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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo geral entender de forma crítica, isto é com foco na 
compreensão e inserção de possibilidades de transformação, a  criação de zpds 
para questionamento e produção colaborativa de novos significados em um contexto 
virtual de formação de professores de inglês. Especificamente analisa os contextos 
criados na Unidade 3 do Fórum de Discussão do curso de aperfeiçoamento em 
língua inglesa para professores em formação Teachers’ Links para a compreensão 
das possibilidades  crítico-colaborativas criadas nas relações entre as participantes. 
Teoricamente está apoiada no quadro da Pesquisa Sócio-Histórico-Cultural 
(Vygotsky) para compreensão do central papel da ZPD para aprendizagem e 
desenvolvimento. Também está apoiada na discussão dos tipos de perguntas que 
possibitam a criação de contextos crítico-colaborativos em espaços de discussão. 
Os aportes teórico-metodológicos da pesquisa têm como base Bredo e Feinberg 
(1982)  para discutir sua base numa abordagem crítica de pesquisa que se propõe a 
criar possibilidades de compreensão e transformação aos participantes, leitores e 
organizadores do curso Teachers Links e a esta pesquisadora. Os dados foram 
coletados no Banco de Dados do curso, em 2007 e foram analizados com base nas 
escolhas lexicais para compreensão do conteúdo temático dos objetivos e 
conteúdos dos três “passos” da Tarefa proposta e dos tipos de perguntas da tutora. 
Foram categorias de interpretação centrais as categorias de colaboração e 
contradição, conforme Oliveira e Magalhães (2011), a categoria de ZPD, segundo 
Magalhães (2002; 2009) e Newman e Holzman (1993/2002) e a categoria de 
sentidos e significados, (LIBERALI, 2009); (MAGALHÃES, 1996; 2004; 2007; 2010). 
Os resultados revelaram o quase inexistente engajamento das participantes nas 
discussões nos fóruns, tipos de perguntas que não possibilitaram a criação de zpds 
para produção colaborativo-crítica de conhecimento. Os resultados deste estudo 
ressaltam a importância de cursos conduzidos  no contexto virtual, neste caso os 
fóruns de discussão, criar relações que possibilitem interações colaborativo-críticas 
em que as regras e divisão de trabalho sejam pensadas para possibilitar a relação 
dialógica e dialética entre os participantes, ou seja, o professor–tutor e os alunos. 

 
Palavras - chave: formação de professores; pesquisa crítica; fóruns de discussão; 
TSHC ;    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to understand form a critical point of view, which is, focused on 

understanding the issues raised in discussion with a view to creating zpds for 

questioning and collaborative production of new meanings and contexts created for 

learning and development in a virtual context of an English course in English 

language training for teachers - Teachers' Links. The theoretical-methodological 

research is based on, Bredo and Feinberg (1982) to analyze and understand, 

critically, how e  context for learning, are established in the Discussion Forums, on a 

virtual environment of  a specialization course for English language teachers – 

Teachers’ Links, For the development of data analysis, I  use the categories of 

collaboration and conflict, according to Oliveira and Magalhães (2011), the category 

of ZPD according to Magalhães (2002, 2009) and Newman and Holzman 

(1993/2002) and the category of senses and meanings, (Liberali, 2009); (Magalhães, 

1996, 2004, 2007, 2010). The categories of analysis to check the engagement of 

participants in the discussions in the forums are the thematic and lexical choices, the 

types of questions ( Brooks field-Preskill  (2005) among the students and teacher-

tutor to analyze how language is organized in the messages posted in the forums, 

the types of placement of students, teachers and tutors (if one explains  the purpose 

of the assignments, how to act; or if he simply ignores  the speech of  the other); and 

if their assignments are completed by the participants or not. The data were selected 

from the database of the Teachers' Links, more precisely the Discussion Forums. 

The results of this study show that in the virtual context, in this case, Discussion 

Forums, the proposed assignments in order to create relationships that allow spaces 

for learning and development should be reviewed and thought the papers, the 

division of labor and rules among the participating subjects, i.e., the teacher-tutor and 

students, for it is possible to create these spaces. 

 

Key - words: teacher training; Critical Research; Discussion Forums; TSHC ;    
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INTRODUÇÃO 
 

[...] todas as universidades e organizações 

educacionais, em todos os níveis, precisam 

experimentar e avançar com coragem em como 

integrar o presencial e o virtual, garantindo a 

aprendizagem significativa de qualidade. 

Moran (2011, p. 46.) 

 

 

 

Esta pesquisa está inserida na Linguística Aplicada (LA), entendida como 

transgressiva, no sentido em que propicia transformações no processo de ensino-

aprendizagem num campo de investigação transdisciplinar. Isso significa atravessar 

fronteiras convencionais com a finalidade de desenvolver domínios criando novas 

formas de pensar que permitem transgredir os limites do pensamento e da política 

tradicional (PENNYCOOK, 2008).  

Esta pesquisa tem como objetivo geral entender de forma crítica, isto é 

com foco na compreensão das questões colocadas em discussão com vistas à 

criação de zpds para questionamento e produção colaborativa de novos significados 

e os contextos criados para aprendizagem e desenvolvimento, no contexto virtual de 

um curso de aperfeiçoamento em língua inglesa para professores em formação.  

Este é um curso oferecido pelo Teachers’ Links e implementado pela 

Coordenadoria de Extensão, Aperfeiçoamento e Especialização – COGEAE da 

PUC-SP. Trata-se de um curso de aperfeiçoamento voltado para professores com 

habilitação em língua inglesa, que estejam atuando na rede pública ou privada de 

ensino, independentemente de ser ensino médio ou superior e visa proporcionar aos 



Formação de professores em um curso de aperfeiçoamento para professores de 
língua inglesa em contexto virtual: as relações estabelecidas no fórum de discussão 
 
 

17 
 

alunos matriculados possibilidades de desenvolvimento profissional, acadêmico e 

pessoal e, ao mesmo tempo, permite aperfeiçoar o desempenho na língua inglesa.  

A ênfase na Educação a Distância (doravante EAD), deve-se ao fato de 

sua acelerada expansão no Brasil, impulsionada por diversas razões como, por 

exemplo, o tamanho do território nacional. De fato, a extensão do território brasileiro 

implica em inúmeras dificuldades para levar a educação a todos os lugares, o que 

traz em cena o interesse financeiro que move muitas instituições particulares a 

preencher os espaços que a educação publica não consegue preencher. Também, 

tem-se que considerar a reconfiguração da população brasileira, que, por ter mais 

acesso à informação, exige uma educação de melhor qualidade; bem como o 

interesse crescente dos profissionais da educação em obter uma qualificação 

adequada, seja para melhorar o seu salário e/ou para ampliar o seu conhecimento. 

Com base nessas questões, o Governo Federal lançou como prioridade 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), um dos programas que tem 

contribuído de forma satisfatória na EAD, à oferta de cursos de ensino superior a 

distância por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), que iniciou as 

atividades em 2006 e que já conta com mais de 291 polos de apoio presencial.  

O crescimento da EAD, nessa velocidade, pode ser traduzido em 

números bastante significativos. De acordo com o Anuário Brasileiro Estatístico de 

Educação Aberta e a Distância – 2008 –, houve um aumento de 315% no número de 

alunos que ingressaram em cursos de EAD que, em 2003, eram 49 mil e, em 2006, 

passaram para 207 mil alunos. Nesse mesmo período, os cursos de graduação a 

distancia cresceram 571%. Com esses números o cálculo provável para 2007 é de 

mais de 2 milhões de brasileiros em cursos de EAD. 

Um detalhe interessante está na afirmação do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (Enade/MEC) que, ao comparar o rendimento dos 

alunos em 13 áreas que podem ser comparadas com a educação presencial, 

observou que em 07 deles1 os alunos advindos de cursos de EAD foram melhor 

avaliados. Nesse quadro, os dados revelam que, na EAD, foram constituídos alunos 

                                                            
1Administração, Biologia, Ciências Sociais, Física, Matemática, Pedagogia e Turismo. 
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com capacidade critica igual ou superior aos encontrados em cursos presenciais. 

Pode-se dizer que a modalidade de EAD no Brasil já é uma realidade consolidada, o 

seu espaço já foi conquistado e resta agora “o desafio de manter esta tendência e, 

paralelamente garantir o desenvolvimento sustentável em bases de qualidade”. 

(ABRAEAD, 2008). 

Esse novo paradigma traz questionamentos sobre o ensino convencional, 

sobre a educação tradicional como um todo, e faz com que a aplicação da 

tecnologia ao ensino precise ser discutida, cada vez mais, com o propósito da 

utilização desses ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) para o 

desenvolvimento das atividades escolares. Os educadores precisam trabalhar para 

aproveitar as inovações tecnológicas e porque não, modernizar as práticas didáticas, 

para promover novos caminhos na criação de novos contextos que eram restritos 

aos espaços físicos da escola. Os alunos podem ter acesso a novas experiências, 

que os possibilitam a ultrapassar barreiras culturais, sociais, temporais por meio da 

aplicação de novas tecnologias.   

Todavia, no ambiente on-line, existem aspectos fundamentais que 

necessitam ser levados em consideração, como, por exemplo, as condições de 

estudo desse novo aluno, a separação física do contexto convencional de sala de 

aula, a ausência de contato físico com o ambiente da escola (bibliotecas, 

laboratórios etc.) e o deslocamento de estudo da escola para a casa, laboratório de 

informática, local de trabalho, lan houses etc. Mesmo na escola regular, entendo que 

a EAD pode contribuir significativamente para a transformação dos métodos de 

ensino-aprendizagem, tendo em vista a experiência com metodologias não 

presenciais, organização de trabalhos não convencionais, bem como o uso do 

computador e a utilização adequada das tecnologias de mediação da educação.  

Do mesmo modo, precisamos entender que a EAD não pode ser 

considerada, apenas, como um meio para superar problemas emergenciais ou 

minimizar alguns fracassos na escola. Deve-se compreender, portanto, que ela vem 

se tornando, cada vez mais, um elemento regular dos sistemas educativos, não 

somente para atender a demandas específicas, mas também para assumir o seu 

lugar no ensino superior (BELLONI, 2003).  
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Nessa direção, o governo também tem se movimentado frente a essa 

perspectiva ao estabelecer as bases legais para a modalidade da educação a 

distância, que foi regulamentada pela Lei 9.394 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional –LDB em 20 de dezembro de 1996, que foi regulamentada pelo 

Decreto 5.622 em 10 de fevereiro de 1998. A normatização foi definida em 2004 pela 

Portaria Ministerial 4.361. Essa regulamentação da EAD contribuiu, dentre outros 

aspectos, para a melhoria no oferecimento de cursos a distância para a formação 

continuada de professores. Isso possibilitou que muitos profissionais tivessem 

acesso a esse novo modo de produzir conhecimento. Também o maior domínio 

desses ambientes virtuais de aprendizagem trouxe um ganho de qualidade quanto 

às novas possibilidades no processo de ensinar-aprender, no acesso maior à 

informação, à construção de conhecimento na realização de tarefas em atividades 

múltiplas. Nesse quadro, o domínio da tecnologia a distância na sociedade 

contemporânea está relacionado à “inclusão dos alunos como competentes no uso 

dos recursos tecnológicos” (ARAÚJO JR., 2008, p. 28), o que pode lhes possibilitar 

inclusive, melhores possibilidades de emprego. 

Nesse quadro, aliado ao uso do computador, a internet hoje também faz 

parte do cotidiano das pessoas. A cada dia, avança mais e permite que o usuário, 

nesse caso específico, o aluno e/ou professor tenham acesso a um grande volume 

de informação com facilidade e rapidez. Isso propicia mudanças no que se refere à 

forma de pensar, de gerenciar o tempo, a forma de ler e preparar tarefas ou aulas e 

novas formas de planejar. Por essa razão, cada vez mais, o interesse dos 

educadores é despertado para o uso das novas tecnologias em ambientes virtuais 

na educação. 

Ao compreender que o uso do computador na educação pode ser uma 

ferramenta que possibilita mudanças no âmbito acadêmico, Valente (1993) reitera a 

afirmação de que poderíamos encontrar salas de aula com atividades mais 

motivadoras se o professor conseguisse acreditar que, com o uso dessa ferramenta, 

ele poderia propiciar mudanças no pensar e no agir do seu aluno no que se refere à 

forma de ensinar, transmitir a informação e avaliar as atividades. Como resultado, 

oportuniza-se ao aluno a possibilidade de melhorar o seu desempenho e a sua 
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participação nas atividades escolares que, muitas vezes, caracterizam-se como 

desmotivadoras.  

Todavia, nem tudo é cor-de-rosa, nesse contexto. No contexto presencial, 

a concepção de uma nova proposta educacional passou a valorizar mais o dialogo, a 

colaboração crítica na construção de conhecimento no contexto escolar. Segundo 

Freire (2010), produzir colaborativamente compromete e exige mais do professor 

que, nesse “espaço pedagógico” do que estar diariamente atento à leitura que os 

alunos fazem dele ou como eles o avaliam. Diferentemente, o professor precisa 

estar atento à leitura que os alunos fazem das atividades que desenvolvem juntos. 

Freire chama a atenção para a compreensão de um silêncio, um sorriso, ou até uma 

retirada da sala. Ele afirma que o 

 

espaço pedagógico é um texto para ser “lido”, interpretado, “escrito” 
e “reescrito”. Nesse sentido, quanto mais solidariedade exista entre o 
educador e os educando no “trato” desse espaço, tanto mais 
possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na escola 
(FREIRE, 2010, p. 97). 

 

Assim, é necessário ressaltar que as novas tecnologias podem e devem 

ser aplicadas à aprendizagem aberta e à distância (open distance learning), a partir 

de sistemas de educação on-line, mas isso requer transformações nos sistemas 

educacionais para responder às novas exigências.  

Entender o contexto de produção de conhecimento quanto ao ensino-

aprendizagem de Inglês, em um curso a distância vem ao encontro das minhas 

aspirações profissionais, uma vez que sou professora da Universidade do Estado 

de Mato Grosso – UNEMAT, que oferece habilitação em língua inglesa no curso de 

Letras. Nesse contexto, possibilitar aos futuros professores com o que vem sendo 

denominado por muitos autores de “educação virtual2, me parece contribuir para 

                                                            
2 Entendo educação virtual como a educação que se apoia nas tecnologias da informação e 
comunicação (TIC), não no sentido de que as tecnologias vão melhorar ou transformar a educação, 
mas sim levando em consideração que a educação virtual permite modificar o contexto no qual os 
processos de aprendizagem ocorrem, permite modificar as relações entre os participantes e as 
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que esses futuros profissionais saibam explorar todos os recursos desse novo 

paradigma na educação, visando à produção do conhecimento tanto meu enquanto 

professora, quanto dos alunos enquanto futuros profissionais na relação com seus 

alunos.  

Outro aspecto muito importante e definidor para meu interesse nesta 

pesquisa é o fato da proposta do governo do Estado em investir amplamente nos 

cursos de EAD, tendo em vista a grande extensão territorial de Mato Grosso. A 

nossa Instituição já está inserida no projeto nacional de educação a distância, 

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), que oferece cursos de graduação e 

aperfeiçoamento, nas mais diversas áreas, e o meu propósito é fazer parte desse 

projeto institucional e contribuir para a implementação de cursos de formação de 

professores na área de língua inglesa.  Assim, como professora de língua inglesa 

num curso de graduação com habilitação em Letras, o meu interesse em fazer parte 

do programa de pós-graduação em LAEL na PUC-SP, foi exatamente para trabalhar 

com questões relacionadas à formação de professores e, de preferência, com 

questões ligadas à educação virtual.   

Esta pesquisa está inserida no Grupo de Pesquisa Linguagem em 

Atividades no Contexto Escolar - LACE3 (e no Projeto de Pesquisa de Magalhães 

2012), que enfoca a formação de Educadores, em investigações que se organizam 

teórico-metodologicamente como Pesquisas Crítica de Colaboração-PCCol, com 

                                                                                                                                                                                          
tarefas e conteúdos de aprendizagem e com isto permite levar ou não a uma transformação desses 
processos (COLL,C.; MONEREO, C. e col., 2010).  
 
3 O grupo LACE, fundado em 2004, focaliza principalmente a formação de educadores e alunos 
crítico-reflexivos. Inclui pesquisas de intervenção crítico-colaborativas que investigam a constituição 
dos sujeitos, suas formas de participação e a produção de sentidos e significados em Educação. 
Além disso, visa desenvolver e aprofundar: (a) a discussão dos modos como a linguagem está sendo 
enfocada nos contextos de formação de professores e (b) um quadro teórico-metodológico para o 
trabalho de intervenção nos contextos profissionais escolares. Integra dois temas: Linguagem, 
Colaboração e Criticidade (LCC), sob a liderança da Profa. Dra. Maria Cecília Magalhães, e 
Linguagem Criatividade e Multiplicidade (LCM), sob a liderança da Profa. Dra. Fernanda Liberali. 
Partindo da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (Vygotsky, Leontiev, Bakhtin), os subgrupos 
consideram: a) as atividades como formas de transformação da ação do ser humano na vida e b) a 
pesquisa como uma forma de emancipação pela perspectiva de ação no/para/sobre/com o mundo. O 
LCC examina e discute o conceito de colaboração como central para o desenvolvimento de reflexão 
crítica na produção de conhecimento sobre questões de ensino-aprendizagem e de produção da 
consciência crítica. O LCM aborda questões de formação crítica em contexto mono e bilíngues, em 
que a linguagem permite a constituição de Cadeias Criativas (Liberali, 2006) como espaço de 
formação em que os participantes geram novos significados, criando uma multiplicidade de 
possibilidades de participação no mundo.  
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base na Teoria da Atividade Sócio-Histórico Cultural, inseridas na Linha de Pesquisa 

Linguagem e Educação. Fazer parte do grupo de pesquisa LACE veio ao encontro 

dos muitos questionamentos com relação à prática em sala de aula e contribuiu 

significativamente com as leituras, discussões e reflexões que propiciaram a minha 

compreensão e transformação como professora. À medida que foram avançando as 

minhas leituras, mais o meu interesse em entender sobre questões de 

aprendizagem e desenvolvimento foi aumentando.  

A base social e histórica que permeia os trabalhos do grupo LACE 

propiciam discussões na área da educação com as quais eu me identifiquei desde o 

primeiro momento.  A proposta de estudo com base social e histórica, me permitiu 

avançar a compreensão dos escritos de Vygotsky e seus colaboradores. Ao longo 

desse caminho percorrido junto ao grupo de pesquisa LACE, consegui, por meio de 

um novo olhar, uma nova postura, um novo foco, trabalhar com a formação de 

professores em um contexto virtual discutindo as questões da linguagem sob esse 

paradigma da pesquisa critica.  

Assim, passo a entender o que é uma atividade social, que não é nem 

tarefa, nem ações isoladas. Partindo da compreensão da TASCH, o conceito de 

atividade possibilita responder muitas das perguntas que ajudaram a delinear a 

pesquisa proposta. Mais ainda, consegui compreender sob a perspectiva de 

Magalhães (2004) o que significa ser colaborativo (e não cooperativo), conceito que 

será explicitado no capítulo primeiro.  

Saliento, ainda, que o programa de pós-graduação do LAEL na PUC-SP 

tem se destacado com uma perspectiva contemporânea, principalmente para os 

profissionais da educação, no que diz respeito à formação de professores, fato este 

que pode ser constatado ao elencar algumas pesquisas desenvolvidas na área da 

EAD. Para melhor visualizar esse panorama, elaborei um quadro que permite 

destacar dissertações e teses principalmente do LAEL, que ajudam a fortalecer a 

credibilidade no que tange pesquisas tanto na área da educação virtual como na 

área da pesquisa crítica de colaboração. 

A seguir,  
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Pesquisas na área da educação a distância (EAD) e da pesquisa 
crítica de colaboração (PCCol). 
 
Teses de Doutorado 
 
Nome  Instituição Ano  Assunto  
Sprenger, 
T. M. 

PUC-SP 2004 Discute a autonomia em formação 
online de professores. 

Gervai, S.  PUC-SP 2007 Discute a mediação pedagógica em 
contextos de aprendizagem on-line. 

Dotta, S.   USP 2009 Investiga a interação dialógica como 
possibilidades para subsidiar os 
processos de construção de 
problemas e de significados em 
serviços de tutoria pela internet. 

Oliveira, 
W.  

PUC-SP 2009 Discute a colaboração crítica no 
desenvolvimento de uma atividade de 
formação de professores a distância.  

Ferreira, Z. 
M.  

USP 2009 Discute a prática pedagógica do 
professor-tutor em educação a 
distância em um curso de formação 
de professores.   

Corrêa, E. 
F. 

PUC-SP 2010 Investiga a formação de tutores a 
distância em um curso de 
capacitação focalizando as práticas 
sociais e digitais da escrita e leitura. 

Garcia, P. 
S. 

USP 2011 O foco desta pesquisa está na 
formação de professores  
apontando para as dificuldades e 
motivações em um curso de 
formação a distancia.  

Viel, S. R. UNESP 2011 Estudo sobre formação de 
professores de matemática voltado 
para a organização institucional e 
para o uso das TICs e EaD. 

 
Dissertações de Mestrado  
 
Barbosa, 
A. E. T. 

PUC-SP 2006 Discute o processo de formação de 
uma comunidade de aprendizagem em 
curso online e as contribuições dos 
participantes nesse processo.  

Machado, 
L. 

ULBRA 2006 Discute fóruns de discussão como 
ferramenta de auxilio em um curso de 
matemática. 
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Andrade, 
A.  

USP 2007 Discute o uso das tecnologias de 
educação em um programa de 
formação de professores na EAD.  

Aragão, 
J. M. A.  

UFPB 2008 Discute o chat educacional definido 
como gênero digital focalizando na 
funcionalidade e eficiência desse 
instrumento para construir propostas 
educacionais na EAD. 

Barboza, 
L. C. 

USP 2008 Discute o diálogo professor-aluno em 
interações mediadas por um sistema 
de tutoria estabelecidos pela internet.  

Pereira, 
L. 

PUC-SP 2010 
 

Discute as dificuldades de 
comunicação argumentativas em 
fóruns de discussão online assim 
como a configuração das interações 
nesse contexto.  

Sacco, R. 
D.  

USP 2010 
 

Discute a compreensão da concepção 
de formação de professores com 
relação ao ensino a distância na 
perspectiva da psicologia. 

Oliveira, 
A.P. F.  

PUC-SP 2011 Discute a colaboração crítica na 
compreensão e transformação do 
ensino-aprendizagem de inglês: 
atividade na formação de professores. 

Quadro 1- Relação de pesquisas na área do Ensino a Distância 
Fonte: Dados coletados pela autora. 
 
 

Para desenvolver esta pesquisa busquei em Bredo e Feinberg (1982) a 

escolha metodológica da pesquisa crítica. Dessa forma, posso analisar e entender, 

de forma crítica, como se configuram os contextos criados para a aprendizagem, nos 

fóruns de discussão, nesse ambiente virtual do curso de aperfeiçoamento para 

professores de língua inglesa. Ao dizer que quero entender criticamente, justifico 

que não quero apenas descrever as situações encontradas, e sim como um dos 

meus objetivos, observar e analisar pelas participações e a organização dos alunos 

e do professor tutor as situações que se apresentaram ao longo dos fóruns de 

discussão. Assim, posso examinar se este curso propiciou ou não situações de 

transformação. Dessa forma, dentro de uma proposta do conhecimento crítico não 

pretendo apenas apontar, relatar ou explicar o que aconteceu nos fóruns, mas 

também, analisar as possibilidades de transformação que podem ser propiciadas em 

um ambiente assíncrono.  
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Para desenvolver as análises, busco me apoiar na Pesquisa Critica de 

Colaboração - (PCCol) Magalhães (2002, 2004, 2007, 2009), usando os conceitos 

de sentidos e significados,  mediação,  colaboração e contradição, e ZPDs  como 

categorias de interpretação. Nesse sentido a proposta para este estudo que é uma 

pesquisa crítica, na perspectiva sócio-histórico-cultural é mostrar os contextos 

criados e a configuração desses espaços nos fóruns de discussão de um curso de 

aperfeiçoamento de professores de língua inglesa, que foi oferecido pela COGEAE/ 

PUC-SP, com a característica de que, em nenhum momento, houve alguma 

participação presencial, trata-se de um curso oferecido totalmente on-line. Valente 

(2011) caracteriza o termo on-line como uma abordagem do:  

 

“Estar junto virtual” (comunicação multidirecional) que significa que o 
meio digital é utilizado em toda sua potencialidade de interação para 
criar situações de colaboração de todos com todos. Esta abordagem 
educacional possibilitou a oportunidade de que as pessoas 
conseguissem aprender de forma continuada, sem a necessidade de 
estar fisicamente presente na sala de aula (VALENTE, 2011, p. 15).  

 

Interessa-me muito esse foco não presencial por entender que um 

contexto virtual também pode propiciar um ensino não linear, em que, se levarmos 

em conta o social, a historicidade do sujeito e a sua cultura, poderemos realizar 

atividades que realmente levem à transformação do objeto por meio da utilização 

dos instrumentos e artefatos culturais para a realização dos resultados (que nem 

sempre são os esperados). Penso que, no ambiente virtual, posso propiciar 

momentos de colaboração crítica que despertem interesse da mesma forma que 

ocorreria em um curso presencial. Ao me posicionar de forma crítica, estou 

contribuindo para discutir a educação virtual em contextos assíncronos, avançando 

um pouco mais nas pesquisas que já existem nessa área.  

Neste estudo, busco, especificamente, entender de forma crítica os 

contextos criados para aprendizagem e desenvolvimento de questões relacionadas 

aos modos como as tarefas propostas e as discussões no fórum, das tarefas da 

unidade 3. O objetivo está na compreensão das relações estabelecidas pelas 
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tutoras, isto é, se a criação de zpds, nas discussões, está relacionada à uma 

organização dialética em que , por meio de perguntas ou de asseções, as tutoras 

enfocam contradições entre as postagens das participantes, o objetivo das tarefas e 

conteúdo dos textos envolvidos. Essa compreensão me possibilitará entender os 

conceitos discutidos. As possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento 

criadas..  

Em resumo, conforme o quadro abaixo, como objetivos específicos de 

pesquisa, busco compreender criticamente: 1) os objetivos e conceito das tarefas 

propostas,  2) a criação de relações que possibilitem que as participantes retomem 

os sentidos atribuídos aos objetivos e conceitos enfocados nos 3 “passos” Tarefa 1, 

Unidade 3, e o conhecimento produzido quanto ao ensino-aprendizagem de inglês.   

 

 

No contexto interacional  
(fórum de discussão) 

 
 

Compreender criticamente 
 
 

 
• os objetivos e conceito das tarefas 

propostas 
 
a criação de relações que possibilitem 
que as participantes retomem os 
sentidos atribuídos aos objetivos e 
conceitos enfocados nos 3 “passos” da 
Tarefa 1, Unidade 3,  e o conhecimento 
produzido quanto ao ensino-
aprendizagem de inglês 
 

 

Quadro 2 - Objetivos específicos da pesquisa 
Fonte: Elaboração da autora 
 

As perguntas de pesquisa para desenvolver este estudo estão a seguir: 
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• Que tarefas são propostas?  

• Como as tutoras e os participantes interagem com/na consecução das 

tarefas? 

• Que tipo de conhecimento foi produzido? 

 

Esta tese está organizada para apresentar, no primeiro capítulo, a 

fundamentação teórica que embasa este estudo. Inicio discorrendo sobre a base 

teórico-filosófica sócio-histórico-cultural que permeia o estudo, aprofundando os 

conceitos sobre aprendizagem e desenvolvimento, sentidos e significados, 

linguagem, ZPD, mediação, colaboração e contradição, defendidos por Magalhães 

(2009, 2010, 2011), com base nas ideias de Vygotsky e finalizamos o capítulo com a 

discussão dos fóruns de discussão.  

No segundo capítulo, apresento um panorama sobre a Educação a 

Distância, inicialmente faço uma releitura de autores como Marcuschi (2004, 2007), 

Almeida e Valente (2011), Menezes (2001), Kenski (2001, 2010), Giordan (2006), 

Dotta ( 2009) Telles (2009) e Freire (2008) que discutem a linguagem na educação 

virtual. A partir desse entendimento, trago uma discussão sobre educação virtual, 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), e a tecnologia na educação, que é a 

discussão que vem como o pano de fundo. Essa discussão me possibilitou associar 

a compreensão em EAD com o aporte teórico que contempla a proposta da Teoria 

da Atividade–TA, Leontiev (1977, 1978/2003) e os conceitos centrais da teoria 

vygotskiana - Vygotsky (1930/2008, 1930) para explicar os dados da pesquisa.  

No terceiro capítulo, apresento a escolha metodológica e o contexto da 

pesquisa, bem como os sujeitos participantes e o procedimento para seleção dos 

dados, assim como um detalhamento dos fóruns que escolhi para selecionar os 

dados, finalizo o capítulo explicando o procedimento que usei para desenvolver as 

analises.  

No capítulo quatro, o meu objetivo é apresentar a discussão dos 

resultados enfocando as categorias de análise: tipos de perguntas e respostas que 

encontrei para responder as perguntas de pesquisa e alcançar os objetivos traçados.  
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Finalizo com uma seção para as considerações finais deste estudo, 

seguido por outra seção com as referências bibliográficas, na qual incluí as 

“webgráficas”4 utilizadas para realização deste estudo e nos anexos apresento cópia 

dos fóruns de discussão da unidade 3, do módulo Desenvolvimento Profissional e 
a Sala de Aula - Turma A, escolhidos para desenvolver as análises.  

 

 

                                                            
4 Trago esse termo da dissertação de Cerqueira (2005) para explicar as bibliografias encontradas na 
internet. 
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CAPÍTULO I: O QUADRO DA TEORIA DA ATIVIDADE SÓCIO-HISTÓRICO-
CULTURAL (TASHC) 

 

 

An activity is composed of a subject, and an object, 

mediated by a tool. A subject is a person or a group 

engaged in an activity. An object (in the sense of 

"objective") is held by the subject and motivates 

activity, giving it a specific direction. The mediation 

can occur through the use of many different types of 

tools, material tools as well as mental tools, 

including culture, ways of thinking and language. 

(A. N. Leontiev, 1977)  

 

 

Este Capítulo discute a base teórica central desta pesquisa que apoia a 

compreensão da produção de conhecimento. Tendo como conceito mais abrangente 

a Teoria da Atividade Socio-Histórico-Cultural –TASCH, discute os escritos de 

Vygotsky sobre Atividade Socio-Histórico-Cultural; as bases teórico-metodológicas 

que a apoiam; e a TASHC, repensada à luz dos conceitos centrais que a organizam. 

 

1.1 Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural –TASCH: a compreensão 
Vygotskiana de atividade 

 

A base teórica proposta para realizar esta pesquisa está amparada na 

TASCH, que, no início do século XX, revolucionou a maneira de compreender o 

desenvolvimento humano. O conhecimento profundo do pensamento filosófico, 
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sociológico e psicológico de Vygotsky contribuiu para as discussões do conceito de 

atividade, que enfoca a relação entre o social, o cultural, o histórico e o psicológico, 

com foco no desenvolvimento humano e na aprendizagem. A preocupação e 

interesse de Vygotsky pelo desenvolvimento cognitivo-afetivo e seu foco na 

centralidade da linguagem como mediadora e constitutiva do humano, fez com que a 

sua teoria fosse um marco histórico na área da educação, principalmente para a 

compreensão do processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento em todas as 

áreas do conhecimento. Na perspectiva vygotskiana, o processo de ensino-

aprendizagem tem lugar em contextos sociais, históricos e culturais. Nesse quadro, 

o sujeito se constitui na relação com outros, com o mundo, por meio da linguagem  

e/ou outros artefatos culturais por meio dos quais, age sobre o contexto e, 

simultaneamente, é afetado por ele. Como aponta Liberali (2009), o sujeito participa 

ativamente na construção da história, ao agir sobre o mundo e afetar e ser afetado 

pelas experiências socioculturais em que interagem com outros.  

Considero relevante lembrar que os estudos de Vygotsky aconteceram 

em uma época em que predominava o entendimento das teorias psicológicas sobre 

o comportamento humano, baseadas no modelo behaviorista5 de S – R (de 

estímulo-resposta). Nesse entendimento, o sujeito era passivo e o meio e o outro 

determinavam seu comportamento. As limitações dessa abordagem (padrão S-R) 

para o entendimento da constituição mediada pela linguagem da consciência 

humana está na divisão dualista unidirecionada e ahistórica na construção do 

conhecimento. Ou seja, essa abordagem ignora o elemento significativo das 

relações reais do sujeito como mundo objetivo e a relação monista, histórica, 

dialógica e dialética dos indivíduos na constituição da consciência, em contextos 

particulares.  

Vygotsky (1930/1978) discute uma nova abordagem em que o sujeito e o 

seu mundo interagem, criam e se transformam dialeticamente. Introduz o conceito 

de mediação por artefatos culturais, dos quais a linguagem era o mais importante, o 

que ocasionou uma revolução no pensamento dos teóricos da época. Isso porque, 

defendia que o sujeito não podia ser compreendido fora do seu meio cultural e que a 

                                                            
5 John Watson (1913) desenvolveu estudos com base na filosofia da ciência do comportamento que 
estudava o psicológico sem levar em consideração a consciência do indivíduo.  
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sociedade não poderia ser compreendida independentemente dos sujeitos que a 

produzem em ações mediadas por artefatos culturais. Isso implica em dizer que a 

mediação é um instrumento metodológico de intervenção que acontece na e pela 

linguagem, principalmente, na relação do sujeito com os outros sujeitos e com o 

mundo que o rodeia. A Figura 1 a seguir, ilustra o pensamento de Vygotsky que, na 

forma de tríade, mostra o sujeito e objeto, como relacionados pelo artefato de 

mediação. O conceito de atividade, nesse contexto, era entendida como um princípio 

explicativo da constituição da consciência, como oposição à passividade do modelo 

S-R, do behaviorismo. 

