2003l2mariadaconceicaoafdosacramanto
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defender que à educação online caiba melhor esse papel de educar sem fronteiras e, 

realmente, de forma autônoma, individual (no real físico), mas coletiva e 

colaborativa (num real virtual). 

Ao pensarmos numa concepção de rede, de teia, de mapa conceitual, de mapa 

mental (não como uma sinonímia, mas como conceitos que surgem de uma mesma 

ideia) não podemos contar com uma linearidade prevista na educação presencial e 

ainda numa EAD com base no exemplo anterior. É um pouco contraditório. Por isso, 

reflitamos mais sobre as bases teóricas que fundamentam os trabalhos em Educação 

online. Quero dizer que se parto de um pressuposto teórico que concebe educação 

online como uma teia, preciso entender que os gêneros digitais constituintes dessa 

modalidade preveem uma não linearidade, uma não linearidade mediada. Teias, 

redes, mapas muitas vezes provocam uma confusão mental, depois esclarecida com 

as legendas, com o entendimento das suas funcionalidades, dos seus propósitos, com 

a curiosidade, etc. 

A divisão entre as megatendências não deixa de passar por esses caminhos que trago 

para a ebulição, de fato, da nossa efervescência intelectual. Olha o caldeirão aí 

gente!!! 

Vamos lá... 

Sintam-se abraçados. 

(Extrato do fórum - Educação a Distância ou Ensino a Distância? por Natalia Portela 

Pereira - 4 de setembro de 2009 às  10:52) 

 

 

 
Mostrar principal | Responder 

 

As experiências de Natália, Flaviana, Régia e Dora revelam que o professorar online 

requer do(a) professor(a) atitudes de pesquisa, conhecimento sobre o que irá interagir com os 

seus alunos, criatividade, disponibilidade para o diálogo, respeito aos saberes dos alunos, 

estética e ética, curiosidade, familiaridade com a linguagem hipertextual dos ambientes 

virtuais de aprendizagem e competência profissional. Dessa forma, requerem-se ainda 

algumas atitudes do professor como: 

 

 

1– Informar o aluno sobre os conteúdos científicos e técnicos, técnicas de trabalho 

intelectual, o andamento de seus estudos e sua compreensão das matérias; 2– 

Motivar o aluno para continuar estudando apesar das dificuldades de todo tipo que 

possam surgir; 3– Possibilitar o conhecimento do aluno por parte dos professores, de 

http://senac.ensinar.org/extensao/user/view.php?id=2168&course=532
http://senac.ensinar.org/extensao/user/view.php?id=2168&course=532
http://senac.ensinar.org/extensao/mod/forum/discuss.php?d=23073#p108450
http://senac.ensinar.org/extensao/mod/forum/post.php?reply=108455
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forma direta pelos professores tutores e, através de seus relatórios, pelos da sede 

central, permitindo assim uma avaliação final mais concreta e o necessário controle 

das dificuldades que possam ser colocadas pelos materiais didáticos utilizados. 

(UNED, 1988/1989, p. 18-19, apud MAGGIO, 2001, p. 95-96).  

 

 O professor(a) online se depara com desafios pedagógico/comunicacionais de 

dialogar, promover “multiálogos”, coordenar o grupo no sentido de promover um ambiente de 

aprendizagem acolhedor, não sendo aquele tipo de professor que se configura como 

administrador, transmissor que publica mensagens, que se limita a um modelo de 

comunicação um/todos, em uma emissão-recepção de conteúdos estáticos, na qual o aluno é 

compreendido como o receptor e repositório de conteúdos transmitidos pelo professor. Dessa 

forma, Silva (2000, p. 180) corrobora o nosso pensamento no sentido de que o professor é 

aqui percebido como aquele sujeito que  

 
1. Disponibiliza possibilidades de múltiplas experimentações, de múltiplas 

expressões;  

2. Disponibiliza uma montagem de conexões em rede que permite múltiplas 

ocorrências;  

3. Formula problemas;  

4. Provoca situações;  

5. Arquiteta percursos;  

6. Mobiliza a experiência do conhecimento;  

7. Constrói uma rede e não uma rota;  

8. Cria possibilidade de envolvimento;  

9. Oferece ocasião de engendramentos, de agenciamentos, de significações;  

10. Estimula a intervenção dos alunos como coautores da construção do conhecimento 

e da comunicação.  

A partir dessas proposições podemos inferir que para o professor atuar num curso 

online é necessário que seja dinâmico no “teclado”, de maneira que possa acompanhar e 

atender as solicitações dos alunos(as); precisa ser mediador a fim de que possa acompanhar e 

intervir nos “multiálogos” em diferentes tempos e grupos; exige o lidar com a diversidade de 

ideias, diferenças regionais; necessita resolver problemas relacionados com a tecnologia, entre 

outros. 

É nesse sentido que Borba conceitua o “multiálogo” a partir do entendimento: 

 

[...]  por multiálogos o acontecimento de diversos diálogos entrecruzados, como os 

ocorridos em salas de bate-papo, com os membros envolvidos em várias discussões, 

e um dado aluno “saltando” de um para o outro, ou participando de mais de um 

diálogo. É esta natureza da sala de bate-papo que modifica a natureza a produção do 

conhecimento. (2004, p. 304) 

 

Contudo, ainda é visível que muitos cursos online ainda continuam centralizados no 

conteúdo, na informação, negligenciando questões, como: afetividade, criatividade, discussão, 
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interação,construção/difusão do conhecimento de forma coletiva, colaborativa, na qual, 

segundo Lévy (1993, p. 134), “não sou ‘eu’ que sou inteligente, mas ‘eu’ com o grupo 

humano do qual sou membro, com a minha língua, com toda uma herança de métodos e 

tecnologias intelectuais”. Assim, nos inspiramos para pensar e gestar experiências formativas 

docentes, nas quais forma e conteúdo interajam numa perspectiva dialógica/comunicacional. 

Dessa forma, a autoria se constituirá a partir das experiências vividas e narradas como texto 

coletivo e autorizado por todos os sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. 

 

5.1.6 O autor/ator em ato: o curso raciocínio lógico na prática docente criado por Flaviana 

 

O curso Raciocínio Lógico na prática docente é fruto das reflexões e inquietações de 

Flaviana durante a participação e colaboração do grupo dialogal desta tese. A motivação para 

a criação, coordenação e ministrar um curso online era enorme. A questão posta era que  não 

bastava apenas cursar, ministrar cursos online, a situação exigia uma experiência viva, criativa 

de autoria e podução/difusão de saberes. 

Dessa forma, podemos falar em triangulação ampliada neste estudo a partir das ideias 

formuladas por Macedo et al.. 

   

É possível a agregação por idenficação de outras experiências interpretadas, através 

da triangulação ampliada, que não tem a funçao de validar a pesquisa, como 

triangulação mais restrita ao contexto específico do objeto de pesquisa, mas de 

enriquecer a dialogia compreensiva, ampliando as reflexões sobre o fenomeno 

pesquisado, a partir de contextos heuristicamente relevantes. (2009, p. 101) 

 

  

 Visto que, triangular fontes e “dados” nessa perspectiva tornar-se uma maneira de 

perceber o movimento do fenômeno que constitui o objeto de pesquisa em seu contexto, 

devemos deixar evidente que a ideia de triângulação de acordo as idéias de Macedo et al. 

(2009) não significa em fechar-se em três ãngulos, mas trabalhar com diversos ângulos, 

ampliar os contextos de emergência do fenômeno e enriquecê-lo também em compreensão. 

Assim, o curso Raciocínio Lógico da Prática docente emerge no bojo de um processo de 

pesquisa-formação como um dispositivo oriundo das reflexões, invenções da professora 

Flaviana, uma das colaboras desta tese. 

 

 

Breve apresentação do curso raciocínio lógico na prática docente 
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O Curso raciocínio Lógico na Prática docente, é um curso de extensão, publicado e 

disponibilizado como primeira produção de um curso online do CETE, SENAC-Bahia, 

produzido pela professora Flaviana e disponibilizado no (AVA) moodle.  

 

FIGURA 11 - Tela do Curso Raciocínio lógico na prática docente 

 

 

Fonte: Tela Principal do curso Raciocinio lógico na prática docente 

 

O curso apresentou boa aceitação por parte de toda a equipe do CETE, professoras 

colaboradoras desta tese e cursistas por apresentar fatores que caracterizam o fazer 

pedagógico a partir do digital, como: multivocalidade, intratextualidade, intertextualidade, 

usabilidade, multilinearidade e espaços que proporcionam o diálogo. 

O chat de abertura inicia o processo dialógico da professora Flaviana com os cursistas, 

esse momento é de apresentação e conversas sobre as expectativas dos alunos em relação o 

curso Raciocínio Lógico na Prática docente. Vejamos alguns extratos dos diálogos com os 

cursistas, nos quais a professora buscou por meio da dialogicidade e da multilineridade tecer 

interações com os cursistas que instituíram experiências formativas mútuas, 

professora/cursitas, cursistas/cursistas e cursistas/conteúdo a ser experimentado como a criar 

familiaridade com as interfaces utilizadas durante o curso por meio do manual do moodle: 

Quarta, 26 agosto 2009, 18:48 --> quarta, 26 agosto 2009, 20:04 

 
19:00 Flaviana: olá pessoal! 

http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
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 19:00 Cursista 1: Boa noite! 

 
19:01 Flaviana: oi Deise, acabei de ler a sua história 

 19:01 Cursista 1: O que achou? 

 19:01 Cursista 2: Oi, gente. Boa noite! 

 
19:01 Flaviana: gostei muito, deixei um comentário lá, depois você lê 

 
19:02 Flaviana: oi Silvânia, boa noite 

 19:02 Cursista 1: olá cursista 2 , seja bem vinda  

 
19:02 Flaviana: vocês estão aí? 

 19:02 Cursista 3: Flaviana,gostaria de saber como inreragir nesse chat de abertura? 

 
19:03 Flaviana: aos poucos os colegas do grupo vão chegando e a conversa rola 

 
19:05 Flaviana: Estou muito feliz com as participações 

 
19:05 Flaviana: E vocês, o que estão achando? 

 19:06 Cursista 2: E esse é um ritmo que cabe tb a nós manter... o curso fica gostoso com 
várias trocas. 

 
19:06 Flaviana: isso mesmo 

 
19:07 Flaviana: cadê os rapazes? 

 19:08 Cursista 5: Boa noite!!! 

 19:08 Cursista 4: Oi meninas... 

 
19:08 Flaviana: boa noite, cursistas 4 e 5 

 19:12 Cursista 4: é a primeira vez pra mim... estou cheio de expectativas... espero dar conta. 

 
19:12 Flaviana: pessoal, essa semana foi reservada para que todos se ambientem no moodle 

 
19:13 Flaviana: vocês acessaram o MANUAL DO MOODLE? 

 
19:15 Flaviana: e ai, pessoal, estão tendo algum tipo de dificuldade? 

 
19:15 Flaviana: o que estão achando do ambiente? 

 19:16 Cursista 6: confesso que estou achando mais interessante do que eu pensara 

  

 

Durante o curso podemos ressaltar uma das atividades que promoveram a 

multivocalidade, ou seja, o acesso a múltiplas referências e à complexidade do fazer 

pedagógico online, a qual foi a atividade do fórum social, pois se constitui um espaço 

interativo que agrega contribuições da professora e dos cursistas no que diz respeito à 

socialização de eventos, leituras de textos, sites, filmes, revistas virtuais, entrevistas, 

http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
http://eadbahia.tempsite.ws/user/view.php?id=12&course=6
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teleconferências, histórias de vida, indicação de livros e apresentação das dificuldades 

encontradas ao lidar com o ambiente digital. Observemos a página do fórum social: 

 

FIGURA 12 – Tela do Curso Raciocínio lógico na prática docente – Fórum Social 
 

 

Fonte: Curso Raciocínio lógico na prática docente 

 

Destacamos outras atividades propostas pela professora Flaviana, por exemplo, as 

atividades organizadas para familiarização com o ambiente virtual de aprendizagem moodle, 

denominada desvendando o moodle. Essas atividades tiveram como objetivo inserir e 

familiarizar os cursistas com o curso e seus espaços de interação como fóruns, chats, wiki: 

 

FIGURA 13 – Tela do Curso Raciocínio lógico na prática docente – Unidade 1 
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Fonte: Curso Raciocínio lógico na prática docente  

 

 O curso foi organizado em três unidades; Unidade – 1. Teoria das inteligências 

Múltiplas, Unidade – 2. Inteligências Múltiplas e seus jogos, Unidade – 3. A escola dos meus 

sonhos. Vejamos: 
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FIGURA 14 – Unidade 1 do curso raciocínio lógico na pratica docente 

 

 

Fonte:  Curso Raciocínio lógico na prática docente  

 

FIGURA 15 – Unidade 3 do curso raciocínio lógico na pratica docente 

 

 

As atividades criadas e propostas pela professora no ambiente virtual de aprendizagem 

para o curso em questão foram recheadas de conteúdos que proporcionaram a multivocalidade 

e a dialogicidade, como a atividade descrita anteriormente, o fórum social, a intertextualidade, 

abertura a outros ambientes externos do curso e disponíveis no ciberespaço foram forjadas por 

atividades, como: acesso aos videos “Jogos na educação e no consultório”, “Cada um aprende 
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do seu jeito” e a criação de um banco de jogos disponíveis no ciberespaço que podem 

potencializar o raciocínio lógico docente e dos seus alunos (ANEXO B). 

Contudo, compreendemos que os saberes pedagógicos/comunicacionais são 

instituídos/intituintes de experiências formativas por meio de dispositivos, como: o curso 

“Raciocínio Lógico na prática docente”, pois compreendemos que a partir do vivido, a 

professora Flaviana potencializou os saberes pedagógicos/comunicacionais a partir das 

experiências formativas via dispositivos forjados durante a pesquisa: encontros dialogais, 

feitura do blog, experiências pessoais, acadêmicas e profissionais agregaram experiências que 

impulsionaram novas experiências como a produção de curso online, no intuito de execício 

contínuo de ação/reflexão/ação, proporcionando a esta professora o processo de autoria e co-

autoria na feitura de cursos na perspectiva da educação online;  outro dispositivo a ser 

evidenciado foi o contexto do curso Tutoria online, pois nesse curso as professoras atuaram 

como professoras online, gestoras das ações pedagógicas e comunicacionais de acordo com as 

suas crenças, memórias, saberes profissionais, acadêmicos, da trajetória escolar e familiar, 

experiências que foram inventadas e reinventadas num processo interativo com os seus 

alunos, teóricos e colegas de atuação profissional; dessa forma, compreendemos que a criação 

dos blogs das professoras online como dispositivos formativos e suas possibilidades durante a 

pesquisa foram diversas, dentre essas podemos elencar: Maior aproximação entre as 

professoras online, espaço fecundo de diarismo online, as professoras, pesquisadora, colegas, 

e aprendentes se (in)formam mutuamente, o blog apresentou-se como interface digital que 

proporciona possibilidades de interação entre as professoras sobre as experiências 

pedagógicas online umas das outras. Cada professora exercitou o processo de configuração do 

blog de forma personalizada apresentando as suas crenças, as suas memórias, os seus saberes, 

os seus gostos e suas experiências. Por outro lado, compreendemos que as professoras 

Flaviana e Régia apresentaram blogs mais movimentados e atualizados, com uma diversidade 

de informações e múltiplas possibilidades de hipertextualidade, multivocalidade, 

multilinearidade e dialogicidade. Já Dora e Natália assumiram o blog como um diário online 

mais focado no movimento inicial da pesquisa e não integraram totalmente essa interface 

digital ao seu cotidiano como possibilidade de atualização e potencialização de suas 

experiências formativas, pedagógicas/comunicacionais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: UMA OBRA ABERTA 

  

 A temática discutida neste trabalho nos permitiu considerar que as questões sobre os 

saberes pedagógicos/comunicacionais e as experiências formativas das professoras online não 

estão encerradas nesta tese, pois as considerações aqui delineadas podem ser avaliadas como 

um link aberto para novas discussões, reflexões e debates sobre esses saberes e experiências 

que se transformam/formam cotidianamente. 

Entranhamos nas reflexões sobre os saberes pedagógicos/comunicacionais e as 

experiências formativas dos docentes online, a partir dos estudos, encontros dialogais, escrita 

e leitura dos diários online (blog), autoria, análises das entrevistas coletivas dos membros da 

pesquisa que atuam como professoras online no Centro de Educação Tecnológica (CETE) do 

SENAC-Bahia. Nosso questionamento central partiu da seguinte indagação: como os saberes 

pedagógicos/comunicacionais são instituídos/instituintes a partir das experiências formativas 

das professoras online? 

Nossa intenção foi compreender como os saberes pedagógicos/comunicacionais são 

instituintes/instituídos a partir das experiências formativas das professoras online. Para isso, o 

caminhar escolhido foi por meio da Etnopesquisa-formação, pois, diferente das pesquisas de 

princípios positivistas, essa perspectiva utiliza outros meios para interpretar os fenômenos, 

nos quais, a implicação e a aproximação com o objeto precisam estar presentes; a percepção 

do fenômeno deve se constituir em ato, no seu contexto; a singularidade não pode apagar a 

ideia de pluralidade e a pluralidade não apaga a ideia de unidade; o todo necessita ser mais do 

que a soma das partes, mas também emergências, acontecimentos e surpresas; o todo é 

incerto; o todo é conflituoso; a realidade é um todo integrado, e não uma coleção de partes 

dissociadas, fragmentadas. 

A Etnopesquisa-formação é fractal, pois ela dialeticamente propicia a compreensão 

dos paradoxos, das ambivalências, das contradições dos fenômenos, assim como possibilita 

ver de dentro e não como um mero observador distanciado do objeto, pois o global é mais do 

que o contexto, é o conjunto das diversas partes ligadas a ele de modo inter-retroativo ou 

organizacional. Assim, tanto no ser humano quanto nos outros seres vivos, existe a presença 

do todo no interior das partes: cada célula contém a totalidade do patrimônio genético de um 

organismo policelular; a sociedade, como um todo, está presente em cada indivíduo, na 

linguagem, em seu saber, em suas obrigações e em suas normas; é composta por 
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microssituações, as quais são endógenas as situações, pois, segundo Coulon (1995), é através 

do exame da ordem microssocial que temos oportunidade de entender os fenômenos 

macrossociais. Desse modo, utilizando como parâmetro os fractais, nossas atividades sociais 

cotidianas comportam vários níveis de complexidade e integram tanto dados microssociais 

quanto macrossociais. 

Por isso, é possível que a pesquisa-formação para os professores possa nos ajudar a 

desvelar as opacidades e suas relações a partir do nível da vida cotidiana. Para isso, faz-se 

necessário o exercício da “reflexão-na-ação”. Enquanto “práticos reflexivos”, não somos 

inertes, nem tampouco “idiotas culturais”, como tratam os sociólogos eruditos, para os quais o 

ator é um idiota cultural que produz a estabilidade da realidade com alternativas de ações 

preestabelecidas que lhes são fornecidas pela cultura. Segundo Garfinkel (apud COULON, 

1995), o ator social não é um ser incapaz de julgamento, o qual se limitaria a reproduzir, pois 

nele há emergências, ordem/desordem, organização/resistências, interação e contradição.  

A Etnopesquisa – contrariamente às linhas de pesquisa de caráter quantitativo 

pautadas em mensuração, na qual a relação é reduzida à binária causa/efeito, em variáveis e 

hipóteses – desempenha uma perspectiva de formação por meio da pesquisa na medida em 

que, na relação pesquisador/pesquisado, ambos se transformam/formam mutuamente, levando 

em conta as circunstâncias reais que delimitam a esfera de vida e profissão destes. Assim, a 

Etnopesquisa na formação de professores(as)/pesquisadores(as) é importante, pois é possível 

que possa proporcionar: 

 a formação contínua do professor; 

 a formação pela pesquisa como princípio educativo; 

 a formação de professores reflexivos-na-ação e sobre a ação; 

 a contribuição da formação de professores para a pesquisa em educação; 

 a formação do processo cognitivo de compreender, interpretar e desvelar o que está 

oculto, as relações e os etnométodos (procedimentos que os indivíduos utilizam para dar 

sentido e ao mesmo tempo construir suas práticas cotidianas). 

A pesquisa como dispositivo pedagógico poderá propiciar aos professores tornarem-se 

mais familiarizados com o conhecimento que os alunos trazem para a sala de aula. Desse 

modo, requer contextualização dos problemas emergentes da vida cotidiana dos alunos para 

que os professores percebam as atividades de sala de aula em um contexto histórico e cultural 

mais amplo. 

Os professores, ao tornarem-se pesquisadores reflexivos, desenvolvem olhares 

emancipatórios mais amplos para os contextos específicos de ensino, contrariamente às 
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perspectivas cartesianas-newtonianas, segundo as quais, para se estudar um determinado 

fenômeno, é preciso isolá-lo do seu ambiente. 

Para isso, foi preciso desenvolver a “escuta sensível”, expressão forjada por Barbier 

(1985), a qual supõe um trabalho sobre si, em função de uma consideração sobre nossa 

relação com a realidade, com a ajuda eventual de um outro à escuta. Ela exige um tipo de 

epoché (Husserl): uma suspensão não apenas teórica e conceitual, mas também de toda 

representação imaginária a respeito do mundo, ou seja, propõe-se uma abertura holística. 

Trata-se de entrar em uma relação com a totalidade do outro, considerando-o em sua 

existência dinâmica. 

Então, utilizando a Etnopesquisa como linha de pesquisa, aprendemos a bricolar, 

partindo de articulações teóricas e metodológicas para que possamos nos autorizar a fazer 

ciência em uma perspectiva de que o dado não é apenas um dado, e, sim, uma construção 

social. 

Foi a partir do caminhar por meio da Etnopesquisa/formação que compreendemos que 

os saberes pedagógicos/comunicacionais que são intituintes e instuídos nas experiências 

formativas das professoras online partem da relação que estas estabelecem com os diversos 

saberes, com as pessoas e com os contextos formativos que foram construídos no decorrer do 

itinerário profissional e no exercício efetivo dos professores. Dessa forma, é possível que os 

saberes que formarmos nos contextos espaço-tempo estabelecem relação com o que 

ensinamos, com os nossos objetivos e investimentos, com o que fazemos e com o que somos 

em um porcesso de autoorientação, invenção e reinvenção contínua, articulando-se com as 

nossas possibilidades, pertencimentos, desejos, vontades, referências e esperanças. 

Compreendemos também que as experiências formativas das professoras online são 

instituintes/instituídas a partir dos saberes pedagógicos/comunicacionais engendrados em 

sequências pedagógicas e comunicacionais online, pois apresentaram o planejamento, o 

diagnóstico, o diálogo, a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes, os ambientes 

virtuais de aprendizagem (fórum, chat, blog e outros), a lógica comunicacional interativa 

(todos/todos), a pesquisa, as elaborações de conclusões, as generalizações e as questões 

mobilizadoras da aprendizagem como bases para a possibilidade de desdobramento de novas 

experiências e situações de aprendizagens a partir de características do fazer pedagógico 

comunicacional online, como a hipertextualidade, a multivocalidade, a usabilidade e a 

multilinearidade. Todavia, não podemos deixar de sinalizar que algumas ambivalências foram 

observadas, pois, apesar de apresentarem o diálogo, a coautoria, a interatividade e a lógica 

comunicacional interativa como eixos basilares da relação pedagógica/comunicacional 



205 
 

professor/aluno, algumas sequências ainda apresentaram a professora como figura central do 

processo da aprendizagem, como aquela que determina e controla o que deve ser aprendido. 

Desse modo, o conteúdo conceitual é representado pela ênfase nos textos estudados e se 

constituiu como aspecto central da aprendizagem. 

É possível que os saberes pedagógicos/comunicacionais das professoras online 

estejam alicerçados, instituintes e instituídos nas experiências formativas das professoras no 

que diz respeito à compreensão destas sobre comunicação, educação online e educação a 

distância. As professoras corroboraram que a comunicação na perspectiva do online é diálogo, 

interação entre saberes de professores e estudantes, sendo o estudante o estudante o centro da 

ação pedagógica e da aprendizagem. Dessa forma, concebemos que, a partir dos sentidos das 

professoras, a educação online é potencializada pela internet, que gera conhecimentos de 

modo autônomo e busca garantir a educação fundamentada no diálogo, o que a diferencia é 

que emerge com o evento da cibercultura, em uma lógica comunicacional que engloba 

todos/todos e que possuem o hipertexto como base e as redes de comunicação interativa 

como. Dessa forma, os conceitos elaborados pelas professoras online emergem das vivências, 

experiências cotidianas das professoras, assim como possuem generalizações formuladas em 

um estágio que produz elementos que são abstraídos da experiência perceptível. Assim, 

apresentamos os conceitos em que estão instituindo e são instituídos os saberes pedagógicos 

comunicacionais a partir das experiências formativas das professoras online. 

Compreendemos que os saberes pedagógicos/comunicacionais foram 

instituídos/intituintes de experiências formativas online a partir da utilização de dispositivos 

como: encontros dialogais, feitura do blog, a escrita dos diários, entrevistas coletivas, 

experiências pessoais, acadêmicas e profissionais, os quais agregaram experiências formativas 

que impulsionaram novas experiências como a produção de curso online, intitulado,  

“Raciocínio Lógico na prática docente”, pois entendemos que, a partir do vivido, a professora 

Flaviana potencializou os saberes pedagógicos/comunicacionais a partir das experiências via 

dispositivos forjados durante a pesquisa, no intuito de exercício contínuo de ação-reflexão-

ação, proporcionando o processo de autoria e coautoria na feitura de cursos na perspectiva da 

educação online;  outro dispositivo a ser evidenciado foi o contexto do curso Tutoria online. 

Neste, as professoras atuaram como professoras online, gestoras das ações pedagógicas e 

comunicacionais de acordo com as suas crenças, memórias, saberes profissionais, 

acadêmicos, da trajetória escolar e familiar, experiências que foram inventadas e reinventadas 

em um processo interativo com os seus alunos, com os teóricos e com os colegas de atuação 

profissional. 
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Compreendemos que a criação dos blogs das professoras online como dispositivos de 

experiências formativas foram instituintes/instituídos por saberes 

pedagógicos/comunicacionais que apresentaram possibilidades diversas durante a pesquisa, 

dentre estas podemos elencar: maior aproximação entre as professoras online; espaço fecundo 

de diarismo online; as professoras, a pesquisadora e os aprendentes se (in)formam 

mutuamente; pois os blogs apresentaram-se como interface digital que proporcionavam 

possibilidades de interação entre as professoras sobre as experiências pedagógicas online 

umas das outras e com outros sujeitos.  

Compreendemos que os saberes pedagógicos/comunicacionais instituintes/instituídos a 

partir de experiências formativas das professoras online partiram da emergência de um 

coletivo comunicativo/dialógico, estruturante e potencializado pelas experiências do contexto 

online, da organização didática pedagógica/comunicacional, da pesquisa, da relação 

constituída com o saber e dos saberes apresentados pelo itinerário familiar, escolar, 

acadêmico e profissional. Com isso, é possível dizer que são saberes e experiências que, 

plurais, são fractais, pois são partes que se relacionam com outras partes, que reúnem, num 

todo, o singular e o plural, o local e o global, o texto e o contexto, agregando princípios para a 

perspectiva pedagógica comunicacional online que articularam: a pesquisa, o diálogo, a 

interatividade, a hipertextualidade, a multivocalidade, os dispositivos formativos e as 

experiências formativas como possibilidades para a pesquisa e para a formação de professores 

(as) que tenham como ponto de partida e de chegada o pedagógico e a experiência. 

Contudo, acreditamos que esta tese é uma obra aberta, pois a partir desta poderão 

emergir outros estudos que possam apontar indagações no que diz respeito às possibilidades 

de análise sobre os movimentos comunicativos de interações dos (as) professores (as) e dos 

alunos (as) numa perspectiva da comunicação educativa online tendo como dispositivos 

formativos a pesquisa-formação, as práticas pedagógicas e as interfaces digitais como: Chat, 

blog, fórum, diário de bordo [...]. 

 

 

 

 

 

 



207 
 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRÉ, Eliza D. A. de. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995. 

ALVES, Lynn Rosalina Gama. Novas Tecnologias: instrumento, ferramenta ou elementos de 

um novo pensar? Revista da FAEEBA, Salvador, v. 7, n. 10, jul./dez. 1998. 

_____; NOVA, Cristiane (Org.). Educação a distância: uma  nova concepção de aprendizado 

e interatividade. São Paulo: Futura, 2003. 

ALVES, João Roberto Moreira. Educação a distância e as novas tecnologias de informação e 

aprendizagem, 2002. Disponível em: <http://www.prossiga.br/edistancia/>. Acesso em: 13 

jan. 2008. 

ALVES, Mazzotri A. Y.; GEWANDSZNADJER, F. O método nas ciências naturais e 

sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Thompson, 1999. p. 129-178. 

APPLE, Michael. Ideologia e currículo. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

ARAÚJO, José Carlos S. Docência e ética, da dimensão interativa entre sujeitos ao 

envolvimento sócio-institucional. In: ROMANOWSKI, Joana Paulina et al. Conhecimento 

local e conhecimento universal: práticas sociais, aulas, saberes e políticas. Curitiba: 

Champagnat, 2004. p. 155-170. 

ARROYO, Miguel. Ofício de mestre: imagens e auto-imagens. Petrópolis: Vozes, 2000. 

BARBIER, René. Pesquisa-ação na instituição educativa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 

BABIN, Pierre; KOULOUMDJIAN, Marie-France. Os novos modos de compreender: a 

geração do audiovisual e do computador. Tradução de Maria Cecília Oliveira Marques. São 

Paulo: Paulinas, 1989.  

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2010.    

BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997.  

BARBIER, René. Pesquisa: ação na instituição educativa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 

BARBOSA, Elisabete et al. Weblogs: Diário de Bordo. Porto: Porto editora, 2004.  

BARBOSA, Joaquim (Org.). Multirrefencialidade nas ciências e na educação. São Carlos: 

UFSCar, 1998. 

_____. Reflexões em torno da abordagem multirreferencial. São Carlos: UFSCar, 1998. 

BATES, T. Technology, open learning and distance education. London: Routledge, 1995. 

BELLACK, Arno et al. The Language of the classroom. New York: Press Columbia 



208 
 

University, 1996. 

BELLONI, Maria Luiza. Educação a distância. Campinas: Autores associados, 2001. 

BERGER. Peter L. et al. A construção social da realidade. 31. ed. Tradução de Floriano de 

Souza Fernandes. Petrópolis: Vozes, 2009. 

BOGDAN, Robert; BICKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação. Porto: [s.n.], 

1994.  

BOHM, David. Diálogo: comunicação e redes de convivência. Tradução de Humberto 

Mariotti. São Paulo: Palas Athena, 2005.  

BOLÍVAR, Antonio (Org.). Profissão professor: o itinerário profissional e a construção da 

escola. Bauru: EDUSC, 2002. 

BORBA, Marcelo. Educação matemática: pesquisa em movimento. São Paulo: Cortez, 2004.  

BORDENAVE. O que é comunicação. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. 

_____. Ministério de Educação – MEC. Decreto 2.494/ 02/98. 

_____. Ministério de Educação – MEC. Decreto n. 2.561/06/98. 

_____. Ministério de Educação – MEC. Relatório da Comissão Assessora para Educação 

Superior a Distância, agosto, 2002. 

_____. Ministério de Educação – MEC. Documento norteador para as comissões de 

autorização e reconhecimento de curso de pedagogia, janeiro, 2002. 

_____. Ministério de Educação – MEC. Documento norteador para as comissões de 

autorização e reconhecimento de Curso Normal Superior, janeiro, 2002. 

_____. Ministério de Educação – MEC. PORTARIA, n. 301/98. 

BURNHAM, Teresinha Fróes. Complexidade, multirreferencialidade, subjetividade. Em 

aberto, Brasília, n. 58, p. 3-13, 1994. 

_____. Complexidade, multirreferencialidade, subjetividade: três referências polêmicas para a 

compreensão do currículo escolar. In: BARBOSA, Joaquim (Org.). Reflexões em torno da 

abordagem multirreferencial. São Carlos: Editora da UFSCAR, 1998. p. 35-55.  

CAMPOS, Gilda Helena Bernardino de. Avaliação da qualidade de ambientes  educacionais 

na  Web. Curso Especialização em Educação a distância. SENAC. 2005. 

CANDAU, V. M. F. (Org.). A didática em questão. Petrópolis: Vozes, 1999. 



209 
 

_____. Rumo a uma nova didática. Petrópolis: Vozes, 1999. 

CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 1996.  