 

Artefato de mediação 
 

 
 

 
 
 
 
Sujeito    Objeto 
 

Figura 1 – Modelo de Vygotsky de uma ação de mediação 
Fonte: Engeström (2001) 

 

Apoiados na teoria de Vygotsky e de tantos outros que a expandiram, 

como Leontiev, Engeström, Daniels e os trabalhos de Magalhães (2010, 2011) e de 

Liberali (2010, 2011) na formação de educadores, encontramos uma nova 

perspectiva, quando pensamos nas possibilidades de mudança na educação, 

focalizando mais precisamente o papel do professor em formação. Inseridos nesse 

paradigma, surgem possibilidades para compreender e introduzir transformações 

nas bases teórico-metodológicas que embasam questões de valores, de poder, nos 

modos de pensar e agir do professor.  

A abordagem proposta por Vygotsky sobre a centralidade da atividade no 

desenvolvimento humano tem base no materialismo-histórico-dialético (Marx) e 

propicia embasamento teórico–metodológico para um repensar da metodologia 

tradicional em pesquisas com formação de professores. O foco está em 
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investigações que possibilitem a compreensão e possível transformação das 

relações humanas estabelecidas e dos modos como o professor e seus alunos 

atuam, no processo de aprendizagem e desenvolvimento uns dos outros.  Essa é 

uma questão central a esta pesquisa que foca as relações entre os participantes na 

produção de conhecimento, nos fóruns de discussão de um dos três módulos do 

curso de aperfeiçoamento Teachers’ Links. Como já apontei, o objetivo está em 

compreender como ocorrem as relações que propiciam aprendizagem e 

desenvolvimento nesse espaço virtual oferecido na modalidade não presencial. 

Discuto a seguir a expansão do conceito de atividade. 

1.2 Teoria da Atividade Socio-Histórico Cultural – a expansão do conceito 

Embora Vygotsky tenha inicialmente proposto o conceito de atividade 

como princípio explicativo da consciência, Leontiev (1978) criou a Teoria da 

Atividade, em que a atividade é dirigida a um objeto/motivo e organizada por ações 

dirigidas a metas que são operacionalizadas, conforme as condições do contexto. 

Para Leontiev, as atividades são nomeadas por seus objetos e a produção do objeto 

é propiciada pela relação dos elementos do sistema de atividade. Dessa forma, a 

diferença de uma atividade para outra estaria no seu objeto, que, segundo Leontiev, 

nomeia a atividade.  

Leontiev (1978) rediscute a discussão de atividade como Vygotsky a tinha 

enfocado, destacando a atividade concreta coletiva e salientando a diferença entre 

atividade, ações e operações. Discute a atividade coletiva e concreta na produção 

de um motivo que supre as necessidade das práticas concretas e que pode levar os 

sujeitos envolvidos a construírem um objeto - meta. Dessa forma, o objeto é também 

o motivo da Atividade.  

Por atividade, designamos os processos psicologicamente 
caracterizados por aquilo a que o processo, como um todo, se dirige 
(seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo que estimula o 
sujeito a executar a atividade, isto é, o motivo (Leontiev, 1978,1983, 
p. 66). 
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Avançando as discussões de Leontiev, Engeström (2001) retoma a 

centralidade da mediação pela linguagem na produção de zpds que possibilitem um 

movimento de colaboração para a compreensão dos sentidos atribuídos pelos 

sujeitos ao objeto em foco, bem como da centralidade da contradição na produção 

de novos significados. Para ele, a partir dos conflitos ou questionamentos nas 

relações, novos pontos de vista podem ser construídos em um movimento dialético e 

dialógico de colaboração e contradição, o que pode possibilitar a expansão do objeto 

da atividade em um movimento de produção coletiva de significados, Engeström 

define esse movimento de expansão do objeto de “ciclo expansivo”.   

1.3 Base teórico-filosófica da TASHC 

Vygotsky (1934/2010), ao considerar o desenvolvimento humano 

vinculado à situação particular do contexto sócio-histórico-cultural das ações, está 

apoiado nas discussões do monismo spinozano e no materialismo histórico-dialético 

discutido por Marx e Engels. Ambos possibilitariam ao pesquisador a compreensão 

do processo de produção de conhecimento nas situações sociais em colaboração 

com outros e mediados por artefatos culturais, dos quais o mais importante é a 

linguagem, como já apontei anteriormente.  

Como aponta Baquero (1998), para Vygotsky, as origens de formas superiores do 

comportamento consciente deveriam ser encontradas nas relações sociais que o 

indivíduo tem com o mundo exterior.  Nesse contexto,  os processos psicológicos 

superiores humanos são mediados pela linguagem e estruturados em sistemas 

funcionais dinâmicos e historicamente mutáveis – e não em localizações anatômicas 

fixas no cérebro. Em seus escritos, Vygotsky salienta que a linguagem é social 

desde sua origem. Ao discutir o processo de interiorização e exteriorização, aponta 

que o social, o histórico e o cultural são indivisíveis na compreensão dos modos 

como os meios de operação das informações vão se interiorizando. Como apontado 

por (DUARTE, 2001, p. 336), “o social em Vygotsky tem a conotação de fundar a 

psicologia e a educação numa concepção historicizadora do ser humano, uma 

concepção marxista do homem como ser social”.  

Vygotsky (1930/ 2007) enfatiza o papel da linguagem na organização e no 

desenvolvimento dos processos do pensamento e constata que, na medida em que 
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os processos superiores tomam forma, a estrutura total do comportamento se 

modifica, de maneira a fazer que haja uma inter-relação fundamental entre 

pensamento e linguagem, um proporcionando recursos ao outro. Nesse quadro, 

como já apontei, a linguagem tem um papel essencial na constituição da 

subjetividade, uma vez que ela é responsável pela formação de conceitos, pelas 

formas de organizar o real, ao mediar as relações entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento. Nas palavras de Vygotsky (1934/2010, p. 149), 

 
A natureza do próprio desenvolvimento se transforma do biológico 
para o sócio-histórico. O pensamento verbal não é uma forma natural 
e inata de comportamento, mas uma forma histórico-social, e por isso 
se distingue basicamente por uma serie de propriedades  e leis 
específicas que não podem ser descobertas  nas formas naturais do 
pensamento e da linguagem. 

 

Para Vygotsky (1930/2007), aprendizagem e desenvolvimento estão inter-

relacionados de forma dialética desde o primeiro dia de vida das pessoas e, dessa 

forma, qualquer situação de aprendizagem e desenvolvimento com que o indivíduo 

se defronte na escola, sempre terá uma história anterior. Todavia, a escola tem para 

ele uma função central na produção de conceitos científicos.  Assim, “o aprendizado 

se torna um aspecto necessário para o processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas” (VYGOTSKY, 

1930/2007, p. 103).  

Porém, para ele a escola tem também um papel político de possibilitar a 

constituição de indivíduos não alienados e questionadores. Esse é um aspecto que 

me interessa investigar, isto é, como a organização de espaços de constituição 

crítica são produzidos nas relações que promovem efetivamente aprendizagem e 

desenvolvimento, ou seja, a produção de nova totalidade (devo dizer sempre 

efêmera).  

Esse é o modo como entendo o conceito de criação de ZPD, como um 

movimento que possibilita que sentidos atribuídos pelos participantes sejam 

colocados, nas relações com outros, compreendidos, questionados, explicitados e 
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confrontados, de forma a possibilitar a produção compartilhada de novos 

significados. Busco, assim, compreender o que, de fato, pode ser considerado ‘novo’ 

na trajetória de cada um dos participantes da pesquisa. 

Ao entender que a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, temos 

que pensar que a escola tem um papel fundamental na constituição de um indivíduo 

crítico, que é considerado por Vygotsky (1926/2010, p. 465-487) como papel central 

da escola e dos educadores. Nesse quadro, a escola tinha o papel de criar contextos 

(zpd) para que os sentidos produzidos em situações sócio-histórico-sociais fossem 

ressignificados nas relações colaborativo-críticas do contexto escolar. Como aponta 

Oliveira, 

 

A escola, enquanto agência social explicitamente encarregada de 
promover o aprendizado em crianças e jovens das sociedades 
letradas tem um papel essencial na promoção do desenvolvimento 
psicológico dos indivíduos. (OLIVEIRA, 2010 p. 106).  

 

Dessa forma, na escola o aluno aprenderia a questionar, descobrir e 

compreender, transformar o mundo em que está inserido, em interações com os 

demais participantes de um mesmo contexto histórico.  Como aponta Vygotsky, não 

é necessariamente o professor quem ensina, mas é ele quem organiza e possibilita 

a produção de espaços para aprendizagem e desenvolvimento dos alunos e dele 

próprio. Como aponta Duarte (2001), o professor também aprende com os seus 

alunos.   

Segundo  Daniels (2003), Vygotsky considerava como central a ação 

mediada fundamentada na discussão da agência humana, nas situações culturais, 

institucionais e históricas em que essa ação ocorre. Em suas palavras, “[...] os atores 

atingem seus objetivos por meio de decisões entre cursos de ação alternativos, 

escolhendo meios que tem promessa de êxito na situação dada e aplicando-os de 

maneira conveniente” (DANIELS, 2005, p.106-107). 

Para analisar e compreender os dados desta pesquisa, isto é, 

compreender criticamente os contextos criados para aprendizagem e 
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desenvolvimento no contexto interacional do fórum de discussão do curso de 

aperfeiçoamento para professores em formação, buscamos apoio na TASCH. Isso 

porque trata-se de uma teoria que nos possibilita ver a complexidade do pensar e 

agir do indivíduo. Sob a perspectiva sócio-histórica-cultural, pode-se olhar para o 

curso de aperfeiçoamento do Programa Teachers’ Links, considerando a atividade 

humana de forma conjunta, monista e em relação dialética e dialógica e não isolada 

do contexto em que ocorre dualista e unidirecionada. A partir desse quadro, 

podemos analisar como as tarefas propostas pelo curso oferecem aos participantes 

possibilidades de interagir, criando novos espaços de aprendizagem à medida que 

os sentidos iniciais, ao serem pontuados nas interações, criam ou não conflitos e 

são ou não negociados, retomados e transformados para que novos significados 

sejam compartilhados. Como Magalhães (2009; p.64) explica,  

É necessário que sejam reconhecidas e questionadas contradições 
entre o objeto da atividade, instrumentos, ações dos participantes, 
regras que embasam as relações e a qualidade da relação do 
trabalho, que conflitos sejam estabelecidos e enfocados. 

 

As discussões de Vygotsky (1934/2008); Leontiev, (1978), Daniels (2003), 

Engeström e Engeström (1987, 2001), bem como nas pesquisas de Magalhães 

(1998, 2004,2009) e Liberali (2004, 2006) com formação de educadores, embasam a 

compreensão dos contextos criados para produção de conhecimento no curso de 

aperfeiçoamento como uma atividade, em que as relações estão sendo pensadas no 

contexto de sua produção. Isto é, o foco está na comunidade envolvida, nos sujeitos 

participantes: os professores de inglês e as tutoras nas diversas tarefas do fórum de 

discussão. Esse contexto envolve uma e, por isso, agem e revelam diversidade nos 

sentidos e significados na construção do objeto da atividade – formação do 

professor de inglês – em relações mediadas pela linguagem e por artefatos culturais, 

nos fóruns de discussão, que se organizam por meio de regras e divisão de trabalho, 

num contexto virtual. Com essa compreensão, busquei definir como os fóruns de 

discussão estavam organizados na atividade de formação, e assim compreender 

criticamente a configuração dos espaços de aprendizagem e desenvolvimento.  
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Tomando a TASHC como base, procurei compreender, como se 

organizou essa atividade, o objeto que nomeia a atividade, a comunidade, as regras 

e a divisão de trabalho, (veja Fig. 2) e definir os conceitos centrais e necessários à 

compreensão crítica dos dados: zpd, mediação, colaboração e contradição, e 

sentidos levantados e significados.  

 

 
Artefatos Mediadores: 
Ferramentas e Signos 

 
 

                             Objeto              
                                                                                Sentidos   Resultados 

                     Sujeitos 
                                                          Significados 

 
 

                                                                          
                 Regras               Comunidade                Divisão de trabalho  

 
 

   Figura 2 – A estrutura de um sistema de atividade humana 
   Fonte: Engeström (1987/2001) 

 

No caso desta pesquisa, são sujeitos, o professor-tutor e os alunos- 

professores, que juntos participam da consecução de tarefas propostas e 

organizadas por meio de regras bem definidas sobre os papéis que cada um deve 

desempenhar para que possam ter êxito no desenvolvimento das tarefas. A 

atividade conta com instrumentos que medeiam as relações e, por essa razão, é 

importante compreender como esses espaços de aprendizagem se configuram. Para 

isso, uma questão que se coloca como importante na construção do objeto em foco 

são os movimentos de colaboração e de contradição que organizam a linguagem 

dos participantes e que criam ou não zpds para aprendizagem e desenvolvimento. 

Como aponta Leontiev (1978), atividade é um processo “intertráfego” 

entre os polos opostos, sujeito-objeto. No plano mental, atividade é uma unidade de 

vida mediada por reflexões mentais por uma imagem, cujo papel é o de orientar o 
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sujeito na direção do objeto6.  Para o autor, a atividade é um sistema que obedece 

ao sistema das relações em sociedade em que as ações dos indivíduos 

participantes em uma atividade coletiva e concreta estão relacionadas às suas 

experiências na sociedade, dessa forma, a sociedade “produz” atividade humana.   

Para tanto, explicamos no Quadro 3, a atividade de um dos módulos do 

curso Teachers’ Links, de Aperfeiçoamento de professores de língua inglesa foco 

deste projeto:  

 

 
Sujeitos 
 

 

- Alunas de língua inglesa do curso de aperfeiçoamento  

- Os professoras-tutoras 

 
Instrumentos 

 

- Textos 

- e-mail 

- postagens no fórum 

Objeto 
 

 

Formação de professores de inglês  

 
Regras 
 

(São as normas 

que organizam a 

realização da 

atividade) 

 

Regras explicitas (propostas pelo próprio curso); 

Regras implícitas criadas pelas experiências dos alunos e 

possibilidades dos contextos de produção; e Regras 

combinadas entre os participantes.  

 

Do curso: 

- leis que regulamentam e normatizam o curso na EAD;  

- teorias de ensino-aprendizagem, de organização das 

relações e da linguagem, de papéis de aluno e de 

professor. 

 

Para o professor tutor:  

- seguir o planejamento proposto para o curso; 

                                                            
6 Tradução e interpretação minhas. 
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- ter conhecimento de como deve ser usado o espaço 

virtual do fórum de discussão; 

- ter conhecimento das teorias de base que organizam as 

relações e papéis no curso; 

- usar o ambiente virtual do curso dentro das normas 

estabelecidas pela instituição; 

 

Para o os alunos: 

- saber usar o ambiente virtual; 

- ter conhecimento do uso de computador e de informática; 

- seguir o planejamento proposto pelo curso; 

-seguir as orientações propostas para consecução das 

tarefas 

 
Divisão de 
trabalho 
 
(Tarefas e 

funções de cada 

sujeito que 

participa da 

atividade) 

 

Papel do professor tutor: seria agir para: 

- criar espaços de colaboração para possibilitar a 

construção do conhecimento;  

 - planejar as atividades e as postagens no ambiente virtual 

a cada semana; 

- postar as tarefas no ambiente;  

- agendar as tarefas;  

- dar instruções; 

- explicar, instruir e orientar as atividades;  

- entrar no ambiente de forma sistemática para verificar as 

postagens dos alunos e comentar as postagens; 

- promover discussões assíncronas com e entre os alunos 

participantes; 

- verificar e comentar a participação de todos nas 

atividades propostas; 

- responder as dúvidas dos alunos; 

 

Papel dos alunos:   

- acessar o curso e seguir as orientações postadas nos 

fóruns;  

- resolver as tarefas e responder os questionamentos, seja 
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do tutor,seja dos colegas; 

- participar de forma assíncrona dos fóruns lendo, 

escrevendo e refletindo de forma colaborativa para a 

discussão das dúvidas ou questionamentos que surgem 

durante o curso, suas e dos colegas; 

- postar as opiniões e interpretações escrevendo 

comentários na consecução das tarefas nos fóruns, 

portfólio, etc.; 

Comunidade - professores tutores;  

- alunos participantes do curso;  

- a equipe do Teachers’ Links;  

- os alunos e colegas dos professores que estão 

participando do curso de aperfeiçoamento online.  

Quadro 3 - Atividade do módulo Desenvolvimento Profissional e a Sala de Aula-Turma A. 
Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

1.4 Os conceitos vygotskianos centrais na produção do conhecimento para 
esta pesquisa 

Discuto a seguir os conceitos de sentidos e significados, zpd e 

mediação. 

• Sentidos e significados 

Os escritos de Vygotsky (1934/2003) salientam a relação dialética entre 

os conceitos de sentidos e significados. Para ele, sentidos estão relacionados a 

eventos psicológicos da constituição da subjetividade do sujeito e, por essa razão, 

são mais fluídos e amplos, enquanto os significados são instituídos e compartilhados 

por uma sociedade por meio de produções históricas e culturais. 

Essa discussão é central para as relações em contextos colaborativos de 

produção de conhecimento, como no caso desta tese. Compreender o sentido do 

outro e de si mesmo(a) é importante para que possa haver ressignificações dos 

sentidos atribuídos e compartilhamento de significados quanto ao objeto em 

discussão. Como aponta Carvalho,  
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[...] não pode haver conhecimento de um todo ou de partes dele se, 
amputada a totalidade, isolados os seus elementos entre si e em 
relação à totalidade e desconhecidas suas leis, não é possível captar 
a amplitude de determinações ontológica das partes e da totalidade - 
determinações que só podem ser apreendidas se a análise percorre 
a transversalidade essencial do todo (CARVALHO, 2008, p. 2). 

 

A partir dessa compreensão o nosso olhar aos participantes da pesquisa 

está direcionado para as postagens dos professores nos fóruns de discussão, lugar 

em que eles postam as suas opiniões, ideias, formas de pensar e agir sobre as 

diversas atividades propostas no curso de professores de língua inglesa em 

formação. Para compreender a diversidade das compreensões dos professores que 

participam dos fóruns de discussão, é central a descrição das situações de 

comunicação e da historicidade que os constituiu como professores de inglês.  

Como aponta Aguiar (2006), por serem indivíduos sociais, eles estão sempre em 

movimentos de inclusão e exclusão com os seus pares. O processo de 

compreensão dos sentidos que apoiam as postagens das alunas e professoras- 

tutoras, revelam e traduzem um registro cognitivo e emocional, como um “processo 

de configuração das relações sociais - processo único, singular, subjetivo e histórico 

ao mesmo tempo-” (AGUIAR, 2006, p. 16). Trata-se de um processo cujo objetivo é 

criar zpds em que os interactantes, por meio do movimento colaborativo crítico 

consigo e com outros, possam ressignificar sentidos, compartilhar significados, suprir 

necessidades e produzir novas necessidades, constituindo um processo de 

expansão do objeto da atividade.  

Nesse processo, como apontou Vygotsky (1934/2001), o papel da 

linguagem como constitutiva do indivíduo é central, porque é por meio dela que se 

pode entender o funcionamento do pensamento humano. Nesse quadro, os 

conceitos de sentido e significado são elementos-chave na formação da consciência 

humana, cuja origem está na sociedade e não na natureza, como aponta Leontiev 

(1978, p.95).   
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• Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD) - e – Mediação 

Newman e Holzman (1993/2002) explicitam que a Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZPD) foi uma das contribuições psicológico-

metodológicas mais importantes de Vygotsky. Para esses pesquisadores, a zpd não 

pode ser definida como um espaço físico ou lugar, mas sim como uma atividade, 

“uma unidade histórica que nos dá a possibilidade de engajamento em uma 

’atividade revolucionária‘ de trabalhar, produzir, criar e viver na história” (NEWMAN e 

HOLZMAN, 2002, p. 66-67; 96). Magalhães (2009, p. 66-67) salienta a zpd como 

“uma zona de conflito e de tensão, [...] o espaço onde tanto os sentidos e 

significados cristalizados como os novos são confrontados pelos indivíduos do grupo 

e compartilhados por todos”.  O objetivo de Vygotsky como o conceito de zpd parece 

ser o de salientar o papel do outros na constituição do ser humano. 

Como apontam Oliveira e Magalhães (2010), dois movimentos entendidos 

como unidade são importantes para que possamos perceber claramente o 

funcionamento da ZPD: colaboração e contradição. Organizado na/pela 

linguagem, esse movimento possibilita que as tensões e conflitos, que têm lugar nas 

relações motivadas pelas diferenças e /ou divergências de sentidos atribuídos pelos 

participantes nas discussões, possam ser enfocadas e discutidas. Para os 

pesquisadores, “É nessa zona de desconforto que o diálogo questionador cria 

espaços para que todos se manifestem e expandam as questões em foco” 

(OLIVEIRA e MAGALHÃES, 2010, p. 69).  

Nesse contexto, segundo Magalhães (2009), não se pode pensar na ZPD, 

separadamente do conceito de colaboração e contradição, uma vez que esses 

movimentos a constituem, criando novas ressignificações e desenvolvimento. Esse 

movimento, nas palavras de Magalhães (2009, p.60) “significa criar contextos para 

transformar a totalidade e não particularidades”. Dessa forma, a mediação por 

artefatos culturais é central para entendermos a ZPD, uma vez que a atividade 

humana não está regulada pelo desenvolvimento biológico e sim, por artefatos 

culturais, sejam eles físicos (como ferramentas) ou psicológicos (como a linguagem).  
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• Colaboração e contradição 

Como já discuti até agora, os conceitos de colaboração e de contradição 

são centrais para entender o movimento das relações entre os participantes na 

produção de conhecimento, como apontam John-Steiner (2000), Edge (2002), 

Magalhães (2004, 2007), Magalhães e Fidalgo (2010) e Oliveira e Magalhães 

(2010). Nesse quadro, John-Steiner, (2000), aponta a colaboração criativa como 

uma organização que possibilita que pessoas se engajem em atividades novas e 

compartilhadas e nesse contexto aprendem a partir das respostas de seus atos e da 

de seus pares.  A autora descreve colaboração como um ambiente em que os 

participantes promovem uma parceria estimulada por interesses mútuos, pelos quais 

podem ampliar seu repertório de expressão cognitiva e emocional. Nesse contexto 

de colaboração o desenvolvimento ocorre de diversas maneiras e situações. Para 

explicar os assuntos focalizados na colaboração a autora adota o termo 

comunidades de pensamento (thought communities), em que pesquisadores 

compartilham significados, por meio de processos de mutualidade e 

interdependência produtiva e  atingem conjuntamente resultados negociados. 

Para John-Steiner (2000, p. 3), as comunidades de pensamento estão 

inseridas em um contexto histórico, cultural e tecnológico que contribui para que 

ocorram parcerias entre as ciências, empreendimentos artísticos, universidades, 

indústrias e escolas. Salienta a ocorrência de modos de agir interdependentes que 

por meio de um confronto colaborativo encontram soluções inovadoras. Trata-se de 

um trabalho colaborativo em que uns aprendem com outros por meio de um 

engajamento de apropriação mutua.  

Analisando comunidades de pensamento diversas, a autora propõe 

quatro padrões de parcerias para explicar o conceito de colaboração 

interdependente, uma vez que, um determinado padrão ao longo do tempo pode 

mudar para outro padrão. Encontrou os padrões que descreve como: colaboração 

distribuída complementar, familiar e integrativa. No caso deste trabalho, saliento 

como central a colaboração distribuída, que, segundo John- Steiner, ocorre tanto em 

cenários eventuais como em contextos mais organizados, por exemplo, 

conferências, discussões virtuais e grupos teatrais. Nesse padrão de colaboração os 
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papeis são informais e voluntários. Os participantes são distribuídos em grupos 

colaborativos e estão ligados por interesses em comum, algumas vezes assumem 

papéis mais ativos enquanto outros assumem papéis de meros expectadores. Para 

ela, isso explica porque em alguns momentos da interação pode ocorrer o 

compartilhamento de significados aprofundando o conhecimento ou pode ocorrer 

que a discussão acabe por não levar para nenhum lugar, ficando na superficialidade.  

Outros pesquisadores, como, por exemplo Edge (2002), discutem o 

processo colaborativo no desenvolvimento de um profissional crítico, relacionado 

com o seu autodesenvolvimento ao tomar consciência da sua própria experiência de 

ensino. Nessa situação, compreende e avalia o que consegue aprender com seu 

próprio esforço e sua própria realização, na relação com outro. Edge (2002, p. 15) 

afirma que “todos os indivíduos têm experiências, porém, nem todos são capazes de 

aprender com elas”.  Para ele, é necessário que o indivíduo aprenda a olhar mais 

de perto para si mesmo e a tomar consciência do que vê sobre si e sobre outros 

com quem interage.  

Nesse quadro, o indivíduo precisa de outros para conseguir compreender 

melhor suas próprias experiências e opiniões. Edge (2002, p. 16) denomina este 

movimento de cooperação, pois, ao mesmo tempo em que estamos aprendendo 

com os outros, os outros também se enriquecem com o nosso conhecimento. 

Segundo o autor, “por meio da cooperação os indivíduos têm a oportunidade de 

escapar da subjetividade egocêntrica sem correr atrás de uma noção ilusória de 

objetividade7”.   

Assim, os espaços que Edge propõe para o aprendizado pelo 

autodesenvolvimento também criam espaços de cooperação ou desenvolvimento 

cooperativo, isto é, “uma mistura de conscientização e discurso disciplinado que 

permite ao indivíduo trabalhar sozinho e conjuntamente, e vice-versa, cooperando 

com os outros se consegue trabalhar o individual” (ibid).  

 Para uma melhor compreensão do conceito de cooperação proposto por 

Edge, fazemos a ressalva de que não pode  ser compreendido na mesma direção do 
                                                            
7 Tradução minha de: “through cooperation we have the chance to escape from simple, egocentric 
subjectivity without chasing after an illusory notion of objectivity”.  
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conceito de colaboração de Magalhães e Fidalgo (2010). Nos termos das autoras, 

colaboração deve ser concebida como um processo de compartilhamento de 

significados em contextos que estabelecem confiança mútua. Dessa forma, é 

possível assumir riscos ao longo do processo da participação em tarefas, permitindo 

criticar e ser criticado por meio de ações de compreender, explicar, clarificar refletir e 

questionar Trata-se de um processo de negociação compartilhada que propicia 

condições de expandir o conhecimento de todas as partes envolvidas. Por esse 

motivo, compreendemos o conceito de cooperação proposto por Edge (2002) como 

colaboração, o que difere um pouco do processo de cooperação discutido por Edge, 

em o papel do outro é escutar e interferir minimamente, para que o indivíduo 

repense seus modos de pensar e agir.   

Oliveira e Magalhães (2011) explicam a diferenciação do termo 

colaboração com o termo cooperação. Para os pesquisadores, é importante 

distinguir a diferença entre os dois para não cometermos nenhum erro de filiação 

teórica que possa comprometer a compreensão deste estudo. Para esse fim, 

ressalta que o conceito de cooperação é compreendido como ações que acontecem 

de forma hierárquica e consequentemente desigual, o que dificulta e certamente 

interfere na negociação dos participantes. As propostas e decisões não são tomadas 

em conjunto e com isso, perde-se a cumplicidade e o respaldo necessários para se 

comprometerem na execução e resultado das tarefas.  

Por outro lado, numa relação de colaboração os papéis também 

apresentam participação diferenciada, porém são assumidos e realizados de forma 

coletiva. Nesse sentido todos os participantes têm oportunidade de colocar a sua 

experiência, a sua voz e concordar ou discordar do assunto que está sendo 

discutido (Magalhães, 2004). Essa forma de agir permite considerar o professor 

como um profissional crítico. Esse é o profissional que se interessa por atividades 

educacionais que ajudem a solucionar problemas sociais que, muitas vezes, o 

próprio professor já convive, fato este que lhe facilita perceber as necessidades dos 

alunos num determinado contexto e assim, possibilitar transformações na sua 

prática e dos seus alunos (OLIVEIRA e MAGALHÃES, 2011). Nessa mesma direção, 

o entendimento de prática, como a relação entre a teoria e a pratica de forma 
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conjunta8 ou seja, a práxis, é de suma importância uma vez que, é nesse lugar que 

podemos evidenciar a transformação.   

Isso significa que o profissional crítico se utiliza de sua base teórica e 

prática para, em conjunto com os outros participantes, propor ações em conjunto a 

partir dos problemas que foram levantados e precisam ser resolvidos em conjunto, e 

assim, compartilhar novas experiências.  Por esses motivos,  

A colaboração crítica marca, assim, o compartilhamento de 
significados na articulação de um processo capaz de conduzir a uma 
transformação na compreensão dos processos de formação do ponto 
de vista tanto do formador quanto do professor participante em 
relação à produção de saberes crítico-reflexivos, como modos de 
criar perspectivas aos colaboradores quanto a ferramentas 
pedagógicas na produção de um pensamento autônomo (OLIVEIRA 
e MAGALHÃES, 2011). 

 

Dessa forma, a colaboração crítica tem de ser vista vinculada às praticas 

sociais, em um processo indissociável de reflexão no qual um “continuo movimento 

de percepção, participação, ação-reflexão, direcionado por um projeto histórico e 

político” permite a transformação da realidade dos indivíduos participantes. 

(OLIVEIRA e MAGALHÃES, 2011, p. 72).   

Podemos dizer que, trazendo esse entendimento de colaboração-crítica 

para o ambiente virtual9, faz-se necessário que o professor formador tenha sempre 

em mente quais são as regras, papéis e ações que devem permear as tarefas 

propostas e os modos de participação de todos na produção do objeto em foco. 

Esse pensamento crítico-reflexivo pode e deve ser garantido para que o 

questionamento, compreensão e resolução de problemas sejam compartilhados 

entre os pares e possamos evidenciar a transformação nas práticas sociais. 

Oliveira (2009), ao discutir a colaboração crítica no ambiente virtual, 

apresenta um quadro com as ações de colaboração, apresentado no Quadro 4, a 

seguir,  

                                                            
8 Magalhães adota nos seus estudos o conceito práxis criadora ou crítica (prática e teoria juntas) da 
proposta Marxista que será discutido no capítulo metodológico.  
9 Ambiente virtual: compreendido segundo Coll, C. e Monereo, C., que o definem como um  espaço no qual 
ocorre a comunicação didática em um processo formativo semipresencial ou a distância.  
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Papel dos colaboradores 

 
Significantes das ações de colaboração 
em contexto virtual de aprendizagem 

Questionamento Os colaboradores preservam a contradição 
com a finalidade de impulsionar as ações 
na atividade e a reconhecem como forma 
de enfrentamento dos cenários que se 
configuram na realidade das situações 
didáticas. 

Compreensão  Os colaboradores estabelecem correlação 
de ideias e situações que emergem na 
atividade, marcando um “conhecer em 
ação”, que se dá a partir de significados 
compartilhados nas situações didáticas. 

Resolução de problemas  Os colaboradores decidem coletivamente 
o redimensionamento de ações e metas no 
desenvolvimento da atividade, 
possibilitando que essas construções 
coletivas configurem a uma nova 
significação das situações didáticas.  

Quadro 4 – Os papéis e os significados das ações de colaboração 
Fonte: Oliveira (2009, p. 59) 

 

Assim, um contexto colaborativo evidencia questionamentos que criem 

conflitos e/ou contradições, pois é por meio desse movimento que poderemos 

compartilhar significados. A colaboração sem questionamentos será uma mera 

interação, apenas uma troca de conteúdos e informações (OLIVEIRA E 

MAGALHÃES, 2011). Por outro lado, se nessas práticas sociais, apenas 

evidenciamos questionamentos, sem negociação, teremos imposição e autoritarismo 

e o foco não será mais na colaboração. O quadro 5,  a seguir,  revela  o movimento 

desse conceito.  
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Quadro 5 – Movimento da colaboração crítica 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Oliveira e Magalhães (2011). 

 

Na perspectiva crítico-colaborativa, estabelecer contextos colaborativos é 

muito complexo, uma vez que os participantes aprendem uns com os outros e 

negociam sentidos sobre os assuntos a serem tratados. É uma co-construção, na 

qual todos sentem-se confiantes em mostrar suas compreensões, mesmo distintas, 

e, a partir desse confronto, construir diálogos significativos para todos os envolvidos 

no processo. Nesse ambiente colaborativo, o professor sai da postura de desafiar e 

toma lugar a postura de compreensão, não de persuasão, mas de negociação.  
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CAPÍTULO II – ATIVIDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO 
VIRTUAL  

 

 

O exercício de pensar o tempo, de pensar a 

técnica, de pensar o conhecimento enquanto se 

conhece, de pensar o quê das coisas, o para quê, o 

como, o em favor de quê, de quem, o contra quê, o 

contra quem, são exigências fundamentais de uma 

educação democrática, a altura dos desafios do 

nosso tempo.  

(FREIRE, 2000, p. 46) 

 

 

 

 

Em se tratando de uma pesquisa educacional sobre formação de 

professores em um contexto virtual, este capítulo apresenta inicialmente uma 

reflexão sobre o paradigma em que estou ancorada. Preocupo-me em esclarecer 

que a perspectiva crítico-colaborativa é o eixo central, na compreensão de uma 

educação transformadora que questiona o que possa transformar o ensino 

tradicional e engessado da sala de aula e propõe um ensino diferenciado no qual 

professores e alunos compartilham a produção do objeto em foco e, para isso, 

redefinem papéis, a divisão de trabalho, regras e os modos como a linguagem 

constitui a relação social entre os participantes e possibilita aprendizagem e 

desenvolvimento.  

Como o objeto desta pesquisa está inserida em um contexto virtual, 

busquei em autores como Valente (2005), Almeida (2003), Belloni (1999), Marcuschi 
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(2004) e Silva (2010) o embasamento teórico que julguei necessário para 

contextualizar o meu entendimento sobre EAD, essencial para compreender o 

caminho que percorri antes de delimitar o problema e as perguntas da pesquisa. 

A seguir, na próxima seção, apresento de forma detalhada a configuração 

do curso Teachers’ Links Reflexão e Desenvolvimento para Professores de Inglês, 

na sua versão de 2007 por considerar importante entender como foi proposto esse 

curso em um ambiente virtual. Conforme explicado anteriormente, foi do banco de 

dados desse curso que obtive os dados para realizar a pesquisa.  

 

2.1 Formação de professores numa perspectiva crítico-colaborativa  

 

Quando pensamos a formação de professores e paramos para refletir 

sobre as práticas do professor, é inadmissível pensar que o professor possa ser um 

simples transmissor de conhecimento. Tamagnini (1930) já defendia, na década de 

30, que a formação de qualquer professor deveria se apoiar em três pilares; na 

preparação acadêmica, na preparação profissional e na prática profissional e, assim, 

chegar a ser um profissional autônomo e reflexivo. 

Nas discussões relativas à formação de professores, é preciso levar em 

consideração as questões cientificas e conceituações dos atuais programas nessa 

área. Nóvoa (1992) afirma que se devem repensar os cursos de formação que nem 

sempre estão de acordo com a realidade de trabalho do professor, em que existe 

uma separação entre o componente científico e o pedagógico e entre as disciplinas 

teóricas versus as disciplinas metodológicas que inviabilizam a formação. Em suas 

palavras, Nóvoa (1992, p.27) acrescenta que, 

faz-se necessário que as práticas de investigação sobre  os 
professores mude para uma investigação com e pelos professores 
para que eles possam se assumir como produtores de sua profissão 
provocando mudanças nele e no contexto em que ele desenvolve 
sua práxis10 .  

                                                            
10 Adaptação do epilogo de um trabalho de Mary‐Louise Holly e Caven McLoughlin (1989) in Novoa, (1992).  
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Por essa razão, o pesquisador sugere que se comece a pensar em novas 

formas para criar contextos de formação crítico-reflexiva. É necessário que a 

formação seja construída e embasada em um trabalho de reflexividade crítica sobre 

os sentidos das práticas do professor na relação teoria e prática, bem como, a 

reconstrução constante da sua identidade pessoal.  Assim, é importante criar redes 

de autoformação, em que as pessoas possam compreender a formação como um 

processo interativo e dinâmico, no desenvolvimento de uma nova cultura profissional 

dos professores que, segundo Nóvoa (1992, p.30), “passa pela produção de saberes 

e de valores que deem corpo a um exercício autônomo de profissão docente”.  

Essa nova cultura da formação de professores criaria contextos em que os 

professores são protagonistas ativos durante o processo de formação, 

acompanhando e partilhando experiências com seus pares e com os projetos e 

necessidades de suas escolas. Caso contrário, o risco de uma forte resistência 

institucional e profissional pode levar a resultados pouco satisfatórios.  

A eterna crise que observamos na educação concentra-se, segundo Schön 

(1992), no conflito entre o saber escolar e a reflexão–na-ação dos professores e 

alunos. Esse saber escolar11 exige que o professor detenha o conhecimento total 

dos assuntos por ele ensinados. O que precisa ser focalizado e reforçado é que, ao 

ensinar, o professor necessita prestar atenção nas relações criadas com e entre os 

alunos, colocando-os como protagonistas, além de ouvir o que dizem conseguir se 

surpreender com eles, reconhecer suas possibilidades e o seu conhecimento.  

Ao entender as necessidades de cada um dos seus alunos, o professor está 

agindo com base no processo de refletir-na-ação como um instrumento de 

aprendizagem, que é uma forma habilidosa de organizar a sala de aula, o  que exige 

do professor e dos alunos  outros modos de pensar e agir. Uma postura reflexiva, 

exige, como salientei, que o professor  leve em consideração o que o aluno diz, 

pensa, faz, como meio para reflexão conjunta e transformação. Dessa forma, o 

professor reflexivo, 
                                                            
11 O saber escolar é tido como certo, significando uma profunda e quase mística crença de respostas 
exatas (SCHÖN, 1992, p. 81). 
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além de criar espaços de liberdade para seus alunos se expressarem 
com tranquilidade, ele aprende a ouvir o aluno e aprende a fazer da 
escola um lugar no qual seja possível ouvir o aluno – olhando para 
os dois de forma inseparável. (SCHÖN, 1992, p. 87). 

 

Nessa direção, Fullan e Hargreaves (2000) afirmam que a escola é o local 

de reflexão critica do professor. Como salienta Vygotsky (1926. 2010) o nosso 

desenvolvimento se dá por meio das nossas relações, por essa razão, é importante 

que se estabeleçam organizações colaborativo-críticas que visem propiciar 

autocompreensão sobre o pensar e agir a todos os participantes do grupo. Quando o 

professor não está inserido no grupo de participantes de sua escola, ele se isola e 

acaba por criar um ambiente em que terá que administrar suas incertezas sozinho, 

confinado às suas próprias experiências, assim como suas interpretações e 

motivações com relação à sua prática, sem o retorno dos colegas e alunos.  

Nessa mesma perspectiva, McLaren e Gutierrez (2000) propõem o foco 

nas questões éticas nas práticas educacionais e na pesquisa, assim como na cultura 

da sala de aula. Propõem, também, um combate à resistência à diversificação – 

tanto da própria sala de aula, da escola, do local de trabalho e das comunidades em 

torno dela, que se encontra cada vez mais evidenciada. Chamam a atenção para os 

currículos reformistas substituídos por formas de instrução monológicas tradicionais, 

chamadas de fast food, com base em hierarquias mais rígidas, estruturas de 

participação mais fechadas e atividades mais mecânicas, o que dificulta a 

possibilidade de uma educação multicultural crítica. Também, Pérez Gómez (1992) 

aponta que a formação de professores deve olhar para a questão da prática como 

eixo do currículo, relacionando os conhecimentos teóricos para solucionar 

problemas concretos na prática.  

 Como apontam Fullan e Hargreaves (2000, p.58), transformações bem 

sucedidas e duradouras pressupõem que as “paredes do individualismo” sejam 

derrubadas. Eles esclarecem que o crescimento e aperfeiçoamento dos professores 

que trabalham colaborativamente permitem criar novas possibilidades para 

desenvolver ideias e ações mais eficientes. Salientam que essa proposta de trabalho 

pode ser compreendida como “culturas colaboradoras”, essas culturas que criam 
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ambientes de colaboração, em que o indivíduo se enriquece com o grupo, 

desenvolve confiança coletiva para agir de forma crítica e, como resultado, percebe-

se a melhora na aprendizagem dos alunos.  

Nessa mesma direção, Liberali (2008, p.42) propõe que as quatro formas 

de ação elaboradas por Smyth (descrever, informar, confrontar e reconstruir), com 

base nas discussões de Freire (1970/2011) tomam a reflexão como “uma 

possibilidade de emancipação, uma vez que não haveria uma simples sujeição às 

teorias formais, mas um entrelaçamento entre prática e teoria, confrontação com a 

realidade e valores éticos (...)”. 

2.2 Educação a Distância (EAD) 

Hoje em dia, a EAD tem se transformado em mais uma opção para 

conseguir superar a defasagem educacional no Brasil. O uso de novas tecnologias 

por meio de redes, em que o tempo e o espaço podem ser administrados de forma 

mais flexível são uma nova referência para cursos de modalidade complementar, 

para formação continuada ou para conseguir conciliar trabalho e estudo. A EAD está 

modificando a forma de ensinar e aprender, as metodologias, a linguagem, os 

processos de construção do conhecimento, a relação entre professor e aluno, bem 

como a reorganização do tempo e espaço. As novas tecnologias evidenciam uma 

sociedade que está cada vez mais atenta às inovações tecnológicas, o que constitui 

um desafio para as instituições de ensino.  

Todavia, uma vez que aprendizagem e desenvolvimento, como discutiram 

até agora, envolvem produção colaborativa e organização da linguagem para 

compreensão e transformação, algumas das propostas de programas de educação a 

distância precisam ser repensadas. De fato, muitas das práticas convencionais em 

EAD se caracterizam como meros transmissores de conteúdo e/ou de informação 

sem mudanças no desenho pedagógico ou na concepção de ensino-aprendizagem 

que as embasa, reproduzindo a tradicional atuação na sala de aula. A única 

diferença é estar voltada para uma quantidade maior de pessoas. Não leva em 

consideração que esse novo ambiente, no qual os nossos alunos já navegam desde 

muito antes de frequentar a escola, exige um novo conjunto de ações, assim como, 

não é levado em conta a aprendizagem colaborativa e a interatividade, que é 
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compreendida, segundo Silva (2000), como a comunicação de forma ativa entre os 

sujeitos.  

Em outras palavras, a educação que precisamos deve de ser capaz de 

formar pessoas críticas e indagadoras. Para isso, os formadores necessitam levar 

em conta que a educação não pode apenas “depositar” conteúdos na cabeça “vazia” 

dos seus alunos, ao contrário, o formador necessita desafiar, a todo  momento, o 

seu aluno a pensar de forma crítica e não apenas a aprender de forma mecânica 

(FREIRE, 2000, p. 45,  grifos do autor). Para Freire, nós, professores precisamos 

entender que a educação precisa ir além do ensino por mera repetição, a educação 

precisa ter liberdade para criar e errar sem medo, o que deve de ser compreendido 

como parte de um processo para chegar ao conhecimento.   

No Brasil, existem basicamente dois modelos de EAD12, o modelo 

tele/videoaula e o modelo web. No primeiro modelo, o professor é visto pelos alunos 

ao vivo (teleaula) ou em gravação (videoaula), ministradas em algum outro local 

(normalmente existe algum polo com salas determinadas para os alunos assistirem 

as aulas que são transmitidas via satélite). As aulas acontecem uma ou duas vezes 

por semana e normalmente são acompanhados por um professor-tutor local, que 

coordena a interação dos alunos para, por exemplo, esclarecer alguma dúvida com 

relação à aula que está sendo transmitida. As videoaulas, normalmente, são 

entregues em CDs ou DVDs ou podem também ser acessadas via internet. Nesse 

caso, o aluno pode acessá-la de sua casa ou qualquer outro lugar. Além das aulas, 

os alunos também recebem material impresso que complementa a aula e as 

atividades muitas vezes são postadas no ambiente de aprendizagem do curso. O 

acompanhamento é feito por um professor-tutor on-line. A avaliação on-line é 

sempre realizada no polo.  

No segundo modelo, o modelo web, o professor não apresenta a aula, ele 

disponibiliza o material didático impresso e/ou digital, apresentado ou por disciplina 

ou por módulo. A tutoria pode ser presencial ou virtual. Na presencial, o aluno vai até 

o polo, onde encontrará disponível o material e os tutores para auxiliar e explicar o 

                                                            
12 Informação extraída do texto Desafios da Educação a Distância No Brasil (Moran, 2011) do livro 
Educação a Distância: pontos e contrapontos, Valente, A.; Moran, J. M.; e Arantes, V, A. (org), 2011. 
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conteúdo. Já no virtual, o material e a tutoria estarão disponíveis via internet. Os 

ambientes de aprendizagem digitais mais usados para os cursos educacionais são o 

TelEduc, Moodle e Blackboard (MORAN, 2011, p. 48-50). Hoje, as universidades 

públicas oferecem cursos de ensino superior na modalidade a distância sob a gestão 

da Universidade Aberta do Brasil – UAB. Em geral, formam parcerias com as 

prefeituras que se responsabilizam em garantir o recebimento dos alunos nos polos 

de apoio, perto do lugar em que residem. Também os alunos têm um tutor on-line e 

um tutor presencial no polo. Dessa forma, os alunos podem ir até o polo para 

participar das atividades previamente planejadas, para pesquisar e/ou tirar dúvidas.  

Para que o governo pudesse definir de forma criteriosa o que é 

compreendido como um curso em EAD, o MEC, em 1998, solicitou a colaboração de 

um grupo de professores e a partir dessa primeira elaboração sobre o que é um 

curso de EAD, uma equipe vinculada à Secretaria de Educação a Distância vem 

elaborando alguns referenciais como parâmetros para um “bom” 13 curso a distância. 

Segundo esses parâmetros, é necessário que a elaboração de um projeto de curso 

superior que tenha compromisso institucional, que garanta o processo de formação, 

“contemple a dimensão técnico-científica para o mercado de trabalho e a dimensão 

política para a formação do cidadão” (MORAN, 2011, p. 59). Associado a isso, deve-

se pensar em outros elementos como: o sistema de avaliação; sistema de 

comunicação: equipe multidisciplinar; infraestrutura de apoio; material didático; 

gestão acadêmica administrativa e sustentabilidade financeira.  

 O Projeto Político Pedagógico para um curso de EAD precisa definir com 

clareza a opção epistemológica de educação que norteará a concepção pedagógica, 

de currículo, o do processo de ensino-aprendizagem e o perfil do estudante que quer 

formar. A partir dessas concepções, deve ser pensando como será proposta a 

relação entre os alunos e os professores-tutores durante o curso que precisa 

integrar os materiais impressos com as tecnologias educacionais, como Skype, 

Messenger (MSN) e outros para garantir o sucesso das videoconferências e 

teleconferências, na perspectiva de favorecer a interação entre os pares. Com 

relação à avaliação, é necessário considerar o que está escrito no Capítulo I, Art. 1o, 

                                                            
13 Grifos meus. 
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§ 1odo Decreto n. 5.622 de 19.12.200514, que regulamenta o Art. 80 da Lei n o 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional da Educação Superior a Distância e fala da obrigatoriedade das avaliações 

presenciais que devem prevalecer sobre qualquer outra forma de avaliação: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a 
distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 
lugares ou tempos diversos. 
§ 1o A educação a distância organiza-se segundo metodologia, 
gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a 
obrigatoriedade de momentos presenciais para15: 
I - avaliações de estudantes16; 
II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 
III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na 
legislação pertinente; 
e  
IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o 
caso. 

 

Nessa perspectiva, um "bom” curso em EAD vai depender de uma série 

de aspectos, como ambientes de aprendizagem que propiciem uma comunicação 

ativa que promova interação entre os grupos com momentos de diálogo, discussão, 

intercambio de ideias, participação síncrona e assíncrona, produção acadêmica 

individual e conjunta. Com igual importância, o curso deve oferecer uma 

infraestrutura adequada, seja ela virtual ou presencial, com salas, bibliotecas, 

tecnologia moderna, material didático autoexplicativo, links de apoio e atividades 

variadas, sendo que, “na educação a distância, não se pode só ‘passar’ uma aula 

pela tevê ou disponibilizá-la em um site e dar alguns exercícios” (MORAN, 2011, p. 

66, grifo do autor).  

 Outro aspecto importante que precisa ser mencionado é a preocupação 

em criar condições para que os professores que vão atuar no curso conheçam bem 

o uso das novas tecnologias, o ambiente em que desenvolverão as atividades e ter 
                                                            
14 Consulta feita no portal do MEC.  
15 Grifos meus. 
16 Grifos meus. 
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muita clareza do que significa trabalhar com grupos presenciais e virtuais, ou seja, o 

professor necessita: 

 - vivenciar processos de construção de conhecimento sobre teorias, 
noções de aprendizagem e sobre como usar e ensinar as 
tecnologias de educação; 

- vivenciar a “espiral de aprendizagem”- saber descrever as ações e 
resultados obtidos com sua prática, refletir sobre esses resultados e 
melhorar a prática com base nas teorias (...) a descrição documenta 
a ação realizada e serve como diagnostico e objeto de reflexão. (...)  

- compreender sua atuação como educador- implica em desenvolver 
autonomia para relativizar, preservar, redimensionar e transformar 
os aspectos constituintes da sua prática pedagógica. (...) 

- compartilhar com os grupos os processos vivenciados e os 
resultados obtidos. (...)... é necessário compartilhar seus momentos 
de duvidas, questionamentos e incertezas com parceiros que o 
encorajem a ousar, mas de modo reflexivo, (...) norteador de uma 
prática que concebe o uso das TIDIC ou da EAD não apenas como 
recurso para modernização do sistema de ensino, mas, 
essencialmente, como uma alternativa para pensar e reverter o 
processo educativo tradicional  (VALENTE, 2011, p.116-117).  

 

Levando em consideração os aspectos acima apontados, a EAD tem 

papel importante na discussão que se tem hoje no país sobre a democratização do 

ensino superior, tornando-a mais acessível num cenário que possa oferecer novas 

oportunidades para que muitos possam estudar de forma mais independente. A 

possibilidade de um curso que, certamente, é muito complexo no sentido do 

gerenciamento, mas que, com o auxilio das tecnologias, cria maior flexibilidade com 

relação ao tempo e espaço, bem como a integração de aulas presenciais e virtuais. 

Dessa forma, com o desafio de garantir uma educação com a mesma ou/ melhor 

qualidade de uma educação presencial, a EAD é uma forma viável para atender 

alunos ou por região ou por assuntos temáticos, numa escala nacional.   
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2.2.1 A educação on-line / novas tecnologias 

 

A partir dos avanços tecnológicos que surgiram com os primeiros 

computadores no século XX, marcou-se uma nova era para a informação e 

comunicação, que teve início na metade do século e, desde então, não parou de 

avançar. Cabe mencionar a evolução dos computadores (tecnologia e formato), os 

microprocessadores (cada vez mais complexos), a migração do uso de 

computadores isolados para o uso de computadores interligados à razão do 

surgimento da internet (rede que liga e integra todos mundialmente) e a digitalização 

da informação. Como consequência, as relações humanas passaram a se configurar 

dentro de um novo conceito de espaço e tempo, provocando mudanças visíveis em 

todas as áreas, inclusive nos programas de EAD, que é o meu foco neste capítulo.  

Nesse contexto, as novas formas de movimentação e a reorganização da 

sala de aula virtual levam a uma nova distribuição dessa relação tempo e espaço, 

que, para aproveitá-lo da melhor maneira, os professores-tutores devem propor 

novas práticas educativas que busquem trocar e compartilhar informação com os 

alunos e outros professores usando recursos tecnológicos disponíveis, criando um 

“novo espaço significativo” de ensino e aprendizagem que, de forma colaborativa, 

leve ao desenvolvimento de todos. (KENSKI, 2010, p. 47).   

Novos termos como ciberespaço, cibercultura e hipertexto surgem e 

traduzem esse novo paradigma. Para entender melhor a evolução da EAD e suas 

tecnologias, considero interessante mostrar, no quadro 6, o caminho que a EAD 

percorreu ao longo das últimas gerações baseado nos dados apresentados por Silva 

et al. (2010, p. 31) e Somsen (2010).  

 

 

 

 



Formação de professores em um curso de aperfeiçoamento para professores de 
língua inglesa em contexto virtual: as relações estabelecidas no fórum de discussão 
 
 

59 
 

 

 
GERAÇÕES DA 

EAD 
 

 
TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 
COMUNICAÇÃO 

Primeira Geração 
1850 - 1960 
 
Ensino por 
Correspondência 

Papel impresso 
 

Assíncrona  
 

Professor/aluno 
rara 
 
Aluno/aluno 
não existia  

Segunda Geração 
1960 - 1985 
 
Tele- educação 
 

radio; áudio; vídeo; televisão; 
fax; 
 
Múltiplas tecnologias sem 
computadores.  

Síncrona  Professor/aluno 
pouco frequente 
 
Aluno/aluno 
não existia  

Terceira Geração 
1985 - 1995 
 
Multimídia 
 

CD-ROMs; DVDs; correio 
eletrônico; telefone; chat; 
videoconferências; internet; 
computadores;  
 
Múltiplas tecnologias com 
computadores e as redes de 
computadores.  

Síncrona e 
Assíncrona  
 

Professor/aluno 
Frequente 
 
Aluno/aluno 
pouco 
significativa 
 

Quarta Geração 
1995-2005 
 
Aprendizagem em 
Rede 

Páginas Web distribuídas em 
redes temáticas; correio 
eletrônico;chat; computador; 
internet; transmissões em 
banda larga; interação por 
vídeo e ao vivo; 
videoconferências; 
 
Múltiplas tecnologias; início 
das tecnologias 
computacionais de banda 
larga.  

Síncrona e 
Assíncrona  
 
 
 

Professor/aluno 
frequente 
 
Aluno/aluno 
significativa 
 

Quinta Geração 
2005 – até o 
presente 
momento 

Tudo que oferece a quarta 
geração somando a 
comunicação via 
computadores com sistema de 
respostas automatizadas, alem 
de acesso via portal a 
processos institucionais.  

Síncrona e 
Assíncrona  
 

Professor/aluno 
frequente 
 
Aluno/aluno 
significativa 
 

Quadro 6 -  Gerações da EAD  
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Somsen (2010) e Silva et ali. (2010, p. 31). 

 

No Brasil, a progressão com finalidade educacional aconteceu da 

seguinte maneira: em 1936, Roquette-Pinto, no Rio de Janeiro, adotou a tecnologia 

via radio; em 1960 o Movimento de Educação de Base – MEB, também adotou a via 
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radio; na década de 1970, foi a época do uso da televisão pelas Fundações Roberto 

Marinho e Padre Anchieta; em 1980 surgem os recursos multimídia; e na década de 

1990, surgem as redes de satélites e a Internet (PUCCI, 2010, p. 51). 

Por meio desse quadro, quero mostrar, conforme Silva et al. (2010), que a 

educação tecnológica ou on-line não pode ser vista como apenas uma nova geração 

da modalidade de EAD,  ela é todo um fenômeno que emerge da relação entre a 

sociedade, a cultura e as novas tecnologias que surgiram com a convergência das 

telecomunicações (LEMOS, 2003 apud SILVA et al., 2010). Esse fenômeno é 

conceituado como cibercultura, que é uma forma de cultura que promove novas 

possibilidades de socialização e aprendizagem que constatamos nos ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVA). Como salienta Santos (2010, p. 30), “a cibercultura 

é a cultura contemporânea estruturada pelas tecnologias digitais”.  Levando em 

consideração esse novo fenômeno, assim como o aparecimento da internet e os 

ambientes virtuais, os programas de EAD necessitam repensar sua proposta teórico-

metodológica de construção de conhecimento e formação para a cidadania com foco 

na postura e atuação docente. Assim, para os programas de educação on-line faz-se 

necessário repensar e transformar a proposta pedagógica para enfocar “um 

processo de ensino-aprendizagem mais interativo, por conta das potencialidades de 

suas interfaces de comunicação síncrona e assíncronas” (SANTOS, 2010, p. 32), 

como no caso dos blogs, chats, listas de discussão e fóruns de discussão.  

 

Essas interfaces de comunicação contemplam a troca de mensagens 
entre os interlocutores do grupo ou da comunidade de aprendizagem. 
Estas podem ser síncronas (...) contemplam a comunicação em 
tempo real (...). Podem ser assíncronas, isto é permitem a 
comunicação em tempos diferentes (exemplos: fóruns, listas de 
discussão, blogs, wikis, entre outras) (SANTOS, 2010, p. 39).     

 

Para que ocorra uma “real” comunicação, é necessário que as interfaces 

sejam acessadas e que, de forma síncrona ou assíncrona, ocorra a interação entre 

os pares. Para isso, a EAD necessita rever novas práticas, transformar a qualidade 
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dos programas voltados para a educação, particularmente nos cursos de formação 

de professores.  

A educação tecnológica pode trazer autonomia e uma nova perspectiva 

para as discussões sobre o ensino a distância, uma vez que o suporte técnico e o 

uso que as novas tecnologias oferecem alternativas para os cursos de formação. Se, 

por um lado, as novas tecnologias trazem todo um suporte, devemos estar atentos 

para que esse suporte não ultrapasse os limites e seja encarado como substituto da 

sala de aula e do professor. Assim como as novas tecnologias conseguem, a todo 

instante, transformar, de forma rápida, atingindo tudo e todos, mundialmente, na 

esfera da educação, não poderia ser diferente. Entendo que essas transformações 

estão invadindo tanto as salas de aula como a forma de ensinar e por essa razão, os 

professores precisam acompanhar essas mudanças. 

A tecnologia na educação aparece como apoio para o aperfeiçoamento e 

não somente para a transmissão de conteúdos. Ao pensarmos em um curso on-line, 

devemos considerar dois aspectos: (1) o aspecto comunicacional, que abrange o 

conteúdo a ser apresentado, uma boa conversa ativa entre o aprendiz e o tutor, um 

suporte administrativo eficiente e a escolha dos meios apropriados para o 

desenvolvimento do curso; (2) o segundo aspecto é, segundo Valente (2011, p. 18-

19), “os aspectos relacionados aos processos de construção do conhecimento” . 

Ambos os aspectos contribuem na criação da interação entre o aprendiz e o tutor e 

entre os aprendizes. O papel da interação colaborativo-crítica na aprendizagem na 

educação on-line é fundamental nas situações de ensino-aprendizagem. 

Como apontam Almeida e Valente (2011 p. 7), a compreensão desse novo 

campo de estudo das tecnologias na educação está relacionada de forma intrínseca 

com o 

modo com que o homem se percebe historicamente, construído e 
inserido na relatividade espaço-temporal de um presente fugaz, que 
incorpora o presente, passado e futuro em sua instantaneidade e 
simultaneidade de fatos, presente este que tem nas tecnologias 
elementos constitutivos e estruturantes do modo de ser, pensar e 
estar no mundo. 
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Isso significa dizer que não temos como ignorar que as tecnologias estão 

presentes diariamente nas nossas vidas. Em se tratando da educação, de alguma 

forma, ela influencia na forma de pensar, no modo de agir e no modo de ser dos 

nossos alunos, na sala de aula (seja ela virtual ou presencial). Esse fenômeno 

demanda um novo olhar, uma nova postura, tanto do professor como do aluno, uma 

vez que pelas mudanças de ordem social na qual as relações comunicacionais se 

reconfiguram surge uma nova sociedade, a sociedade tecnológica (ALMEIDA; 

VALENTE; 2011, p. 6, grifo meu).   

Assim, as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) são 

uma presença constante em nossa cultura contemporânea e permitem introduzir 

novas formas de comunicação, novos recursos digitais para expressar uma 

determinada ideia, que pode aparecer pela escrita, pela imagem ou por ambas. 

Todavia, é necessário, saber usá-las porque inserem transformações nos modos de 

expressão e de produção de conhecimento.  

O uso das tecnologias transformam a forma como se lê ou se escreve 

e/ou se compreende um texto ou uma imagem na tela de um computador. Tudo isso 

requer modos específicos e diferentes dos que seriam usadas em um material 

impresso. O estudo de letramento digital envolve o uso das TDIC e uma nova 

terminologia para compreender os processos de leitura e escrita no ambiente virtual 

com um total domínio e conhecimento tanto do ambiente como dos instrumentos 

oferecidos pelo meio em questão.  Por essa razão, é importante que os professores 

sejam capacitados para ampliar o entendimento dessas novas modalidades, 

compreendendo as especificidades desse novo meio interativo para, somente 

depois, integrá-las nas salas de aula e usá-las como novos recursos para 

desenvolver as atividades pedagógicas. Nas palavras de Almeida e Valente (2011, 

p. 31), “criando ambientes de aprendizagem interativos por meio das TDIC, que 

impulsionem novas formas de ensinar, aprender e interagir com o contexto local e 

global” (São propostas que possibilitam, que os professores desenvolvam projetos e 

atividades usando as diferentes mídias disponíveis:  internet, DVDs, web sites, jogos 

de computador etc.) como recursos pedagógicos associados às TDIC, com a 

finalidade de garantir uma participação mais ativa, efetiva e compartilhada com os 
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alunos, o que lhes permitirá interpretar e criar sua própria historia. Nessa 

perspectiva, nas palavras de Almeida e Valente, 

 

[...] é essencial buscar a formação do ser humano dialógico, 
questionador, reflexivo, crítico, transformador de si mesmo e do 
mundo.  [...] a compreensão de si como sujeito de seu tempo, 
membro de uma comunidade com a qual compartilha e constrói 
social e historicamente conhecimentos, valores e experiências 
(ALMEIDA; VALENTE; 2011, p. 34).   

 

Nesse quadro, só posso concordar com o fato de que as novas 

tecnologias, nesses espaços virtuais que hoje fazem parte do nosso cotidiano, nos 

trazem novos desafios linguísticos que nos instigam e levam a pesquisar as 

modificações que encontramos nas atividades interativas e cognitivas pelas novas 

formas do comportamento e uso da linguagem dos sujeitos.  

 

2.2.2  Ensinar-Aprender no contexto de educação virtual  

 

Segundo Hargreaves (2004), uma melhor aprendizagem pode ser 

conquistada por métodos que sejam capazes de manter os  professores inspirados 

e, com isso, consigam desempenhar um ensino  compreendido como uma profissão 

de aprendizagem e desenvolvimento.  Dessa forma, temos que acreditar que uma 

reforma na organização da escola: reescolarizacão (re-schooling) é a oportunidade 

de melhorar e transformar as características da mesma. Com a possibilidade de 

transformar as escolas em comunidades de aprendizagem, os professores devem 

concentrar seu trabalho na direção de ampliar os conhecimentos dos seus alunos, 

encaminhando-os na direção dos novos meios de informação, comunicação, 

investigação, inovação, concentrando os esforços para o ensino e aprendizagem 

para que possam desenvolver as suas capacidades de aprendizagem essenciais 

para o seu sucesso.  
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A educação, segundo Hargreaves (2004), pode ser repensada 

oportunizando mais benefícios para a comunidade de aprendizagem, como por 

exemplo, aumentando o tempo gasto em alfabetização, aulas aos sábados, mais 

cursos de férias, ampliar o número de horas/ aula/ dia, ano escolar com mais dias e 

salas de aula mais adequadas. Todos esses aspectos têm a finalidade de aprimorar 

o desempenho dos alunos dando uma nova forma à educação.  O acesso à escola 

pública vem crescendo e uma das razões é esse novo olhar, essa perspectiva de 

inovar propondo novas formas de ensinar para essa nova sociedade com mais 

qualidade e eficiência. Cada vez mais, a preocupação central é com o 

comprometimento de ensinar a todos, e não só alguns, para que, de forma 

efetivamente em conjunto, criem estratégias de aprendizagem, criem conhecimento, 

se comuniquem ativamente entre eles, empreguem corretamente as tecnologias e a 

informática para que possam se tornar independentes.  O quadro 7, a seguir, 

resume o papel importante que o professor ocupa em todo esse processo. Vejamos,  

  

• Promover a aprendizagem cognitiva-afetiva profunda. 
• Aprender a ensinar por meio de maneiras pelas quais não 

foram ensinados. 
• Comprometer-se com aprendizagem profissional contínua. 
• Trabalhar e aprender em equipes de colegas. 
• Tratar os pais como parceiros na aprendizagem.  
• Desenvolver e elaborar a partir da inteligência coletiva. 
• Construir uma capacidade para a mudança e o risco. 
• Estimular a confiança nos processos. 

Quadro 7 – Professores como catalisadores da sociedade do conhecimento 
Fonte: Hargreaves (2004, p.40)  

 

Os aspectos que a tabela destaca auxiliam no aprimoramento das 

habilidades do professor que precisa participar de cursos de aperfeiçoamento, 

conhecer as novas tecnologias, compartilhar seus conhecimentos, desempenhar 

suas ações de forma colaborativa, trabalhar em equipe e em parcerias e, com isso, o 

resultado certamente vai beneficiar todos da comunidade de aprendizagem incluindo 

ele próprio.  
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Um aspecto fundamental no processo de ensino aprendizagem é a 

relação colaborativo-crítica em sala de aula seja ela presencial ou virtual. Segundo 

Campos (2008), esse conceito é concebido como um fenômeno sociocultural e 

discursivo que ocorre na comunicação entre sujeitos, ou seja, nesse caso específico 

que é o fórum de discussão do curso, por meio da linguagem escrita, o professor-

tutor elabora e envia a mensagem desempenhando um fazer persuasivo e os alunos 

desempenham um fazer interpretativo ao receber e responder a mensagem. Essa 

interação não ocorre em tempo real, as mensagens são salvas no ambiente e, de 

forma assíncrona, a comunicação vai acontecendo. Todavia essa relação não pode 

ocorrer de forma linear e dualista, mas de forma monista, dialética e dialógica. 

Em se tratando de uma pratica social, essa relação constitui um conjunto 

de ações sequenciais em que os participantes estabelecem entre si uma relação de 

colaboração e contradição durante as discussões das tarefas propostas pelo tutor. 

Nesse processo, os papéis vão se alternando à medida que a comunicação vai se 

realizando e o professor-tutor cria estratégias para envolver os participantes usando 

a linguagem de forma que motive a participação de todos no processo e a todos 

(incluindo o tutor) novos modos de compreender as necessidades do grupo, 

promover a comunicação com os outros na produção coletiva do objeto em foco.  

Para estabelecer uma interação colaborativa, as mensagens postadas 

pelos participantes devem ter um caráter que envolva questionamentos. Como o 

processo de compreensão de quem recebe a mensagem é resultado do modo como 

ele vai interpretar as ações de quem enviou a mensagem, na interação deve de ser 

levada a consideração quem, para quem e por que, postou a mensagem e assim 

serem capazes de desenvolver modos de agir que promovam o envolvimento maior 

entre todos (CAMPOS, 2008). Marcas como, repetições, elogios, solicitações, 

convites, opiniões e perguntas podem tornar o discurso escrito mais envolvente e 

manter a interação verbal ativa. Segundo Coulthard (1977) apud. Campos (2008), 

dois princípios norteadores possibilitam um discurso mais envolvente:  

 

• O aluno deve de ser encorajado a participar e extrair o máximo 
possível do seu próprio conhecimento e experiência; 
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• O professor deve estimular o pensamento, em vez de se 
preocupar apenas em extrair do aluno informações 
verdadeiras.  