CARR, Wilfred; KEMMIS, Stephen. Teoría critica de la enseñanza: la investigación-acción 

en la formación del profesorado. Barcelona: Martinez Roca, 1988.  

_____. Produção de conhecimentos na/sobre a escola: por uma aliança entre trabalho 

pedagógico, pesquisa e formação docente. Espaço Pedagógico, Passo Fundo, v. 10, n. 2, p. 

48-56, jul./dez. 2003. 

CASTELLS, Manuel. Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  

_____. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. A Sociedade em Rede. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2002.  v. 1. 

_____. A Galáxia Internet: reflexões sobre Internet, Negócios e Sociedade. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2004. 

CASTORIADIS, Cornelius. Instituição imaginária da sociedade. Tradução de Guy Reynaud. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982 (Coleção Rumos a Cultura Moderna, v. 52). 

CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 

CODO, Wanderley (Org.). Educação: carinho e trabalho. Petrópolis: Vozes, 1999.  

COELHO. Maria das Graças Pinto. Reinvenções metodológicas às abordagens críticas do 

script paralelo da educação no espaço midiático.  In: NASCIMENTO, Antonio Dias et al. 

Desenvolvimento sustentável e tecnologias da informação e comunicação. Salvador: Editora 

da UFBA, 2007. 

COULON, Alain. Etnometodologia e educação. Tradução de Guilherme João de Freitas 

Teixeira. Petrópolis: Vozes, 1995. 

CORRÊA, Juliane. Sociedade da informação, globalização e educação a distância. In: 

SENAC. Curso de especialização em educação a distância. 2005. p. 09-30. CD-ROM E-

BOOK. 

_____. O Cenário atual da educação a distância. In: SENAC. Curso de especialização em 

educação a distância. 2005. p. 68-82. CD-ROM E-BOOK. 

D’ÁVILA, Cristina Maria. Pedagogia cooperativa e educação a distância: uma aliança 

possível? Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 12, n. 20, p. 

273-282, jul/dez. 2003. 

DANTAS, Heloysa. A afetividade e a construção do sujeito na psicogenética. In: LA 

TAILLE, Yves de. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São 

Paulo: Summus, 1992. 



210 
 

DELEUZE, Gilles. O mistério de Ariana. Lisboa: Vega-Passagens, 1996. 

DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. 8. Ed. São Paulo: Cortez; Brasília, 

DF: MEC: UNESCO, 2003. 

DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. 8. ed. São Paulo: Papirus, 1997. 

DOLL, Willian E. Currículo: uma perspectiva pós-moderna. Porto Alegre: Artmed, 1997. 

DOMINGUES, Isaneide. Grupos dialogais: compreendendo os limites entre pesquisa e 

formação.  In: PIMENTA, Selma Garrido et al. Pesquisa em Educação: alternativas 

investigativas com objetos complexos. São Paulo: Loyola, 2006. 

DOMINICÉ, L’ historie de vie comme processos de formation. Paris: L’Harmattan, 1990. 

ELLIOTT, John. A investigação-ação em educação. Madrid: Morata, 1990. 

FAZENDA, Ivani; SEVERINO, Antônio Joaquim (Org.). Formação docente: rupturas e 

possibilidades. Campinas: Papirus, 2002. 

_____. A pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. 2. ed. São Paulo: 

Papirus, 1997. 

FERREIRA, Maria da Conceição Alves. As tendências pedagógicas/comunicacionais da 

docência online no mundo contemporâneo. In: COELHO, Maria das Graças Pinto (Org.). 

Pedagogia Crítica da Mídia: a teia da mídia-educação nas redes sociais contemporâneas. 

Natal: EDUFRN, 2009. p. 87-102. 

FERREIRA, Adir Luiz (Org.). Entre flores e muros: narrativas e vivências escolares. Porto 

Alegre: Sulina, 2006. 

FERREIRA, Simone et al. As tecnologias da informação e da comunicação e as 

possibilidades de interatividade para a educação. Revista da FAEEBA: Educação e 

Contemporaneidade, Salvador, v. 13, n. 22, p. 253-263, jul./dez. 2004. 

FERREIRA, Deller; SANTOS, Gilberto. Avaliação das interações na aprendizagem 

colaborativa criativa via WEB. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 8, n. 25, p. 787-800, 

set./dez. 2008. 

FERREIRA, Maria Zita. Ser negra, ser mulher, ser nordestina: afinal, como me fiz 

professora? In: VASCONCELOS, Geni A. Nader (Org.). Como me fiz professora. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2000. 

FLANDERS, Ned A. Analisis de la interaction didactica. Salamanca: Anaya, 1977.  

FILATRO, Andréa. Design instrucional contextualizado: educação e tecnologia. São Paulo: 

Senac, 2004. 

FOUCAULT, M. O que é um autor? 2. ed. Lisboa:Vega-Passagens, 1992. 



211 
 

FORUMDIR. Documento síntese da reunião regional sudoeste. Vitória, 2002. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de janeiro: Paz e Terra, 2005.  

_____. Extensão ou Comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

_____. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 

Terra, 1996. 

_____. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra, 1983a.  

_____. Educação como prática da liberdade. 17. ed. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1983b. 

FREITAG, Bárbara. Escola, Estado e Sociedade. São Paulo: Moraes, 1980. 

GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Ática, 1998. 

GARCÍA, Carlos Marcelo. Como conocen los profesores la materia que enseñan: algunas 

contribuciones de la investigacion sobre conocimiento didactico del contenido. Ponencia 

presentada al Congreso. Las didácticas específicas en la formación del profesorado, Santiago, 

6-10 de julio, 1992. 

GAUTHIER, Clermont et al. Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre 

o saber docente. 2. ed. Ijuí: Unijuí, 2006. 

GIROUX, Henry. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da 

aprendizagem. Tradução de Daniel Bueno. Porto Alegre: Artmed, 1997. 

GRANDE Enciclopédia Larousse Cultural, 1998. 

GIDDENS, Anthony; TURNER, Jonathan (Org.). Teoria social hoje. São Paulo: Editora da 

UNESP, 1999. 

GUARNIERI, M. Regina. Aprendendo a ensinar: o caminho nada suave da docência. 

Campinas: Autores Associados, 2000.   

GUEDES, Neide. O(s) saberes e o(s) fazer(es) do professor formador: reflexões sobre a 

prática docente. 2006. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal, 2006.  

GUNAWARDENA, Charlotte; LOWE, Constance; ANDERSON, Terry. Analysis of a global 

online debate and the development of an interaction analysis model for examining social 

construction of knowledge in computer conferencing. Journal of Educational Computing 

Research, v. 17, n. 4, p. 395-429, 1997. 

HABERMAS, Jurgen . Racionalidade e Comunicação. Lisboa: Edições 70, 1996. 

HAGUETTE, Teresa Maria Frota. Metodologias qualitativas na sociologia. Petrópolis: 

Vozes, 2001. 



212 
 

HARPER,  Babette et al. Cuidado, Escola! São Paulo: Brasiliense, 1996. 

HUBERMAN, Michael. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, Antonio 

(Org.). Vidas de professores. Porto: Porto, 1995.  

HOUAISS, Antonio et al. Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000.  

IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo. Pesquisa colaborativa: investigação, formação e 

produção de conhecimentos. Brasília: Líber Livro, 2008. 

______; FERREIRA, Maria Solonilde. A pesquisa colaborativa na perspectiva sócio-

histórica. Linguagens, Educação e Sociedade, Teresina, n. 12, p. 26-38, jan./jun. 2005.  

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a 

incerteza. São Paulo: Cortez, 2009.  

JAMBEIRO, Othon et al. (Org.). Internet e educação. Salvador: Editora da UFBA, 2002. 

JOHNSON, S. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de criar e 

comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

JOSSO, Marie Chistiane. Experiências de vida e formação. São Paulo: Cortez, 2010. 

KAUFMANN, Jean-Claude. L’entretien comprehensive. Paris: Nathan, 1996. 

KEEGAN, Desmond. The future of learning: From eLearning to mLearning. Projecto 

submetido à União Europeia (programa Leonardo da Vinci). 2002. Disponível em: 

<http://learning.ericsson.net/mlearning2/project_one/index.html>. Acesso em: 20 abr. 2009. 

KINCHELOE, Joel L. A formação do professor como compromisso político. Porto Alegre: 

Artmed, 1997. 

KUENZER, Acácia. As políticas de formação: a constituição da identidade do professor 

sobrante. Educação e sociedade, Campinas, v. 20, n. 68 [número especial], p. 163-183, 2000. 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 

Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. (Coleção TRANS). 

_____. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 2000. 

LEITE, Lígia; SILVA, Christina A. A educação a distância capacitando professores, em 

busca de novos espaços de aprendizagem. 1998. Disponível em: 

<http://www.prossiga.br/edistancia/>. Acesso em: 13 jan. 2008. 

LEMOS, André; CARDOSO, Cláudio; PALÁCIOS, Marcos. Uma sala de aula no 

ciberespaço: reflexões e sugestões a partir de uma experiência de ensino pela internet. Bahia 

Análise & Dados, Salvador, v. 9, n. 1, p. 68-76, jul. 1999. 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez, 2000. 



213 
 

LIMA, Vinício A. Mídia: Teoria e política. São Paulo: Editora da Fundação Perseu Abramo, 

2001. 

LIMA JÚNIOR, Arnaud Soares. O currículo como hipertexto: em busca de novos caminhos. 

Revista de Educação CEAP, Salvador, v. 6, n. 20, p. 37-43, mar. 1998.  

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1990.  

LUDKE, Menga, ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo: EPU, 1989. 

LUDKE, Menga et al. O professor e a pesquisa. Campinas: Papirus, 2001. 

LITWIN, Edith (Org.). Educação a distancia: temas para o debate de uma nova agenda 

educativa. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

MAGGIO, M. O tutor na educação a distância. In: LITWIN, E. (Org.). Educação a distância: 

temas para o debate de uma nova agenda educativa. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

MANDELBROT, Benoit. Fractais: uma forma de arte à bem da ciência. In: PARENTE, 

André (Org.). Imagem máquina: a era das tecnologias do virtual. Tradução de Rogério Luz et 

al. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996. 

MACEDO, Roberto Sidnei. A raiz e a flor: a gestão dos saberes para o desenvolvimento 

humano: inflexões multirreferenciais em currículo. NOESIS: Revista do Núcleo de Currículo, 

Comunicação e Cultura, Salvador, v. 1, p. 29-47, 2000a. 

_____. Por uma epistemologia complexa e multirreferencial nos meios educacionais. Revista 

da FAEEBA, v. 5, n. 6, p. 24-49, 1998.  

_____. Hermes Re-conhecido: etnopesquisa crítica, currículo e formação docente. Revista da 

FACED, v. 2, n. 2, julho, p. 32-45, 1999.  

_____. A Etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na educação. 

Salvador: Editora da UFBA, 2000b. 

_____ et al. Um rigor outro: Sobre a questão da qualidade na pesquisa qualitativa. Salvador: 

Editora da UFBA, 2009. 

______. Etnopesquisa Crítica, Etnopesquisa-formação. 2. ed. Brasília: Líber Livro, 2010.  

MACHADO, Liliana Dias; MACHADO, Elian de Castro. O papel da tutoria em ambientes de 

Ead. 2004. Disponível em: <http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/022-TC-

A2.htm>. Acesso em: 12 fev. 2008.  

MAFFESOLI, Michel. O conhecimento comum. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

MARTIN-BARBERO, Jesus. Cidade Virtual: novos cenários da comunicação. Revista 

Comunicação e Educação, São Paulo, jan/abr de 1998. 



214 
 

MATURANA, Humberto, REZEPKA, Silma Nisis de. Formação Humana e Capacitação. 

Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2003.  

MATUÍ, Jiron. Construtivismo: teoria construtivista sócio-histórica aplicada ao ensino. São 

Paulo: Moderna, 1998. 

MEHLECKE, Querte. Relações dialógicas no ambiente de suporte à aprendizagem online: 

um estudo das estratégias no contexto de falantes da língua portuguesa de Portugal. 2006. 

Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 

Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/13075>. Acesso em: 20 abr. 2009.  

MEHLECKE, Querte; MORAIS, Roberto; LUCCA, Margarete; GUEDES, Adriana. Uma 

proposta metodológica de estudo das reconfigurações do fazer docente na educação a 

distância. 2008. Disponível em: <http://www.abed.org.br/congresso2008/tc/ 

511200864926PM.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2009. 

MENEZES, João Gualberto de Carvalho et al. Estrutura e Funcionamento da educação 

Básica. São Paulo: Pioneira, 1998. 

MERCADO, Luís Paulo leopoldo. A utilização do chat como ferramenta didática. Revista da 

FAEEBA: Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 13, n. 22, p. 385-400, jul./dez. 2004. 

MILLS, C. Wright. A imaginação sociológica. Tradução de Waltensir Dutra. 6. ed. São 

Paulo: Zahar, 1986. 

MORAN, José Manuel. Tendências da educação online no Brasil. In: RICARDO, Eleonora 

Jorge (Org.). Educação Corporativa e Educação a Distância. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2005. 

______. A ampliação dos vinte por cento a distância: estudo de caso da Faculdade Sumaré-

SP. Disponível em: <http://www.eca.usp.br/prof/moran/ampliacao.htm>.  Acesso em: 12 

maio 2008. 

MORAN, José Manuel. Contribuições para uma pedagogia da educação online. In: SILVA, 

Marco(Org.). Educação online. São Paulo: Loyola, 2003. p. 39-50. 

MONTEIL, Jean Marc. Dynamique sociale et systèmes de formation. Paris: editions 

universitaire, 1985. 

MORAES, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente. 6. ed. São Paulo: Editora da 

Unicamp, 2000. 

_____. (Org.). Educação a distância: fundamentos e práticas. Campinas: UNICAMP/NIED, 

2002. 

MOREIRA, Antonio Flávio; SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Currículo, cultura e sociedade. 

São Paulo: Cortez, 1997a. 

_____. (Org.). Currículo: questões atuais. Campinas: Papirus, 1997b. 



215 
 

MOREIRA, Marco Antonio. A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em 

sala de aula. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2006. 

MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Tradução de Maria D. Alexandre e Maria Alice 

Sampaio Dória. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 

_____. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2000. 

NAVEGA, Sérgio. Por que criatividade é tão importante? Será que todos nós criativos? É 

algo que vem de berço ou se aprende? Pode ser cultivada, incentivada? Dá para ser criativo 

em uma empresa não criativa? O que é afinal criatividade? 2000. Disponível em: 

<http://www.inteliwise.com/seminars/criativi.htm>. Acesso em: 20 mar. 2008.  

NÓVOA, Antonio (Org.). Vidas de professores. Porto: Porto, 2000.  

NÚÑEZ, I. B.; RAMALHO, B. L. Fundamentos do ensino-aprendizagem das Ciências 

Naturais e da Matemática: o novo ensino médio. Porto Alegre: Sulina, 2004. p. 105-124. 

OKADA, Alexandra; BARROS, Daniela; SANTOS, Lila. Discutindo estilos de aprendizagem 

com tecnologias do projeto OpenLearn para videoconferência e mapeamento do 

conhecimento. Cáceres: Congreso Internacional de Estilos de Aprendizaje. 2008. Disponível 

em: <http://people.kmi.open.ac.uk/ale/papers/a12caceres2008.pdf>. Acesso em: 20 mar. 

2008. 

PETERS, Otto. Didática do ensino a distância. São Leopoldo: UNISINOS, 2003. 

PIAGET, Jean. Criatividade. In: VASCONCELLOS, Mário Sérgio (Org.). Criatividade: 

psicologia, educação e conhecimento do novo. São Paulo: Moderna, 2001. p. 11-20. 

PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Lea das Graças Camargo. Docência no ensino 

superior. São Paulo: Cortez, 2002a. 

_____.GHEDIN, Evandro (Org.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um 

conceito. São Paulo: Cortez, 2002b.  

_____. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, Selma G. 

(Org.) Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 2002c.  

PORLÁN ARIZA, R. et al. Conocimiento profesional y epistomologia de los Profesores I: 

teoria, métodos y instrumientos. Enseñanza de las Ciencias, Barcelona, v. 15, n. 2, 1997. 

_____. Conocimiento profesional y epistemologia de los profesores II: estúdios empiricos y 

conclusiones. Enseñanza de las Ciencias, Barcelona, v. 16, n. 2, 1998. 

PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza; SOUZA, Vera Lucia Trevisan (Org.). A 

aprendizagem do adulto professor. São Paulo: Loyola, 2006.  