 

Para tanto, é importante ressaltar que no ambiente virtual, como não se 

tem os recursos extralinguísticos que se tem no presencial para facilitar a 

aprendizagem, deve-se criar nas relações interacionais a sensação de proximidade 

e de afetividade estabelecendo uma interação mais colaborativa no texto escrito o 

que provoca um efeito de cumplicidade e motivação e o conduz a refletir sobre o seu 

próprio desenvolvimento (CAMPOS, 2008).  

Nesse caso, os fóruns de discussão devem possibilitar esses espaços de 

compartilhamento de experiências e de informações, bem como oferecer tarefas que 

possibilitem interações numa ‘via de mão dupla’ com o propósito de manter uma 

comunicação ativa na busca do conhecimento e desenvolvimento de todos. No 

processo de ensino-aprendizagem, o dialogo é um aspecto considerado fundamental 

seja ele entre o aluno(s) e o professor-tutor ou entre os alunos. Com isso, a 

interação vai garantir que ocorra uma interação aberta a negociação e autonomia 

entre os pares, levando-os na direção da aprendizagem. Dessa forma, o ambiente 

TelEduc, que hospedou o curso de aperfeiçoamento17 objeto desta pesquisa, amplia 

as possibilidades de tarefas que visam essa relação colaborativa no processo de 

ensino e aprendizagem. As ferramentas que ela oferece permitem que o aluno 

possa retomar, em diferentes momentos, as tarefas e se comunique com os outros 

participantes e ou tutor no momento e lugar que ele escolher.  

Da mesma forma, permite que o professor-tutor possa acompanhar a 

interação dos alunos de forma mais detalhada por meio de mapas e ou gráficos, 

como no caso dos chats e dos fóruns de discussão, em que é possível avaliar e 

seguir a tomada de turnos, a troca de turnos, a quantidade de vezes que o aluno(s) 

entrou no ambiente, o tempo que ficou no ambiente, e os links que acessou. Esses 

dados auxiliam o professor-tutor a perceber como a interação está ocorrendo e 

avaliar e identificar os aspectos que ele pode retomar para melhorar e modificar as 

                                                            
17 Teachers’ Links: Reflexão E Desenvolvimento Para Professores De Inglês.  
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tarefas na direção das necessidades do grupo buscando resultados que provoquem 

ações com mais engajamento e motivação.  

Segundo Braga (2007, p. 186), a interatividade do material hipertextual 

favorece por um lado o estudo reflexivo, em que o aluno escolhe “a ordem e o 

percurso de navegação mais adequado à sua forma de aprender ou as suas 

necessidades específicas de estudo”. Assim o aluno faz escolhas e descobertas que 

o levam a construir novos significados.  A presença do professor-tutor direciona, 

contextualiza, intervém e avalia, de forma colaborativa, todas as ações 

desenvolvidas no fórum de discussão que é compreendido como uma comunicação 

assíncrona, dialógica e grupal que deve de estar regulada por ações colaborativas 

que permitam contrastar os pontos de vista dos participantes na direção da 

construção do conhecimento aliado ao suporte didático para complementar a 

interação.  

Esse quadro traz exigências para o professor-tutor que precisa preparar 

os seus alunos para esse novo paradigma das práticas digitais, buscando que ele 

seja mais eficiente, no uso das ferramentas e do ambiente, e possa integrar, da 

melhor forma, as múltiplas linguagens oferecidas nesse meio acadêmico e assim ele 

possa ter maior capacidade de mediação e atuação no processo de ensino e 

aprendizagem. No caso dos fóruns de discussão, que é o meu foco, o professor 

precisa estar atento de que, nessa ferramenta, interativa os alunos discutam e 

elaborem as suas opiniões, com base nos textos e nas postagens dos colegas, de 

forma planejada, podendo estruturar melhor o seu texto antes de postá-lo no 

ambiente. Nesse caso, o fórum é um organizador das relações e podem 

potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento, apresentando uma nova visão 

na forma como os alunos se relacionam, compartilham, aprendem e formulam 

estratégias de interação no processo de ensino e aprendizagem. 

Para desenvolver o pensamento critico e reflexivo a interação, como a 

discuto, tem um papel central, para que, por meio de modos de agir, a) tenham a 

finalidade de propiciar uma comunicação bem estruturada e sistemática dos 

acontecimentos produzidos de forma coletiva num contexto sócio–histórico-cultural e 

que b) afetem e sejam afetados transformem e sejam transformados e mantenham 
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as relações comunicativas entre os interlocutores, criando condições para promover 

laços socioafetivos18 (SÁNCHEZ UPEGUI, et al. 2010, p. 95). Assim sendo, esse 

processo de comunicação ativa entre o professor-tutor e os alunos se estabelece em 

torno de uma linguagem que atua de forma dialógica, monista, dialética e dialógica 

(interdiscursiva).  

Isso significa dizer que, nesse contexto virtual, a interação ocorre de 

forma crítica e compartilhada em que os participantes criam espaços de construção 

de sentidos e significados à medida que fazem associações, produzem inferências e 

contribuem para questionar as associações e inferências de outros participantes, 

nas interações sociais como sujeitos ativos e pensantes. Nesse processo social, os 

níveis de compreensão vão depender da forma como os sujeitos negociam e 

compartilham conhecimento, conceitos e modos de agir que, segundo Schön (1983), 

os leva a poder reformular, reordenar e transformar durante a ação. O modo e a 

forma de produzir conhecimento, no caso das mensagens postadas nos fóruns, vão 

depender da historicidade e modo de ser do professor-tutor e os alunos que, 

segundo Gutierrez e Prieto (1994 apud Fiorentini,2003), é a mediação pedagógica.  

Ou seja,  

[...] o desenvolvimento se dá a partir de atividades realizadas no 
mundo dos objetos e mediadas pelo mundo das pessoas. [...] o 
desenvolvimento é sempre mediado socioculturalmente e todo e 
qualquer objeto do mundo físico carrega consigo um significado 
sociocultural (FIORENTINI, 2003, p. 23).  

 

Nesse quadro, os sujeitos usam a linguagem, numa relação dialética com 

o meio sócio-histórico-cultural que, no caso dos fóruns, por meio da linguagem 

escrita, exteriorizam suas experiências (algum fato que ele vivenciou e ao interioriza-

lo o reestruturou e transformou antes de exteriorizá-lo) e interagem com os outros e, 

por meio dessa interação, produzem conhecimento (VYGOTSKY,1934/2003),ou 

seja, a interação, a troca colaborativo-crítica de conhecimentos entre os sujeitos 

garante a aprendizagem. Ainda segundo Vygotsky, aprendizagem e 

                                                            
18 Tradução minha.  
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desenvolvimento do pensamento lógico e científico que fortalece o diálogo e a 

comunicação ativa possibilita a construção social do conhecimento. 

 Portanto, a interação e comunicação que se dão de forma assíncrona 

nos fóruns de discussão, embora aconteça de forma individual e “solitária” por meio 

das  tecnologias e os ambientes virtuais de aprendizagem pode ser entendia como 

colaborativo-crítica e trazer a possibilidade de resposta a postagens de outros na 

realização de tarefas que envolvam o auxílio dos colegas e do professor-tutor para 

complementar as atividades. Essa interdependência exige uma participação ativa e 

interação permanente entre todos para que possam ser superados os problemas 

encontrados e os objetivos sejam alcançados (KENSKI, 2010).     

 

2.2.3 Ambientes virtuais de Aprendizagem (AVA) 

Nos estudos contemporâneos, a utilização das novas tecnologias no 

âmbito educacional está diretamente relacionada com as vantagens que o ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA) proporciona. O uso das TDICs nas atividades 

educacionais é uma realidade presente na sociedade e sua relevância para 

introduzir novas práticas usando os AVA foi a minha motivação para desenvolver 

esse estudo que tem o seu foco principal nos fóruns de discussão de um curso de 

aperfeiçoamento para professores de língua inglesa a distância.  

Como os ambientes virtuais redimensionam o ensinar-aprender, é 

importante que nele se consiga disponibilizar algumas das tecnologias e recursos de 

comunicação on-line e offline, como por exemplo, Skype, MSN, webconferência, 

facebook, bem como, as mídias móveis– celulares, tablets, smartphones, netbooks e 

laptops que oportunizam uma integração maior entre o aluno e o professor 

promovendo mais facilidades para o seu ensino e aprendizagem sem problemas de 

lugar e horário.  

Assim, as atividades e a forma de ensinar-aprender delimitadas aos 

espaços físicos das salas de aula e restritas a esse ambiente, hoje, com os AVA, 

podem ser redefinidos e os espaços e tempo tomam novos direcionamentos. Esses 
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ambientes, segundo Araújo Jr. (2008) tem um papel fundamental no novo paradigma 

de educação, que tem como base o uso de recursos digitais nos cursos 

educacionais. 

 Como os AVA propiciam novas experiências de aprendizagem, é 

importante lembrar que sem o professor-tutor para atuar como moderador e 

promover a autonomia para possibilitar que os alunos otimizem o uso dos espaços 

virtuais, não tem como garantir essas experiências. Segundo Leffa (2005), nesse 

novo paradigma o professor tem que estar preparado para compreender o que as 

novas tecnologias oferecem, visto que o professor passa a ter um papel diferente do 

que ele desempenha na sala de aula presencial, ou seja, na aula virtual o seu papel 

na interação com os alunos é de guia, de orientador. Para tanto, é necessário que os 

professores estejam atentos para as facilidades que os AVA oferecem, além de 

descobrir as suas potencialidades, dificuldades e limitações. 

 Levi (1996, apud Araujo Jr., 2008) define e esclarece que o conceito de 

virtual e virtualidade não se opõe ao real, não distancia ou isola as relações 

humanas, pelo contrário, o virtual oferece certas vantagens, potencializa o real, a 

utilização do tempo e espaço, a comunicação e por meio dos recursos tecnológicos 

das TDICs amplia as possibilidades de interagir nos processos de ensino e 

aprendizagem. Nesse sentido, um curso de formação a distância, no momento que 

ele é usado no contexto do AVA com o auxilio das TDICs, permite que o aluno possa 

ter acesso ao curso e ao material quantas vezes precise. Ele poderá se comunicar 

com os outros participantes desde qualquer lugar e a qualquer hora (de forma 

síncrona ou assíncrona), assim como participar e administrar os objetivos e 

atividades  propostos pelo curso com a possibilidade de aumentar sua autonomia, 

assim como permite que o professor-tutor possa ter maior capacidade de mediação 

e atuação no processo de ensino e aprendizagem.  

No caso específico desta pesquisa, estamos falando do ambiente 

TelEduc19 , que é um ambiente virtual de aprendizagem muito conhecido e utilizado 

                                                            
19O TelEduc é um ambiente para a criação, participação e administração de cursos na Web. Ele foi 
concebido tendo como alvo o processo de formação de professores para informática educativa, 
baseado na metodologia de formação contextualizada desenvolvida por pesquisadores do Nied 
(Núcleo de Informática Aplicada à Educação) da Unicamp. O TelEduc foi desenvolvido de forma 
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pelas universidades, assim como temos o ambiente Moodle e Blackboard. O 

ambiente TelEduc disponibiliza uma série de ferramentas que possibilita criar 

diferentes momentos de aprendizagem dentro do curso, como por exemplo, a 

ferramenta chat, agenda, portfólio e os fóruns de discussão. Este último é o lugar 

que oferece aos participantes (alunos e tutores) um lugar para estabelecer uma 

conversação assíncrona, porém, ativa, eles trocam mensagens, trocam ideias, 

discutem os problemas, desenvolvem as suas atividades, seja de forma individual ou 

em grupo, independentemente do local em que eles se encontrem e 

independentemente da quantidade de pessoas. O ambiente TelEduc foi proposto 

para realização de cursos a distância através da Internet como é o caso do curso 

Teachers’ Links: Reflexão e Desenvolvimento para Professores de Inglês, que é um 

curso ambientado totalmente on-line. A seguir, apresento de forma mais detalhada o 

objeto desta pesquisa, o curso de formação de professores Teachers’ Links 

mostrando a estrutura do curso e o suas especificidades.  

 

2.3  Atividade de formação de professores no Teachers’ Links 

 

O Teachers’ Links é um curso de educação continuada que vem 

desenvolvendo as suas atividades desde 1995 e que surgiu de uma parceria da 

PUC-SP com a Associação Cultura Inglesa São Paulo20 em programas de formação. 

Em uma primeira fase, o curso atendeu 460 professores de língua inglesa da rede 

pública da cidade de São Paulo e região, durante o período de 1998-2004. Como os 

resultados foram satisfatórios a parceira com a Cultura Inglesa continuou e, em 

2006, uma nova equipe reestruturou e elaborou uma nova versão ampliando o seu 

público alvo. Assim, passou a atender professores que fossem Bacharel ou 

                                                                                                                                                                                          
participativa, ou seja, todas as suas ferramentas foram idealizadas, projetadas e depuradas segundo 
necessidades relatadas por seus usuários. Com isso, ele apresenta características que o diferenciam 
dos demais ambientes para educação a distância disponíveis no mercado, como a facilidade de uso 
por pessoas não especialistas em computação, a flexibilidade quanto a como usá-lo e um conjunto 
enxuto de funcionalidades.(GONÇALES JUNIOR, 2008) 
 
20A Associação Cultura Inglesa São Paulo, desde 1995, em parceira da PUC-SP na realização de 
cursos para professores de inglês, oferece a cada semestre um número limitado de bolsas de estudo 
para os professores que atuam na rede pública paulista (Estado ou Prefeitura). 
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Licenciado em Letras com habilitação em Inglês e que estivessem atuando na 

escola da rede pública ou privada, no ensino superior, instituto de idiomas, ou ainda 

profissionais autônomos. O contexto desta pesquisa é esse curso de 

aperfeiçoamento, Teachers’ Links: Reflexão e Desenvolvimento para Professores de 

Inglês na sua versão 2007. 

Os objetivos propostos pelo curso são:  

a) possibilitar o desenvolvimento de práticas de leitura e escrita e de 
compreensão oral em inglês, em ambiente digital por meio da 
navegação e do uso de ferramentas síncronas e assíncronas ligadas 
à produção de textos individuais e conjuntos, à comunicação e à 
colaboração com os pares com vistas à otimização das 
possibilidades de formação e manutenção de comunidades de 
aprendizagem.  
b) Possibilitar o desenvolvimento de práticas de compreensão oral.  
c) Auxiliar o professor a compreender os processos de aprendizagem 
do inglês como língua estrangeira, e se conscientizar sobre a 
qualidade de seu desempenho no uso do inglês. 
d) Estabelecer junto ao professor as bases teóricas da reflexão como 
instrumento de transformação. 
e) Possibilitar o desenvolvimento de estratégias reflexivas que 
propiciem ao professor a refletir sobre o seu desenvolvimento 
profissional e acadêmico, avaliar o desenvolvimento de um 
planejamento,ampliar a compreensão do papel da língua inglesa no 
contexto educacional brasileiro, e aprofundar a compreensão dos 
objetivos e necessidades de aprendizagem de uma língua 
estrangeira e das habilidades comunicativas envolvidas nesse 
processo. 
f)Possibilitar reflexão sobre a sala de aula e os processos de ensino-
aprendizagem como objetos de pesquisa acadêmica;  
g) Possibilitar reflexão sobre o papel do material didático no ensino 
de inglês, com elaboração e aplicação de critérios para análise de 
materiais didáticos disponíveis e construção de materiais relevantes 
(COLLINS, 2008, p. 22).  

 

A duração prevista do curso era de um ano e meio com carga horária total 

de 270 horas/aula, em 15 semanas, desenvolvido em três módulos diferentes, não 

presenciais, realizados totalmente on-line, sendo a carga horária de cada módulo de 

90 horas. A previsão de duração de três semestres acompanha o semestre 

acadêmico da PUC-SP, entre os meses de março a junho e de agosto a novembro. 

Para receber o certificado de Aperfeiçoamento, os alunos devem apresentar um 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e aprovação nos três módulos. Os 

participantes do curso devem ter disponibilidade para o mínimo de seis horas 
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semanalmente para acessar o ambiente e desenvolver as tarefas on-line. A seguir 

apresento a proposta de cada módulo21. 

   São eles,  

O Desenvolvimento Profissional e a Sala de Aula: Reflexão 
Sobre Novos Caminhos = nesse módulo, o participante é levado a 
refletir sobre a sua trajetória e analisar as diferentes possibilidades 
na sua vida profissional, por meio de atividades que favorecem a 
ampliação de sua percepção a respeito de diferentes contextos de 
atuação bem como dos diferentes recursos que possibilitam o seu 
desenvolvimento profissional.  

O Desenvolvimento da Autonomia e a Sala de Aula: Reflexão 
Sobre Planejamento e Materiais de Ensino = esse segundo 
modulo possibilita ao participante a capacidade de avaliar materiais 
didáticos, elaborar critérios de seleção, a utilizar a Internet como 
fonte de ideias e materiais e a organizar os materiais disponíveis de 
acordo com o nível e a faixa etária de seus próprios alunos. Tem 
como objetivo o desenvolvimento da autonomia dos participantes 
para planejar as aulas dentro de uma programação coerente e 
adequada aos objetivos dos seus próprios alunos.  

O Desenvolvimento Acadêmico e a Sala de Aula: Reflexão Sobre 
o Ensino-Aprendizagem de Línguas como um Objeto de 
Pesquisa = esse terceiro módulo possibilita ao participante o avanço 
em seu desenvolvimento acadêmico, transformando o seu contexto 
profissional em um contexto de pesquisa. Espera-se que os 
participantes ao longo do módulo desenvolvam um pré-projeto de 
pesquisa dentro dos moldes de um trabalho acadêmico, utilizando 
como base a sua própria experiência de atuação profissional. 

Os módulos são configurados por dois componentes estruturais, o 

componente Desenvolvimento e o componente Reflexão.  

O componente Desenvolvimento 

é um componente online com carga horária de 60 horas, apresenta 
conteúdos previamente planejados e disponibilizados em forma de 
hipertexto. Esse componente é fortemente mediado pelo professor-
tutor.  

O componente Reflexão 

é um componente com carga horária de 30 horas, apresenta aulas 
interativas gravadas em multimídia, seguidas por discussões  
síncronas e assíncronas.  A função desse componente é de caráter 

                                                            
21 Informação extraída do site do Teachers’ Links.  
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interativo, argumentativo e reflexivo, mediado pelo professor-tutor. 
(COLLINS, 2008, p. 23-24). 

 

A implementação do curso com os módulos reformulados foi planejada 

com base nas necessidades e observações dos professores que participaram das 

edições anteriores e contribuíram, compartilhando as suas experiências do curso em 

questão. Todos os três módulos foram sistematicamente organizados pelos 

professores-tutores, sendo que cada um deles acompanha uma turma durante todo 

o processo de andamento do curso. Dessa forma, os módulos foram planejados com 

base nas necessidades dos professores participantes, como por exemplo, no que 

tange adequação de materiais e organização, oportunidade de aprender a trabalhar 

de forma colaborativa, ajudar a promover o desenvolvimento da reflexão pessoal e 

expressar suas ideias e opiniões de forma critica.  

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, escolhi utilizar as 

informações do primeiro módulo, O Desenvolvimento Profissional e a Sala de 
Aula: Reflexão Sobre Novos Caminhos, tendo em vista que o objetivo e perguntas 

de pesquisa poderiam perfeitamente ser respondidos usando as informações do 

módulo, sem comprometer os resultados da análise.  

O design do curso Teachers’ Links, foi planejado especificamente para a 

Web, porém, nas suas versões anteriores a 2007, alguns dos seus componentes era 

presencial. Todos os módulos usam mídia integrada e ferramentas para 

comunicação via internet – sessões de vídeo, sessões de fóruns de discussão e 

sessões de chat e para a produção em grupo e individual os participantes usam a 

ferramenta portfólio. O ambiente virtual  TelEduc proporciona diferentes ferramentas 

para o aluno navegar e seguir as orientações do curso.   

Inicialmente o curso apresenta uma agenda para orientar e explicar as 

tarefas da semana. Como a interação e a mediação entre os participantes são 

fundamentais para o bom andamento do curso, o ambiente apresenta a ferramenta 

chat e fóruns de discussão. Para a produção colaborativa, o Portfólio em grupo, e 

para os comentários sobre as produções, tem o Portfólio individual. Pela ferramenta 

Acesso, os participantes podem acompanhar o acesso dos outros e o dele mesmo. 
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Os professores-tutores monitoram as visitas dos alunos pelo sistema, que registra as 

vezes que o aluno entrou, o tempo que ele ficou no ambiente, os lugares que ele 

navegou, as mensagens que ele postou e para quem as encaminhou. Esse recurso 

ajuda o professor no acompanhamento do aluno.  

Para mostrar um panorama da configuração do ambiente virtual de 

aprendizagem TelEduc, apresento a seguir, cópia das páginas principais do curso  

Teachers’ Links e do módulo, O Desenvolvimento Profissional e a Sala de Aula: 

Reflexão Sobre Novos Caminhos. 

A figura 3 é uma cópia da primeira página do Teachers’ Links, que 

apresenta o curso e explicita a sua organização e funcionamento. Nesta página o 

aluno encontra todas as informações relacionadas ao curso, assim como, os 

objetivos do curso, participantes, organização curricular, funcionamento, 

regulamento acadêmico e certificação. Nessa área, encontram-se também 

informações como: das equipes idealizadoras do curso (coordenação, equipe 

docente e equipes responsáveis), links relacionados ao curso, notícias em geral 

relacionadas ao curso, informações sobre as parcerias que o curso tem e um lugar 

para entrar em contato.  

 
Figura 3 - Primeira página do site do Teachers’ Links 
Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 
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Na figura 4, apresento cópia da página parcial da ferramenta estrutura do 

ambiente (environment structure), em que o participante tem acesso a todas as 

informações relacionadas ao ambiente TeleEduc, incluindo informações sobre o que 

são as ferramentas do curso e como usar. O menu com todos os links para as 

ferramentas disponíveis para o curso estão alinhadas no lado esquerdo da tela. 

Assim, basta o aluno clicar em qualquer uma das ferramentas que ele consegue 

entrar no ambiente e seguir as orientações. 

.  
Figura 4 - Cópia da Estrutura do Ambiente (environment structure). 
Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 

 

A página dinâmica do curso (course dynamic), figura  5, é uma ferramenta 

em que o aluno encontra as explicações que precisa sobre o curso. Além de dar as 

boas vindas ao curso que ele está para iniciar, essa ferramenta lista uma série de 

links para visitar antes de acessar as diferentes tarefas. Como por exemplo, uma 

visão geral do curso, visão geral do módulo I, e os links para ir até as unidades que 

serão trabalhadas. Por exemplo, ao clicar na unidade 1, o aluno encontrará 

informações sobre os objetivos da unidade, os pré-requisitos técnicos que o aluno 

precisa para usar as ferramentas e as instruções iniciais sobre a unidade. Cabe 

mencionar que o ambiente está todo na língua inglesa, porém, o aluno também tem 

a opção de escolher as instruções em português. 
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Figura 5 - cópia da página parcial da ferramenta Dinâmica do Curso. 
Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 

 

Na figura 6, quero mostrar cópia de uma das agendas de um dos módulos 

do curso. Os módulos têm uma série de agendas, ou seja, cada unidade, uma nova 

agenda. No módulo O Desenvolvimento Profissional e a Sala de Aula: Reflexão 

Sobre Novos Caminhos eram 15 agendas, uma para cada uma das 15 unidades 

trabalhadas nelas, que constam as orientações iniciais e a programação semanal, 

que poderia incluir sessões de vídeo, debates e troca de experiências no fórum de 

discussão, sessões de chat, visitas a sites externos, leitura e produção de textos e 

exercícios.  
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Figura 6 - Cópia parcial da Agenda 01 de um dos módulos 
Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 

 
 

 

Como o curso disponibiliza uma série de ferramentas diferentes, é 

importante que o participante as conheça bem, senão pode acontecer dele postar 

determinada tarefa no lugar errado. Por exemplo, algumas tarefas são postadas no 

portfólio e outras no fórum; discussões podem ocorrer ou no fórum ou no chat. No 

caso do portfólio, figura 7,  ao clicar na área  portfólio, uma página com os links para 

cada aluno aparece (veja figura 7.). Nessa área, cada participante tem a sua pasta, 

ele clica no seu nome e posta a sua tarefa individual. O participante armazena os 

textos e arquivos utilizados e/ou desenvolvidos durante o curso, bem como, 

endereços da Internet. Esses dados podem ser particulares, compartilhados com os 

formadores apenas ou compartilhados com todos os participantes do curso. Cada 

um pode ver os demais portfólios e comentá-los se assim o desejar. 
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Figura 7- Cópia de uma página do Portfólio.  
Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 

 
 

Na figura 8, a seguir, apresento uma cópia da página da sala de bate-

papo (chat). Nesse ambiente acontecem as conversações síncronas, ou seja, todos 

os participantes estão on-line no mesmo momento e, de forma simultânea, ocorre a 

comunicação. O chat é uma ferramenta em que os participantes agendam 

previamente a discussão de um determinado assunto e, com dia e hora marcados, 

se reúnem e realizam a tarefa em tempo real.  

 
Figura 8 - Cópia de uma página bate-papo (chat). 

Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 
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Nos fóruns de discussão (discussion forums), figura 9, verificamos a 

participação de todos. Nesse espaço, ocorrem as interações e mediação do 

professor-tutor, que é de suma importância para garantir o desenvolvimento dos 

alunos.  

 
Figura 9 - Cópia de um Fórum de Discussão. 
Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 

 

Essa ferramenta destina-se a apoiar as discussões que se estruturam 

entre os participantes numa comunicação assíncrona para promover debates sobre 

os tópicos sugeridos pelo curso. Dessa forma, a cada semana, o professor-tutor dá 

abertura ao fórum por meio de perguntas ou questionamentos, instiga os alunos a 

colocarem as suas opiniões ou sugestões e provoca o andamento da discussão 

sobre o tema escolhido para essa semana. Assim, os alunos acessam o ambiente e 

iniciam a troca de postagens, cabe a eles acompanharem a discussão por meio da 

visualização das mensagens estruturadas e enviadas pelos outros participantes e 

contribuir também respondendo ou ampliando a discussão e/ou debate. 

Diferentemente do chat, que transcorre de forma síncrona (os participantes enviam 

suas mensagens simultaneamente em tempo real), cada um pode postar a sua 
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mensagem no horário que lhe for conveniente e possibilita deixar disponível para 

discussão pelo tempo estipulado pelo professor-tutor para o desenvolvimento da 

tarefa.  

Segundo, Xavier e Santos (2005), antes mesmo de a educação virtual 

tomar as proporções e popularização na nossa sociedade contemporânea, o fórum 

era conhecido como um gênero de discurso oral muito usado pelas comunidades 

civis e institucionais para promover amplos debates e expressar opiniões e, de forma 

consensual, aprovar ou solucionar problemas que seriam referendados por todos. O 

fórum passa por uma reedição dessa prática social que contava com múltiplas vozes 

e opiniões, podendo hoje, ser encontrado nos mais diversos ambientes virtuais por 

ser uma ferramenta que ajuda a promover debates sobre uma mesma questão por 

meio de interações postadas via mensagens na internet. Cada vez mais, empresas 

usam como estratégia promocional promover enquetes e discussões pelos fóruns 

digitais, os quais internautas acessam nos portais e colocam suas opiniões. O 

interesse central dessas empresas está em que, entre mais tempo ocorrer o debate 

por meio das trocas de mensagens, mais vezes o portal vai ser acessado e, com 

isso, a empresa ganha visibilidade, mais propaganda, popularidade e, 

consequentemente, ganha dinheiro.  

Em se tratando dos fóruns de discussão na educação a distância, que é o 

meu foco, utilizo o conceito de fórum educacional digital, conforme Rozenfeld e 

Gabrielli (2010), que o definem como o espaço em que evidenciamos interação e 

aprendizagem colaborativa. Suas características são específicas da prática social do 

âmbito da educação e possui propósitos comunicativos bem específicos. Nesse 

espaço, ocorrem as discussões, trocas de mensagens e postagens das mais 

variadas ações discursivas propostas pelas tarefas do curso.  

Como no fórum educacional digital a comunicação é assíncrona, o aluno 

tem tempo para escrever e reler o que escreveu antes de postar, o que permite uma 

escrita mais cuidadosa e formal. Nesse caso, como é um curso desenvolvido 

totalmente em inglês, permite que o aluno possa inclusive consultar um dicionário 

para garantir as suas escolhas lexicais. Nesse sentido, o tutor deve deixar 

explicitado para o aluno que precisa usar esse espaço para sua produção textual 
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com certo rigor linguístico, obedecendo às regras gramaticais, além do raciocínio 

lógico argumentativo para desenvolver as tarefas propostas durante o curso.  

Assim, o papel do tutor também é importante para que os alunos não 

esqueçam que se trata de um curso que exige a escrita formal, com escolhas 

lexicais apropriadas para esse espaço virtual, diferentemente da escrita que 

podemos encontrar em um chat informal entre amigos, como por exemplo, no 

facebook ou MSN, que permite uma escrita com vestígios de oralidade por ser uma 

comunicação assíncrona em que o espaço e tempo para perguntar e responder é 

curto levando a uma digitação menos cuidadosa e rápida. Isso pode levar a uma 

escrita coloquial, abreviada e com ícones chamados de emoticons usados para 

expressar as emoções pela escrita. Outro aspecto que precisa ser salientado é que 

o professor-tutor sempre tem de estar observando se o aluno está postando as suas 

discussões no lugar certo. Esse monitoramento é importante para que não ocorram 

distorções e as orientações sejam cumpridas, como, por exemplo, os alunos usarem 

o fórum como se fosse a sala de bate-papo (chat); ou trocarem o lugar das 

postagens; ou tentar promover as discussões em outra ferramenta. Como as 

interações podem ser armazenadas em outra ferramenta, os outros alunos não vão 

perceber e isso pode ocasionar prejuízos no andamento do debate e/ou discussão.  

 Trazendo o conceito de Bakhtin (1979), que define gênero como as 

diferentes formas que a linguagem cumpre com o seu propósito social, ou seja, 

enunciados que cumprem com seu propósito culturalmente definido como, por 

exemplo, a configuração de uma novela, ou um romance, ou um diálogo, ou outro 

tipo de texto, posso considerar o fórum, conforme Marcuschi (2010), como um 

gênero emergente que se configura como tal, na compreensão dessa linguagem 

específica na comunicação virtual. Essa nova comunicação virtual  

na perspectiva sócio-histórico-cultural é interessante para pensar os 
gêneros porque a “interação online tem o potencial de acelerar 
enormemente a evolução dos gêneros” [...] esse meio é propicio para 
interações altamente participativas (ERICKSON 1997, apud, 
MARCUSCHI, 2010). 
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Nesse quadro, os gêneros digitais emergentes são resultado de complexas relações 

entre um meio físico de comunicação, um determinado uso e a linguagem, que 

oferecem particularidades sócio-histórico-culturais que não encontramos nas 

relações presenciais e que mostram, nesses espaços de intensa troca de 

informação, uma nova forma de uso da língua enquanto pratica interativa 

(MARCUSCHI, 2010, grifos do autor). O autor o considera como um gênero 

emergente do discurso por que essa linguagem escrita que encontramos nos fóruns 

educacionais digitais possui características hibridas, ou seja, “um hibridismo mais 

acentuado entre fala e escrita”, uma vez que encontramos uma escrita mais informal 

do que um texto escrito fora desse ambiente virtual. Por mais que esse gênero 

digital seja construído pela escrita, ele preserva muito da oralidade na sua estrutura. 

Por essa razão, ao analisar a escrita encontramos marcas constitutivas do gênero 

oral do discurso, que surgiu com o desenvolvimento da internet e as novas 

tecnologias da informação que facilitam a aproximação e interação entre todos os 

participantes (MARCUSCHI, 2010, p. 22-23, grifos meus). 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA  

 

 

 

O processo de pesquisa crítica que estou 

salientando enfatiza um modo questionador de 

pensar e agir, quanto a criar lócus para que os 

participantes organizem a linguagem de modo 

intencional e reflexivo para olhar, compreender 

criticamente e analisar os sentidos de suas ações, 

bem como por que e como agir, de forma a 

propiciar desenvolvimento a si e a outros.  

Magalhães (2011) 

 

 

 

Este capítulo descreve e discute questões teórico-metodológicas da 

organização e condução da pesquisa. Discute a escolha da metodologia, o contexto 

da pesquisa, a coleta e as categorias de análise e de compreensão dos dados e a 

confiabilidade da pesquisa. 

 

3.1  Escolha da metodologia 

Esta pesquisa está inserida no contexto interpretativista de pesquisa, cujo 

objetivo é compreender os dados coletados/produzidos no contexto de um projeto de 

formação continuada de professores de inglês como Língua Estrangeira no curso de 

formação de professores Teachers’ Links – Reflexão e Desenvolvimento para 
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Professores de Inglês, oferecido pela PUC-SP/LAEL, em parceria com a Associação 

Cultura Inglesa São Paulo.    

Segundo Stake (1999)22, nesse quadro de pesquisa, o pesquisador 

necessita estar atento aos dados coletados para compreendê-los, bem como  suas 

interpretações sobre eles. isto é, o pesquisador necessita retomar e repensar, 

constantemente, suas compreensões com base no contexto sócio-histórico-cultural 

que embasa as situações de comunicação, em quem são os participantes (neste 

caso, professores e tutores), sentidos e significados atribuídos a ensino-

aprendizagem de inglês e à formação profissional, no contexto da formação 

profissional a distância. Esse constante foco, nas compreensões do pesquisador, é, 

como aponta Engeström (2011), fundamental para a compreensão das  realidades 

múltiplas que embasam sentidos e significados diversos e, muitas vezes, 

contraditórios e que, por isso, precisam ser constantemente repensados na 

compreensão das regras e dos papéis que apoiam a produção, troca e divisão de 

trabalho dos participantes na produção do objeto em foco.  