PRETTO, Nelson de Luca. Uma escola sem/com futuro. Campinas: Papirus, 1996 (Coleção 

Magistério: Formação e trabalho pedagógico). 



216 
 

_____. (Org.) et al. Globalização & Educação: mercado de trabalho, tecnologias de 

comunicação, educação a distância e sociedade planetária. Rio Grande do Sul: Editora de 

Unijuí, 1999.  

PRIMO, Alex. Interação mediada por computador: comunicação, cibercultura, cognição. 

Porto Alegre: Sulina, 2007. 

SACRAMENTO, Maria da Conceição Alves Ferreira do. Docência online: rupturas e 

possibilidades para a prática educativa. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade do Estado da Bahia, Salvador. 2006. 

_____. A teoria dos fractais e etnopesquisa/formação de professores: uma articulação 

possível? Revista da FAEEBA, Salvador, ano 9, n. 14 , p. 99-104 , jul./dez. 2000. 

SANTOS, Edméa Oliveira. Formação de professores e cibercultura: novas práticas 

curriculares na educação presencial e a distância. Revista da FAEEBA: Educação e 

Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 17, p. 113-122, jan./jun. 2002. 

_____. A imagem do currículo: da crítica à mídia de massa a mediações de autorias dialógicas 

na prática pedagógica. Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 12, 

n. 20, p. 287-297, jul./dez. 2003. 

_____. Ideias sobre currículo, caminhos e descaminhos de um labirinto. Revista da FAEEBA: 

Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 13, n. 22, p. 417-429, jul./dez. 2004. 

_____. Educação Online: cibercultura e pesquisa-formação na prática docente. 2005. 354 f. 

Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2005. 

_____.(Orgs.)  et al. Avaliação da aprendizagem em educação online. São Paulo: Edições 

Loyola, 2006. 

SERRANO, Glória. Investigación cualitativa. Retos e Interrogantes: II Técnicas y Análises 

de dados. Madrid: La Muralla, 1998. 

SHULMAN, Lee. S. Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Havard 

Educational Review, v. 57, n. 1, p. 1-22, fev. 1987. 

_____. Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, v. 15, 

n. 2, p. 4-44, fev. 1986. 

SILVA, Bento. Educação e Comunicação. Braga: Universidade do Minho, 1998.  

SILVA, Bento; CALDAS, José. Interacção, Mediação, Identidade. In: José Pacheco, et al. 

(Org.). Actas V Colóquio sobre Questões Curriculares (I colóquio luso-brasileiro). Braga: 

Universidade do Minho, 2002. p. 918-930.  

SILVA, Marco. Sala de aula interativa. Rio de janeiro: Quartet, 2002. 

_____. Educação na cibercultura: o desafio comunicacional do professor presencial e online. 



217 
 

Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 12, n. 20, p. 261-271, 

jul./dez. 2003a. 

_____. (Org.). Educação online. São Paulo: Loyola, 2003b. 

_____. Criar e professorar um curso online: relato de experiência. In:______. (Org.). 

Educação online. São Paulo: Loyola: 2003c. p. 51-73. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. O currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular. 

Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

_____. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: 

Autêntica, 1999.  

SILVA, Carmem Silva Bissoli. Curso de Pedagogia no Brasil: história e identidade. 

Campinas: Autores Associados, 1999. 

SHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a 

aprendizagem. Tradução de Roberto C. Costa. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

SONNEVILLE, Jacques Jules.  O educador na contemporaneidade: formação e profissão. 

Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 13, n. 22, p. 455-465, 

jul./dez. 2004. 

_____. (Coord.). A concepção pedagógica dos egressos da FAEEBA: um projeto de 

investigação construtivista. Salvador, 1996. (Mimeo). 

SOUZA, Elizeu Clementino de. Cartografia histórica: trilhas e trajetórias da formação de 

professores. Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 12, n. 20, p. 

431-445, jul./dez. 2003. 

STRUCHINER, Miriam et al. Elementos fundamentais para o desenvolvimento de ambientes 

construtivistas de aprendizagem a distância. Revista tecnologia educacional, v. 26, n. 142, 

1998. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. 

_____; GAUTHIER, Clermont. O saber profissional dos professores: fundamentos e 

epistemologia. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA SOBRE O SABER DOCENTE, 1996, 

Fortaleza. Anais... Fortaleza: UFCE, 1996.  

_____; LESSARD, Claude; LAHAYE, Louise. Os professores face ao saber: esboço de uma 

problemática do saber docente. Teoria & Educação, Porto Alegre, n. 4, 1991. 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2000. 

VASCONCELLOS, Mário Sérgio (Org.). Criatividade: psicologia, educação e conhecimento 

do novo. São Paulo: Moderna, 2001. p. 11-20. 



218 
 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro et al. Docência: uma condição ético-profissional. Campinas: 

Papirus, 2005. 

VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da práxis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

VYGOTSKY, Lev Semyonovitch. A formação social da mente: o desenvolvimento dos 

processos psicológicos superiores. Tradução de José Cipolla Neto et al. São Paulo: Martins 

Fontes, 1994. 

_____.  A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  

WATZLAWICK, Paul; BEAVIN, Janet; JACKSON, Don. Pragmática da Comunicação 

Humana. São Paulo: Cultrix, 1973. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

ZABALZA, M. A. Diários de aula: contributo para o estudo dos dilemas práticos dos 

professores. Portugal: Porto, 1994.  

ZEICHNER, Kenneth. Formando professores reflexivos para uma educação centrada no 

aprendiz: possibilidades e contradições. In: ESTEBAN, Maria Tereza; ZACCUR, Edwiges 

(Org.). Professora-pesquisadora: uma práxis em construção. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 

25-54. 

_____. Para além da divisão entre professor-pesquisador e pesquisador acadêmico. In: 

GERALDI, Corinta Maira Grisolia; FIORENTINI, Dario; PEREIRA, Elisabete Monteiro de 

A. (Org.). Cartografias do trabalho docente: professor(a)-pesquisador(a). Campinas: 

Mercado de Letras, 1998. p. 207-236. 

_____. A formação reflexiva de professores: ideias e práticas. Lisboa: Educa, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 
 

APÊNDICE 

 

APENDICE A – Termo de consentimento e adesão de Flaviana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

APENDICE B – Termo de consentimento e adesão de Natália  

 



222 
 

 

 



223 
 

APENDICE C – Termo de consentimento e adesão de Maria das Dores  

 



224 
 

 

 

 



225 
 

APENDICE D – Termo de consentimento e de adesão de Régia Valléria 

 

 

 



226 
 

 

 

 



227 
 

APENDICE E – Mapeamento das categorias de análise das interações online 

CATEGORIAS DE ANÁLISE SOBRE INTERAÇÕES (ONLINE): POSSIBILIDADES 

PARA A PESQUISA – FORMAÇÃO 

 
Maria da Conceição Alves Ferreira, UFRN, UNEB, UESB 

Bento Duarte da Silva – UMINHO 

Resumo 

Este estudo tem por objetivo apresentar as categorias que estão sendo utilizadas para análise 

das interações online. Para tal, buscamos em trabalhos de investigação de vários autores que 

apresentam categorias focalizadas em processos comunicacionais realizados em diversos 

contextos e situações de interação. A meta-análise (caminho metodológico) foi realizada a 

partir de um recenseamento da literatura publicada sobre o tema. A linguagem está envolvida 

em todas as atividades humanas e ocorrem através de interações entre os sujeitos sociais. Este 

texto está baseado em uma revisão de literatura (Flanders, Bellack, Silva, Primo, Habermas, 

Serano, Mehlecke, Gunawardena). Com este trabalho pretendemos ampliar as reflexões sobre 

esta problemática, tendo em vista a construção de referencial para a interação online e para a 

pesquisa -formação. Os dados revelam que há uma necessidade de se expandirem as formas 

de análise de discursos online no sentido de abarcar as novas situações emergentes que se 

colocam aos processos educativos. Este é um projeto que temos em construção. 

 

Palavras – Chave: Interação, Interação online, pesquisa – formação 

 

1. Introdução 

 

De acordo com Silva & Caldas (2002), de entre os vários microcontextos da escola, a 

sala de aula é um dos contextos privilegiados em que a interação se revela, nomeadamente nas 

relações professor-aluno, aluno-aluno e na relação mediada (sujeito-medium), cada vez mais 

presente pela integração das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação (TICs). 

A sala de aula foi (e é) o espaço privilegiado de investigação sobre a interação comunicativa 

pedagógica.  

Se há caraterística distintiva das tecnologias da era digital, em relação à de tempos 

passados, é o potencial de interatividade. O digital “casou” o audiovisual, a informática e as 

telecomunicações, sendo que a importância desse casamento fica bem expressa pelo sociólogo 

Manuel Castells quando afirma que inclusive mudará a nossa cultura: “... a integração de 

todos os meios de comunicação e interatividade potencial, está a mudar e mudará para sempre 

a nossa cultura” (CASTELLS, 2002, p. 433). Na educação, essa mudança também é potencial, 

visto as TICs permitirem possibilidades inéditas de interacção mediatizada entre os sujeitos 

(professores e alunos) e com os materiais de boa qualidade e grande variedade, pondo em 

conexão os ambientes presenciais com os online. Marco Silva analisa com mestria essa 

transformação qualificativa da sala de aula tradicional, ao designá-la por Sala de Aula 
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Interativa (SILVA, 2002), salientando que a interatividade das TICs vem potenciar uma nova 

competência comunicacional na sala de aula, no sentido da “participação-intervenção, da 

bidirecionalidade-hibridação e da permutabilidade-potencialidade” (idem: 185). Em 

consequência desta mudança, nomeadamente da marcante presença do online na educação, 

estamos hoje vivenciando uma efervescência de produções literárias e de pesquisas com o 

enfoque epistemológico que prima comunicação educativa interativa, por meio dos 

dispositivos e interfaces online.  

2. Situando o problema e caminho metodológico 

Percebemos que há uma pluralidade de teorias e teóricos de diversas áreas e de temas 

que estão utilizando categorias, partindo muitas vezes de uma perspectiva que não tem como 

foco as interações sociais a partir dos modos de sociabilidade e de aprendizagem online. 

Assim, lançamos mão da seguinte pergunta? Quais são as teorias e categorias de análise que 

estão sendo utilizadas para refletir e analisar as comunicações interativas entre os sujeitos via 

ambiente de aprendizagem online? Dessa forma, este texto pretende dar um contributo para 

este temática, apresentando e analisando as reflexões de alguns teóricos e respetivas 

categorias de análise que estão utilizando sobre as interações comunicativas. Temos o 

objetivo de ampliar as discussões sobre o tema e, concomitantemente, iniciar um processo de 

construção de um referencial para as interações da comunicação na aprendizagem online. 

O caminho metodológico utilizado para este estudo foi uma meta-análise, realizada a 

partir de uma revisão da literatura sobre as categorias de análise da interações comunicativas 

em contexto educativo. Num primeiro momento, fizemos uma revisão de autores e categorias 

mais utilizadas nos ambientes presenciais de aprendizagem, para depois nos aproximarmos da 

análise da temática aos ambientes online.  

3. Mapeando teóricos e categorias de análises sobre a comunicação interativa  

 

3.1. Categorias de análise de Flanders 

As categorias de análise de Flanders (1977), sobre interações professor-aluno, são 

organizadas em dois focos de análise: i) Participação oral do professor; ii) Participação oral 

do aluno. O autor apresenta dez categorias, sete das quais se referem ao comportamento 

verbal do professor (de 1 a 7), duas ao do aluno (8 e 9) e a outra para silêncio ou confusão 

(10), a saber: 

Aceita os sentimentos dos alunos; Anima o comportamento do aluno; Aceita ou usa as 

ideias dos estudantes; Faz perguntas ao aluno sobre os conteúdos com intenção que este 

responda; Instrui sobre os conteúdos e métodos, expressando suas próprias ideias; Dá 
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instruções e direciona o que o estudante deve cumprir; Critica ou justifica a autoridade, 

afirmações para modificar os comportamentos dos estudantes, referência excepcional a si 

mesmo; Resposta oral do estudante. Os estudantes respondem ao professor. O professor inicia 

o contato e solicita uma afirmação do estudante; Os estudantes iniciam a conversa; Silêncio 

ou confusão. Períodos curtos de silêncio e períodos de confusão. Flanders teve o mérito de ter 

criado um dos primeiros sistemas de códigos elaborados, agrupados em categorias de 

observação, para a análise da interação didática. Durante muito tempo, sobretudo na década 

de 80 do século XX, a análise de interação de Flanders foi a mais conhecida e utilizada, 

porque facilita a recolha de informação de um ato de observação pedagógica, ainda que possa 

não ser a mais eficaz (SERRANO, 1998:55).  

As categorias são apresentadas uma escala muito fechada e sinalizam essencialmente o 

comportamento do professor. Percebe-se que são categorias de análises orientadas para a 

eficácia docente num paradigma de investigação educativa processo-produto. O professor 

goza do direito de intervir ou interromper as actividades do aluno e de actuar sobre a sua 

privacidade e, num papel oposto, o aluno aprende a respeitar a autoridade do professor. 

3.2. Categorias de análise de Bellack 

A classificação proposta por Bellack e colaboradores (1966), de acordo com Silva 

(1998:279), foi influenciada por Wittgenstein na concepção de regras da fala como um jogo e 

construída a partir de gravações em sessenta aulas do ensino secundário. Baseia o seu modelo 

nos comportamentos verbais do professor e dos alunos e classifica esses comportamentos em 

termos de sua função pedagógica. Dessa forma, alguns autores, como Silva (1998:279-325), 

têm utilizado nos seus estudos sobre os movimentos comunicativos-pedagógicos a 

classificação proposta por Bellack (1996). Esta proposta possui o movimento pedagógico 

(“pedagogical movie”) como unidade de análise, o qual se refere a uma ação verbal básica, 

classificada em termos de funções pedagógicas, visto que dentro de um enunciado pode haver 

mais de um movimento. Esses movimentos, por sua vez, são identificados em quatro 

categorias que são organizadas em dois planos: um, está relacionado com a estruturação do 

discurso, em termos de funções pedagógicas, em que se consideram a Estruturação e 

Solicitação (dois movimentos iniciadores), e a Resposta e Reacção (dois movimentos 

reflexivos); o outro plano está relacionado com os significados que são comunicados 

(substantivos, lógicos-substantivos, instrucionais e lógico-instrucionais), aspecto mais 

directamente orientado para a análise do conteúdo da comunicação. Esquematizando: 

1. Movimentos de acções verbais básicas em temos de funções pedagógicas: 

Estruturação (STR) – organiza o contexto para a atuação subsequente; Solicitação (SOL) – 
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destina-se a provocar uma ação verbal ou física; Resposta (RES) – tem uma relação recíproca 

com o movimento de solicitação; Reacção (REA) – serve para avaliar, esclarecer ou modificar 

o que já foi dito. 

2. Diferentes significados em termos daquilo que professores e alunos comunicam: 

Significados substantivos – referentes ao assunto da aula; Significados lógico-substantivos – 

referentes aos processos cognitivos envolvidos no tratamento da matéria, tais como definir, 

interpretar, explicar, constatar, dar opiniões e justificações; Significados instrucionais – 

referentes a tarefas, materiais e procedimentos de rotina; Significados lógico-instrucionais – 

referentes a processos didáticos distintos, tais como os envolvidos na avaliação positiva e 

negativa, na explanação e na apresentação de diretrizes. Dessa forma, este sistema proposto 

por Bellack, segundo Silva (1998) apresenta dois planos de análise do discurso da aula, um 

em termos das funções pedagógicas e outro em termos dos conteúdos da comunicação.  

3.3. Categorias de análise da ação comunicativa em Habermas 

Até o momento apresentamos teóricos como Flanders e Bellack que tratam dos 

movimentos comunicativos interativos em contexto de sala de aula presencial, centrados no 

comportamento verbal do professor, na relação professor-aluno e aluno-aluno, e sobre os 

significados e sentidos dos conteúdos que são comunicados em sala de aula. Ao 

apresentarmos Habermas (1996) percebemos que este autor não centra o seu estudo 

especificamente nesses sujeitos citados anteriormente, mas em qualquer pessoa que esteja 

envolvida numa ação comunicativa. 

Habermas (1996), na sua obra Racionalidade e Comunicação, objetiva desenvolver a 

idéia de que qualquer pessoa que aja segundo uma atitude comunicativa deve, ao efectuar 

qualquer tipo de fala, apresentar pretensões de validade universal e supor que estas possam ser 

defendidas. Se pretender participar num processo através do qual se procura chegar a um 

entendimento, não poderá evitar apresentar as seguintes pretensões de validade:  

1. A enunciar de uma forma inteligível; 2. Dar (ao ouvinte) algo que este compreenderá; 

3. Fazer-se a si próprio, desta forma, entender; 4. Atingir o seu objetivo de compreensão junto 

de outrem.  

Os estudos de Habermas foram realizados em situações de ação comunicativa por meio 

da fala, e centram-se no conceito de teoria da ação comunicativa para discutir sobre os 

pressupostos gerais da mesma, com o objetivo de se conseguir o entendimento. O autor deixa 

evidente que esse é o objetivo dos seus estudos e não outras formas de ação social como 

conflito, a competição e as ações estratégicas de modo geral. Segundo o autor, em todo este 

processo, o falante deve escolher uma forma de expressão inteligível, de modo que tanto ele 
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como o ouvinte possam compreender-se um ao outro, para que o ouvinte possa partilhar o 

conhecimento do falante.  

3.4. Categorias de análise de Alex Primo 

Alex Primo (2007) apresenta algumas proposições sobre as interações sociais mediadas 

por computador numa perspectiva diferente dos autores apresentados anteriormente. Este 

autor parte da proposição de que tudo é interação, desde o clicar com o computador às 

interações humanas. O olhar proposto por este autor foca a interação propriamente dita e o 

relacionamento que se constrói durante o processo. Esclarece que o foco do seu trabalho parte 

de uma perspectiva sistémica-relacional: “Uma abordagem que se preocupa basicamente com 

o relacionamento entre os interagentes – Muito diferente das perspectivas tradicionais que se 

dedicam ao estudo do interagente individual ou à análise do meio” (PRIMO, 2007, p. 40). 

Neste sentido, as categorias apresentadas por este autor, distinguem, essencialmente 

duas posições de interação: 

1. Interação mútua – comunicação bidirecional 

2. Interação reativa – feedbacks 

A interação mútua de acordo com as ideias defendidas por Primo é caracterizada por 

interações interdependentes e processos de negociação, em que cada integrante participa da 

construção inventiva e cooperada do relacionamento, afetando-se mutuamente, ou seja, os 

interagentes modificam-se de forma recíproca. Já a interação reativa é limitada por relações 

determinísticas de estímulo e resposta, são os feedbacks. 

Muitas são as análises investigativas que tem assumido as categorias propostas por este 

autor para analisar as interações online, mas percebemos que essas categorias partem de um 

olhar macro sobre esses processos, sem adentrar nas questões dos sentidos e significados 

discursivos dos aspectos pedagógicos/comunicacionais, visto que essa reflexão alicerça-se 

num estudo de perspectiva sistêmica que busca observar os processos interativos, inspirada 

pelas pesquisas sobre a complexidade (MORIN) e autopoiese (MATURANA E VARELA). 

Segundo o autor a escolha desses referenciais deve-se à orientação de busca de um olhar que 

abandona a observação isolada dos componentes e busca investigar as relações e inter-

relações existentes entre eles.  

3.5. Categorias de análise de Gunawardena 

O modelo de Gunawardena sobre as interações online foi um dos pioneiros na análise 

da Comunicação Mediada por Computador (CMC). O estudo, efetuado por Gunawardena, 

Lowe & Anderson (1997), atende à finalidade de análises de interações mediadas por 
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computador, assim como às negociações sociais e co-construções do conhecimento do ensino 

colaborativo propiciado por conferências via computador. 

A partir da avaliação da construção do conhecimento mediante negociação social, os 

autores descrevem a forma como o processo de conhecimento compartilhado ocorre em 

ambientes virtuais de aprendizagem construtivista, propondo um modelo de análise dessas 

interações em cinco fases de evolução (GUNAWARDENA, LOWE & ANDERSON, 1997, p. 

414): 

Fase 1 – Compartilhamento e comparação; Fase 2 – Descoberta e exploração de 

discordâncias; Fase 3 – Negociação de significado e co-construção do conhecimento; Fase 4 

– Teste e modificação de sínteses propostas/co-construção; Fase 5 – Entendimentos/aplicação 

de novas co-construções.  

O modelo proposto por estes autores é de fundamental relevância para o avanço das 

análises de interações online, visto que não centraliza no professor o papel de proposição das 

interações, sistematiza as negociações e avalia a aprendizagem individual e grupal dos 

participantes da comunidade.  

3.6. Categorias de análise de Ferreira & Santos  

As categorias de análise Deller Ferreira e Gilberto dos Santos sobre as interações online 

apoiam-se em contributos de vários autores, tais como na propostas do modelo de interação 

online de Gunawardena (1997), nas habilidades cognitivas que caraterizam o processo 

criativo propostas por (GUILFORD, 1984) − fluência, flexibilidade, originalidade e 

elaboração −, e na teoria dos atos de fala (HABERMAS, 1997; AUSTIN, 1962; SEARLE, 

1979; E HYMES, 1974). Sinalizam ainda a teoria da ação comunicativa de Habermas a 

situação ideal de um sistema democrático de trocas, havendo “oportunidades iguais para 

atores sociais se comunicarem de modo não distorcido” (FERREIRA & SANTOS, 2008, p. 

794). Assim, o entendimento mútuo entre pessoas, fundamental para a construção do 

conhecimento que emerge da interação em ambientes colaborativos na Web, implica que a 

comunicação seja compreensiva, confiável e apropriada a um contexto social. 

Os autores consideram a interatividade na aprendizagem colaborativa na WEB um vasto 

campo de estudo de pesquisas contemporâneas em educação, mas que existem poucas 

pesquisas que endereçam a construção do conhecimento colaborativo na resolução de 

problemas que suscitam a inovação para a busca de soluções criativas. Nesse sentido, o 

modelo que propõem busca a análise de processos interativos da aprendizagem colaborativa 

em função da inovação, criatividade e produção do conhecimento.  O ponto de partida do 

modelo dos autores “é um refinamento das fases de colaboração propostas por Gunawardena, 
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no sentido de acoplar e destacar atos comunicativos individuais e suas características 

interativas, ambos referentes ao processo criativo conjunto” (FERREIRA & SANTOS, 2008, 

p. 796). Neste sentido, no seu modelo, propõem 23 categorias que descrevem os atos 

comunicativos que propiciam uma análise do processo de criação do conhecimento 

colaborativo a nível individual, e 14 categorias do processo de criação do conhecimento a 

nível: 

Nível Individual Nível Grupal 

Erificação e veracidade, Formação de conceitos, 

Especificação de feição, Quantificação, 

Definição,Interpretação, Dedução,Instrumentalização, 

Checagem da Informação, Avaliação da consistência, Re-

direcionamento, Especulação, Análise da relevância, 

Consideração de diferentes pontos de vista, Produção 

fluente, Produção origina, Elaboração, Integração, 

Organização convergente, Organização divergente, 

Indução:. 

Explicação, Defesa, Ataque, 

Desafio, Inconsistência, 

Discordância, Questões, Avanço, 

Co-construção do conhecimento, 

Reflexão conjunta, Teste, 

Aplicação,Meta-cognição, 

Intersubjetividade. 

 

Os autores consideram que este modelo é apropriado para aplicar a ferramentas textuais 

de comunicação assíncronas, como os fóruns de discussão, visto fornecerem um suporte das 

trocas de mensagens textuais, encadeadas por ordem cronológica. Entendem que é um modelo 

para ser utilizado na análise de interações em situação ideal de aprendizagem (em grupos 

pequenos, em média com quatro alunos), na qual o “conhecimento deve ser progressivamente 

transformado e aprofundado”. Consideram que o modelo permite que “o professor realize 

uma análise tanto a nível individual quanto grupal, bem como a nível situacional de eventos e 

ações comunicativas” e, deste modo, avalie o processo de aprendizagem colaborativo via 

Web, parâmetro fundamental para caracterizar uma aprendizagem colaborativa efetiva. 

3.7. Categorias de análise de Mehlecke  

O modelo proposto por Mehlecke (2006) foi criado para a identificação das estratégias 

interacionais utilizadas pelos professores para a comunicação online com os alunos. A autora 

fundamenta o seu referencial teórico na abordagem dialógica de Bakhtin (2000), que entende 

a interação como toda a comunicação verbal, de qualquer tipo que seja, estando todas as 

atividades humanas e todas as práticas sociais centradas na capacidade de estabelecer 

diálogos.  

Tendo por base as orientações do dialogismo bakhtiniano e os princípios tecno-

metodológicos de Axt (2005): simplicidade, agilidade, imersão, liberdade, alteridade e 

desinstitucionalização de posições pré-instituidas (in Mehlecke, 2006, p. 29)., a autora parte 

da análise das mensagens textuais colocadas pelo professor no ForChat (ambiente de suporte 
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à apresendizagem online). O seu modelo de análise das interações online apresenta as 

seguintes categorias: 

Critério Atudinal 

1. Crítico/reflexivo: intervenções críticas, promove reflexões e promove questionamentos; 2. 

Explicativo: explica, orienta, responde a questionamantos; 3. Fático/Incentivo: faz-se presente 

no ambiente, incentiva a participação. 

Estratégias Interacional 

1. Enunciativa Diretiva: informações gerais sobre a temática em estudo; 2. Responsiva e de 

caráter restrito; pergunta-resposta: em resposta às questões feitas pelos alunos; monólogo; 3. 

Dialógica: quando acontece troca de idéias, discussões, reflexões entre professores e alunos. 

Esta proposta metodológica está focada, essencialmente, para analisar as estratégias 

utilizadas pelos professores na comunicação e interação online com os alunos, algo similar ao 

que poderíamos designar de estilos de ensino online.  

 

4. Considerações finais e principais achados 

 

Diante da literatura consultada percebemos a multiplicidade de perspectivas, com 

diferentes focagens: umas focadas nas interações face a face, presencial, e outras nas 

interações online; umas focadas nas interações entre professor e aluno, centradas na atitude 

comportamental e estratégias do professor, enquanto outras valorizam, de igual modo, os dois 

atores do processo de ensino/aprendizagem; umas centradas numa perspectiva sistêmico-

relacional, efetuando uma abordagem mais sociológica do processo comunicacional 

interativo, outras mais centradas no processo de construção de conhecimento. E é natural que 

assim seja dada a natureza complexa e multifacetada da comunicação e interação educativa. À 

comunicação educativa, em geral, e à comunicação didática, em particular, aplica-se com 

muita propriedade o primeiro axioma da comunicação humana proposto por Watzlawick et. 

al.  (1973), na sua obra Pragmática da Comunicação Humana: “não se não pode comunicar”, 

significando que “professores e alunos estão implicados num contínuo e recíproco processo 

de influências e intercâmbios comunicativos” (SILVA, 1998:129). A sala de aula é um 

universo pan-comunicativo, onde existe um contínuo fluir de mensagens: vocais (linguísticas 

e paralinguísticas), textuais, visuais, cinésicas, proxémicas, tatéis, etc… Se tal é válido para a 

sala de aula presencial, também o é para a aprendizagem em ambiente virtual (online), com 

estes e outros ingredientes dos atos de comunicação. 
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Nesta relação entre presencial e online, a primeira questão que se nos coloca é saber se 

as categorias usadas para analisar a interação em ambientes educativos presenciais podem ser 

usadas/aproveitadas para as interações em ambientes online? Parte da resposta é-nos dada 

pela análise dos modelos recenseados, pois os autores que trabalham as propostas de 

interações online, como Primo, Gunawardena, Ferreira & Santos e Mehlecke, buscam 

fundamento teórico em autores como Habermas, Backtin, Austin e  Searle, entre outros 

teóricos, que pesquisaram sobre comunicação e linguagem humana e sistematizaram as suas 

ideias e categorias de análise a partir dos atos da fala presencial. Ou seja, as metodologias na 

área da aprendizagem online estão a ser construídas sob tradições de pesquisa como a 

antropologia, sociologia, linguística e ciência da comunicação, na busca do entendimento das 

linguagens e das significações culturais, entendendo-se que a aprendizagem ocorre a nível 

individual e social.  

Consideramos, assim, que algumas propostas de categorias de análise dos atos de 

comunicação didática elaboradas para ambientes presenciais, podem ser aproveitados para a 

análise das interações online. Em nosso entender, é o caso da proposta de Bellack pois 

combina os dois aspectos essenciais a atender na comunicação didática: os movimentos 

pedagógicos interativos e os conteúdos da comunicação.  

Interessa, no entanto, sublinhar que a comunicação online apresenta alguns diferenciais, 

fundamentados na cultura da cibercultura mediada por interfaces digitais. Desde logo, nos 

atos de comunicação, pois se no face a face predominam os atos da fala, no online 

predominam os atos de texto, por enquanto. São duas formas com a mesma origem 

verbocentral, mas que têm usos pragmáticos diferenciados. Atrás, dissemos por enquanto, 

pois entendemos que com o desenvolvimento tecnológico será natural que no online também 

se convirja, num futuro não tão longínquo como poderíamos supor, para um uso mas efetivo 

dos atos da fala e do visual. Os processos mais simples do uso da videoconferência, via 

dispositivos já muito banais como a tecnologia Skype, acabarão por trazer à educação online 

esta variante tão própria da comunicação humana, fazendo também que a sala de aula virtual 

se assemelhe ao ambiente real, algo que Castells (2004:240) designa de “cultura da 

virtualidade real”. Deste modo, aos atuais atos textuais em que se analise o online, juntar-se-

ão os atos da fala e da imagem, possibilitando a análise de uma vasta gama dos atos de 

comunicação não-verbal (corpórea). Tal cenário, se faz mais real a aprendizagem online, 

também trará mais complexidade à análise das interações.  

Há ainda mais dois aspectos a considerar na análise das interações online. O primeiro, 

diz respeito ao uso de interfaces digitais diversas e de natureza diferenciada, convocando os 
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atos textuais diferentes estilos linguísticos. Simplificando, estas interfaces podem distinguir-

se pelas que permitem uma comunicação em tempo síncrono ou assíncrono, ou seja, as 

categorias de análise de um chat são diferentes das de um fórum. O segundo aspecto, diz 

respeito às múltiplas situações contextuais comunicativas que o online permite. Perante a 

simplicidade aparente do face a face presencial (um grupo, no mesmo lugar à mesma hora), o 

online apresenta uma complexidade acrescida em âmbitos comunicacionais (de um para um a 

todos para todos), em tempos e lugares multifacetados: utilizando a expressão de e-learning, 

teríamos como propõe Keegan (2002), toda uma gama de situações do e-learning ao m-

learning, contemplando também situações de d-learning e b-learning. Daí a dificuldade em 

categorizar os atos de comunicação interativos, tal a variedade e a complexidade dos 

elementos em jogo. As categorias têm a grande vantagem de estabelecer um quadro analítico 

dos elementos e tipo de forças em presença (quais são os atores principais? qual o regime de 

comunicação, há um monopólio do atos discursivos por alguém ou oportunidades de uma 

participação autêntica entre os diversos intervenientes? etc…), mas por outro lado 

simplificam em demasia a realidade do ato comunicativo pedagógico, não dando atenção às 

componentes intencionais, contextuais e comunicativos inerentes à interação educativa.  

Para finalizar, entendemos que uma proposta de análise das interações online pode ser 

muito útil se atender a quatro pressupostos: 

À essência dupla do comunicação didática (conteúdo e relação), em estreita orientação do 

segundo axioma da comunicação humana proposto por Watzlawick (1973), de que “toda a 

comunicação tem um aspecto de conteúdo e de relação”; à extrema relevância dos contextos 

de realização do ato de comunicação/educação, ou seja, que atenda aos posicionamentos 

relativos dos atores da comunicação, às intencionalidades, às acções estruturantes e 

normativas, à dimensão temporal e espacial, aos jogos identitários dos actores, etc…, 

sinalizando-se que o sentido final de uma comunicação resulta de uma síntese das diferentes 

significações que ganham forma no processo de contextualização; ao princípio 

watzlawickiniano de que “todas as permutas comunicacionais ou são simétricas ou 

complementares, segundo se baseiam na igualdade ou na diferença”, mas que este neste jogo 

de permutas deve vigorar a orientação de Habermas que as normas subjacentes à comunicação  

devem obedecer ao ideal democrático de que  os participantes no discurso possuem 

oportunidades iguais para iniciar e sustentar a comunicação; à atender, no caso da pesquisa-

formação, a emergência de categorias inusitadas que surgem a partir das relações e práticas 

discursivas dos sujeitos como espaços formativos e incubadoras de textos, narrativas e 
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sentidos, de acordo com Santos (2005), não separamos pesquisa de formação. Pesquisa é 

formação e autoformação. 