Esta pesquisa está organizada para a compreensão das particularidades 

das relações entre os participantes na produção do objeto estudado, que é 

importante lembrar são dados de um Banco de Dados do Teachers’ Links ( usados 

com permissão) e o pesquisador não é participante, mas analisa. 

 Para Stake (1999, apud, CEBALLOS-HERRERA, 1999), a pesquisa 

interpretativista apresenta realidades múltiplas, isto é, a realidade dos sujeitos 

participantes e a  do pesquisador que analisa e compreende os dados. Necessita, 

ainda, criar a possibilidade dos leitores interpretarem os resultados. Por essa razão, 

a pesquisa tem o papel não só de ‘descobrir’ a realidade e sim, ‘construir’ uma 

realidade que dê conta de responder as perguntas que o levaram a desenvolver um 

determinado estudo. Isso implica em dizer que o interesse não está em descrever 

e/ou quantificar os dados, mas também, os processos, sentidos e significados dos 

fenômenos sociais complexos (DENZIN e LINCOLN, 1994). Como aponta Minayo, 

quando explica a preocupação na pesquisa interpretativista (qualitativa) em 

compreender o que está oculto nos dados. Em suas palavras, a pesquisa qualitativa:  

                                                            
22  Tradução minha.  
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visa a compreender a lógica interna de grupos, instituições e atores 
quanto a (a) valores culturais e representações sobre sua história e 
temas específicos; (b) relações entre indivíduos, instituições e 
movimentos sociais; (c) processos históricos, sociais e de 
implementação de políticas públicas e sociais (MINAYO, 1994, apud, 
MIRANDA, 2006 p. 23).  

 

Fica delineado assim, o caminho que busco para o desenvolvimento da 

pesquisa, que é a possibilidade de evidenciar como ocorrem as relações e os tipos 

de interação entre os participantes nos contextos de aprendizagem e 

desenvolvimento das tarefas nesse contexto interacional que é o fórum de 

discussão. Assim, a preocupação que apresento não está focalizada em quantificar 

dados, nem mesmo em introduzir transformações, uma vez que os dados são de um 

Banco de dados, e sim em explicar as relações sociais que aparecem nas 

participações dos alunos e tutores nos fóruns de discussão, mais especificamente 

de um dos três módulos do curso Teachers’ Links: O Desenvolvimento Profissional e 

a Sala de Aula: reflexão sobre novos caminhos. 

Lembro que sentidos e significados atribuídos à aprendizagem e 

desenvolvimento profissional e à produção de conhecimento em sala de aula, 
presencial ou a distância estão fundamentadas numa abordagem sócio-histórico-

cultural,  o que implica em dizer que,  o social, o cultural e o histórico explicitem a 

compreensão do tempo e espaço, em que  o grupo interage, transformando  e sendo 

transformado pela apropriação dos artefatos culturais que medeiam a produção das 

relações entre os participantes.   

 

3.2  Contexto da pesquisa  

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados os dados que 

pertencem a um curso de aperfeiçoamento para professores em formação 

continuada. Esse curso é oferecido pela PUC-SP em parceria com a Associação 

Cultura Inglesa e, em se tratando de um curso que é oferecido em língua inglesa e é 
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totalmente on-line, veio ao encontro do meu interesse em desenvolver uma pesquisa 

na área de língua estrangeira e em educação a distância. Assim, considerei 

relevante e oportuno a utilização dos dados do banco de dados do curso para 

professores em formação: Teachers’ Links: Reflexão e Desenvolvimento para 
Professores de Inglês,  na sua versão 2007.  

O curso em questão é um curso de aperfeiçoamento para professores de 

língua inglesa interessados em ampliar sua capacidade crítica sobre o seu papel e 

ação no ensino.  O Teachers’ Links foi pensado e elaborado de forma que todos os 

módulos foram apresentados e trabalhados em um contexto totalmente online.   

  Este curso foi elaborado e proposto pelo Grupo de Pesquisa 

EDULANG23, do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem (LAEL) da PUC-SP e implementado pelo COGEAE para o 

aperfeiçoamento de professores em formação. As pesquisas do grupo EDULANG 

são voltadas para o ensino e aprendizagem em contextos digitais, de professores de 

língua inglesa da rede pública e/ou privada de ensino do Estado de São Paulo e 

assim, contribuem para as discussões científicas sobre linguagem, aprendizagem de 

língua estrangeira, formação de professores, preparação de material didático, 

desenho de cursos, avaliação, docência, com ênfase na educação à distância, na 

qual o grupo foi pioneiro.   

O TeleEduc é um ambiente virtual de aprendizagem desenhado para dar 

suporte a cursos educacionais a distância e, nesse caso, deu suporte para 

operacionalizar o  Teachers’ Links. Esses ambientes virtuais, segundo Marcuschi 

(2010), não são caracterizados como gêneros discursivos virtuais, mas sim como 

domínios de produção e processamento textual em que surgem os gêneros virtuais.  

Esse ambiente virtual de aprendizagem proporciona uma série de 

ferramentas para auxiliar o bom desempenho do alunos nas tarefas desenvolvidas. 

Essas tarefas podem ocorrer em momentos síncronos ou assíncronos dependendo 
                                                            
23  Grupo de pesquisa do programa de LAEL, liderado pela professora Dra. Heloisa Collins. As 
pesquisas do grupo são na área de ensino e aprendizagem de línguas em contextos digitais.  Sua 
linha de pesquisa está na Linguagem, Tecnologia e Educação, e, Linguagem e Educação. O grupo foi 
pioneiro em cursos de inglês via internet produzidos no Brasil e no desenvolvimento de pesquisa 
nacional na interface da Linguística Aplicada, Educação e Tecnologia. 
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do planejamento do curso. Para que o aluno possa ter êxito no curso, ele deve de 

dispor de pelo menos seis horas semanais para acessar o ambiente, desenvolver as 

tarefas e participar das discussões propostas pelo professor tutor.  

O Teachers’ Links é oferecido em um ano e meio, ou seja, três semestres, 

que acompanham o calendário acadêmico da PUC-SP (de março a junho e de 

agosto a novembro).  Ele é proposto em três módulos, não presenciais e cada um 

tem uma carga horária de 90 horas.  A carga horária total do curso é de 270 horas. 

Para a aprovação no curso, o aluno devera concluir os três módulos e apresentar 

um trabalho de Conclusão de Curso - TCC.  

Os três módulos24 que compreendem o curso Teachers’ Links são:  

• O Desenvolvimento Profissional e a Sala de Aula: Reflexão 

Sobre Novos Caminhos 

• O Desenvolvimento da Autonomia e a Sala de Aula: Reflexão 

Sobre Planejamento e Materiais de Ensino 

• O Desenvolvimento Acadêmico e a Sala de Aula: Reflexão 

Sobre o Ensino-Aprendizagem de Línguas como um Objeto de 

Pesquisa 

Cada um dos módulos tem o seu objetivo definido e delimitado, todos eles 

na direção de oferecer ao aluno possibilidades de: desenvolvimento profissional, 

acadêmico e pessoal; aperfeiçoar o seu desempenho na língua inglesa; aperfeiçoar 

sua habilidade para usar as tecnologias da informação e comunicação (TICs); 

ampliar e desenvolver sua capacidade de reflexão critica sobre o papel do ensino; e 

desenvolver sua capacidade de planejar e organizar a sua ação docente. Todos os 

módulos possuem dois componentes estruturais: componente Desenvolvimento e 

componente Reflexão.  

O componente Desenvolvimento: é um componente online com 
carga horária de 60 horas, apresenta conteúdos previamente 
planejados e disponibilizados em forma de hipertexto. Esse 
componente é fortemente mediado pelo professor-tutor.  

                                                            
24 A explicação sobre os módulos está na integra no Capítulo II.  
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O componente Reflexão:  é um componente com carga horária de 
30 horas, apresenta aulas interativas gravadas em multimídia, 
seguidas por discussões  síncronas e assíncronas.  A função desse 
componente é de caráter interativo, argumentativo e reflexivo, 
mediado pelo professor-tutor. (COLLINS, 2008, p. 23-24). 

 

Para delimitar a pesquisa escolhi o primeiro dos três módulos.  

O Desenvolvimento Profissional e a Sala de Aula: Reflexão 
Sobre Novos Caminhos = nesse módulo, o participante é levado a 
refletir sobre a sua trajetória e analisar as diferentes possibilidades 
na sua vida profissional, por meio de atividades que favorecem a 
ampliação de sua percepção a respeito de diferentes contextos de 
atuação bem como dos diferentes recursos que possibilitam o seu 
desenvolvimento profissional (COLLINS, 2008, p. 24).  

 

O ambiente virtual de aprendizagem, neste caso o  TelEduc, é 

considerado um grande aliado para a educação a distância por causa da sua 

configuração. O ambiente disponibiliza várias ferramentas educacionais que 

possibilitam interações multidirecionais entre os participantes e o curso oferecido, 

como, por exemplo, Estrutura do ambiente, Dinâmica do curso, Agenda, Atividades, 

Mural, Correio, Perfil, Portfólio, Bate-papo, Fórum de discussão, Exercícios, dentre 

outros, que valorizam a produção individual e em grupo na busca pela construção do 

conhecimento.  

Esse quadro é propício para o curso oferecer situações de colaboração e 

interação mais ainda com a ajuda da tecnologia, vejamos no caso da ferramenta 

bate-papo que consegue criar momentos de interação ativa em momentos que todos 

estão conectados simultaneamente, já no caso da ferramenta fórum de discussão, 

em que o aluno tem seu acesso em momentos diferenciados e não simultâneos o 

curso pode oferecer tarefas que criem situações de desafios para que os 

participantes se sintam motivados a participar em uma comunicação ativa. Para o 

bom andamento do curso, o professor-tutor tem grande responsabilidade, uma vez 

que ele precisa dar dinamicidade às tarefas e igualmente o seu acompanhamento e 

comprometimento são fundamentais para manter os participantes interessados 

nesse ambiente tão complexo.   
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Após analisar os diferentes espaços e ferramentas que o módulo O 

Desenvolvimento Profissional e a Sala de Aula: Reflexão Sobre Novos Caminhos 
oferecia, optei por trabalhar com os Fóruns de Discussão, uma vez que me 

proporcionaram maior possibilidade para alcançar os objetivos propostos.  Dessa 

forma, os dados dos Fóruns de discussão foram selecionados a partir das postagens 

dos alunos e do professor-tutor fazendo um recorte para destacar as 

particularidades do contexto e as diferenças e singularidades dos participantes.  

No funcionamento do curso, o aluno primeiramente visita a ferramenta 

Agenda25, que tem todas as orientações e explicações para as tarefas da semana.  

Conforme a orientação que recebe na Agenda, ele passa a acessar o fórum de 

discussão para postar o solicitado, que poderia, por exemplo, ser sua opinião sobre 

algum material lido ou sobre alguma entrevista que ele tivesse assistido. Essa 

ferramenta estabelece um novo paradigma na relação entre o professor e o aluno e 

a sala de aula tradicional, porque como cada um se conecta na hora e dia que ele 

considerar conveniente, a presença virtual dos alunos não tem como ser comparada 

à situação presencial em uma sala de aula. Assim, nessa ferramenta, encontramos 

que a participação do aluno pode ocorrer mais intensamente em um e não no outro 

fórum, uma das probabilidades para isso acontecer talvez seja o seu interesse 

pessoal pelo assunto em pauta.  

O módulo em foco iniciou os fóruns de discussão em 23/03/2007 e 

encerrou em 09/07/2007. Para os fóruns abertos na primeira semana, a proposta foi 

de serem fóruns que permanecessem abertos durante todo o curso, seriam os 

Permanent Forums: Talking about the course; Coffee break; e Use of English.  

Todos os outros fóruns tinham data de início e término, tendo em vista que cada 

fórum tratava de um assunto diferente. Assim, a participação nos Fóruns 

Permanentes o aluno poderia entrar em qualquer momento do curso, 

independentemente do dia ou semana.   

Conforme explicado anteriormente, cada módulo era proposto em dois 

componentes diferentes, Desenvolvimento e Reflexão. Assim sendo, o módulo O 

                                                            
25 A configuração desta ferramenta pode ser vista no Capítulo II.  
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Desenvolvimento Profissional e a Sala de Aula: Reflexão Sobre Novos 
Caminhos apresentou a seguinte configuração:  

O componente Desenvolvimento, com carga horária de 60 horas, foi 

pensado em três unidades: Unit 1 - Getting ready for professional development, que 

aconteceu da segunda a quinta semana do módulo; Unit 2 - Searching and 

evaluating information, que aconteceu da sexta a décima semana do módulo; e Unit 

3 -  Making contacts, que ocorreu da décima primeira a décima quinta semana.  

O componente Reflexão, com carga horária de 30 horas, foi desenvolvido 

concomitantemente com o componente Desenvolvimento também com três 

unidades:  Unit 1 - Getting ready for Reflection que ocorreu da segunda a quinta 

semana do módulo. Unit 2 - Getting ready for Reflection,que aconteceu da sexta a 

décima semana do módulo; e Unit 3 - Action and Reflection, que ocorreu da décima 

primeira a décima quinta semana.   

 

3.2.1 Os participantes da pesquisa  

 

Os participantes desse estudo são 2 professoras e 26 alunas, que são 

professoras de língua inglesa e atuam tanto na rede estadual como na particular 

e/ou em cursos de idiomas.  

As duas professoras, a partir de agora neste estudo, passo a denominar 

de professoras-tutoras, por entender que essa expressão seja a mais adequada, 

uma vez que são professores da educação presencial, que passam a atuar na 

educação virtual. Com isso, quero dizer que, por estar atuando em um contexto de 

ensino a distância, o papel de professor se reconfigura e faz com que as suas 

atribuições e responsabilidades assumam uma nova perspectiva. Nessa nova 

perspectiva, o professor passa a desempenhar atividades que se diferenciam da sua 

atuação no modelo presencial. Assim, além de dominar os conteúdos específicos, 

ele deverá também ter domínio do ambiente virtual de aprendizagem. Cabe a ele 

usar as novas tecnologias disponíveis para a educação virtual com o objetivo de 
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potencializar as suas ações na busca do desenvolvimento dos seus alunos. O 

professor, nesse novo papel, deverá estar preparado para ser um mediador 

pedagógico, orientador acadêmico e avaliador da aprendizagem numa perspectiva 

critico colaborativa (MAGALHÃES, 2004), buscando intervir nas ações dos 

professores em formação nesse processo de ensino e aprendizagem.  Faz parte das 

suas atribuições organizar as tarefas, postá-las na rede, coordenar as postagens 

dos participantes para que o ambiente seja utilizado de forma correta e possibilitar 

espaços críticos-colaborativos (MAGALHÃES, 2004) para a discussão e, para isso, 

propiciar mecanismos conversacionais26, criando contextos que relacionem teoria e 

a prática quanto ao ensino e aprendizagem e desenvolvimento de língua 

estrangeira, nesse caso, o inglês.  

O trabalho das professoras-tutoras nesses fóruns de discussão, ocorreu 

de forma alternada, a professora-tutora MW foi a que acompanhou os alunos nos 

fóruns do componente Desenvolvimento. No componente Reflexão, quem 

acompanhou os alunos foi a professora-tutora EP.  Nos três primeiros fóruns do 

curso, os Fóruns Permanentes,27 as duas professoras-tutoras participaram 

ativamente. Foi nesses fóruns que todos os participantes se apresentaram e tiraram 

as suas primeiras dúvidas. No entanto, nas análises dos dados encontramos que, 

em alguns fóruns do componente Desenvolvimento, ambas as professoras-tutoras 

participam das discussões.   

Conforme exigência do curso, todos os participantes apresentaram 

proficiência em língua inglesa, uma vez que o curso foi ministrado na língua inglesa, 

assim como a preferência era de que tivessem atuando na área de ensino e 

aprendizagem de língua inglesa.  

 Como não participei do curso, o detalhamento que faço das participantes 

e das tutoras foi a partir dos perfis postados na ferramenta Profile. O perfil das 

professoras-tutoras e das professoras-alunas é descrito segundo os depoimentos 

que as mesmas escreveram quanto à formação profissional, atuação profissional e 

                                                            
26 Segundo Orsoline (2005) mecanismos conversacionais são as expectativas de discurso criadas 
pelos enunciados numa interação verbal, levando em consideração as ações comunicativas 
específicas realizadas pelo enunciado.  
27 Veja em anexo o quadro explicativo dos fóruns  de discussão do curso.  
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tempo de serviço, dentre outras informações. Para visualizar mais claramente as 

informações levantadas, elaborei, a partir desses depoimentos, o quadro 8, sendo 

que, das 26 participantes, 2 (KL e CF) não colocaram informações pertinentes a sua 

atuação profissional, por essa razão não constam no quadro.  Em seguida, 

apresento o quadro 9, mostrando o perfil das professoras-tutoras postadas também 

na ferramenta Perfil (Profile).  

 

 
Perfil dos participantes do curso a distância Teachers’ Links  

 
Professoras 

Local de Atuação Tempo de 
Serviço 

Observações 

Ensino Médio Escola 
de 

Idiomas 

  
Particular Público 

AM X X X Desde 1998  
MF - X - -  
CA X X X -  
 X - - 7 anos  
MP - - - 12 anos  
IO - X - -  
AH - X - 14 anos  
VP - X - -  
ES - X - -  
AB X X X -  
NO - X - 13 anos/ 

 3anos 
Atua também 
no Ensino 
Superior 

SS X X - 8 anos  
TC   - 3 anos  
VO X X - 6 anos  
DB - X - Desde 2005 Atua também 

como tradutora 
AN - X - - Também profa. 

de Português 
AL X X - Desde 

2002/desde 
2004 

Também profa. 
de Português 

PL X X - - Também profa. 
de Português 

IC - X - - Também profa. 
de Português 

LB X X  - Também profa. 
de Português 

TS - X X - Também profa. 
de Português 
para cegos 
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JM X X X 23 anos Mestre e 
também atua 
no Ensino 
Superior 

PB - - - - Atua também 
no Ensino 
Superior 

LC - - X 8 anos/6 
anos 

Também 
Coordenadora 
Pedagógica 

Quadro 8 -  Perfil dos participantes da curso a distância Teachers’ Links 
Fonte: Dados coletados pela autora. 
 

 
Perfil das professoras-tutoras 

Professoras Formação Atuação 

EP Mestrado  Formação de professores 
 

MW 
 

Doutorado Formação de professores em cursos à 
distância 

Quadro 9 -  Perfil das professoras-tutoras  
Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

Com relação à atuação profissional das alunas, podemos observar que a 

maioria trabalha na rede pública de ensino e apenas uma pequena parcela está 

inserida no mercado de trabalho do ensino superior. Com relação ao tempo de 

serviço, observamos que a maioria tem mais de cinco anos trabalhando como 

professora de língua inglesa. Outro dado interessante foi encontrar 6 das 

participantes trabalhando como professoras de língua portuguesa também.   

Por meio do perfil das professoras-tutoras, encontramos que ambas são 

pós-graduadas, uma possui título de Mestre e a outra título de Doutorado, assim 

como, cabe notar que ambas têm experiência em cursos de formação de 

professores na modalidade a distância.  

Como já salientei,  não participei do curso de aperfeiçoamento, não 

realizei nem gravações, nem filmagens, e nem registros das participações dos 

sujeitos envolvidos, por essa razão não sou participante da pesquisa. Como o meu 

interesse estava em trabalhar com formação de professores voltada para o EAD, 

obtive permissão para acessar o portal TelEduc e selecionar os dados 

disponibilizados pelo programa Teachers’ Links.  Assim, os dados analisados 
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correspondem a discursos escritos nos fóruns de discussão pelos participantes do 

curso de aperfeiçoamento de língua inglesa Teachers’ Links: Reflexão e 

Desenvolvimento para Professores de Inglês em sua versão 2007, promovido pelo 

programa de pós-graduação de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem – 

LAEL da PUCSP.  

 

3.3 Seleção dos dados 

Como o módulo o Desenvolvimento Profissional e a Sala de Aula: 
reflexão sobre novos caminhos configura-se em três unidades, optei por 

selecionar os dados da terceira e última unidade do módulo em questão, Unit 3 - 

Networking.  Após analisar os diferentes espaços e ferramentas que o módulo 

oferecia, (i.e dinâmica do curso, avaliação, agenda, atividades, portfólio, bate papo, 

perfil, exercícios, dentre outros) optei por trabalhar com os Fóruns de Discussão, 

uma vez que, nessa ferramenta, encontrei postagens das discussões da unidade 3, 

desenvolvidas durante quinze semanas, resultando em um material que considerei 

fundamental para responder meus questionamentos e alcançar os objetivos 

propostos. 

Como os fóruns também seguem a mesma organização por unidades, 

(conforme descrito anteriormente no Contexto da pesquisa), escolhi e selecionei os 

dados do componente Desenvolvimento, Unit 3 – Networking, (11th  to 15th week), 

que ocorreram da décima primeira semana até a décima quinta semana, ou seja, 

foram  os últimos fóruns do módulo. Para uma visualização da estrutura proposta 

para os fóruns apresento o quadro 10, abaixo, que mostra na primeira coluna a 

relação dos nomes dos cinco fóruns de discussão, já na segunda coluna, 

encontramos o número de participações tanto das professoras-tutoras, como das 

alunas em cada fórum e, na última coluna, considerei interessante mostrar o dia da 

semana que iniciou cada fórum, para entender que, a cada semana, um novo fórum 

dava início às discussões propostas pelas tarefas correspondentes à unidade 3. 

Cabe destacar que o dia de início e o dia de encerramento dos fóruns eram 

previamente definidos pelo próprio curso.   
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Development: Unit 3 – Networking -11th to 15th week 

Nome dos fóruns Número de 
participacões  

Data  

Interaction, collaboration and 

Professional Development 

18 05/06/07 

Choosing the on-line community  31 14/06/07 

On-line communities 5 20/06/07 

Characteristics of a good chat 

interview  

47 27/06/07 

Chat interview evaluation  11 09/07/07 

Quadro 10 - Unidade 3: Componente Desenvolvimento  
Fonte: Dados coletados pela autora 
 

A escolha dessa unidade se justifica por dois motivos principais, a razão 

das tarefas propostas para a unidade e os temas escolhidos para as discussões nos 

fóruns (conforme detalhamento no quadro 10) estarem em consonância para 

responder aos objetivos propostos e as perguntas de pesquisa, e por entender que 

os alunos participantes levam certo tempo para se familiarizar com esse ambiente 

virtual. Ou seja, quero dizer que, em se tratando de um curso on-line, temos que 

lembrar que existe toda uma adaptação dos participantes para adquirirem confiança 

e domínio desse espaço virtual, o que requer certo treino além de tempo. Isso se 

torna mais complexo quando a modalidade apresenta, no ambiente do curso, 

diferentes espaços e ferramentas desconhecidas pela maioria, sem esquecer de 

mencionar que a própria terminologia também vai exigir certo tempo para ser 

compreendida e dominada. Isso exige, segundo Kenski (2010), que o participante 

tenha conhecimento e domínio das ferramentas e da tecnologia para que possa se 

sentir confortável, ou seja, ao conhecer e dominar os principais procedimentos, ele 

pode criar mais possibilidades de integração com o meio virtual e com o processo de 

ensino-aprendizagem.  

Somado a tudo isso, o conteúdo do curso também pode trazer 

complexidade às discussões nos fóruns, acrescida à dificuldade de se trabalhar de 
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forma assíncrona, o que também requer toda uma postura e comprometimento por 

parte dos participantes.  

Dessa forma, com a escolha dos dados dos últimos fóruns, eliminei ou 

diminui a preocupação que poderia aparecer se tivesse escolhido os primeiros 

fóruns em que os participantes precisam de uma adaptação inicial nesse ambiente 

virtual de aprendizagem. Outro aspecto importante que me fez decidir por esse 

recorte foi o fato dos temas abordados nesses fóruns serem temas extremamente 

relevantes relacionados com movimentos de interação, colaboração e avaliação de 

comunidades on-line. Para melhor compreender a seleção dos dados, considero 

relevante fazer uma explicação mais detalhada sobre a configuração desses fóruns 

de discussão propostos no módulo, sendo assim, na seguinte seção, faço o seu 

detalhamento e ilustro a organização conforme o quadro 11, a seguir.  

 

3.3.1 Fóruns de discussão do módulo: O Desenvolvimento Profissional e a Sala de 

Aula: reflexão sobre novos caminhos  

Dentre os vários aspectos que se somaram ao meu interesse em 

selecionar os dados dos fóruns de discussão para desenvolver as análises, aponto 

para o propósito do módulo: O Desenvolvimento Profissional e a Sala de Aula: 

Reflexão Sobre Novos Caminhos, que tinha o seu foco na direção do 

desenvolvimento profissional e pessoal dos professores participantes, como consta 

na página Course Dynamic, apresentado a seguir: 

Este módulo pretende trazer aos professores oportunidades de 

discutirem suas próprias idéias sobre desenvolvimento profissional 

e de usarem a Internet para entrar em contato com múltiplas esferas do 

desenvolvimento profissional, não somente em relação à docência nas 

escolas, mas também em relação ao desenvolvimento profissional 

e pessoal em um sentido mais amplo.  

Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 
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Assim como, propunha dar ênfase maior as participações nas discussões 

e produção colaborativa do grupo participante.  Vejamos,  

 

(...) Grande ênfase será dada à participação em discussões com 

os colegas e com o professor, à produção colaborativa em 

pequenos grupos e à produção individual.  

 

Os fóruns de discussão aconteceram durante quinze semanas, que foi o 

tempo de duração desse módulo, ao longo dos meses de março a junho de 2007. 

Conforme expliquei anteriormente, esse módulo estava dividido em dois 

componentes, componente do Desenvolvimento, que seria acompanhado pela 

tutora MW e o componente da Reflexão, que seria acompanhado pela tutora EP. No 

entanto, nos fóruns permanentes (Permanent Forums), ambas as professoras-

tutoras trabalharam em conjunto.  

 
 
Quadro explicativo com os temas dos fóruns de discussão do 
Módulo: O Desenvolvimento Profissional e a Sala de Aula: reflexão 
sobre novos caminhos - 2007 - Turma A 
 
NOME DOS FÓRUNS 

 
QTDADE DE 
MENSAGENS 

 
DATA (início de 
cada fórum) 

Permanent Forums 
Talking about the course 84 23/03/07 
Coffee break 114 23/03/07 
Suporte técnico 106 23/03/07 
Use of English 30 02/04/07 

 
 

Unidade 1: Componente Desenvolvimento e Reflexão  
Development: Unit 1 - Getting ready for professional development 
- 2nd to 5th week 
How do we read? 56 02/04/07 
Why look for Professional Develo   35 15/04/07 
How do we listen? 32 18/04/07 
Turning Points  70 22/04/07 

 
Reflection: Unit 1 – Getting ready for Reflection - 2nd to 5th week 
Paulo Freire´s Principles 57 11/04/07 
Thinking about Reflection 39 07/05/07 
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Unidade 2: Componente Desenvolvimento e Reflexão  
Development: Unit 2 - Searching and evaluating information - 6th to 
10th week 
Prior knowledge, new information   29 29/04/07 
Searching for and evaluating 
information  

32 13/05/07 

 
Reflection:  Unit 2 – Getting ready for  Reflection - 6th to 10th week 
Types of reflection  13/05/07 
Professional development issues 
that require critical reflection 

  

 
 

Unidade 3: Componente Desenvolvimento e Reflexão  
Development: Unit 3 – Networking -11th to 15th week 
Interaction, collaboration and 
Professional Development 

18 05/06/07 

 Choosing the on-line community  31 14/06/07 
On-line communities 5 20/06/07 
Characteristics of a good chat 
interview  

47 27/06/07 

Chat interview evaluation  11 09/07/07 
 

  Reflection:  Unit 3 – Action and Reflection - 11th to 15th week 
 Discussing Learning Theories 23 13/06/07 
Views of language and the PCN    
Talking about critical reflection    
The Theory-Practice Relationship  6 06/07/07 

Quadro 11 -  Lista dos fóruns de discussão da Unidade 3. 
Fonte: Dados coletados pela autora. 
 

No primeiro fórum Permanente, Talking about the course, os participantes 

tiveram oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o curso, receberam 

orientações das professoras-tutoras MW e EP sobre como proceder e como utilizar o 

ambiente virtual, assim como tentaram esclarecer algumas dúvidas. Cabe ressaltar 

que o fato dos fóruns de discussão acontecerem de forma assíncrona, ocasionou 

certas duvidas às alunas quanto ao momento das postagens, cabendo às tutoras 

reforçarem em todo momento o uso apropriado das ferramentas disponíveis no 

curso.  

No segundo Fórum Permanente, Coffee break, as tutoras deram as boas 

vindas ao curso. Esse fórum possibilitou que as participantes conhecessem, tanto as 

tutoras como as outras participantes do curso. Nesse espaço, as tutoras tornaram a 
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chamar a atenção para os diferentes espaços que o ambiente oferece como o 

espaço Profile, lugar que todos deveriam postar o seu perfil escrevendo sobre seus 

interesses, profissão, família etc, com isso, as informações postadas no Profile  

poderiam estar contribuindo para  a troca de ideias  e opiniões nesse fórum. 

 O terceiro fórum Permanente Use of English tinha o propósito de 

trabalhar estratégias de escrita. As tutoras, nesse fórum, ajudariam a melhorar a 

escrita das postagens das participantes com o objetivo de chamar a atenção para 

uma maior fluência e adequação na escrita em língua inglesa. Esses três primeiros 

fóruns, chamados de Permanent Forums, tinham a finalidade de permanecer abertos 

ao longo do curso, ou seja, em qualquer momento os participantes poderiam 

retornar a esses fóruns, diferentemente dos outros quinze fóruns que, ao finalizar as 

discussões, a tutora responsável encerrava as discussões e abria um novo fórum de 

discussão.  

Retomando o quadro 11, quero explicar que os outros fóruns estavam 

divididos por componentes e unidades, ou seja, o componente Desenvolvimento e o 

componente Reflexão tinham cada um, três unidades que ocorreram em três 

semanas consecutivas – Unit 1 (da segunda a quinta semana); Unit 2 (da sexta a 

décima semana); Unit 3 (da décima primeira a décima quinta semana).  

No quadro 11, chamo a atenção para as quantidades de mensagens 

postadas em cada fórum, como exemplo tomo o primeiro fórum, foram postadas 84 

mensagens. Isso mostra quantas participações ocorreram durante a semana, porém 

não evidencia qual foi a frequência de cada participante, com isso quero dizer que 

todos as alunas podem ou não ter participado desse fórum. Já no fórum Coffee 

break, o espaço em que as participantes e as tutoras se apresentaram umas as 

outras, também a quantidade de 114 mensagens postadas não significa que todas 

as alunas participaram do fórum, porém significa que foi um fórum que teve uma 

comunicação muito ativa. Muitas das participantes postaram de forma consecutiva 

as suas opiniões e perguntas, o que exige um acompanhamento bem próximo das 

professoras-tutoras. As participações das alunas que, em alguns fóruns, ocorre de 

maneira mais intensa e, em outros, não tão intensa, é um dos aspectos que me 

interessa para analisar as interações, tendo em vista que, ao analisar as postagens, 
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surgiram algumas possibilidades a respeito desse movimento, que posso classificar 

como fóruns com muita participação e outros com pouca participação.  

A seguir passo a detalhar o funcionamento das atividades propostas para 

a Unidade 3, do componente Desenvolvimento, do módulo: O Desenvolvimento 
Profissional e a Sala de Aula: reflexão sobre novos caminhos - 2007 - Turma A.  

 

3.3.1.1  As tarefas da Unidade 3, do componente Desenvolvimento, do módulo: O 
Desenvolvimento Profissional e a Sala de Aula: reflexão sobre novos caminhos 

- 2007 - Turma A  

 

Para dar inicio aos trabalhos da Unidade 3,  Tarefa 1, do componente 

Desenvolvimento, as alunas  primeiro devem ir até a ferramenta Agenda28 e escolher  

o link correspondente. Nesse caso, me interessa a Agenda 1129 (em anexo), que 

corresponde à 11ª semana do curso. Aqui estão as informações que a professora-

tutora considera importantes como, por exemplo, um resumo das ações realizadas 

nas semanas anteriores e as novas orientacões para a realizacão das tarefas da 

Unidade 1, da semana em curso. Cabe chamar a atenção que, nessa mesma 

agenda, também constam as orientações para o deseenvolvimento das tarefas do 

componente Reflexão. A seguir, a figura 9 permite uma visualizacão de como a 

Agenda 11 está configurada no ambiente.  

 

 

 

 

 
                                                            
28  Como a unidade 3 é composta por cinco semanas, o aluno terá acesso a cinco agendas diferentes 
(Agenda 11, 12, 13, 14, 15), ou seja, cada agenda corresponde a uma semana.  
29 Para representar que se trate de um link, as palavras aparecerão sublinhadas. 
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   Agenda30          

                     componente Desenvolvimento 

componente Reflexão  

 
Figura 10- Cópia da Agenda 11 
Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 

 

Na figura 10, a seguir, podemos observar que, ao acessar a ferramenta  

Atividades (Activities), tem-se uma visão global da Unidade 3. Primeiro chamo a 

atenção para o detalhe de que esta unidade acontece da 11ª semana e vai até a 15ª 

semana (11th to 15th week), ou seja, são cinco semanas, conforme explicitado 

anteriormente. Assim, em cada semana, é oferecida uma tarefa diferente, por essa 

razão encontramos cinco tarefas, (Activity 1, Activity 2, 3, 4 e 5).  

Para que as alunas compreendam a organização da Unidade 3, é 

interessante observar que todas as tarefas estão interligadas por uma linha 

pontilhada para explicar a sequência a ser seguida. Esse gráfico, na forma de rede 

(network), apresenta, por meio de cores e formas geométricas, as ferramentas que 

serão usadas para desenvolver determinadas tarefas. Por exemplo, a tarefa 1 

                                                            
30  Nesta coluna da direita (em azul) constam todas as ferramentas disponíveis para o curso. Para 
acessar a ferramenta basta  ‘clicar’ nela.  
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(Activity 1) inicia com um quadrado vermelho, representando a ferramenta Exercícios 

(Exercises) para  indicar ao aluno que ele vai iniciar as tarefas nessa ferramenta. 

Nessa área, encontram-se as entrevistas que as alunas deverão ouvir para, 

posteriormente, responder a uma série de perguntas. Já o retângulo azul indica que 

seguidamente as alunas deverão acessar a ferramenta fórum de discussão e, 

conforme as orientações recebidas, elas deverão postar as suas discussões no 

fórum: Interaction, collaboration and Professional development. Para que as 

participantes possam compreender melhor o gráfico, no final da página, encontra-se 

uma explicação do significado que cada figura geométrica representa. É interessante 

destacar que, para ir até as atividades, é só clicar nas próprias palavras: Activity 1 , 

Activity 2, Activity 3, Activity 4, ou Activity 5. Assim, a aluna acessa a página para 

receber as orientações da tarefa, neste caso específico, estou me referindo à tarefa 

1, que se apresenta dividida em três passos (Step 1, Step 2 e Step 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ferramenta: 

Discussion Forums         

ferramenta:  

Exercises 

 

Activity 1 - 2 - 3 - 4   - 5 

Representações 

geométricas  

das ferramentas 
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Figura 12 -  Introdução a unidade 3 (Introduction and objectives of Unit 3). 

Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 
 

Antes de iniciar as tarefas as alunas podem clicar no link Introduction to 

Unit 3 para ter acesso a introdução, objetivos e requisitos técnicos e verificar as 

 
Introdução             objetivos                         requisitos técnicos da 

unidade 3
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informações sobre essa unidade que está iniciando.Veja a figura  11 para observar como a 

janela abre com as explicações que as alunas necessitam para ter sucesso nas tarefas.  

Na introdução, a professora-tutora MW explica que essa é a última 

unidade do curso e que, nessa unidade, estarão trabalhando com outra habilidade: 

socialização ou fazendo contatos. Com relação ao processo de leitura, a proposta é 

a leitura de um texto, para ser discutido posteriormente no fórum, mas propõe que 

sejam feitas anotações da leitura para que, posteriormente, possam nortear a 

discussão no fórum. Com relação à compreensão oral (listening comprehension), a 

proposta é ouvir umas entrevistas com objetivo de perceber os pontos centrais e 

fazer inferências a respeito.  

 
Introduction of Unit 3 
This is our last unit in this course. It is a pity, isn’t it? Let’s then 
take the best advantage of the time we still have together, shall 
we? 

As you know, in Unit 2, our focus was on searching and evaluating 
information. You used those skills in order to review and go 
further with your plan for professional development. 

Now we will deal with another skill, socialising or making contacts. 
In what ways can it contribute to our learning process and to our 
processional ascent? What are the different ways we can make 
contacts through the Internet? What are the advantages and the 
disadvantages of each choice? 

Concerning the reading process, in this unit you are going to read 
a text and take down notes in order to discuss its ideas in the 
discussion forum. 

Concerning listening comprehension, you are going to listen to 
some interviews with the objectives of getting the gist and 
drawing inferences. 

Read below the objectives of this unit as well as the technical 
requirements for doing the activities. 

 

 

 

Para essa unidade espera-se que as participantes consigam alcançar os 

seguintes objetivos: 
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• Refletir sobre o desenvolvimento profissional e sobre como fazer 

contatos pode ajudar nesse respeito. 

• Desenvolver habilidades orais que ajudem a extrair o ponto central. 

• Desenvolver estratégias de inferência.  

• Conhecer diferentes comunidades online com o objetivo de descobrir 

como pode ser positivo para professores de inglês a interação com 

eles. 

• Familiarizar-se com diferentes recursos técnicos e contextos que nos 

permitem fazer contatos através da Internet. 

• Fazer contatos com professores de inglês e outras pessoas de 

diferentes partes do mundo para trocar experiências e idéias. 

• Desenvolver a percepção da linguagem através da observação 

sistemática das produções individuais e em grupo e de textos 

escritos e falados.  

• Planejar ir mais longe com os seus planos para o desenvolvimento 

profissional e ajudar uns aos outros a esse respeito. 

 
Objectives of Unit 3:  
In this unit, all participants are expected: 

 To reflect on professional development and on how making 
contacts may help in that respect. 

 To develop the skills of listening for the gist. 

 To develop the strategy of drawing inferences. 

 To get to know different on-line communities and to find out 
how positive an interaction with them may be for teachers 
of English. 

 To get familiar with different technical resources and 
contexts which allow us to make contacts through the 
Internet. 

 To make contacts with teachers of English and other people 
from different parts of the world, to exchange experiences 
and ideas. 

 To develop language awareness through systematic 
observation of written and spoken texts, individual and 
group productions. 

 To go further with their plans for professional development 
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and to help each other in that respect.

 

Para serem bem sucedidas na consecução das tarefas da unidade 3, as 

participantes devem de estar atentas aos requisitos técnicos necessários.  A 

professora-tutora MW reforça a informação de que se precisarem suporte técnico 

humano, elas deverão recorrer ao fórum Suporte Técnico e, se precisarem de ajuda 

da professora-tutora, deverão ir até o fórum Falando Sobre o Curso (Talking about 

the course). As ferramentas que serão usadas são: 

 Activities 

 Exercises (TelEduc) 

 Individual Portfolio (TelEduc) 

 Groups 

 Group Portfolios (TelEduc) 

 Discussion Forum 

 Chat 
 

3.3.1.1 Tarefa 1 - Interação, colaboração e desenvolvimento profissional (Activity 1- 

Interaction, collaboration and Professional development) 

Com todos esses aspectos revisitados, as participantes podem voltar à 

página da tarefa 1; Interação, colaboração e desenvolvimento profissional para dar 

início aos trabalhos. Como explicitado anteriormente, a tarefa 1  (Activity 1) da 

Unidade 3 é apresentada em 3 passos, conforme ilustrado na Figura 12. À medida 

que as participantes vão avançando, elas retornam à página para encontrar as 

orientações muito bem detalhadas de cada um dos passos.    
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     Step 1                          Step 2                       Step 3 

 

 
Figura 13 - Tarefa 1 (Activity 1 – Unit 3) 
Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 
 

  

Passo 1 da tarefa 1: 
 

No passo 1, as participantes são orientadas a irem à ferramenta 

Exercicios e darem início à audição (listening) de duas entrevistas realizadas com 

dois estrangeiros, Patrick e Graham. Depois de ouvirem as duas entrevistas, as 

participantes acessam outro link, na mesma ferramenta, para resolver as perguntas 

(quizzes), em seguida elas conferem as respostas e retornam para a ferramenta 

Atividades e continuam com o passo 2.  
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Step 1 
You are going to begin Activity 1 by doing some listening 
comprehension quizzes with the objectives of 

 getting the gist of the two interviews you listen to; and 
 developing the strategy of drawing inferences. 

Go to the area Exercises, listen to the interviews with Patrick and 
Graham and do the quizzes. After that, check your answers and 
come back to the area Activities to proceed to the next step of 
Activity 1.

 

 

Considero interessante visualizar a página que as participantes acessam 

para desenvolver os exercícios. A seguir, na figura 13,  está representada a cópia da 

página Exercises com os links que permitem acessar tanto a entrevista de Patrick 

como as perguntas relacionadas à entrevista. Vejamos,  

 

 

 

Entrevista com Patrick          Perguntas sobre a entrevista31 

 
                                                            
31 Nesta página o aluno clica no link da pergunta e abre-se uma janela com as questões. Cada 
questão está em um link diferente, ou seja, como são seis questões, são seis links.  
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Figura 14- Cópia da página com os links para a entrevista com Patrick e os links 
para as perguntas sobre a entrevista. 
Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 

 

 

Por considerar importante conhecer o conteúdo da entrevista e das 

perguntas para uma melhor compreensão da discussão no fórum, seguem as 

transcrições dos listening comprehension quizzes sobre a entrevista com Patrick. Ao 

ouvir a entrevista, percebe-se que a altura da voz do entrevistador é relativamente 

baixa, obrigando a participante a ouvir com bastante atenção para compreender o 

que ele está perguntando.  As séries de perguntas feitas para Patrick são com 

relação ao seu conhecimento da língua e cultura portuguesa. Como em nenhum 

momento aparece a entrevista por escrito, é necessário que toda a atenção seja 

dada no momento que se está ouvindo para que seja possível compreender o que 

está sendo perguntado e relacionar com a resposta de Patrick. Seguidamente, uma 

série de perguntas, seis para ser mais exata, deverão ser respondidas com 

alternativas de certo ou falso, a respeito do que elas compreenderam ao ouvir a 

entrevista. O objetivo desta tarefa é possibilitar o exercício de ouvir e compreender, 

bem como usar de estratégias para inferir e conseguir responder as seis perguntas.  

  

1ª.janela (Now that you have…) 
Problem Description 
Now that you have listened to the whole interview with Patrick, click 
on the item which best summarizes it: 
 
Alternatives    True or False                                           
a - Patrick is British by birth but his parents are from Rio de Janeiro. 
In the interview they talk about the schools he went to and how he 
learned Portuguese. 
 
b - Patrick is Brazilian by birth, but his parents are British. In the 
interview they talk about his educational background and about his 
relationship with both languages, Portuguese and English. 
 
 c - Patrick´s mother is Brazilian and his father is from England. In 
the interview they talk about the things he likes best and the things 
he finds difficult in the three languages he speaks: Portuguese, 
English and French.  
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2ª. janela (The interviewer´s…) 
Problem Description 
The interviewer´s voice in these interviews is not totally audible. 
Because of that, to understand the interviews you probably had to 
use the strategy of drawing inferences.  
 
This quiz is meant to help you improve this strategy. 
 
Listen to the first part of the interview again, stop after each set of 
question and answer and infer what the question is, based on the 
words you can hear and understand, on the reply, on the general 
context and on your previous knowledge.  
 
After that, click on the right item in each of the questions below. 
Do not regard as items in this quiz comments like "Really?", "Is 
that right?", "All right!” which function as signs that the 
interviewer is listening and wants the interviewee to go on 
answering the same question.  
So, let´s start Question 1 now: 
 
Alternatives    True or False   
a - How do you like Rio and its people? 
b - Where are you from Patrick? 
 c - How long have you lived in Brazil?

 

3ª. janela (Let´s go to Qu…) 
Problem Description 
Let´s go to Question 2 now: 
 
Alternatives    True or False   
a - And you were born in Brazil? 
b - But your parents came to Brazil? 
 c - But you lived all your life in Brazil?

 
4ª. janela (Now... let's…) 
Problem Description 
Now... let's do Question 3 
 
Alternatives    True or False   
a - In your mind what was the language you had to learn: 
Portuguese or English? Or did you learn both at the same time? 
 
b - Do you mind if I ask you a few questions about the way you 
learned both languages: Portuguese and English? 
 
 c - Would you mind answering some questions about the way you 
learned Portuguese and English?
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5ª. janela (OK!!! Now let´s g…) 
Problem Description 
OK!!! Now let´s go to Question 4: 
 
Alternatives    True or False   
a - And if you had a chance to learn another language now what 
would you choose? 
 
b - And if you could move to another country where would you 
rather live at the moment? 
 
 c - And if you had to compare both languages which one would you 
say is more difficult to learn?

 

 

 

6ª. janela ( The last question…) 
Problem Description 
The last question for Patrick´s interview... 
 
Alternatives    True or False   
a - What is the accent you find more difficult to understand: Portuguese 
from Brazil or Portuguese from Portugal? 
 
b - What language is your mother tongue? Portuguese? 
 
 c - What is the thing that you like best about Portuguese, the 
language?  

Fonte:http://teleduc2009.pucsp.br/cursos  

 

Entrevista com Graham 

A segunda entrevista foi realizada com outro estrangeiro, Graham, e a 

metodologia foi a mesma proposta para a entrevista com Patrick. A dinâmica do 

entrevistador transcorre igual, ele fala relativamente baixo para que as alunas 

precisem prestar muita atenção para compreender o que está sendo perguntado. Da 

mesma forma, a página da ferramenta Exercícios (Exercises) sobre Graham aparece 

com a mesma configuração de links e janelas que do primeiro entrevistado. 

Portanto, as alunas seguem os mesmos passos para acessar a entrevista do 

Graham.  
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Como a professora-tutora MW retoma, no fórum, as declarações de 

Graham, considerei relevante transcrever a entrevista que apresento a seguir, porém 

apenas constam as repostas que Graham forneceu ao entrevistador por considerar 

que as perguntas não são o meu foco neste momento.  

 

Transcrição das respostas do Graham32: 
- Dublin  

- Ireland 

- I came to Brazil because of my wife, who is Brazilian.  

- In London. 

- Not a single word, not a word.  

- I learned it here. Basically.  

- I haven’t studied Portuguese but I read a lot. Talk a lot. 

- Socialize a lot. 

- Picking it up as you go along.  

- But you get to a point where you need to ..hummm…  

- Refine, refine various aspects. 

- Particularly the grammar.   

- Reasonable, it’s reasonable.  

-  I make a lot of, I think I make a lot of pronunciation  mistakes 

- I don’t have any problems understanding, any aspects, slangs or. 

- Nearest items or…..movies or whatever 

- Yeah, my comprehension is fine 

- I like the way I have to think when I’m speaking Portuguese 

- It is different from English 

- You enter into another world basically 

                                                            
32 Tradução minha.  
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- I enjoy the rhythm and the rhyme of it 

- And to certain extend a logic behind it 

- Which is a lot different, from, ah,  internal logic of Portuguese  is  a 
lot different  from English 

- As I said the pronunciation 

- I also find the…  

- There are psychological aspects to it, such as  

- People’s reactions to you 

- They think, oh,   “gringo”, I’m not supposed to understand him.  

- And they keep asking you to repeat things 

- Or they miss interpret various things 

- This is  very frustrating 

- Because you say things correctly but, they ..ah… 

- They pretend they don’t understand or  they feel oh my God , oh my 
God 

- This guy is speaking  a different  way  

- And  I ‘m not supposed to  understand him 

- So this is like,  really  pretty,  irritating 

- I think it would be to…yeah,  
- find your agenda, what interests you and… 
Fonte:http://teleduc2009.pucsp.br/cursos  

 

 

Dando continuidade, a seguir, apresento as perguntas relacionadas à 

entrevista de Graham, ou seja, a transcrição dos listening comprehension quizzes, 

que também eram seis perguntas de Verdadeiro ou Falso que as alunas deveriam 

responder e, posteriormente, checar conforme a orientação do exercício.  
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1ª janela (First, listen to …) 
Problem Description 
First, listen to the whole interview and click on the item which best 
summarizes it: 
Alternatives    True or False                                           
a - Graham lived in Dublin, Ireland, and he met a Brazilian there who 
started teaching him Portuguese and became a very good friend of his. 
In the interview they talk about the trip he made to Brazil to visit his 
friend and to improve the language. 
 
b - Graham was born in Ireland but he moved to London. There he 
married a Brazilian and started to study Portuguese. In the interview 
they talk about the courses he took and his relationship with the 
Portuguese language. 
 
 c - Graham is Irish but he married a Brazilian and moved to Brazil. In 
the interview they talk mainly about how he learned Portuguese and 
about his relationship with the language. 

 
2ª. janela (Now, listen to th…) 
Problem Description 
Now, listen to the first part of the interview with Graham again, stop 
after each set of question and answer and infer what the question is. 
After that, click on the right item.  
Let´s start with Question 1: 
Alternatives    True or False   
a - What´s your native language? 
b - Where do you live at the moment? 
 c - Where are you from, exactly? 

 

3ª. janela (All right!!! Q…) 
Problem Description 
All right!!! Question 2 now: 
Alternatives    True or False   
a - Why did you come to Brazil? 
b -  When did you come to Brazil? 
 c - How do you like Brazil? 

 

4ª. janela (Let´s go to Qu…) 
Problem Description 
Let´s go to Question 3 now: 
Alternatives    True or False   
a - Where were you born? 
b - Where did you meet her? 
 c - Where do you live now? 

 
5ª.. janela (Very nice... let´…) 
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Problem Description 
Very nice... let´s go to  now: 
Alternatives    True or False   
a - Did you know any Portuguese before you came? 
b - Were you interested in Portuguese before you met her? 
 c - Did she teach you Portuguese? 

 
6ª. janela ( The last question…) 
Problem Description 
The last question... Question 5 
Alternatives    True or False   
a - Where did you learn Portuguese? 
b - Have you studied Portuguese? 
 c - When did you learn Portuguese? 

Fonte:http://teleduc2009.pucsp.br/cursos  

 

 

Pelos tipos de perguntas, tanto na entrevista do Patrick, como na de 

Graham, posso dizer que as alunas precisaram, além de prestar muita atenção nas 

perguntas do entrevistador e as respostas dos entrevistados, elas precisaram inferir, 

em alguns momentos, por causa da baixa altura em que foi gravada a voz do 

entrevistador, justamente para atingir esse objetivo. Finalizando essa tarefa, as 

alunas retornam à ferramenta atividade para realizar o passo 2 .  

 
Passo 2 da tarefa 1: a compreensão de  socializar/ interagir com os outros 

 

No passo 2 da tarefa 1, as alunas são orientadas a focalizar na entrevista 

do Graham pelo fato de ele ter mencionado na entrevista que, para aprender 

português, ele usa a estratégia de socializar/ interagir com os outros. Assim, 

conforme o quadro abaixo, nesse passo 2, a professora-tutora MW faz duas 

perguntas para instigar a discussão no fórum. A orientação é voltar ao fórum e 

postar a sua opinião e as das colegas e discutir as diferentes opiniões postadas.  

Ela pergunta: qual é o papel de socializar ou interagir, no processo de 

aprendizagem de uma língua, e no processo de aprendizagem numa visão geral? 

(What is the role of socialising, or interacting, in the process of learning a language 
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and in the process of learning in general?); e a outra pergunta: é possivel ou não, 

uma pessoa aprender estudando em isolamento? (Can’t a person learn by studying 

in isolation?).  

 
Step 2 
How did you like doing the listening comprehension quizzes? You did not 
have to hear and understand very clearly every single word to understand 
the interviews, did you? As you know, a word to the wise is sufficient.  
 
Now we will talk a bit about a specific aspect 
Graham mentioned in the interview: 
socialising. He said he did not study 
Portuguese but he read a lot, socialised a lot, 
talked a lot. What is the role of socialising, 
or interacting, in the process of learning a 
language and in the process of learning in 
general? Can’t a person learn by studying 
in isolation? 
 
Go to forum Interaction, collaboration and professional 
development and discuss the questions above. Give your opinion and 
respond to your colleagues’ opinions. After that, come back to this area to 
go on with the activity. 

 Fonte:http://teleduc2009.pucsp.br/cursos  

 

 

Depois de realizar a discussão no fórum Interação, colaboração e 

desenvolvimento profissional, as alunas retornam a página para dar continuidade as 

tarefas organizadas no passo 3.  

 

Passo 3 da tarefa 1: textos - TSHC 
 

O quadro abaixo revela no  recorte do passo 3,  que a professora-tutora 

MW  propõe dois textos teóricos para leitura com o objetivo de ajudar a refletir sobre 

a própria prática e conhecimentos teóricos de cada uma das participantes. Os dois 

links levam a acessar os textos sobre: Teoria do Desenvolvimento Social (Social 
Development Theory (L. Vygotsky)) (veja a Figura 14), e o outro texto, Teoria 

Sócio- cultural (Socio-cultural theory ) (veja a Figura 15).  A orientação é que 
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depois da leitura dos textos, as alunas retornem ao fórum para discutir os textos 

baseadas nas perguntas a seguir:  

 

  De acordo com a teoria sócio-cultural (ou a teoria do 
desenvolvimento social), explicado nos textos, qual é o papel da 
socialização no processo de aprendizagem de uma língua 
estrangeira e no processo de aprendizagem em geral? 

 As ideias nos textos estao de acordo com as idéias discutidas 
anteriormente no fórum? Por quê? / Por que não?  

  Como pode um professor criar um ambiente onde seus alunos se 
sintam estimulados a interagir e colaborar? 

  Você diria que a socialização e colaboracão iria ajudá-lo no seu 
desenvolvimento profissional? Se sim, como?33 

Step 3 
By now you have already started a discussion on socialising, interaction and the 
process of learning based on your experience and on the things you have read about 
this topic. Let’s now read a bit of theory and think of how it complements or contrasts 
with our own theory and practice. 
The links below have some information about the social-cultural theory of learning (or 
social development theory): 
Social Development Theory (L. Vygotsky) 
Socio-cultural theory  
 
After reading the texts, go back to forum Interaction, collaboration and 
professional development and discuss the following questions: 
 

 According to the socio-cultural theory (or the social development theory), 
explained in the texts, what is the role of socialising in the process of learning a 
foreign language and in the process of learning in general? 

 Are the ideas in the texts in agreement with the ideas discussed previously in 
the forum? Why?/ Why not? 

 How can a teacher create an environment where his or her students feel 
stimulated to interact and to collaborate? 

 Would you say socializing and collaborating would help you in your professional 
development? If so, how? 

 
After giving your opinion and responding to your colleagues’ opinions in the forum, 
come back to Activities and proceed to Activity 2.

 

 

                                                            
33 Fonte:http://teleduc2009.pucsp.br/cursos  
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Figura 15 - Cópia do texto: Teoria do Desenvolvimento Social (em Anexo)34 
Fonte:http://teleduc2009.pucsp.br/cursos  

 

 
Figura 16. Cópia do texto: Teoria Sócio- cultural (em Anexo) 
Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 

                                                            
34  A transcrição do texto das figuras 14 e 15 está na integra no anexo. 



Formação de professores em um curso de aperfeiçoamento para professores de 
língua inglesa em contexto virtual: as relações estabelecidas no fórum de discussão 
 
 

121 
 

 

3.3.1.2 Tarefa 4 – Participar de uma entrevista de bate-papo (Activity 4 – 
Participating in a chat interview). 

 

Após analisar as outras quatro atividades do módulo, optei por analisar as 

tarefas propostas na Tarefa 4, por encontrar uma participação mais ativa entre as 

alunas e a professora-tutora no fórum de discussão correspondente a essa tarefa. 

Os passos que as alunas seguem é o mesmo, acessam a agenda, passam para a 

ferramenta Activities e, depois, a depender da tarefa, passam para a ferramenta 

portfólio, ou fórum de discussão, ou alguma outra que a professora-tutora sugira. 

Dessa forma, antes de iniciarem as tarefas, as alunas encontram na Agenda 14, que 

aconteceu na décima quarta semana,  um panorama geral sobre o que se pretendia 

nessa Tarefa 4, e receberam inicialmente as primeiras orientações.  

A proposta para essa semana era a de promover a participacão das 

alunas em uma entrevista de bate-papo ao vivo, ou seja, na sala de bate-papo elas 

iriam entrevistar uma pessoa. Mas, ainda na agenda, ficaram sabendo que haviam 

ocorrido mudanças com relação à tarefa inicial.   

A primeira tarefa que seria a participação das alunas em uma sala de 

bate- papo, no site da BBC live chat, não iria mais acontecer e, lá mesmo, na 

agenda, receberam os novos passos que deveriam ser seguidos. A professora-

tutora postou quatro outros links para que as alunas pudessem escolher e participar 

de outro bate-papo. A seguir apresento um recorte da Agenda 14 com os links 

sugeridos para o desenvolvimento da tarefa.  

Recorte da Agenda 14 
New Information!!! 
Hello!!!! 

Unfortunately the BBC live chat that is suggested in Activity 4 is not 

having any guest  this week. I'm sending other option of interviews in live 

chats so that you can chose one and participate to it. There goes the links: 

http://teachers.net/chatrooms 

 http://in.indiatimes.com 
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http://www.chicagoclassicalmusic.org/chatbox 

http://www.teenhollywood.com/events.asp  

Choose one as you prefer and enjoy! 

Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 
 

A tarefa 4, assim como as outras tarefas, estava dividida em passos 

(steps), nesse caso, 4 passos (4 steps).  Assim, a proposta no passo 1 foi de iniciar 

a preparação para a entrevista, portanto, elas, primeiramente, deveriam observar, 

aprender as regras e ver a organização que é exigida para participar de uma 

entrevista em uma sala de bate-papo.  Com toda essa informação sobre as regras 

para participar de uma entrevista no Passo 2, elas deveriam escolher um dos links 

disponíveis e entrar para participar de uma entrevista. 

No passo 3, a professora-tutora orientou para fossem até o fórum 

Características de um boa entrevista no chat (Characteristics of a good chat 

interview) para que as alunas postassem as suas impressões sobre a experiência 

que tiveram e discutissem sobre as regras de participação  que elas aprenderam.   

Após as discussões no fórum, as alunas deveriam retornar a página da 

tarefa 4 para seguir com o passo 4. Nessa etapa, a professora-tutora fez um resumo 

dos aspectos que caracterizam uma entrevista (conforme o recorte do passo 4 a 

seguir) e solicita as alunas a retornarem ao mesmo fórum para discutir as 

experiências que elas tiveram nas entrevistas que elas participaram. Finaliza as 

orientações avisando que para a tarefa 5, elas vão entrevistar um convidado 

especial na ferramenta chat do curso.  
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Step 4 

Some of the characteristics of interviews are the following: 
 

An interview is usually a series of communicative exchanges, in the form of a set of 
questions and answers. 

 

In the genre interview, the participants ask and answer special questions, making use 
of particular linguistic features that are associated with some extra-linguistic features as 

well, in order to achieve specific aims. 
 

An interview must have an objective or a motive. 
Apart  from an objective or a motive, an interview has participants that play well-defined 

roles in the situation. Theinterviewer is the one who asks the questions. He/she may be a 
journalist in an interview for a radio programme, for example, or a manager in some 

business firm in a job interview. 
 

The interviewee is the one who answers the questions. 
 

Another important aspect of an interview is the media used. If the interview is not conducted 
face-to-face, it can be mediated by telephone, chat or e-mail, for example. 

 
In addition to the media of the interview, it is useful to consider the media used in the 

transmission of an interview to some public. Some interviews of public interest are shown on 
TV, broadcast on the radio or shared with observers present to a chat session. 

 
The different situations mentioned above will attribute different characteristics to interviews. 

Following this idea, we can have different types of interviews: job interviews, journalistic 
interviews, inquiry interviews, etc. 

 
Let us now go to the forum Characteristics of a good chat interview and discuss our 

experiences in the chat interviews each one of us joined. 
In the next activity, we’re going to interview a special guest in our chat! 

Fonte: http://teleduc2009.pucsp.br/cursos 
 

 

3.4  Procedimentos de análise  

Como são os objetivos desta pesquisa: 

• compreender criticamente os tipos de interação entre os 

participantes do curso,  

e 

• identificar e analisar como a mediação favorece a aprendizagem 

e desenvolvimento entre os participantes do curso,  



Formação de professores em um curso de aperfeiçoamento para professores de 
língua inglesa em contexto virtual: as relações estabelecidas no fórum de discussão 
 
 

124 
 

os dados foram analisados para levantar o conteúdo temático das tarefas, seus 

objetivos e suas relações com o ensino-aprendizagem e desenvolvimento das 

participantes quanto ao objeto em foco das respostas e/ou colocações das alunas; 

analisar os tipos de perguntas ou respostas das professoras-tutoras e das alunas, 

bem como os modos como organizam as relações entre os participantes, analisando 

quem coloca perguntas, se há continuidade nas colocações, ou não, e os tipos de 

perguntas e o modo como são entendidas pelos participantes. 

Os dados foram analisados e categorizados por meio dos conteúdos 

temáticos (BRONCKART, 1999/2007), a fim de discutir e descrever as ações que 

organizaram as tarefas propostas pelas professoras-tutoras nos fóruns. Como os 

dados da pesquisa são de postagens de um curso desenvolvido a distância, eles 

apresentam uma particularidade própria desse gênero digital. Trata-se de dados 

recortados dos fóruns de discussão usados para desenvolver determinadas tarefas 

que transcorreram de forma assíncrona. Com isso, os dados das postagens 

apresentam traços do discurso oral imbricados com traços do discurso escrito, o 

que me leva a considerar essa linguagem escrita, conforme Marcuschi (2010) e 

Xavier (2007), como uma linguagem híbrida e inédita nesse contexto on-line. Em 

outras palavras, os dados selecionados para desenvolver as análises são as 

postagens das tarefas propostas pela professora-tutora, em que observamos que, a 

todo momento, ela procura promover uma interação ativa entre as participantes, que 

respondem de forma síncrona, porém trata-se de uma comunicação ativa.   

Para essa afirmação, busco apoio em Kerbrat-Orecchioni (2006), que 

explica que para que ocorra uma troca comunicativa os falantes envolvidos devem 

apresentar falas alternadas onde ocorram trocas de palavras que demonstrem 

engajamento mutuo. Como o ato de se comunicar (de forma oral ou escrita) implica 

em que ocorra uma interação entre os participantes (interactantes), observo, nos 

fóruns, diferentes sinais de troca desse procedimento, por mais que sejam discursos 

escritos, validam essa experiência linguística pelas interações verbais que aparecem 

nas postagens das alunas. Conforme a autora, o exercício da fala implica em três 

aspectos, uma alocução (existência de um destinatário), uma interlocução (troca de 

palavras) e numa interação (troca comunicativa). Aspectos que consigo delimitar nos 
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dados selecionados para o desenvolvimento das análises. Assim, por meio da 

análise conversacional que estou propondo posso  

explicitar as regras que sustentam o funcionamento das trocas 
comunicativas (...) ao decifrar a “partitura invisível” que orienta o 
comportamento daqueles que se encontram engajados nessa 
atividade polifônica complexa que é a condução de uma conversação  
(KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 15).  

 

Para o desenvolvimento das análises, focalizei a participação das alunas 

e das professoras-tutoras nos fóruns de discussão. Com base nos modos de 

participação delas nos turnos, analiso, por meio das perguntas da tutora e/ou das 

alunas, os momentos em que os sentidos são levantados e os significados 

compartilhados. Assim, me possibilita mostrar os movimentos das participantes, ou 

seja, além de analisar o próprio movimento da participante no fórum, analiso 

também o movimento dela com as professoras-tutoras nesse espaço virtual. Os tipos 

de perguntas feitas pelas professoras-tutoras me permitem analisar as relações 

delas com as alunas, se as relações eram recíprocas, se elas se engajavam nas 

discussões, buscando compreender se esses movimentos se davam de forma 

individual ou se eram recíprocas. Segundo Brrokfield e Peskill35 (2005), as relações 

entre os participantes devem de acontecer de forma aberta, fluída e construída ao 

longo das trocas de experiências e interpretações. Segundo os autores, por mais 

que o professor-tutor seja o responsável para direcionar, promover e provocar as 

discussões, eles certamente serão imprevisíveis e surpreendentes, características 

essenciais para uma boa discussão. Os tipos de pergunta que proponho usar para 

realizar as análises, segundo Brookfield e Preskill (2005), são as que permitem 

manter uma discussão ativa, vejamos no quadro a seguir: 

 

 

Perguntas que pedem mais 

evidências 

Usadas para solicitar mais 

informação. 

Perguntas que pedem Usadas para conseguir um significado 

                                                            
35 Tradução minha.  
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esclarecimento mais completo; para ampliar o 

significado do que esta querendo ser 

dito. 

Perguntas abertas Usadas para ampliar a resposta do 

outro, elas estão em aberto, são as 

perguntas do como e por que. 

Perguntas para fazer ligações 

ou extensões 

Usadas para engajar os alunos 

ativamente na construção de 

respostas entre eles; um responde na 

resposta do outro; 

Perguntas hipotéticas Usadas para levar os alunos a novos  

níveis de engajamento e 

compreensão considerando situações 

hipotéticas.  

Perguntas de causa e efeito Usadas para provocar os alunos a 

explorar as ligações de causa e 

efeito fundamentais para desenvolver 

um pensamento crítico.  

Perguntas que resumem ou 

sintetizam 

Usadas para sintetizar ou resumir o 

pensamento identificando ideias 

importantes e refletir sobre elas ; são 

um dos tipos mais valiosos.  

Quadro 12 - Tipos de perguntas 
Fonte: Brookfield e Preskill, (2005). 

 

Essa variedade de possibilidades pode ocorrer de forma mista ou não, 

porém, se o professor-tutor estiver atento, ele irá optar por misturar os tipos de 

perguntas para garantir que os procedimentos de uma discussão mantenham os 

alunos “antenados”, motivados, e atentos durante o desenvolvimento das 

discussões.  
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3.4.1 Categorias de análise 

As categorias de análise que estou propondo para verificar o 

engajamento das participantes nas discussões nos fóruns são:  

- o conteúdo temático e escolhas lexicais que aparecem com 

relação às tarefas a partir das postagens dos fóruns selecionados que evidenciam 

as discussões propostas pela professora-tutora.  

- os tipos de perguntas entre as alunas e a professora-tutora para 

analisar o modo como a linguagem está organizada nas postagens dos fóruns, 

analiso também os tipos de colocação das alunas e das professoras-tutoras (se 

explicam o objetivo das tarefas, como agir; se retomam a fala do outro ou se 

simplesmente ignoram a fala do outro); e se as tarefas propostas são cumpridas 

pelos participantes ou não.   

 

3.4.2 Categorias de interpretação 

 

Para o desenvolvimento das análises dos dados, uso as categorias de 

colaboração e contradição, conforme Oliveira e Magalhães (2011), a categoria de 

ZPD, segundo Magalhães (2002; 2009) e Newman e Holzman (1993/2002) e a 

categoria de sentidos e significados, (LIBERALI, 2009); (MAGALHÃES, 1996; 2004; 

2007; 2010). 