Perante um cada vez mais presente e mais constante dos processos de educação online, 

nas suas mais variadas vertentes, entendemos ainda que há uma necessidade de se expandirem 

as formas de análise de discursos online no sentido de abarcar as novas situações emergentes 

que se colocam aos processos educativos. Este é um projeto que temos em construção. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS A - O Curso de extensão Tutoria online 

11..SSENAC - HISTÓRICO  

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC é uma instituição sem fins 

lucrativos, criada e organizada pela Confederação Nacional do Comércio – CNC, de acordo 

com o disposto no artigo 2, do Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, para o fim de 

organizar e administrar, no território nacional, escolas de aprendizagem comercial.  

 

Sua criação teve como origem a Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-Lei n° 6.141/43) 

e teve como linha de ação, durante muito tempo, o "[...] treinamento das técnicas para 

preenchimento dos postos de trabalho bem definidos, com ênfase na preparação para o fazer, 

sem preocupação especial com o questionar, propor, criar, avaliar” (SENAC/DN, 2002, p. 

20), descontextualizando a prática e a teoria. 

 

A partir da década de 70, relações de poder e política, relações econômicas e culturais passam 

a experimentar mudanças expressivas. Transformações no campo da tecnologia e do processo 

de trabalho, redefinição das modalidades do regime de acumulação revelam reorganizações 

radicais na dinâmica social  (SENAC/DN, 1996, p.13). 

 

Com a Lei Federal n° 9.394/96, atual LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

a educação e o trabalho são reconhecidos como direito do cidadão, o que representa a “[...] 

superação do enfoque assistencialista e do preconceito social que desvalorizava a educação 

profissional" (PARECER CNE/CEB nº 16/99). 

 

A partir das novas concepções de educação, trazidas pela LDB,  em 1996, um grupo de 

trabalho redefiniu a Formação Profissional no Senac que passa  a ter uma dimensão mais 

sólida e abrangente. Em conseqüência, impôs-se a necessidade de que todos os cursos do 

Sistema passassem a traduzir em seus currículos a intenção de um trabalho educativo 

destinado à preparação para o domínio dos fundamentos da prática profissional.  
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Em 2002, o documento "Referenciais para a Educação Profissional do Senac" passa a 

servir de base para a elaboração dos projetos pedagógicos das diferentes unidades do Sistema. 

Os referenciais foram traçados com base em exigências e necessidades apontadas por três 

diferentes eixos.  

 

O primeiro deles, de natureza normativa, se refere à nova institucionalidade da educação 

profissional garantida pela LDB. O segundo, de natureza conjuntural, diz respeito à ênfase na 

identidade e na utilidade dos cursos oferecidos pelo Sistema, frente ao mundo do trabalho e ao 

compromisso da instituição com a qualificação do trabalhador. E o terceiro eixo, de natureza 

institucional, está relacionado ao comprometimento e ao empenho do Senac em dar resposta 

ao que se  encontra explicitado em sua missão, definida pelo Plano Estratégico do Sistema 

2000/2005 – "desenvolver pessoas e organizações para o mundo do trabalho através de ações 

educacionais e disseminação de conhecimento na área de comércio de bens e serviços, 

contribuindo para o desenvolvimento do país". 

 

Com o realinhamento de seu Plano Estratégico, o Sistema Senac para 2006 – 2010 passa a ter 

a seguinte missão: 

 

 Experiência do Senac em Educação a Distância 

 

A experiência do Senac em educação a distância teve início pouco tempo após a sua criação, 

em 1946. Ao longo de sua história, a EAD sempre desfrutou de uma posição de destaque, 

com compreendida, desde os primeiros tempos, como uma modalidade educativa capaz de 

ampliar a democratização de oportunidades no campo da educação profissional.  

 

Em 1947, o Senac, em iniciativa conjunta com Serviço Social do Comércio - SESC e com a 

colaboração de emissoras associadas, criou a Universidade do Ar, em São Paulo. O seu 

objetivo era oferecer, não apenas aos comerciários paulistas, mas a toda comunidade 

interessada, cursos comerciais através do rádio. Os programas eram produzidos em São Paulo, 

gravados em discos de vinil e repassados às emissoras do interior, que programavam as 

emissões das aulas. Nessas municipalidades, núcleos de recepção e de estudos monitorados – 

os radiopostos - eram organizados pelas lideranças comunitárias. Sediados, na maioria das 

vezes, em salas de aula de grupos escolares ou de ginásios públicos da rede estadual de 
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ensino, os radiopostos eram o local onde professores voluntários e técnicos contratados e 

treinados pelo SESC e pelo Senac orientavam os alunos no processo de aprendizagem. Além 

dos programas, a Universidade do Ar previa a utilização de apostilas e cadernos de exercícios. 

As provas eram elaboradas por técnicos do Senac e aplicadas pelos profissionais locais. 

 

Na década de 1950, a Universidade do Ar chegou a atingir 318 localidades e a atender cerca 

de oitenta mil alunos. A experiência – levada a efeito até 61 – foi avaliada positivamente em 

âmbito nacional, tendo passado a constar como significativa para a história da EAD no país. 

Eram os primórdios da EAD no Brasil. 

 

Em 1976, a fim de expandir o campo de ação institucional, de modo a atender, com 

otimização de recursos, à crescente demanda por novas oportunidades de profissionalização, 

foi criado o Sistema Nacional de Teleducação. O Sistema funcionou como projeto conjunto, 

onde o Departamento Nacional, enquanto órgão de coordenação geral, exercia as funções de 

planejamento e supervisão, e as Administrações Regionais, na função de unidades operativas, 

apoiavam os programas no âmbito dos estados. Essa foi a alternativa escolhida pela 

Instituição para atender uma clientela de zonas urbanas, periféricas ou interioranas sem 

condições de freqüentar cursos em horários e locais pré-determinados.  

 

Desde o início, a opção por esse modelo foi inspirada em uma política de conjugação de 

esforços e distribuição de responsabilidades pelos Departamentos Regionais. A concepção 

orientava-se por princípios de descentralização, co-participação, articulação e flexibilidade. 

 

Em 12 anos, o Sistema acumulou 1.403.105 matrículas, número representativo de cerca de 

12% da produção institucional. Ao longo deste período, foram oferecidos cerca de 40 cursos, 

distribuídos, de acordo com a procura, entre as então chamadas áreas ocupacionais de 

Administração e Gerência, Venda, Compra, Escritório, Hospitalidade, Propaganda, Saúde e 

Armazenagem, Embalagem e Expedição de Mercadorias, além de cursos de 

instrumentação/suplementação do ensino regular, não atrelados diretamente às respectivas 

áreas da formação profissional.  

 

Em 1983, uma avaliação centrada em aspectos quantitativos e qualitativos, empreendida pelo 

DN e desenvolvida por consultoria externa, em âmbito nacional, apontou no sentido de 

manutenção da proposta tal como vinha sendo desenvolvida, já que, na prática, se podia 
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confirmar o resultado da interiorização pretendida com a modalidade, bem como o pequeno 

nível de evasão de alunos.  

 

No período entre 88 e 91, procedeu-se a informatização do Sistema. Frente aos novos aportes 

trazidos, em conseqüência dos avanços da tecnologia pertinente, a EAD passava a apresentar 

potencial para ampliar o seu alcance e a sua qualidade. Com a consolidação de seu papel, a 

modalidade veio a ser reconhecida – não exclusivamente na Instituição – como uma estratégia 

de ensino adequada ao mundo moderno – e neste, à formação profissional.  

 

Foi nessa oportunidade que a Instituição optou por promover uma reestruturação geral do 

Sistema de Teleducação, propondo ainda maior descentralização. Dada a complexidade dos 

processos envolvidos na produção dos materiais didáticos, aí incluída a disponibilidade de 

recursos, tanto financeiros como de pessoal especializado, a realização desta atividade 

continuou a ser conduzida basicamente pelo Departamento Nacional que, externo às unidades 

que operavam a modalidade,  garantia a visão do conjunto. 

 

Nesse contexto, o Departamento Nacional criou um espaço destinado exclusivamente à EAD 

– o Centro Nacional de Educação a Distância. Instituído em 1995, na então Diretoria de 

Formação Profissional, o Centro tem como atribuição responder pelo acompanhamento 

sistemático das programações em andamento, bem como ampliá-las e diversificá-las, além de 

implementar projetos que incorporem novas tecnologias.10  

 

O Centro conta, atualmente, com uma coordenação geral que atua em conjunto com os demais 

setores da Diretoria de Educação Profissional e com as Unidades Operativas de Educação a 

Distância dos Departamentos Regionais. Na realização de seu trabalho, de cunho 

eminentemente participativo, o Centro tem estado sistematicamente integrado às demais 

unidades regionais de operacionalização da educação profissional. 

 

O desenvolvimento da EAD não decorreu, entretanto, exclusivamente da necessidade de se 

acompanharem novas tendências que imprimissem à modalidade a garantia de processos 

educativos de qualidade. Concorreu também para isso o desdobramento natural dos processos 

internos da Instituição, que culminou, em 1996, com a elaboração do Modelo Senac de 

                                                           
10

 Id. Regimento do Departamento Nacional. Rio de Janeiro,1995. 
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Formação Profissional.  Com o objetivo de preparar profissionais com o perfil demandado 

pelo atual paradigma de produção flexível, o qual pressupõe domínio de conhecimentos 

técnicos e científicos para sustentação dos processos de trabalho, o Senac promoveu uma 

reestruturação fundamental na forma de organização curricular de seus cursos. Ao introduzir 

disciplinas que privilegiavam conhecimentos gerais, de caráter técnico-científico e 

socioeconômico, e portanto, eminentemente teóricas, criou-se, indiretamente, um campo fértil 

e oportuno para a educação a distância. 

 

A EAD passou então a ocupar um lugar de destaque a serviço da proposta pedagógica da 

Instituição, por isso passando a ser considerada ainda mais importante como alternativa para a 

realização dos seus objetivos educacionais.  

 

 Centro Nacional de Educação a Distância - CEAD 

 

O Centro Nacional de Educação a Distância se insere na estrutura organizacional do 

Departamento Nacional do Senac e mantém com os seus Departamentos Regionais relações 

de articulação e de representação, visando ao pleno atendimento das finalidades da 

Instituição. 

 

São objetivos do Centro Nacional de Educação a Distância: 

 

▪ Acompanhar os avanços tecnológicos e o desenvolvimento teórico nos campos da 

educação e trabalho e da tecnologia educacional; 

 

▪ Realizar estudos de viabilidade e/ou planejamento de programas destinados ao 

desenvolvimento da modalidade, mediante incorporação de tecnologias ainda não 

utilizadas ou pouco disseminadas no Sistema; 

 

▪ Atender a demandas específicas concernentes a programações de educação profissional e 

na formação continuada e extensão, bem como, especialização e aperfeiçoamento no nível 

de pós-graduação, para as áreas profissionais de comércio de bens e serviços e para a área 

educacional correlata; 
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▪ Atender a demandas de educação profissional proveniente de organizações de comércio de 

bens e serviços, bem como de instituições públicas ou privadas interessadas na 

disseminação de temáticas de interesse sociocultural e educacional; 

 

▪ Proceder ao acompanhamento e avaliação dos processos de execução das    programações; 

 

▪ Identificar necessidades de recursos instrucionais e acompanhar o processo de produção 

de novos materiais e revisão dos já existentes, em articulação com o Centro Técnico 

Pedagógico; 

 

▪ Propor estratégias de atualização e/ou aperfeiçoamento do pessoal que atua na 

modalidade, em articulação com a Divisão de Administração e Recursos Humanos; 

 

▪ Promover a disseminação de informações de caráter técnico-científico que contribuam 

para o aperfeiçoamento das equipes técnicas e para o desenvolvimento das programações; 

 

▪ Facilitar o estabelecimento de fluxo permanente de informações entre as unidades 

operativas, no âmbito dos Departamentos Regionais; 

 

▪ Manter atualizados os instrumentos de acompanhamento e avaliação da aprendizagem e 

do Sistema; 

 

▪ Coordenar e acompanhar as atividades realizadas por contratação de serviços de terceiros; 

 

▪ Planejar e coordenar encontros técnicos e reuniões de grupos de trabalho sobre assuntos 

de interesse do desenvolvimento da EAD; 

 

▪ Estabelecer integração com entidades congêneres, de âmbito nacional e internacional, de 

modo a promover intercâmbios e parcerias que levem à permanente atualização e ao 

incremento da modalidade. 

 

O CEAD é detentor de uma missão que, ao mesmo tempo em que é complementar a do Senac, 

guarda a necessária especificidade própria aos cursos aos quais se destina e à modalidade de 

educação adotada, qual seja: 



245 
 

 

22..OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  

 

Ser tutor é, antes de tudo, ser professor. Não qualquer professor, porque nem todos se 

identificam com a modalidade de Educação a Distância, ou possuem as competências 

requeridas para atuar nessa modalidade de educação.  Ser tutor significa compreender a 

complexidade da formação no atual contexto, ampliando o olhar sobre a Educação como 

prática social.  Em EAD, o tutor tem papel fundamental, uma vez que o processo de 

aprendizagem dos alunos não pode estar restrito à disponibilização para estudo de um 

conjunto de módulos, ainda que com atividades reflexivas e interativas, e acessos diversos à 

Internet.  O tutor é fundamental na busca de uma relação interativa com seus alunos, 

apoiando-os em sua trajetória de construção do conhecimento e desenvolvimento das 

competências técnica, metodológica, comunicativa e sociopolítica. 

 

O tutor é responsável pela criação de oportunidades de aprendizagem e pela motivação dos 

alunos. É um mediador na comunidade de aprendizagem formada para o Curso. Ele 

acompanha os alunos durante o desenvolvimento das atividades, orientando-os na execução 

das mesmas. 

  

O Tutor tem as seguintes competências: 

 

 Acompanhar e apoiar os cursistas em seu processo de aprendizagem, identificando diferenças 

entre suas trajetórias, respeitando ritmos próprios, valorizando suas conquistas, incentivando a 

troca entre os alunos, procurando integrá-los e ajudando-os a enfrentar os desafios que o 

ensino individualizado impõe; 

 

 desenvolver procedimentos que garantam a comunicação mediatizada com os alunos, com 

ênfase no diálogo; 

 

 propor estratégias didáticas diferenciadas que contribuam para que o aluno organize sua 

própria aprendizagem; 
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 criar rotinas de acompanhamento da aprendizagem dos alunos, estimulando-os durante todo o 

processo; 

 

 avaliar o percurso dos alunos, a partir do compromisso ético com o seu progresso, 

promovendo ações complementares que permitam a superação das dificuldades encontradas;  

 

 utilizar o microcomputador e a Internet como ferramentas básicas de trabalho, como espaço 

privilegiado de pesquisa de conteúdos e informações, como meio de comunicação com outros 

tutores, alunos e com a coordenação do Curso; 

 

 fazer uso de tecnologias variadas (correio, lista e fóruns de discussão), planejando e 

coordenando esses encontros virtuais de acordo com o plano de trabalho do Curso e o 

aprofundamento dos temas, com o objetivo de estimular a socialização, a interação entre os 

participantes e a formação de uma comunidade de aprendizagem; 

 

 abrir e fechar os Fóruns, acompanhando diariamente a colocação de mensagens, e  interferir 

quando necessário;  

 

 responsabilizar-se pelas informações acadêmicas dos alunos sob sua tutoria; 

 

 responsabilizar-se pela avaliação dos alunos;  

 

 atuar com grau necessário de autonomia, preservando as diretrizes do Centro Nacional de 

EAD do Senac. 

 

 Sistema de Tutoria 

 

O Centro Nacional de EAD oferece um Sistema de Tutoria que dá um atendimento 

personalizado e garante ao aluno a interação necessária para um excelente desenvolvimento 

do seu processo de ensino e aprendizagem.   
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 Atuação do Tutor 

 

O Curso de Extensão Tutoria on-line foi concebido a partir de uma abordagem focada no 

aluno.  Sendo assim, a principal função do tutor é auxiliar a construção do conhecimento. É de 

responsabilidade do tutor, acompanhar a entrega, corrigir as tarefas e enviar feedback para os 

alunos; observar e/ou participar das discussões no Fórum, incentivando a aprendizagem 

cooperativa. 