Com esses conceitos da base teórico-metodológica na perspectiva crítica 

de colaboração (MAGALHÃES, 2009; 2010), consigo compreender criticamente, nos 

fóruns de discussão, os movimentos de mediação nos contextos criados e saber 

como esses fóruns36 se constituem no curso de aperfeiçoamento do Teachers’ Links. 

A pesquisa critica de colaboração me possibilita discutir como os participantes 

colaboram e negociam conceitos de ensino e aprendizagem; como eles se 

contradizem; e como as tarefas propostas propiciam desenvolvimento nesse 

contexto interacional.   

Pela compreensão do conceito de mediação como categoria de 

interpretação para entender a organização das participantes, tanto das alunas como 

                                                            
36 No capítulo II faço uma discussão teórica do que significa Fóruns na educação virtual e a sua 
compreensão como gênero digital emergente (Marcuschi, 2010). 
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das professoras-tutoras do curso explico como essa organização consegue em 

alguns momentos e em outros não, provocar mudanças e transformações.  

Dessa forma, fica evidenciado se as alunas participantes dos fóruns 

conseguiram avançar ou não nos objetivos das tarefas propostas. Ao evidenciar a 

forma como essas participantes se constituem nesse contexto de ensino-

aprendizagem analiso os sentidos e significados produzidos para demonstrar os 

avanços nessa relação com o outro.  

 

 

.  
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CAPÍTULO IV – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

(...) Assim, o aprendizado é um aspecto necessário 

e universal do processo de desenvolvimento das 

funções psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas. (...) os processos de 

desenvolvimento não coincidem com os processos 

de aprendizado. Ou melhor, o processo de 

desenvolvimento progride de forma mais lenta e 

atrás do processo de aprendizado; desta 

sequenciação resultam, então as zonas de 

desenvolvimento proximal.   

Vygotsky (1930/2007) 

 

 

Este capítulo está organizado para responder as perguntas de pesquisa, 

voltadas à compreensão dos objetivos da tarefa em discussão, dos conceitos dos 

textos que a compunham, como base para a compreensão das postagens das 

participantes (professoras-tutoras e alunas) e dos movimentos relacionais entre 

professoras-tutoras e alunas na execução das tarefas. O foco está, assim, na 

compreensão dos conceitos enfocados nos diversos “passos” 37 propostos.  Nesse 

quadro o contexto sócio-histórico-cultural das participantes e da situação de 

comunicação é central. Discuto 1.  os objetivos e conceitos enfocados na Tarefa 1 

(Activity 1): Interação, colaboração e desenvolvimento profissional e tipos de 

perguntas que orientam as ações das professoras-tutoras e 2. As relações criadas 

                                                            
37 As aspas em passos foi colocada, porque me parece que há uma diversidade entre a palavra em português  e 
inglês. 
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entre as participantes que possibilitem a criação de zpds constituídas por relações 

dialéticas para que as participantes retomassem os sentidos atribuídos aos objetivos 

e conceitos enfocados nos três “passos” da tarefa 1, o que possibilitaria 

aprendizagem  e desenvolvimento quanto ao ensino de língua inglesa.   

4.1 Objetivos e conceitos enfocados na Tarefa 1 (Activity 1): Interação, 
colaboração e desenvolvimento profissional e tipos de perguntas que orientam 
as ações das professoras-tutoras 

Nesta seção discuto: o contexto da tarefa, os objetivos de cada um dos “passos” e 
as perguntas que orientam as ações das professoras- tutoras. 

. 

• Contexto da Tarefa 1,  “Passo”1  -  (Activity 1, Step 1): 

A proposta para a tarefa 1 foi realizada em três “passos”  (Step1, Step 2, 

Step 3). No “passo”  1 (Step1),  as alunas ouviram duas entrevistas com o objetivo 
de obter os pontos principais e tentar  desenvolver a estratégia de elaborar 

inferências. Veja, recorte abaixo: 

Recorte do “passo” 1- objetivo da tarefa 
Step1 

You are going to begin Activity 1 by doing some listening 
comprehension quizzes with the objectives of:  

 

getting the gist of the two interviews you listen to; and 

 

developing the strategy of drawing inferences. 
 

 

• As entrevistas: E1 e E2 – “passo” 1 

Cada entrevista teve a participação de um entrevistador e um entrevistado 

estrangeiro. A primeira entrevista foi com Patrick e a segunda foi com Graham. Para 

ouvir cada entrevista, o aluno tinha que prestar muita atenção ao ouvir, tendo em 

vista que a gravação não estava com uma boa definição, por essa razão, 

precisariam desenvolver estratégias de inferência para responder as perguntas 

(quizzes) relativas a cada entrevista. 
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• Conteúdo temático das entrevistas 

• E1 (texto original em anexo): 

Na entrevista Patrick responde perguntas relacionadas a seu lugar de origem. 

Patrick diz que nasceu no Rio de Janeiro, com pais  britânicos, e cresceu falando as 

duas línguas, inglês e português, em casa -  português com a empregada (maid) e 

inglês com os pais.  Até os dez anos morou no Rio, e depois foi para Inglaterra.  Fala 

sobre sua experiência educacional com ambas as línguas. Estudou português e 

francês na escola. Aconselha a ler e ouvir muito a língua alvo, o que, segundo ele 

ajuda a aprender uma língua estrangeira.     

 

• E2 (texto original em anexo): 

 Na entrevista, Graham diz que é de Dublin, Irlanda e relata sua experiência com a 

língua portuguesa. Diz que sua esposa é brasileira, conheceu -a em Londres e que 

moram no Brasil. Aprendeu português aqui no Brasil, falando e se socializando 
com as pessoas, nunca estudou a língua portuguesa. Fala que compreende bem a 

língua e gosta da lógica, do ritmo e da rima que a língua tem. Sente certa frustração 

quando as pessoas não conseguem entender o que ele fala. Para aprender uma 

língua estrangeira ele sugere que você procure fazer uma agenda com as coisas 
do seu interesse.  

 

• Contexto da Tarefa 1 , “passo” 2  -  (Activity 1, Step 2): 

 No “passo” 2 (Step 2), a tarefa previa que as alunas, retomassem a 

entrevista com Graham, com o objetivo de refletir principalmente sobre o que ele 

disse acerca da palavra socilizing.  Conforme pude observar para realizar o objetivo 

da tarefa proposta no “passo” 2 (recorte abaixo), a professora-tutora formulou duas 

perguntas: What is the role of socialising, or interacting, in the process of 

learning a language and in the process of learning in general?  e  Can’t a person 



Formação de professores em um curso de aperfeiçoamento para professores de 
língua inglesa em contexto virtual: as relações estabelecidas no fórum de discussão 
 
 

132 
 

learn by studying in isolation? Essas duas perguntas seriam as perguntas 

norteadoras para iniciar a discussão no fórum a respeito dos conceitos sobre 

socialização, interação, e o processo de aprendizagem baseado nas experiências e 

leituras das participantes sobre esse tópico. 

 

Recorte do “passo” 2- proposta da tarefa 
Step 2 
How did you like doing the listening comprehension quizzes? You did not 

have to hear and understand very clearly every single word to understand the 

interviews, did you? As you know, a word to the wise is sufficient. 

Now we will talk a bit about a specific aspect Graham mentioned in the 

interview: socialising. He said he did not study Portuguese but he read a lot, 

socialised a lot, talked a lot. What is the role of socialising, or interacting, 

in the process of learning a language and in the process of learning in 
general? Can’t a person learn by studying in isolation?  

 

Assim, o seguinte “passo” era responder as perguntas e ir para o fórum 

de discussão: Interação, colaboração e desenvolvimento profissional, para 

realizar discussões com as outras alunas opinando, colocando seus pontos de vista, 

questionando, enfim discutindo sobre o tema: interação, colaboração e 

desenvolvimento profissional, conforme recortes a seguir.  

Recorte do “passo” 2- (cont. ) 
Go to fórum  Interaction, collaboration and professional 
development and discuss the questions above. Give your opinion and 

respond to your colleagues’ opinions.  

After that, come back to this area to go on with the activity.  

 

 No recorte1, na abertura do fórum, a professora-tutora direciona e reforça 

o objetivo da discussão no fórum, com retomando as duas perguntas propostas na 

tarefa:  
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Recorte 1 
Professora-tutora MW 

Now, here in this forum, we will talk a bit about a specific aspect Graham mentioned in 

the interview: socialising. He said he did not study Portuguese but he read a lot, 

socialised a lot, talked a lot (…) 

What is the role of socialising, or interacting, in the process of learning a 
language and in the process of learning in general? 

Can´t a person learn by studying in isolation?  

Let´s discuss about here, ok?  M W 

 

• Contexto da Tarefa 1 , “Passo” 3 -  (Activity 1, Step 3): 

Depois que as alunas participaram do fórum de discussão elas deveriam 

voltar para ferramenta Atividades (Activities, Step 3), e seguir as orientações para 

desenvolver as ações do “passo”  3. Para dar uma base teórica que 

complementasse as discussões sobre socialização, interação, e o processo de 

aprendizagem, na perspectiva de provocar uma reflexão sobre a própria pratica e 

conhecimento teórico das alunas, a professora-tutora, sugere dois links que levam 

as páginas de dois textos teóricos sobre a teoria sócio-cultural de aprendizagem. 

Vejamos no recorte abaixo: 

Recorte do “passo” 3 - proposta da tarefa 
Step 3 
By now you have already started a discussion on socialising, interaction and 
the process of learning based on your experience and on the things you have 
read about this topic.  
Let’s now read a bit of theory and think of how it complements or 
contrasts with our own theory and practice. 
The links below have some information about the social-cultural theory of 
learning (or social development theory): 
 
 
Social Development Theory (L. Vygotsky) 
 
 
Socio-cultural theory  
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A seguir apresento cópia da página dos textos sobre TSHC, e um breve 

resumo de cada texto38 que deveria ser lido pelas alunas participantes.  Vejamos: 

 

 
Figura 17. Cópia do texto: Teoria do Desenvolvimento (Social 
Development Theory (L. Vygotsky)). 

 
 

 

 
Figura 18. Cópia do texto: Teoria Sócio- cultural 

 

                                                            
38 A transcrição dos dois textos encontram‐se nos Anexos.  
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Resumo do texto 1: Teoria do Desenvolvimento 
 

O texto discute o quadro teórico de Vygotsky, sobre interação social, explicando 
que a intreação social desempenha um papel fundamental no desenvolvimento 
da cognição. O texto trata das funções no desenvolvimento cultural da criança, e traz 
a citacão de Vygotsky (1978):  

 

"Cada função no desenvolvimento cultural da criança aparece duas 
vezes: primeiro no nível social, e, mais tarde, no nível individual; 
primeiro, entre individuos (interpsicológico) e depois dentro da 
criança (intrapsicológico). Isso se aplica. Igualmente à atenção 
voluntária, à memória lógica e para a formação de conceitos. Todas 
as funçõessuperiores se originam como relações reais entre 
indivíduos" (p. 57). 

 

O texto traz uma discussão da teoria vygotskiana sobre os conceitos  de ZPD e 
de constituição da consciência como o produto final da socialização. Finaliza 
dando um exemplo sobre o aprendizado da linguagem, salientando que as 
primeiras “enunciações” da criança com os pares ou com adultos tem o propósito 
de comunicação. As crianças internalizam essas enunciações como um 
“discurso interior”.   

 

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

 

São conceitos centrais apontados no texto 1: 

• a intreação social desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da 
cognição; 

• o processo de internalização na formação das funções superiores; 
• ZPD  
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Resumo do texto 2: Teoria Sócio- cultural 
 

O texto discute conceitos dos escritos de Vygotsky (1986) sobre a teoria sócio-
cultural e cita vários autores (Wertsch, 1991, 1998), Tharp e Gallimore (1988) e 
Kublin et al (1998), que discutem essa teoria. Na visão de Tharp e Gallimore (1988), 
a teoria sócio-cultural tem profundas implicações no ensino, na escolaridade, e na 
educação.  Segundo os autores, a característica chave deste pensamento sobre o 
desenvolvimento humano é que as funções de ordem superior são 
desenvolvidas a partir da interação social. Os autores Kublin et al (1998) resumem  
o pensamento de Vygotsky (1934/1986) quanto aos modos como a aprendizagem  vai 
sendo incorporado , por meio das relações sociais à medida que a criança 
interage com pessoas, objetos, eventos e ambiente. O autor finaliza o texto, com 
base na argumentação de Adamson e Chance (1998) que consideram que dois 
aspectos importantes, a cultura, e a noção de ZPD, como contribuições centrais 
da teoria sócio-cultural para a compreensão do desenvolvimento da 
comunicação. 

 

São conceitos centrais apontados no texto 2: 
• Conceitos da teoria sócio-cultural do pensamento de Vygotsky 

(1934/1986)39 pela visão contemporânea dos teóricos que contribuem 
com a teoria sócio-cultural para entender o desenvolvimento da 
comunicação: Wertsch, 1991, 1998); Tharp and Gallimore (1988); 
Adamson and Chance (1998); Kublin et al (1998) 

• A perspectiva sócio-cultural e suas implicações no ensino, 
escolarização e educação; 

• As funções superiores do desenvolvimento humano ocorrem da 
interacao social; 

• Desenvolvimento da criança não pode ser compreendido pelo estudo 
do individuo, sem levar em consideração o mundo social em que o 
individuo se desenvolve; 

• Pela participação em atividades que requerem funções cognitivas e 
comunicativas as crianças se apropriam das estruturas e artefatos 
culturais; 

• Kublin et al (1998) descreveu a aprendizagem como sendo integrada 
dentro de eventos sociais e que ocorre enquanto a criança interage 
com pessoas, objetos e eventos no ambiente; 

• Dois aspectos notáveis de Vygotsky  na abordagem sóciointeracionista, 
segundo Adamson and Chance (1998), primeiro o aspecto cultural, e 
segundo, a noção de ZPD; 

                                                            
39 Pensamento e linguagem (Thought and Language ) 
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• Os aspectos descritos acima são componentes importantes a 
considerar quando se analisa o desenvolvimento comunicativo e 
cognitivo dos alunos. 

 

Seguindo as orientações do “passo” 3 as alunas deveriam ler os dois 

textos disponíveis por meio dos links e novamente a professora-tutora, disponibilizou 

uma série de perguntas para nortear e dar continuação a discussão no fórum. As 

perguntas selecionadas remetem aos textos lidos sobre a teoria sócio-cultural de 

Vygotsky. Resumindo, as alunas deveriam ler os dois textos, responder as 

perguntas e retornar ao fórum de discussão: Interação, colaboração e 

desenvolvimento profissional, para dar continuação às discussões iniciadas 

anteriormente. No recorte a seguir, apresento as perguntas que a professora-tutora 

formulou a respeito dos dois textos lidos.  

 
 
 
 
Recorte do “passo”3- (cont.) perguntas sobre a teoria sócio-cultural 

After reading the texts, go back to forum Interaction, collaboration and 
professional development and discuss the following questions: 

a) According to the socio-cultural theory (or the social development 

theory), explained in the texts, what is the role of socialising in 

the process of learning a foreign language and in the process of 
learning in general? 

b) Are the ideas in the texts in agreement with the ideas discussed 

previously in the forum? Why?/ Why not? 

c) How can a teacher create an environment where his or her 

students feel stimulated to interact and to collaborate? 

d) Would you say socializing and collaborating would help you in 

your professional development? If so, how? 
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Os tipos de perguntas que orientam a compreensão e discussão dos textos 

a serem discutidos no Fórum revelam que: 

a) a pergunta (a) é uma questão de aprofundamento do conceito de socilizing, 

na aprendizagem de inglês  à aprendizagem em geral. 

b) a pergunta com Why?/ Why not  tem o objetivo de retomar e relacionar os 

conceitos discutidos colocando-os em relação com um pedido de justificação 

da resposta. 

c) a pergunta com How, objetiva que as participantes reflitam sobre o papel da 

linguagem na criação de contextos colaborativos em sala de aula.  

d) a pergunta (d) pressupões que  as alunas relacionem ou ampliem a discussão 

sobre como que os conceitos de socialização (interação) e colaboração 

podem ajudar  no desenvolvimento profissional. 

  

4.1.1. Tipos de Perguntas que orientaram as discussões no fórum Interação, 
Colaboração e Desenvolvimento Profissional,  colocada pela professora-tutora para 
comentar as postagens das participantes após a entrevista.   

 

O objetivo da seção abaixo é descrever o tipo recorrente de perguntas feitas 

pelas professoras-tutoras em reposta as postagens das participantes, quanto à 

tarefa 1 (Activity 1). Conforme o recorte aponta, as perguntas, diferentemente das 

sugeridas na comanda da tarefa, como apontei acima, não criam espaços para 

aprendizagem e desenvolvimento, porque não possibilitam uma retomada das 

respostas à luz dos conceitos enfocados nos textos, e, assim não criam uma zpd 

para “uma discussão democrática, aberta e fluida construída com base em 

interpretações e experiências diversas”  (BROOKFIELD AND PRESKILL, 2005, p. 

83). 

Apresento o recorte 2 e 3 com as perguntas postadas pela professora-tutora, 

organizadas na sequência em  que foram postadas durante o período que o fórum 

ficou aberto. Faço a observação de que essa escolha neste momento é para 

analisar as perguntas das professoras-tutoras e por isso não constam as postagens 

das alunas.  
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• Recorte 2 –  
Tutora (05/06/2007)  

Hello, everyone!!! I hope you liked doing 
the listening exercises with Patrick and 
Graham!  

Now, here in this forum, we will talk a 
bit about a specific aspect Graham 
mentioned in the interview: socialising. 
He said he did not study Portuguese but 
he read a lot, socialised a lot talked a 
lot. 

 What is the role of socialising, or 
interacting, in the process of learning 
a language and in the process of 
learning in general?  

 

Can´t a person learn by studying in 
isolation? Let´s discuss about here, 
ok? M W 

A tutora propõe discussão sobre 
a palavra socialising com o 
objetivo de relacionar os 
participantes por meio de 2 
perguntas.  

1. Introduz uma pergunta que 
pede esclarecimento sobre o 
papel de socializar ou interagir 
na aprendizagem?  
2. Formula uma pergunta de 
esclarecimento, porém, também 
pode se tornar uma pergunta de 
Yes/No questions, que aparece 
sem pedido de justificação: Pode 
uma pessoa aprender estudando 
de forma isolada?  
 

 

Neste recorte 2, a professora-tutora MW dá abertura ao fórum de discussão 

retomando as perguntas que estão relacionadas com as entrevistas que as alunas já 

ouviram. Ela faz duas perguntas de esclarecimento, que segundo Brookfield e 

Preskill (2005), são usadas para pedir uma compreensão mais completa do 

conteúdo da entrevista e do conceito de socialising As perguntas de MW parecem 

estar direcionadas a motivar as alunas a iniciarem a discussão na busca por 

respostas que ampliem o assunto sobre o papel de socializar ou interagir no 

processo de aprendizagem.   
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• Recorte 3: Retomada resumida das postagens 
Tutora MW  (14/06/2007):  

Hello dear everybody!!!  

 […] At the beginning of the discussion 
here I noticed that you related the 
importance of interaction with listening 
pronunciation and so the socialisation 
was thought to be with foreigners  […]. 

[…]CF also enriched our discussion 
talking about intertainments like 
movies and listening to music, which 
is a very important aspect of our life 
and we need it, right? This is also 
socialization.  

[…]Everything is related to getting in 
touch with other people and 
communicating, right? The purpose of 
our communication is to get in touch 
with other people (by the way, CF, yes, 
of course you´re getting better. 
Everyday!). 

Tutora EP (14/06/2007):  

How interesting, CF, 
It seems that you had your eyes and ears 
wide open to learn as much as possible, 
and those experiences will always be 
remembered, don`t you think? Best , 
EP. 

Tutora MW  (15/06/2007):  

Well, it´s past the time to close this 
forum, right? Now we´re in Unit 3, 
deciding which community we´re going to 
choose to describe and evaluate, so […]. 

 

 

A professora-tutora MW 
retoma a opinião das alunas 
sobre a compreensão da 
palavra socialising e as 
resume sem relacioná-las 
entre si ou às propostas da 
tarefa.  

 

 

Formula uma pergunta de 
esclarecimento, que, de fato é 
uma pergunta de Yes/No, que 
aparece sem pedido de 
justificação, seguida de uma 
asserção que confirma a 
pergunta. 

Resume e formula uma 
afirmação com a palavra 
right?  

 

 

Na pergunta a professora-
tutora, usa um tipo de 
pergunta que pede 
corroboração da aluna. EP usa 
uma pergunta de 
esclarecimento, sobre a 
postagem de CF que aparece 
sem pedido para ampliar a 
resposta ou comentário.  

MW formula uma pergunta 
para lembrar as alunas que o 
tempo desse fórum acabou.  
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No recorte 3 a professora-tutora MW retorna ao fórum depois de alguns 

dias, e retoma todas as mensagens que as alunas postaram no fórum de discussão. 

Ela vai pontualmente falando sobre o que cada aluna escreveu, emite a sua opinião, 

algumas vezes concordando e em outras ela retoma o comentário da aluna com 

uma pergunta. A primeira pergunta formulada ao retomar a avaliação da postagem 

de CF: […]CF also enriched our discussion talking about intertainments like 

movies and listening to music, which is a very important aspect of our life and 

we need it, right?  Faz uma pergunta de pedido de confirmação, que, de fato 

reafirma a avaliação colocada e remete ao conceito colocado sobre a importância 

dos conceitos de socialização e interação. Essa pergunta acaba sendo de sim ou 

não, digo isto porque como MW finaliza com a palavra right a pergunta passa a ter o 

sentido de corroborar uma afirmação, a de que entretenimento é importante nas 
nossas vidas.  MW , em nenhum momento, solicita para CF ou às outras 

participantes para responderem ou ampliarem sua afirmação sobre o resumo que 

faz das postagens. 

 Isto implica em dizer que, se estamos diante de uma conversação por 

mais que ela esteja ocorrendo de forma assíncrona, à mesma pode e deve de 

organizá-la de forma a possibilitar uma relação em que as participantes se coloquem 

nas colocações umas das outras, memso porque esse era um tópico da ddiscussão 

proposta. Segundo, Kerbrat–Orecchioni( 2006/2010) para que ocorra uma troca 

considerada comunicativa é necessário que ocorra uma troca de turnos e que nessa 

troca aconteça uma “rede de fluências mutuas” entre os participantes (KERBRAT–

ORECCHIONI 2006/2010, p. 8). Ou seja, os participantes devem de estar engajados 

nessa troca comunicativa para que a fala possa circular, e nesse movimento mútuo 

possa ocorrer uma interação. Essa, me parece, ser um questão central a considerar 

na condução de fóruns, como este. 

Segundo Brookfield e Preskill (2005), perguntas de confirmação como o 

uso de right pela tutora, são um tipo de perguntas muito valiosas numa conversação 

tendo em vista que pode funcionar como um convite para as alunas relembrarem e 

repensarem as postagens trocadas durante a discussão no fórum.  
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De forma diferente, embora apoiada no mesmo tipo de pergunta don`t 

you think?   a postagem  de outra professora-tutora EP (tutora em outro fórum) 

aponta a aprendizagem e desenvolvimento de CF, salientando seu esforço. De fato  

CF revela uma transformação interessante entre a primeira postagem e a segunda 

nesse momento do curso ..   

 

No dia seguinte, MW entra no fórum para encerrar essa discussão: it´s 

past the time to close this forum, right? Usa a palavra right  no final da afirmação 

como apoio, avisa e já orienta para continuar com as outras tarefas.  

 

4.2.  As postagens no Fórum Interação, Colaboração e Desenvolvimento 
Profissional. 

Antes de descrever e discutir como as postagens no fórum e as relações 

criam ou não uma zpd que possibilite aprendizagem e desenvolvimento, retomo o 

contexto do Fórum para enfocar as informações a que tivemos acesso sobre as 

participantes, bem como quanto ao número de matriculados e os que postam 

mensagens. Lembro que os recortes a seguir são das postagens que resultaram das 

tarefas propostas na Tarefa 1, Unidade 3 – (Activity 1, Unit 3). Esses recortes 

mostram os trechos das discussões criadas e das relações estabelecidas com os 

passos da unidade, no fórum, depois das alunas terem desenvolvidos os “passos” 

solicitados na tarefa 1. Lembro. Ainda, que a cada “passo” era realizada uma “visita” 

ao fórum para responder aos questionamentos direcionados pela professora-tutora.  

Este fórum foi realizado na 11ª. semana do curso, ou seja, as alunas já 

estavam no curso há pelo menos dois meses. As discussões foram iniciadas no dia 

05/06/2007 e encerradas no dia 15/06/2007. Nesse espaço as alunas deveriam usar 

as respostas das perguntas formuladas pela professora-tutora para direcionar as 

discussões no fórum. O quadro a seguir, retoma a descrição resumida das 

participantes para a compreensão do contexto sócio-histórico a que tivemos acesso.   
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Quadro perfil das participantes  
 

 

Perfil dos participantes do curso a distancia Teachers’ Links  

 

Professoras 

Local de Atuação Tempo de 
Serviço 

Observações 

Ensino Médio Escola 
de 

Idiomas 

  

Particular Público 

AM X X X Desde 1998  

MF - X - -  

CA X X X -  

 X - - 7 anos  

MP - - - 12 anos  

IO - X - -  

AH - X - 14 anos  

VP - X - -  

ES - X - -  

AB X X X -  

NO - X - 13 anos/ 

 3anos 

Atua também 
no Ensino 
Superior 

SS X X - 8 anos  

TC   - 3 anos  

VO X X - 6 anos  

DB - X - Desde 2005 Atua também 
como tradutora 

AN - X - - Também profa. 
de Português 

AL X X - Desde 
2002/desde 

Também profa. 
de Português 
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2004 

PL X X - - Também profa. 
de Português 

IC - X - - Também profa. 
de Português 

LB X X  - Também profa. 
de Português 

TS - X X - Também profa. 
de Português 
para cegos 

JM X X X 23 anos Mestre e 
também atua 
no Ensino 
Superior 

PB - - - - Atua também 
no Ensino 
Superior 

LC - - X 8 anos/6 
anos 

Também 
Coordenadora 
Pedagógica 

Quadro 8.  Perfil dos participantes da pesquisa 
 

 
Perfil das professoras-tutoras 

Professoras Formação Atuação 

EP Mestrado  Formação de professores 

 

MW 

 

Doutorado Formação de professores em cursos à 
distância 

Quadro 9.   Perfil das professoras-tutoras  
 

O quadro abaixo resume em números a participação das alunas no fórum 

Interação, Colaboração e Desenvolvimento Profissional. Neste caso, das 26 alunas 

do curso, apenas 8 postaram mensagens. Lembro que participaram a professora-
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tutora EP do componente Reflexão (não discutido nesta tese) e a professora-tutora 

MW, responsável pelo componente em foco. A quantidade de participações das 

alunas, correspondente às vezes em que elas entraram no fórum para postar a sua 

opinião, ou a sua pergunta ou questionamento. Ou seja, CF, entrou e postou 

mensagens 3 vezes, já  VP e CA entraram 2 vezes e as outras entraram apenas 

uma vez.  Vejamos: 

alunas número de 
participações 

CF 3 
VP 2 
DB 1 
PB 1 
AA 1 
CA 2 
ES 1 
MP 1 

 

Professora-tutora número de 
participações 

MW        (componente  
Desenvolvimento)

4 

EP  (componente 
Reflexão)

2 

 

 

4.2.1. As relações criadas para aprendizagem e desenvolvimento Sentidos que 
embasam as tarefas propostas na unidade 3 dos fóruns: Interação, colaboração 

e desenvolvimento profissional (Interaction, collaboration and professional 

development).  

Conforme discutido no Capitulo II, o conceito de fóruns de discussão 

educacionais são espaços que permitem evidenciar interação e aprendizagem 

colaborativa pelas discussões ou troca de mensagens entre os participantes. Como 

a comunicação nos fóruns é assíncrona, a participação das alunas neste curso de 

aperfeiçoamento para professores de inglês oferece condições para as mesmas 

organizarem suas ideias, suas escolhas lexicais, enfim conseguir postar sua 
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produção textual de forma mais criteriosa, ao contrário se comparássemos com as 

postagens encontradas na ferramenta chat.  

Como o propósito do curso para utilização dos fóruns é de garantir um 

espaço virtual para realizar as discussões referentes às tarefas, e neste espaço que 

procuro compreender os modos como a mediação na/pela linguagem propicia 

avanços ou não, nos processos de ensino/aprendizagem. Este conceito é 

fundamental para pensar os contextos criados que possibilitam estimular os 

processos de aprendizagem e desenvolvimento nos participantes. Entendo o 

conceito de mediação como um instrumento metodológico de intervenção que 

acontece na linguagem em uma relação dialética e dialógica na ZPD, uma vez que, 

a mediação está diretamente relacionada com a ZPD (VYGOTSKY, 1934/2001).  

Dessa forma, a professora-tutora propõe tarefas, formula perguntas e as 

direciona para os fóruns, e nesse espaço virtual, ela medeia às discussões com o 

objetivo de levantar sentidos e compartilhar e negociar significados com as alunas 

participantes. Com isto quero dizer que, a participação de todas nas discussões é 

fundamental para que em um movimento dialógico, e assíncrono, provoque avanços 

no desenvolvimento de todos. Este movimento é o que busco nos fóruns do curso 

para saber se as tarefas realizadas nos fóruns criam espaços de ZPD, espaços 

estes que segundo Magalhães (2011, p. 35) é o espaço de transformação entre “o 

que os participante são” e “o que estão em processo de tornar-se” que vai resultar 

em aprendizagem e desenvolvimento.  

Nesse sentido, retomo Vygotsky (1930/ 2002) que entende 

aprendizagem como um processo sócio-histórico cultural em que a linguagem tem 

papel central na organização de relações dialéticas e dialógicas chave para a 

aprendizagem e desenvolvimento. Ou seja, neste caso específico, é necessário que 

a professora-tutora promova uma relação que de forma intencional crie uma 

discussão que possibilite no ambiente do fórum, uma discussão que coloque 

colaboração e contradição como uma unidade dialética entre os textos lidos e as 

postagens das participantes para o desenvolvimento profissional de professoras de 

inglês.    
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4.2.2 Recorte das postagens no fórum referente aos questionamentos 
propostos nos “passo” 1 e “passo” 2  da tarefa 1 (Step 1 e Step 2- Activity 1) 

Antes da discussão retomo os dois pontos centrais do “passo”1 e “passo”2, 
objetivo desse início da  Atividade 1 da Unidade 3:  

• ouvir as duas entrevistas com Patrick e Graham;  
• responder as perguntas norteadoras que foram colocadas para que as alunas 

discutissem, dessem a sua opinião e questionassem as respostas das outras: 
- Qual é o papel de socializar, ou interagir, no processo de aprendizagem de uma 

língua e no processo de aprendizagem de modo geral?  
 
- Pode ou não uma pessoa aprender estudando de forma isolada? 
 
O recorte a seguir revela as relações entre as professoras-tutoras MW e EP e 

as alunas CF, VP, DB, PB e AA na discussão das perguntas colocadas acima, que 

revelam o objetivo da tarefa com foco no conceito de “socializing”. No recorte as 

palavras grifadas em vermelho referem-se ao conceito de “socialing”. Os grifos 

verdes revelam tentativas de implicação das postagens das participantes, mas não 

há a criação do estabelecimento de questionamentos, pedidos de explicação, 

relacionamentos entre as diversas postagens de forma a colocá-las em relação 

dialética, o que caracterizaria a criação de zpds em que as participantes (tutora e 

professoras), de forma colaborativa, interagiriam com as postagens das colegas 

para pedir explicitação, aprofundar, discordar, concordar, avançar. 

 

1. Objective of this forum Wednesday, 06/05/2007, 17:04:46 
M W  

Hello, everyone!!!  
I hope you liked doing the listening exercises with Patrick and Graham!  
Now, here in this forum, we will talk a bit about a specific aspect Graham 
mentioned in the interview: socialising. He said he did not study Portuguese but 
he read a lot, socialised a lot, talked a lot.  
What is the role of socialising, or interacting, in the process of learning a 
language and in the process of learning in general? Can´t a person learn 
by studying in isolation?  
Let´s discuss about here, ok?  M W  

 

Nesta postagem a professora-tutora inicia as discussões no fórum, com 

uma compreensão do conceito de  “socializing”  que  relaciona socializr com falar 
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muito e com a retomada das  perguntas sobre o conceito colocadas pela comanda 

da entrevista com Graham. Espera-se que as alunas, por meio das perguntas, 

ampliem o conceito de “socilizing”, e o relacionem a suas experiências.  As 

postagens a seguir revelam duas postagens de CF:  

 

2. Re: Objective of this forum Sunday, 06/09/2007, 20:52:20 
C F   
I think when you interect with another people like in another country you 
can see other kinds of language and how you can speak with.  

4. Re: Objective of this forum Sunday, 06/09/2007, 20:57:12 
C F   
I remember something when i went in London, I was at the bookstore and i saw 
a dictionary thar i was interested, i asked to the clerk how much was that? First 
of all, the clerk say the word dictionary again and then gave me the price. In that 
moment i learnt how can i say rightly.  
It´s only a ( ).  bye C F. 
  

Nessas duas postagens a aluna CF procura responder a pergunta, porém, 

se limita a responder de forma simples sem argumentar ou promover a discussão 

sobre o conceito. Em ambas as postagens ela usa o espaço do fórum apenas para 

opinar sem questionar ou relacionar o conceito a  seu processo de aprendizagem a 

à sua ação como professora. Relata um acontecimento em que aprendeu a dizer 

dictionary de forma correta.   

As postagens, a seguir, revelam como VP e DB colocam de forma mais 

aprofundada suas discussões sobre o conceito em foco: 

6. Re: Objective of this forum Monday, 06/10/2007, 12:29:46 
V P  
I believe that motivation is present in this process of 
socialising, or interating in general and is fundamental to 
begin learning .I have to want to learn for after I get 
learn.I learned English with grammar-translation 
method and reading approuch. the first is an extension of 
the appoach used to teach classical languages (instruction 
is given in the native language of the student ,focus is on 
the grammatical parsing), and the second only the 
grammar useful to teach reading comprehension is taught 
and this is frequentily used for teachers in public school 
because we don´t know how to develop in the student if 
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we haven´t this competence.  
I work with my students always the motivation 
.therefore they will make all I teach ,because they want 
interating at the classroom.  