 

A aprendizagem cooperativa é uma proposta pedagógica na qual estudantes se ajudam 

mutuamente no processo de aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o tutor, 

com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado objeto. A cooperação, como apoio ao 

processo de aprendizagem, enfatiza a participação ativa e a interação. Os Ambientes de 

Aprendizagem na Internet favorecem a cooperação por meio dos mecanismos de 

comunicação. 

 

Estudos recentes apontam que o trabalho cooperativo produz bons resultados em termos da 

forma e da qualidade daquilo que se aprende, e existe um ganho adicional, na medida em que 

os indivíduos também desenvolvem habilidades para o próprio trabalho em equipe, que é uma 

condição importante em termos profissionais nos dias atuais. 

 

Cooperar, portanto, é atuar junto, de forma coordenada, no trabalho ou nas relações sociais 

para atingir metas comuns. As pessoas cooperam pelo prazer de repartir atividades ou para 

obter benefícios mútuos. Uma vantagem adicional é o apoio dos pares mais competentes nas 

tarefas de aprendizagem cooperativa. Em todos os grupos de alunos com dificuldades de 

aprendizagem, há sempre uns que já adquiriram as capacidades e os conhecimentos, enquanto 

outros ainda não o conseguiram. 

 

Para o tutor ter sucesso em um trabalho cooperativo, são necessárias algumas características: 

disposição para aprender com o outro; para cooperar; para distanciar-se da posição de único 

provedor de informações, de modo a permitir que os alunos assumam o processo de 

aprendizagem.   

 

O tutor, para desenvolver seu trabalho, deve: criar horários para o envio de mensagens; ser 

claro quanto à natureza das mensagens e ao número de respostas semanais e delinear o que 
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constitui uma mensagem substancial; ser claro sobre todas as expectativas do Curso; ficar 

atento à participação dos alunos e acompanhar qualquer mudança;  enviar os critérios de 

avaliação em que estejam estabelecidos níveis aceitáveis de participação. 

 

Se o aluno começar a se desviar do tópico da discussão, estiver freqüentemente atrasado no 

cumprimento de tarefas ou ausente nas discussões, o tutor precisa verificar o que está 

ocorrendo, estabelecendo contato por e-mail ou telefone, tentando ajudar o aluno a ultrapassar 

os obstáculos.  

 

Os tutores devem fazer perguntas amplas e que atinjam um equilíbrio entre a interação 

excessiva e a interação insuficiente. Essas questões devem provocar a reflexão. Os alunos, 

além de respondê-las, ficarão motivados a comentar o que pensam com seus colegas. 

 

O tutor deve dar boas-vindas ao grupo; responder uma questão que é dirigida a ele, 

especialmente se o aluno chamar a atenção para ela, colocando o nome do tutor na linha de 

assunto da mensagem; enviar mensagem quando um aluno ou grupo de alunos for além das 

expectativas em uma discussão ou trabalho ou quando alguém mandar algo interessante para a 

discussão; enviar feedback à discussão pelo menos duas vezes por semana, fazendo 

comentários sobre o processo, informando aos componentes do grupo se estão no caminho 

certo ou para resumir o que foi apresentado; ajudar quando os alunos ficam angustiados; 

garantir que está presente e prestando atenção ao que acontece, procurando evitar que haja 

problemas no decorrer do Curso.  

 

Deve também estar atento aos possíveis desdobramentos dos temas abordados, de acordo com 

o interesse e perfil de cada turma, podendo sugerir discussões em chat ou fórum, convidar 

palestrantes, elaborar novas tarefas etc. 

 

Sempre que se pedir ao aluno para encaminhar uma atividade, o tutor deve comunicar que 

recebeu a tarefa, fazer a correção e enviar um comentário individual para o aluno. 

 

 Feedbacks 

 

O tutor tem que estar preparado para dar feedbacks substanciais aos alunos, sem precisar, 

necessariamente, responder a cada uma das apresentações pessoais. Responder ao aluno de 
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forma pública (fórum) quando o feedback não ferir o direito de privacidade do aluno e for 

uma oportunidade de aprendizagem para todo o grupo. Caso contrário, o tutor deverá 

responder de forma privada (e-mail).  

 

Algumas dicas podem ajudar na formulação dos feedbacks. Elas podem servir também para 

ensinar os alunos a utilizar a comunicação via rede. Para garantir que a comunicação seja 

profissional e respeitosa, os alunos precisam ser orientados a usar uma comunicação 

adequada, e isso começa com o exemplo do tutor.  

 

Algumas dicas: 

 

 Não escreva tudo em maiúsculas, é uma maneira de fazer com que as pessoas percebam 

instantaneamente que você é novo na rede;  

 

 quando digitar uma mensagem abra novos parágrafos. Os parágrafos pequenos servem para 

dar um descanso aos olhos do leitor. As pessoas, em geral, pulam os blocos de texto muito 

grandes. Você também pode usar uma linha em branco para facilitar a leitura. Não se estenda 

muito, seja direto;  

 

 muitas pessoas citam uma mensagem enorme e, ao final, colocam um breve comentário do 

tipo “eu concordo com isso”, o que pode incomodar a pessoa que lê a mensagem, pois ela terá 

que rolar toda a tela para achar o que você escreveu; 

 

 simplesmente dizer que você concorda com algo não acrescenta muito. Melhor dizer, então, 

por que você concorda, incluindo algumas das razões; 

 

 sempre leia o que você escreveu antes de enviar a mensagem. Isso o ajudará a encontrar erros 

de ortografia, de construção de frases e de gramática e também perceber que, às vezes, seu 

texto não é tão amistoso quanto parece. Certifique-se de que sua mensagem está escrita em 

tom profissional e se contém realmente o que você queria dizer. 

 

 Espaços de Interação 
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Alguns alunos gostam de participar da discussão síncrona, ou chat. Quando usado 

adequadamente, o chat pode ser um bom auxiliar para os cursos a distância. No entanto, é 

recomendável que ele seja usado com um grupo pequeno. Por exemplo: para fazer um 

brainstorming, para discutir um projeto conjunto ou um tema pontual, de interesse restrito a 

alguns integrantes do grupo. A discussão síncrona pode trazer algumas dificuldades, como a 

exigência de hora marcada; o custo do acesso, quando se usa linha discada; pode se tornar 

confusa (se não for bem conduzida por um moderador) e pode haver dificuldade de 

acompanhamento da conversação (o texto passa rapidamente na tela).  

 

Portanto, incentivar a discussão assíncrona, através de fórum ou listas, pode ser a melhor 

forma de sustentar a interatividade. Isso dependerá do grupo de alunos de cada curso e o tutor 

deverá estar atento à melhor forma de gerir o trabalho com a sua turma.  É importante que as 

questões enviadas sobre o conteúdo sejam elaboradas para o desenvolvimento e a manutenção 

de um alto grau de interação. O tutor deve dar o exemplo de como ter uma boa participação, 

conectando-se, freqüentemente, com o grupo e contribuindo para a discussão e a formação de 

uma comunidade on-line. Ele deve se lembrar de que os alunos, muitas vezes, não sabem 

como aprender em um ambiente virtual nem como construir uma comunidade on-line. 

 

 O Tutor e o Aluno 

 

As comunidades de aprendizagem são compostas por grupos de pessoas muito diversos. Os 

tutores precisam compreender as questões relacionadas à diversidade, entendendo que nem 

tudo serve para todos os alunos. Outro aspecto a considerar é que não se pode pensar que 

todos os alunos terão a capacidade de agir independentemente. Quando eles não conseguem, o 

tutor precisa orientá-los no sentido de se tornarem mais autônomos.   

 

O tutor deve incentivar o aluno a determinar a prioridade para realização das atividades, e 

visitar o Ambiente de Aprendizagem na Internet diariamente. Os alunos têm que ser 

ensinados a gerenciar o tempo.  

 

Ele deve enviar mensagens para lembrar aos alunos os prazos de entrega das atividades com 

bastante antecedência, de maneira que não façam seus trabalhos sob um clima de urgência, 

como também oferecer aos alunos uma estimativa de quantas horas por semana precisarão 

dedicar para realizá-los.  
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Deve intervir quando os alunos mandarem muitas mensagens ou quando a mensagem for 

longa, com cópia de citações, por exemplo, a fim de reduzir a sobrecarga de informação 

desnecessária, assim como estabelecer um horário de descanso. Deve prestar atenção a 

questões criadas pelo trabalho a distância, tais como a sensação de isolamento e os problemas 

potenciais no acesso aos recursos. 

 

 Recomendações Finais 

 

 Organize seu tempo, levando em conta todas as suas atribuições e vida particular, sendo 

realista em relação ao tempo gasto em cada atividade; 

 

 utilize o correio eletrônico para manter contatos particulares com os alunos que 

apresentarem algum tipo de inadequação ao ambiente virtual ou prática educativa e social; 

 

 organize uma agenda para contatos com o(s) aluno(os), registrando o dia e os assuntos que  

deseja conversar com ele(s). Siga apenas aquelas orientações que se adaptem ao seu jeito 

de pensar e de se organizar, aproveitando o seu tempo de estudo da melhor forma 

possível; 

 

 faça registros constantes sobre o desenvolvimento de seus alunos, o que facilitará sua 

avaliação. 

  

33..CCUURRSSOO  DDEE  EEXXTTEENNSSÃÃOO  TTUUTTOORRIIAA  OONN--  LLIINNEE  

 

Introdução 

 

A legislação da educação brasileira reitera a relevância atual da EAD, enfatizando a 

importância de pensá-la como mais uma estratégia educativa a serviço da democratização do 

ensino e da ampliação das oportunidades educacionais, como um todo.  

 

A compreensão da importância que a EAD, e sua modalidade on-line, em particular, vem 

assumindo atualmente na definição de programas de educação determinou a opção pela 

temática do Curso:  a Internet se constitui hoje como a principal responsável pelo status 
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presente concedido à educação a distância. O avanço tecnológico tem trazido novas 

perspectivas, ampliando os espaços e os tempos para a socialização do conhecimento.  Com 

as possibilidades de interação criadas pelas novas tecnologias da informação e da 

comunicação disponíveis na Web, a Rede também passa a ser utilizada como importante meio 

para suporte de cursos.  

 

A dinâmica de um curso on-line, contudo, apresenta especificidades que demandam do 

docente o desenvolvimento de competências específicas para um fazer pedagógico adequado 

à nova realidade. Um curso de tutoria on-line busca atender àqueles candidatos diretamente 

interessados em atuar profissionalmente como docentes nesse novo ambiente – também 

pedagógico - que é a Internet. 

 

A opção pela modalidade on-line tem como intenção assegurar, numa perspectiva de 

educação continuada, que os educadores possam estudar sem abandonar ou prejudicar suas 

atividades profissionais, além de se familiarizarem com os novos meios aos quais estarão 

vinculados em suas futuras práticas, aprendendo sobre a educação on-line a partir da 

experiência como aluno de um programa desse tipo. 

 

Do ponto de vista da proposta pedagógica, partiu-se do consenso em torno da perspectiva 

construtivista e de uma concepção de avaliação entendida como sendo basicamente processual 

e diagnóstica. Determinou-se, então, a inclusão de várias atividades de avaliação ao longo do 

Curso, atividades essas comprometidas com a reflexão e a transformação da prática 

desenvolvida pelos alunos. 

 

Objetivos 

 

O Curso de Extensão em Tutoria on-line foi elaborado com a intenção de formar professores 

de diversas áreas do conhecimento para atuarem como tutores on-line preparando-os para o 

desempenho de suas funções nesta modalidade de ensino, o que envolve o desenvolvimento 

de competências relacionadas às dimensões pedagógica, gerencial, social e técnica da 

atividade. 

 

A expectativa é a de que os cursistas se tornem aptos para trabalhar com essa modalidade de 

educação e tenham condições de atuar como tutores de programas a distância de qualidade, 
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isto é, programas que, entre outros aspectos, ponham em prática propostas pedagógicas 

consistentes e utilizem de forma adequada os recursos tecnológicos, materiais e humanos 

disponíveis. 

 

Público-Alvo 

 

O Curso está dirigido a profissionais que apresentem, no mínimo, curso superior completo, e 

pretendam ter acesso aos conhecimentos teóricos e práticos necessários à realização da tutoria 

on-line. 

Pressupostos Teóricos 

 

É preciso que o tutor conheça alguns pressupostos teóricos que nortearam a elaboração deste 

Curso, pois dessa forma será mais fácil entender em que contexto se dará o processo de ensino 

e aprendizagem e saber o que se espera do aluno. Inicialmente, partiu-se da compreensão de 

que a educação a distância, e a modalidade on-line em particular, apesar de sua 

especificidade, não constitui um campo teórico isolado da educação. São as concepções e os 

princípios educacionais mais gerais que embasam as práticas de EAD on-line.  

 

Além disso, tomou-se por base a idéia de que, em educação, transformar é formar sujeitos 

competentes, críticos e capazes de atuar como profissionais e cidadãos conscientes na 

sociedade. E esse tipo de formação se conquista, antes de tudo, por meio do estabelecimento 

de uma relação pedagógica de qualidade. Nesse sentido, uma prática educativa 

transformadora envolve uma compreensão específica a respeito dos processos de 

aprendizagem e de ensino. Em relação à aprendizagem, é necessário encará-la numa 

perspectiva construtiva. Isso supõe entender a aprendizagem não apenas como um processo 

interno do indivíduo, mas como um processo que envolve, necessariamente, a interação, a 

atividade do sujeito. É esse sujeito que, por intermédio de desafios proporcionados pelas 

trocas com seus colegas, tutores e com os materiais didáticos, constrói seu próprio 

conhecimento. Por sua vez, o ensino deve ser visto como um processo organizado que 

favorece essas trocas e propõe desafios, cria oportunidades para a sistematização dos 

conhecimentos, para a reflexão e para o aprofundamento da relação entre a teoria e a prática. 

 

Unidades de Estudo 
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Os conteúdos do Curso, organizados em três Unidades de Estudo, foram definidos em função 

dos objetivos pretendidos, das características do público-alvo e dos pressupostos teóricos 

tomados como ponto de partida da proposta. 

 

Na primeira Unidade, Educação on-line, é apresentado ao aluno um panorama da educação 

mediada pelas tecnologias informáticas, permitindo caracterizar esta modalidade de ensino e 

aprendizagem. Faz-se uma contextualização histórica da educação on-line no cenário mundial 

e na realidade brasileira, situando conquistas e desafios a serem vencidos. Discute-se também 

os processos de ensino e aprendizagem, com ênfase na diversidade de abordagens e 

metodologias empregadas nessa modalidade de EAD, na caracterização de materiais didáticos 

e do aluno que aprende nos meios informáticos. Finalizando esta unidade, são apresentados os 

diversos profissionais envolvidos na construção e gerenciamento de cursos on-line.  

 

A mediação on-line é o título da segunda Unidade, que aprofunda as questões da tutoria, 

caracterizando a mediação deste profissional de acordo com alguns enfoques particulares, mas 

discutindo a amplitude deste fazer pedagógico em cenários e funções diversificadas. 

Discutem-se, aqui, as ações do tutor no que se refere a planejamento, intervenções, avaliação 

e gerenciamento de grupos e aprendizagens cooperativas. Esta unidade equilibra conteúdo 

teórico e prático, favorecendo uma vivência onde cada aluno pode ter a experiência de atuar 

como tutor. 

 

A terceira Unidade aborda, mais especificamente, os recursos tecnológicos disponíveis para a 

prática on-line. Ambientes virtuais de aprendizagem e ferramentas de mediação apresenta ao 

docente que atuará nos ambientes virtuais algumas das possibilidades de recursos 

tecnológicos encontrados, hoje, na Rede. O que entendemos agora por ambientes virtuais e 

suas ferramentas de comunicação, pesquisa e produção poderá, em futuro breve, estar 

completamente reformulado. O que precisa acompanhar os profissionais que pretendem atuar 

nessa área, é o espírito de investigação e a crença de que a tecnologia não resolve todos as 

questões educacionais, mas pode facilitar as construções significativas. Esta unidade, tal como 

a anterior, equilibra conteúdo teórico e prático, permitindo a cada aluno atuar como tutor em 

um dado ambiente de aprendizagem. 

 

Recursos Tecnológicos 
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O ambiente virtual de aprendizagem Moodle é o principal recurso tecnológico utilizado no 

presente Curso. É a partir dali que se estabelece a comunicação entre professores e alunos 

para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de ideias. É também no ambiente virtual 

de aprendizagem que o professor acompanha toda a participação dos alunos no Curso, tece 

comentários, recebe e avalia os trabalhos, estabelece as datas para a sua realização, acrescenta 

novas informações, conteúdos ou atividades complementares.  

 

A Internet, além de sediar o ambiente virtual de aprendizagem, é um espaço importante para 

visita a links indicados e realização de pesquisas relativas aos temas abordados no Curso. 

 

Material Didático 

 

O corpo básico de conhecimentos propostos no Curso, composto por telas, texto para 

impressão e leituras complementares para aprofundamento dos assuntos abordados, está 

digitalizado e encontra-se disponível no ambiente virtual de aprendizagem do Curso.  

 

Além das leituras encontradas no ambiente virtual de aprendizagem, que servirão de base para 

atividades planejadas, é indicada no Curso uma lista de títulos, denominada leitura sugerida, 

para aprofundar os temas trabalhados. 

 

Plano de Trabalho 

 

Esse Curso tem como eixo central a realização de atividades que estão baseadas na leitura de 

textos, e na participação nas discussões dos Fóruns e chats, que é considerada  imprescindível. 

Compartilhar experiências e refletir coletivamente sobre os temas tratados no Curso favorece 

a construção do conhecimento.   

 

Foram previstas diversas atividades ao longo das Unidades, com o objetivo de auxiliar o 

aluno em seus estudos e favorecer a reflexão. Elas foram concebidas com base na idéia de que 

o questionamento permanente da prática educativa é a melhor estratégia para que a 

informação adquirida e o conhecimento construído se tornem de fato significativos para o 

aluno. As atividades estão voltadas para identificar, classificar, contextualizar e problematizar 
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a própria prática do aluno, a fim de que, pela incorporação de elementos teóricos, ele possa 

compreender as atividades que realiza de modo cada vez mais abrangente. 

 

São propostas diferentes atividades ao longo do Curso, dependendo do objetivo que se busca 

alcançar em cada uma delas: discussão de temas em fóruns ou chats, produção de resenhas ou 

respostas a questões relativas a textos trabalhados no Curso, pesquisas na Internet, entre 

outras. As atividades podem ser desenvolvidas individualmente ou em grupo, dependendo da 

situação. O tutor deverá sempre manter um quadro de avisos ou uma agenda atualizada no 

ambiente virtual, sinalizando as atividades que devem ser realizadas (prazo e forma de 

entrega). No espaço adequado, o aluno encontrará, assim, todas as orientações necessárias à 

sua elaboração e deverá contar, a todo o momento, com a orientação do tutor. 

 

De modo a permitir a implementação efetiva de uma Abordagem Cooperativa, recomenda-se 

ao tutor, a liberação progressiva dos conteúdos do curso, a fim de estimular as discussões e 

construções coletivas, sem grandes desníveis entre as leituras dos participantes. É certo que os 

grupos serão heterogêneos e haverá disparidade de informações e experiências. Porém, na 

medida em que são estipulados prazos para as leituras, a probabilidade de ocorrerem 

construções cooperativas e uma efetiva participação de todos torna-se maior. Caberá ao tutor 

perceber o ritmo de cada turma, podendo antecipar a liberação do material.  

 

Sugere-se, neste sentido, atender ao planejamento estabelecido, liberando  o material do Curso 

a cada semana (ou conjunto de semanas), tal como a seguir apresentado, e mantendo ocultos, 

nos termos definidos no Manual do Moodle, disponível no ambiente virtual de aprendizagem, 

os conteúdos dos Blocos Temáticos subseqüentes: 

 

Unidade 1 

 

 1ª Semana  

Ambientação 

 2ª Semana  

Introdução e Definindo a Educação on-line 

 3ª Semana  

Histórico da Educação on-line e A experiência brasileira 

4 O processo de ensino e aprendizagem na Web 
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4.1 Diferentes abordagens da educação mediada por suportes informáticos 

4.2 Metodologias de ensino 

 4ª Semana 

4.3 Características dos materiais didáticos para cursos na Web 

 

 5ª Semana 

4.4 O aluno na cibercultura 

5 Os profissionais envolvidos na construção de um curso on-line 

 

 

Unidade 2 

 

 6ª e 7ª Semanas 

1 Transmissor, animador, facilitador ou estrategista? 

2 As funções do tutor on-line 

 8ª Semana 

3 A prática da tutoria on-line 

3.1 A importância do planejamento  

 9ª Semana 

3.2 Intervenções:  contribuindo para a construção de aprendizagens significativas 

 10ª, 11ª e 12ª Semanas 

3.3 Gerenciamento de discussões em grupo - a colaboração e a cooperação em 

ambientes virtuais 

 13ªSemana 

3.4 Avaliação on-line:  estratégias para atender diferentes abordagens 

 

 

Unidade 3 

 

 14ª Semana 

1 Ambientes virtuais de aprendizagem 

 

 15ª e 16ª Semanas 

2 Ferramentas:  características e usos 
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Sistema de Avaliação 

 

A avaliação é um elemento fundamental do processo ensino e aprendizagem, e 

representa, para o aluno, o momento de verificar seu desempenho. É importante que ele saiba 

que o objetivo principal da avaliação é repensar o processo de aprendizagem para corrigir 

suas falhas. O erro não deve representar o fracasso, mas a possibilidade de aperfeiçoamento. 

 

É importante realizar uma Avaliação Inicial dos alunos, no começo do Curso, no momento de 

sua Ambientação, com o objetivo de traçar um perfil da turma. Esta avaliação constitui 

instrumento fundamental para guiar o tutor, instruindo-o sobre o nível de conhecimento de 

seus alunos. 

 

As atividades individuais e/ou em grupo desenvolvidas ao longo do Curso permitirão ao 

docente verificar a capacidade do aluno de, no enfrentamento de situações do contexto 

profissional, mobilizar e articular, com autonomia, postura crítica e ética, seus recursos 

subjetivos. Esta é a referência principal da Avaliação Formativa, pela qual são avaliadas, 

durante cada Unidade de estudo, as competências que os alunos estão desenvolvendo e o 

domínio do conteúdo, por meio da análise de sua participação nos espaços de discussão, pela 

leitura dos textos de aprofundamento, pela realização de tarefas, enfim, pela execução das 

atividades propostas.  A nota atribuída ao aluno deverá levar em consideração o 

desenvolvimento de competências gerais, tais como:  

 

 Apresentar capacidade de argumentação;  

 Analisar criticamente as informações; 

 Raciocinar logicamente; 

 Relacionar-se com as pessoas de forma cooperativa;  

 Administrar o tempo; 

 Tomar decisões diante de situações- problema. 

 

A avaliação a ser realizada neste Curso leva em conta o desenvolvimento de atividades em 

quatro categorias básicas: 
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1.Fóruns e chats - onde o aluno disponibiliza sua produção e/ou participa de 

discussões com os outros colegas;  

2.Tarefa - onde o aluno encaminha a atividade diretamente para o tutor; 

3.Exercícios práticos - onde o aluno simula a atuação na função de tutor;  

4.Estudo de Caso - onde o aluno realiza uma análise de uma situação simulada, que 

consiste na Atividade Final do Curso. 

 

A aprovação supõe nota igual ou superior a 7 (sete), que será calculada considerando: 

 

N1 - nota atribuída ao conjunto das atividades realizadas em fóruns e chats; 

N2 - nota atribuída ao conjunto das atividades realizadas em tarefa; 

N3 - nota atribuída ao conjunto das atividades realizadas em exercícios práticos; 

N4 - nota atribuída ao conjunto das atividades realizadas em Estudo de Caso 

(avaliação final do curso)  

 

N =  (N1 x 2) + (N2 x 2) + (N3 x 2) + N4 

NOTA FINAL (NF) = N dividido por 7 (média ponderada) 

 

É necessário observar que está prevista a realização de uma atividade, no decorrer do Curso, 

em que os alunos serão ouvidos e terão a oportunidade de debater estes critérios de avaliação.  

 

Durante o desenvolvimento da Unidade de estudo, caso o aluno não esteja atingindo os 

resultados esperados, o Tutor fornecerá orientações sobre como ele deve retomar os estudos e 

refazer as atividades ou então proporá a realização de outras atividades equivalentes, de modo 

a propiciar o desenvolvimento das competências previstas.  

 

Biblioteca 

 

Os participantes do Curso poderão ter acesso ao acervo completo do Sistema SENAC 

na base mercúrio (www.mercurio.SENAC.br), que é a integração consolidada de todas as 

bibliotecas do Sistema, onde poderão ser encontrados títulos complementares e periódicos.  

Essa base viabiliza encontrar a publicação e o seu lugar de origem, bem como o empréstimo 

entre bibliotecas. Para isso, basta estar inscrito na biblioteca do Senac no qual o aluno está 

matriculado. 

http://www.mercurio.senac.br/
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Cronograma 

 

As orientações para a realização das atividades descritas nas Unidades de Estudos foram 

adaptadas para esse Plano de Trabalho, visando prover objetividade e clareza para sua 

realização. O conteúdo das leituras complementares faz parte das avaliações.  Logo, sua 

leitura é obrigatória.   

 

O Curso tem carga horária mínima prevista de 84 horas, a serem realizadas ao longo de quatro 

meses, prevendo-se uma dedicação de cerca de 5 horas semanais. É recomendável, por outro 

lado, que após o término do Curso, seja concedido um período de 15 dias para o envio, pelos 

alunos, de atividades pendentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



261 
 

ANEXO B – O Curso raciocínio lógico na prática docente 

 

1. JUSTIFICATIVA (FLAVIANA) 

 

Segundo o professor Howard Gardner (1995), autor da Teoria das Inteligências 

Múltiplas (TIM), não existe uma inteligência única para o ser humano, mas inteligências 

variadas, que marcam as potencialidades significativas de cada indivíduo, suas dificuldades e 

fortalezas. Conforme o nome indica, 

 

a competência cognitiva humana é melhor descrita em termos de conjunto de 

capacidades, talentos ou habilidades mentais chamadas de “inteligências”. Todos os 

indivíduos normais possuem cada uma dessas capacidades em certa medida; os 

indivíduos diferem no grau de capacidade e na natureza de sua combinação. 

(GARNER, 1995) 

 

Para o autor, são oito os tipos de inteligência: Linguística, Lógico-matemática, 

Corporal, Espacial, Musical, Intrapessoal, Interpessoal e Naturalista. No âmbito educacional, 

o professor precisa conhecer seu aluno, para se dirigir à mente de cada um deles da maneira 

mais pessoal possível. Todo indivíduo tem potencial para ser criativo, mas não se pode ver a 

criatividade como uma propriedade geral. Cada um é criativo em domínios específicos, que 

mapeiam a inteligência, definida como "a capacidade de resolver problemas ou de elaborar 

produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais ou comunitários" 

(GARDNER, 1995). Cada pessoa possui inteligências que são uma interação entre as 

inclinações biológicas e as oportunidades de aprendizagem que existem numa cultura. 

Quanto ao desenvolvimento das inteligências ao longo da vida, Gardner (1995) afirma, 

em entrevista à Revista Pátio – Editora Artes Médicas, que o indivíduo pode continuar a 

desenvolver a inteligência, praticando, enfrentando novos desafios e refletindo sobre as novas 

aprendizagens. As inteligências pessoais continuam a se desenvolver durante toda a vida, mas 

algumas, como a lógico-matemática, se atrofiam caso não sejam estimuladas com o passar dos 

anos.  

Nos Estados Unidos, o Dr. Lawrence C. Katz
11

 (2000), desenvolveu estudos sobre a 

neuróbica, um programa de exercícios que ativam os circuitos neurais e estimulam a produção 

de nutrientes que desenvolvem os neurônios, colaborando para que eles se mantenham 

                                                           
11

 Dr. Lawrence C. Katz é professor de neurobiologia no Centro Médico da Universidade Duke e pesquisador do 

Instituto Médico Howard Hunghes. Sua pesquisa sobre as neurotrofinas e seu efeito sobre o crescimento das 
células nervosas teve amplo reconhecimento da comunidade científica e inspirou a criação do livro Mantenha o 

seu cérebro vivo: Rio de Janeiro, Editora Sextante, 2000. 
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saudáveis por mais tempo. Segundo eles, a quebra de rotina é uma das regras da neuróbica, 

pois os neurônios precisam adaptar-se ao novo contexto quando modificamos a forma como 

fazemos alguma coisa.  

Para enfrentar algum desafio, o cérebro precisa mobilizar energia para vencê-lo, 

estimulando assim a produção de neurotrofinas, responsáveis pelo crescimento dos neurônios. 

A dedicação a novas atividades seja através de jogos, de enigmas ou de atividades lúdicas, 

abre portas no cérebro que serão responsáveis por mudanças em todas as áreas do 

conhecimento.  

De acordo com o professor Ian Robertson
12

 (2005), os exercícios do cérebro são uma 

maneira de manter a memória, estimular a atividade mental e ajudar a manter o cérebro mais 

jovem. Exercícios como jogos de computador, estratégias de memorização e resolução de 

problemas são alguns exemplos que contribuem para ativar os lóbulos frontais do cérebro, 

aumentando assim a capacidade de processamento mental de memória, além de manter a 

calma, combater o stress e prevenir doenças neurodegenerativas.  

É necessário exercitar o cérebro, objetivando auxiliar os neurônios a desenvolverem 

novas conexões, estimular a linguagem falada e escrita, diversificar as sensações com a 

presença de cor, de música, de interações sociais e de jogos, visando o desenvolvimento de 

capacidades cognitivas e memórias futuras, favorecendo assim o processo de aprendizagem.  

A partir dessa necessidade, surge o curso de Raciocínio Lógico na Prática Docente, 

curso online que tem como objetivo principal discutir, apresentar e construir questões, 

desafios, jogos e atividades que possam contribuir para o desenvolvimento da inteligência 

lógico-matemática dos educandos, além de constituir uma comunidade de aprendizagem para 

trocas, discussões e oferecer subsídios para que os professores cursistas sejam multiplicadores 

dessa prática.  

Entre 2006 e 2007 foi oferecido pelo SENAC/BA – Serviço Nacional da 

Aprendizagem Comercial da Bahia, o curso de Raciocínio Lógico (uma prévia do curso em 

questão) a diferentes públicos utilizando a plataforma blog como meio de comunicação entre 

os alunos e a tutoria. Eram propostas atividades desafiadoras (postadas semanalmente em um 

blog) e os alunos, à medida que conseguiam realizá-las, postavam suas soluções como 

comentários, a única possibilidade de interação que o blog permitia. 

Em 2008 o SENAC/BA firmou uma parceria com o DR - Departamento Regional do 

Distrito Federal, para hospedar em seu servidor o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, 
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pois tal medida não seria possível com tecnologia própria. A partir desse período, a equipe de 

tutoria do DR-BA passou a ser desafiada a transpor seus cursos, que até então eram oferecidos 

na modalidade EaD tradicional, para o AVA, adentrando assim no universo da Educação 

online.  

A instituição, além de não hospedar o ambiente em servidor próprio, também não 

ofereceu à equipe, um outro membro importante, um programador, que deveria ficar a cargo 

das questões informáticas. Como medida paliativa, foi contratado um programador prestador 

de serviços que ficaria à disposição da equipe, atendendo a pedidos de criação de curso e 

suporte ao alunos (via tutoria), aumentando a demanda da equipe de tutores, que passou 

também a atuar como autores, editores, designers e administradores de seus respectivos 

cursos. 

É nesse cenário que surge o curso de Raciocínio lógico na Prática Docente, uma 

adaptação do curso anterior, que fora oferecido ao público em geral, mas que agora teria como 

objetivo principal a formação de professores, usando o moodle como espaço didático.  

O curso em questão foi construído e ofertado em 2009 e 2010, em duas turmas. Para 

tal, um único sujeito foi responsável por distintos papéis na elaboração e execução do curso: 

criação, seleção e organização do material didático, design instrucional (educacional) e 

tutoria. Durante todas as etapas que envolveram esse projeto de criação e execução de curso, 

muitos dilemas surgiram e é justamente essa questão que esta pesquisa pretende analisar: 

quais são as possibilidades de trabalho e de conhecimentos necessários para que um curso seja 

construído e realizado com qualidade, independente de uma grande equipe e de 

conhecimentos fragmentados? Quem é esse profissional e quais conhecimentos ele precisa 

incorporar e adquirir para fazer uma Educação online de qualidade, participando de todos os 

processos que envolvem um curso? 

 