 

 

8. Re: Objective of this forum Monday, 06/10/2007, 
17:05:03 

D B   
Hello girls,  
Listening to Graham´s interview, it reminded me a British friend who spent 
several months working in Saudi Arabia. 
 When I asked him about the language, if it was difficult, he said that it was 
easy to learn because people there like to talk and socialize. 
 I believe socialization has an important roll in language learning.  
Through socialization we learn what is going on, what people are talking 
at the moment, etc.  
This happens not only in learning a foreign language but also in our 
contexts with Portuguese, one example could be new expressions. I don´t 
mean that some people can´t learn studying by themselves. But they miss 
an important aspect that could enhance their learning. D B   

 

 

A aluna VP, assim como DB respondem as perguntas trazendo um 

aprofundamento do conceito relacionando alguns conceitos como motivation, 

process of socilizing, interacting, como proposto pela pergunta da tarefa. Mesmo que 

VP apresente alguns erros na escrita, as duas alunas terem uma preocupação e 

colocar questões que possibilitem a construção de  interação com as colegas, 

objetivo desse gênero emergente, escrevendo de forma organizada, seguindo uma 

lógica e postando uma mensagem bem estruturada. Infelizmente suas postagens 

não são retomadas pelas colegas ou pela tutora. 

A postagem de CF, a seguir, revela seu interesse em aprender com as 

colocações das colegas e aponta uma grande diferença de suas primeiras 

postagens. É interessante observar, porque essa questão revela a possibililidade do 

gênero para possibilitar aprendizagem e desenvolvimento, mesmo sem que a tutora 

aproveitasse as possibilidades trazidas por postagens como as discutidas acima 

para criar zpds, como aponta Magalhães discutindo os escritos de Vygotsky sobre 

zpd como uma unidade dialética.  
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9. Re: Objective of 
this forum Monday, 06/10/2007, 19:09:12 

 C F  

As far as i´m concerned i´ve never studied english before in my life until Cultura 
Inglesa and London. I´ve been study english, teaching to my students and 
read a lot, talking with friends, trying to, and then they correct me, 
sometimes,  
.I´ve been trying to study more and more, in the teacher´s link, doing my 
exercises with a little difficult, but nowadays i think if you have any opportunit 
to socialisy your english it´s much better.In the other hand for our students 
they have many oportunities to socialisy english, going to the cinema, 
listening music and other things. If they have oportunit to go abroad they will 
see much more than in Brazil.  
In my case, i ´m learning english every single day.  
Ah, by the way, am i better, M P?  
kisses, C F 

 

Esta postagem traz um aspecto interessante de analisar, comparando esta 

mensagem com as duas anteriores, percebe-se que CF conseguiu avançar na sua 

própria discussão trazendo a fala das outras colegas. O número muito alto de 

questões de grafia, estrutura , escolhas  na escrita, pode revelar seu processo de 

aprendizagem, mas, o que me interessante, não a inibe. Trabalhar com essas 

questões parece ser importante para a participação nos fóruns, porque pode inibier a 

participação. Assim há necessidade de que essa questão seja discutida para que o/a 

tutora tomo decisões sobre trabalhar ou não sobre isso ou não.  

Retomando CF, é digno de nota que, nas duas primeiras postagens, ela não 

fez nenhuma inferência com relação ao que a tarefa está propondo, e após algumas 

postagens das outras alunas ela retona ao fórum e posta uma mensagem em que 

ela retoma o assunto e coloca os sentidos de socilizing.  

As postagens de PB e AA, abaixo, retomam colocações de colegas. PB se 

refere a CF, manifestando concordância, I agree with you” , e AA refere-se a todos: 
Hi everyone!    I agree with you all when you say that socializing has an important role 

when someone is learning a language. Ambas como ponto de partida para aprofundar a 

discussão, o que caracteriza a criação de ZPD, como a vemos com base nas discussões de 

Magalhâes, que por sua vez está retomando os escritos de Vygotsky, como discutido no 

capítulo teórico. 
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10. Subject:Re: Objective of this forum Monday, 06/10/2007, 
20:03:15  

P B   
      C F,   I agree with you. A person can learn a language without 
studying in a formal way or without going abroad. I always tell this to 
my students because many of them think that learning a new 
language means going abroad. Of course it helps a lot but it is 
not enough. Nowadays our students have much more 
opportunities to socialising than we had in the past. We only could 
socialise if we met a person face by face. I believe that socialising 
is the most important part of the process of speaking another 
language.  
So people who are more talkative and extroverted get to improve 
their English much more but it does not mean that people who are 
shy are not going to speak a language. Interaction is the key point 
in this processe and we need to be opened to it, right?   

 

 

11. Re: Subject:Re: Objective of this forum Monday, 06/10/2007, 
23:26:34 

A A  

Hi everyone!    I agree with you all when you say that 
socializing has an important role when someone is learning a 
language. When we socialize, we can become aware of our 
flaws and strengths and we realize what we must develop. 
When we learn a language, interaction is essential. Nowadays 
we have different tools such as videos, Internet and other 
sources which can help a person get in contact with the 
language in all its aspects. In isolation, it is possible to learn 
how to pronounce words, how to speak, how to read and how 
the language works. However, how far can we go to really 
know when to use certain structures in a real situation? I believe 
that when we socialise we can really know how a language 
works, we have doubts that would never have come to our minds 
if we had stayed in isolation.  
My father is Egyptian and he came to Brazil when he was 11. He 
tells me he used to read dictionaries to learn Portuguese. It 
might have helped a bit.  
But he was here, in a country where everybody spoke this 
language and I am really sure this helped him a lot. I agree with 
the girls when they say we do not have to live abroad to learn a 
language.  
But there are many things that books cannot tell us and for this 
reason, by socialising with other people, even in Brazil, we can 
learn more about another language and culture. A A 
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Estas duas postagens permitem observar vários aspectos interessantes, 

primeiro que PB e AA mantém uma escrita correta e coerente para o gênero 

emergente, fórum de discussão. Elas elaboram e justificam os seus argumentos 

ampliando o sentido de socilization.  E usando o pronome we, e a frase I agree with 

you elas tentam incluir o grupo e criar uma relação dialógica e dialética dada pel 

retomada de aprofundamento da discussão.  Porém, essa tentativa não é 

aproveitada por ninguém, nem mesmo pela tutora em sua participação que resume 

as postagens. Em sua maioria as postagens ou não existem ou colocam 

compreensões individuais de forma isolada sem a criação de espaços de 

negociação. 

A postagem de VP abaixo, como já havia feito anteriormente, revela sua 

característica de criar esse contexto e complementa sua discussão anterior, 

provavelmente repensada pelas colocações de AA e PB: 

 

7. Re: Re: Objective of this forum Tuesday, 06/11/2007, 
10:20:24 

V P   

I am happy to be here with you again. I forget to say that 
interaction in the classroom is important very much .The 
main problem is that successful interation in the 
classroom,or anywhere ,involves everybody managing at 
least five different things,at the same time , all time .  
1-Who gets to speak?(participants´turn distribution)  
2-What do they talk about ?(topic)  
3-What does each participant do with the various opportunities 
to speak? (task)  
4-What sort atmosphere is created?(tone)  
5-What accent , dialect,or language is used?(code)  
for me the motivation and interation is the key-word to learn
something.  

 

 

O recorte acima revela mais uma vez como apenas poucas alunas 

respondem as questões postas sobre socialização e interação na aprendizagem de 

uma língua estrangeira e a relação com a sala de aula. PB, nesta postagem, revela  

sua atenção  ao objetivo da tarefa. Infelizmento não é aproveitada ela tutora. 
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As postagens em geral, trazem colocações que não aprofundam ou 

justificam as opiniões das participantes. Nas postagens as alunas comentam as 

suas experiências e expõem suas opiniões com relação as estratégias usadas por 

elas para aprender uma língua para socializar e interagir com os outros.  

Outro aspecto interessante é que elas não levaram em consideração o 

fato delas estarem usando a ferramenta fórum de discussão, que é um espaço para 

promover debates, discussões, troca de ideias e de opiniões, ou seja, é um espaço 

que segundo Araujo Jr. (2008) se destina a apoiar as discussões das tarefas 

propostas pelo curso em uma comunicação assíncrona. A limitação em apenas 

postar as suas opiniões sem ampliar seus argumentos e sem levar em consideração 

as postagens das outras não contribui para criar um espaço de aprendizagem e 

desenvolvimento. Por mais que o espaço no fórum seja um lugar propício para 

promover discussões e interação (Marcuschi, 2010), percebe-se que as discussões 

previstas aparecem mais como comentários individualistas simplesmente 

delimitados ao senso comum.    

 

4.2.3 Recorte das postagens no fórum referente aos questionamentos 
propostos no da tarefa1 (Step 1 e Step 2- Activity 1, 2). 

Os dois pontos centrais no “passo”3:  

• Primeiro as alunas tem que ler os dois textos disponibilizados no ambiente 
sobre a teoria TSCH ; 

• retornar no fórum e promover uma discussão entre as participantes 
respondendo as perguntas ‘guia’ formuladas para nortear a discussão: .  

-  perguntas/ de esclarecimento sobre socilizing; (what?) 

 - perguntas abertas, perguntas para ampliar a respostas das outras; 
(por quê ?)  

– perguntas que ampliam e/ou liguem os conceitos nas discussões 
(como?) 

 

O recorte a seguir revela as relações entre a as professoras-tutoras MW e 

EP e as alunas ES, CA, e MP na discussão das perguntas colocadas acima, que 
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revelam o objetivo da tarefa com foco nos conceitos da teoria da Teoria Sócio-

Cultural-Histórica (Vygotsky). No recorte as palavras grifadas em vermelho referem-

se a essa questão. Os grifos verdes revelam tentativas de implicação das postagens 

das participantes, mas não há a criação do estabelecimento de questionamentos, 

pedidos de explicação, relacionamentos entre as diversas postagens de forma a 

colocá-las em relação.  As palavras grifadas em azul mostram uma tentativa de 

estabelecer uma relação de contradição, mas novamente analisamos que se não 

são criados espaços de colaboração que também não temos contradição, isto 

porque para que se tenha um espaço de colaboração, é necessário pensar esse 

espaço como “um espaço do ‘nós’ e não do ‘eu’” (Magalhães, 2009, p. 66). Isto quer 

dizer que, nesse ambiente virtual onde acontecem as discussões, não há uma 

participação coletiva, um participante não compartilha com outro, as postagens 

indicam contrariamente ações isoladas.  

As postagens abaixo de CA e ES revelam sua leitura e compreensão dos: 
textos lidos: 

 

13. Re: Objective of 
this... Tuesday, 06/11/2007, 18:07:57 

E S   
        I agree to all the colleagues when they emphasize the 
importance of the motivation in the education process learning. He is 
unquestionable, that to learn something we always need to be 
stimulated e, leaving of significant experiences with the object of 
study in question, we go interacting in order to always construct 
new knowledge. 
 I believe that this interaction with the study object must not only 
happen in the education of languages, but in the learning in 
general;  
while mediating of education we must, in the possible measure do  
to offer to our pupils chances to act of more active form in 
classroom, living deeply experiences that allow to the reflection and 
learning in the group, promoting the socialization and the 
colaborativa learning; through challenging situations that motivate 
them in the exchange of experiences during the accomplishment of the 
tasks and, also in the negotiation of possible solutions for the same 
ones.  
As I very mentioned, I value the work in group, therefore it makes 
possible the exchange of experiences and the questioning on the 
education object,  
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With regard to learning, I disagree that it must happen of isolated 
form, but find important to guide our pupils to organize e, also to 
study individually, therefore in this manner they will be making a 
auto-reflection of its learning, in what they need to improve and from 
this practical, go if appropriating of the knowledge of independent 
form.  

 

 

14. Social 
Development:Vygotsky Wednesday, 06/12/2007, 16:20:09 

C Al  
Socializing is really important anytime os a person`s life. It`s through 
interaction (the real) that someone can comprehend better and 
participate with more entusiasm.  
Vygotsky says that student shows through his/her activities what he 
already knows or what he hadn`t learnt yet and thus the teacher can 
see where to start teaching. But these activities should let the student 
be independent in what he/she does to get knowledge and also be 
exposed to realities, other cultures that will help him/her raise his/her 
cognition level or competence.  
I think these activities like games, musics, dialogs, computer / 
Internet, films, theater, any daily situation and of course, socialize and 
collaborate help a lot the professional development.  

 

ES e CA mostram pelas postagens que leram e entenderam os textos 

sobre a TASCH. Elas revelam apropriação dos conceitos centrais como processo 

educativo, motivação, colaboração, interação. No entanto, se repete o mesmo 

padrão de relações, ou seja, mesmo que algumas postagens se refiram aos colegas, 

mnão o fazem quanto à retomada, extensão ou questionamento das questões 

colocadas. O fórum conta com a participação ativa de poucas alunas, sempre as 

mesmas conforme o quadro colocado, porém cada uma sem interagir com a outra. 

Não são retomadas as perguntas, e que pelas postagens observamos que não 

ocorre uma retomada da discussão.   Não há a criação de relações dialéticas que 

pusessem em relação as colocações das postagem, o que, de fato, seria papel da 

tutora.  Infelizmente, essa compreensão do papel da turora no estabelecimento de 

regras, divisão de trabalho na organização das relações está resumida em sua 

postagem abaixo: 
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15. Summary of this forum Friday, 06/14/2007, 13:28:27 
M W   
Hello dear everybody!!!  
I´m sorry it took me so long to come here and interact with you in this 
forum, but I got so sick last week with this terrible flu that I really thought 
I would die!!! I think I had never had such a terrible flu like that before. 
Now I am recovering and I´m fine again, but I was really in bed. I´m glad 
the flu virus doesn´t go through the Internet!!!  
At the beginning of the discussion here I noticed that you related the 
importance of interaction with listening pronunciation and so the 
socialisation was thought to be with foreigners and especially native 
speakers of the foreign language.  
This is really a very important aspect related to socialisation, but there 
is much more than that!  
Then, along the discussion, VP mentioned another aspect, motivation. 
As I could understand in her thought, we need motivation to interact 
with other people and interaction is fundamental to learning.  
Then, D  B  brought us an excellent example of her friend who lived in 
Saudi Arabia!  
She also said that with socialisation we learn what is going on, what 
people are talking at the moment, that is, we can understand the 
situation in its context and we can situate it in the right historical 
moment.  
C F  also enriched our discussion talking about intertainments like 
movies and listening to music, which is a very important aspect of our life 
and we need it, right? 
 This is also socialisation! 
C F  also said that she learned English by teaching and reading and 
talking  
with friends.  
Everything is related to getting in touch with other people and 
communicating, right? 
 The purpose of our communication is to get in touch with other people 
(by the way, C F , yes, of course you´re getting better. Everyday!).  
It was very nice that P B  also mentioned that nowadays we have more 
opportunities to interact than we did before because we don´t need to 
meet face-to-face to interact and the facilities we have nowadays to get 
in touch with people really make socialising much easier!  
Well, I can see that you really don´t need a teacher in this course 
anymore!!!  
 A A  enriched even more this discussion bringing the importance of 
reflection, when she says that when we socialise "we become aware of 
our flaws and strengths and we realise what we must develop".  
This is reflection! We have the others (and even ourselves when we 
look behind to our own past) as mirrors and this is a key point to 
development and growth.  
C A and E S brought to the discussion the  
teaching methods as group work or individual work.  
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Of course, both have their time and their importance and it will all depend 
on motivation and the activities that have been developed at the time.  
And to finish this discussion, I really got convinced that you  don´t need a 
teacher here anymore!!!  
C A made a summary of everything it was discussed relating it to the 
theory of Vigotsky!  
That was great to read this forum and see how the theme and topic of 
discussion was getting so enriched with each one of your messages! 
 So, now that we are more aware of the importance of socialising and 
we have it fresh in our minds, let´s do it in practice with other teachers 
around the world!  
I hope you make good friends abroad in the next activities.  
 Kisses , M W  
 

Neste trecho, a professora-tutora MW, entra no fórum com certo atraso 
pelo que ela mesma justifica que estava muito doente. Como as alunas tinham 
postado os seus entendimentos MW, inicia retomando as postagens, resumindo-as 
e  comentando o que cada uma disse, aceita as postagens, e as considera 
importantes. Ela retoma os sentidos de socializing das postagens, mas não coloca 
as postagens em relação, embora DB tenha feito uma colocação sobre a 
importância do contexto na aprendizagem e na socialização, isto poderia ter sido 
relacionado às colocações de CF e às colocações sobre motivação colocada por VP. 
A pofessora- tutora não cria possibilidades deorganizar as relações no fórum para 
que colaboração e contradição sejam estabelecidas. De fato MW entra para abrir, 
resumir as postagens e fechar o Fórum: 

. 

 

17. Attention to the titles of your 
messages Friday, 06/14/2007, 13:32:37 

M W   
Attention to the titles of your messages!!!  
Almost everybody let it be "objective of the forum"... remember that it´s 
very important to use a title that summarizes what you´re going to say in 
the message, like C A  did in her last message.  
This is very important and it is part of digital literacy.  
(little "bronca"! rsrsrrsr)  
kisses  
M W  
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3. Re: Re: Objective of 
this forum Friday, 06/14/2007, 16:38:09 

E P  
Yes, C F,  
And you may also be able to notice some social and cultural aspects... 
Best , E P   

5. Re: Re: Objective of 
this forum Friday, 06/14/2007, 16:39:55 

E P 

How interesting, C F ,  
It seems that you had your eyes and ears wide open to learn as much as 
possible, and those experiences will always be remembered, don`t you 
think?  
Best , E P. 
 

As postagens da professora-tutora se dirigiram para a aluna CF, e a sua 
pergunta também não apresentaram pedidos de explicitação, aprofundamento, 
embora isso me parecesse necessário, para trazer outras participantes à discussão. 
. 

16. Subject:Social 
Development:Vygotsky Saturday, 06/15/2007, 01:26:33 

M P 
Hello, C A !  
I couldn`t agree more!  
These activities (songs, movies, Internet) are not only a good source of 
authentic material, but also a great way of interacting to people or to 
the language itself.  
See you!  M P  
 

18. Time to close this forum Saturday, 06/15/2007, 10:13:26 
M W   
Well, it´s past the time to close this forum, right?  
Now we´re in Unit 3, deciding which community we´re going to choose to 
describe and evaluate, so that we start interacting with teachers from 
other parts of the world in one of the communities.  
We´re going to move from theory on the importance of socialising to the 
real practise!  
See you there!  M W  
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• O conceitpo de socilizing 

 

Me parece interessante discutir os sentidos da palavra socilizing dado  seu enfoque 

na tarefa. Isso porque a maioria das alunas posta colocações em que o sentido para 

a palavra socilizing, está apoiado em  experiências em sala de aula, ou com amigos 

estrangeiros, em inferências  a partir das entrevistas que ouviram antes de ir para o 

fórum. Por exemplo, EP, não postou nada relevante sobre socilizing. CF, nas 

primeiras duas postagens não respondeu nada relacionado às perguntas da tarefa, 

faz uma colocação de senso comum, porém é interessante notar que depois que 

várias outras postaram suas mensagens, ela retornou ao fórum e postou seu 

entendimento de socilizing um pouco mais aprofundado. As mensagens abaixo que 

a maioria não está relacionada com a tarefa proposta, uma vez que não explicitam o 

que querem dizer. São colocações gerais, que não são discutidas pela turtora:  

 

ES: [...] experiences that allow to the reflection and learning in the 
group, promoting the socialization and the colaborativa learning; 

through challenging situations that motivate them in the exchange of 

experiences during the accomplishment of the tasks and, also in the 
negotiation of possible solutions […]. 

 
CA: […]Socializing is really important anytime os a person`s life. It`s 

through interaction (the real) that someone can comprehend better 
and participate with more entusiasm. 

 
VP: I believe that motivation is present in this process of socialising, or 

interating in general and is fundamental to begin learning .I have to 
want to learn for after I get learn 

 
DB: I believe socialization has an important roll in language learning.  

Through socialization we learn what is going on, what people are 
talking at the moment, etc.  
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CF: i think if you have any opportunit to socialisy your english it´s 
much better. (essa foi a terceira postagem) aqui ela aprendeu com as 

outras; ela deu um salto e é interessante que ela se apoio no discurso 

das outras.  

 

PB: Nowadays our students have much more opportunities to 
socialising than we had in the past. We only could socialise if we met 
a person face by face. I believe that socialising is the most important 

part of the process of speaking another language. 

 

AA: . When we socialize, we can become aware of our flaws and strengths 

and we realize what we must develop. When we learn a language, 
interaction is essential. Nowadays we have different tools such as 
videos, Internet and other sources which can help a person get in 
contact with the language in all its aspect 

 

VP: I forget to say that interaction in the classroom is important very 

much .The main problem is that successful interation in the 
classroom,or anywhere ,involves everybody managing at least five 
different things,at the same time 

 
ES: I believe that this interaction with the study object must not only 

happen in the education of languages, but in the learning in general; 
  

CA: Socializing is really important anytime os a person`s life. It`s through 
interaction (the real) that someone can comprehend better and 

participate with more entusiasm. 
 
MP: These activities (songs, movies, Internet) are not only a good source of 

authentic material, but also a great way of interacting to people or to 
the language itself 
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Após uma análise das mensagens postadas no fórum de discussão 

Interação, colaboração e desenvolvimento profissional, faço algumas reflexões 

buscando responder as perguntas de pesquisa e os objetivos propostos. Um dos 

motivos para a escolha desse fórum foi a proposta que a tarefa apresentava, trazendo 

conceitos como socialização,  interação, colaboração e relacionando-os com o 

processo de aprendizagem e desenvolvimento. Somado a estes conceitos a tarefa 

apresentou a proposta de trabalhar dois textos sobre a teoria de Vygotsky na tentativa 

de aprofundar e ampliar a discussão teoricamente, fazendo uma relação dialética com 

as tarefas anteriores. Trazer a teoria de Vygotsky é interessante por saber que sua 

preocupação está na discussão pelo desenvolvimento cognitivo-afetivo, e que seu 

foco está na centralidade da linguagem como mediadora e constitutiva do humano.  

Assim, escolher trazer a discussão da teoria de Vygotsky, na área da educação, 

principalmente para a compreensão do processo de ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento em um curso de professores de língua inglesa tem muito a 

contribuir.  Dessa forma, ao ver a temática proposta pelo curso, meu interesse por 

analisar este fórum aumentou tendo em vista que, a minha pesquisa esta inserida 

neste quadro teórico.  

No entanto, percebo pelas analises que a forma como foram propostas as 

tarefas não conseguiram ser realizadas nessa perspectiva vygotskiana. Isto 

porque,nessa perspectiva,  o sujeito se constitui na relação com outros, com o mundo, 

por meio da linguagem  e/ou outros artefatos culturais por meio dos quais, age sobre 

o contexto e, simultaneamente, é afetado por ele, ou seja, o sujeito e o seu mundo 

interagem, criam e se transformam dialeticamente. Como aponta Liberali (2009), o 

sujeito participa ativamente na construção da história, ao agir sobre o mundo e afetar 

e ser afetado pelas experiências socioculturais em que interagem com outros.  

Todavia,  pelas análises não encontrei essa relação dos sujeitos, essa 

relação que é necessária para que possa ser promovida a aprendizagem e o 

desenvolvimento do individuo. . Para Vygotsky (1930/2007), aprendizagem e 

desenvolvimento estão inter-relacionados de forma dialética desde o primeiro dia de 

vida das pessoas e, dessa forma, qualquer situação de aprendizagem e 
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desenvolvimento com que o indivíduo se defronte na escola, sempre terá uma história 

anterior. Pelas analise posso dizer que nesse fórum de discussão não foram criados 

novos espaços de aprendizagem, as tarefas propostas poderiam sim ,contribuir para 

criar esses espaços. Porém, pelas postagens, nota-se que as interações não 

acontecem de forma conjunta, conforme Magalhães (2009)  somente por meio de 

tarefas  com possibilidades de interação criam novos espaços de aprendizagem à 

medida que os sentidos iniciais, ao serem pontuados nas interações, criam ou não 

conflitos e são ou não negociados, retomados e transformados para que novos 

significados sejam compartilhados.  

Como estas possibilidades não foram criadas nas discussões do fórum, o 

funcionamento da zpd também não aparece nas postagens, uma vez que não 

encontrei o movimento de colaboração e contradição, que, segundo Oliveira e 

Magalhães, (2010), organizado na/pela linguagem, esse movimento possibilita que as 

tensões e conflitos, que têm lugar nas relações motivadas pelas diferenças e /ou 

divergências de sentidos atribuídos pelos participantes nas discussões, possam ser 

enfocadas e discutidas. 

Com relação ao papel da professora-tutora, pelas análises pude constatar 

que por mais que as tarefas pudessem promover movimentos de interação, não  foi 

estabelecida uma interação colaborativa, as mensagens postadas pelas 

participantes não envolviam questionamentos. Como o processo de compreensão 

de quem recebe a mensagem é resultado do modo como ele vai interpretar as ações 

de quem enviou a mensagem, na interação deve de ser levada a consideração 

quem, para quem e por que, postou a mensagem e assim serem capazes de 

desenvolver modos de agir que promovam o envolvimento maior entre todos 

(CAMPOS, 2008).  

Um outro aspecto fundamental no processo de ensino-aprendizagem é a 

relação colaborativo-crítica em sala de aula seja ela presencial ou virtual. Segundo 

Campos (2008), esse conceito é concebido como um fenômeno sociocultural e 

discursivo que ocorre na comunicação entre sujeitos, ou seja, nesse caso específico 

que é o fórum de discussão do curso, por meio da linguagem escrita, a professora-

tutora elabora e envia a mensagem desempenhando um fazer persuasivo e as 
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alunas desempenham um fazer interpretativo ao receber e responder a mensagem. 

Essa interação não ocorre em tempo real, às mensagens são salvas no ambiente e, 

de forma assíncrona, a comunicação vai acontecendo. Todavia essa relação não 

pode ocorrer de forma linear e dualista, mas de forma monista, dialética e dialógica. 

Dessa forma é importante ressaltar que no ambiente virtual, como não se tem os 

recursos extralinguísticos que se tem no presencial para facilitar a aprendizagem, a 

professora-tutora deve criar nas relações interacionais a sensação de proximidade e 

de afetividade estabelecendo uma interação mais colaborativa no texto escrito o que 

provoca um efeito de cumplicidade e motivação e o conduz a refletir sobre o seu 

próprio desenvolvimento (CAMPOS, 2008).  

Assim as análises revelam que a professora-tutora não cria um contexto 

para que as alunas interajam nas postagens das colegas, ou seja, que não 

participem de forma colaborativa da discussão. No momento em que  posta suas 

mensagens a tutora  não estabelece relação entre as postagens e as teorias lidas, 

não retoma as discussões sobre socializing com as teorias lidas, com os textos. As 

perguntas que deveriam organizar a discussão dos textos teóricos, neste caso, os 

textos sobre, a teoria Sócio-cultural, e o texto, sobre Desenvolvimento Social, 

(Sócio-cultural Theory, and  Social Developent) – ambos apoiados na Teoria SHC 

(Vygotsky).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

[...] para começar ZPD não é “zona” nenhuma! 

Como dizemos, ela nem está em qualquer coisa 

nem qualquer coisa está nela.tampouco é um 

modelo ou um paradigma. Antes, é um 

antiparadigma – uma unidade, como Vygotsky a 

chama. Especificamente é uma unidade histórica 

[...].    

Newman e Holzman (2002, p. 106.) 

 

Esta pesquisa trata de questões que muito me interessam aprofundar 

cada vez mais. O interesse pelas tecnologias da informação e pelas pesquisas em 

ambientes virtuais de aprendizagem voltadas para contribuir com os estudos 

relacionados à formação de professores me deu a direção para propor um olhar 

diferenciado para a EAD.  Por trabalhar como professora de inglês em Mato Grosso, 

e sabendo das dificuldades que nossos ex-alunos e professores de língua inglesa 

têm para conseguir dar continuidade aos estudos e a sua formação profissional, foi o 

maior incentivo que encontrei para desenvolver esta pesquisa. Somado a esse 

interesse, vim de encontro com o grupo Lace que propõe uma metodologia que me 

instiga e empolga por acreditar que uma pesquisa de intervenção na busca para 

transformar e ser transformada responde a muitas das nossas questões.   

Esta pesquisa trabalha com o banco de dados do curso Teachers’ Links 

na sua versão 2007, um curso que atende professores de inglês em formação, e tem 

a característica de ser oferecido totalmente online. O recorte que escolhi para 

desenvolver este estudo, foram os fóruns de discussão buscando compreender 

criticamente os objetivos e conceitos das tarefas propostas assim como, 

compreender criticamente a criação das relações que a criação de relações que 

possibilitem que as participantes retomem os sentidos atribuídos aos objetivos e 

conceitos enfocados nos 3 “passos” Tarefa 1, Unidade 3, e o conhecimento 

produzido quanto ao ensino-aprendizagem de inglês.  
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Para desenvolver as análises dos dados, me apoiei na TSHC, tendo como 

categorias de interpretação as categorias de colaboração e contradição, conforme 

Oliveira e Magalhães (2011), a categoria de ZPD, segundo Magalhães (2002; 2009) 

e Newman e Holzman (1993/2002) e a categoria de sentidos e significados, 

(LIBERALI, 2009); (MAGALHÃES, 1996; 2004; 2007; 2010).  

Com esses conceitos da base teórico-metodológica na perspectiva crítica 

de colaboração (MAGALHÃES, 2009; 2010) posso discutir como os participantes 

colaboram e negociam conceitos de ensino e aprendizagem; como eles se 

contradizem; e como as tarefas propostas propiciam desenvolvimento nesse 

contexto interacional ou não.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa passei por algumas dificuldades, 

primeiro que, por problemas institucionais (a minha orientadora se aposentou), tive 

que mudar de grupo de pesquisa, perguntas, objetivos, quadro teórico, em fim, foi 

uma mudança total, porém foi possível continuar com os mesmos dados, o foco 

central mudou, mas os dados foram aproveitados. Com isso passei a fazer parte do 

grupo de pesquisa LACE, e iniciei um novo percurso. Confesso que foi muito difícil 

esse novo percurso, não pela teoria, mas pelo pouco tempo que tive para me 

apropriar com segurança dos conceitos e tudo que envolve o fascinante pensamento 

vygotskiano. Hoje posso dizer que estou no lugar que eu queria que me sinto 

gratificada pela generosidade que encontrei no grupo, principalmente na minha 

orientadora Ciça. Isso tudo não poderia deixar de dizer para justificar em parte os 

pequenos problemas que esta tese possa ter. Porém, todo o estudo foi realizado 

com o compromisso e rigor que um doutorado impõe.  

O percurso que realizei para chegar neste capítulo final foi um percurso 

que me levou por inúmeras leituras. Considerando que por dois anos e meio estive 

envolvida com outro grupo de pesquisa, e que de repente, fui levada a mudar de 

direção vejo que os ganhos foram incalculáveis. Continuei pesquisando na área de 

formação de professores e isso já representou um alento, e depois que fui 

compreendendo, conhecendo me apropriando dos conceitos teóricos da TASCH, 

mais entusiasmada eu fiquei.  Fazer parte deste grupo de pesquisa LACE, fez com 

que eu fizesse as passes com a PUC e com São Paulo, uma vez que a 

desorientação em que me encontrava antes de ser abraçada por Ciça e o grupo, 
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desapareceu e renasceu uma paixão por estudar, escrever e entender o 

pensamento crítico da  PCCol e por Vygotsky.  

 Os resultados deste estudo mostram que no contexto virtual, neste caso, 

nos fóruns de discussão, as tarefas propostas com o objetivo de criar relações que 

possibilitem espaços de aprendizagem e desenvolvimento, devem de ser revistos e 

pensados os papeis, a divisão de trabalho e as regras entre os sujeitos participantes, 

ou seja, o professor–tutor e os alunos, pois é possível sim criar esses espaços, 

porém o papel do professor-tutor é fundamental para que seja possível a produção 

de conhecimento. Isto sem falar que num ambiente virtual de aprendizagem os 

alunos tem de ser letrados digitalmente, para que sejam capazes de otimizar o uso 

das ferramentas que facilitem o bom desempenho das tarefas propostas.   

As contribuições que este estudo proporciona serão primeiramente para o 

curso Teachers’ Links, para novos cursos de formação de professores a distância, e 

para minha realização profissional, sabendo que posso propor para a minha 

instituição na região de MT, um estudo inserido na pesquisa crítica, o que vai me 

possibilitar por meio das ações possíveis, intervir, transformar e ao mesmo tempo 

ser transformada.   
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DEVELOPMENT 

Welcome to the 11 th week of our course. This week we are starting Unit 

3!!! We have been learning together for more than two months already! 

Isn't it amazing? I hope you are enjoying our sharing ideas as much as I am! 

In the last weeks we have been talking about net searches and reading 

texts related to some aspects of your Professional Development Plan. You 

also started your first group work! Working in groups is not an easy task, 

right? But some of you have already given nice contributions to your groups. 

Congratulations! 

So, let’s move on to our last Unit now!  

If you are doing the “Plano de recuperação”, you should start Unit 3, 

Activity 1, together with the regular group and do the activities from the 

plan at the same time, following the timetable proposed.  

Unit 3 – Activty 1 

In Activity 1, you will listen to the interviews with Patrick and Graham and 

also try to develop the strategy of drawing inferences! Then we are going to 

have a discussion about Interaction, Collaboration and Professional 

Development. It seems an interesting topic, doesn't it? We will have a new 

forum for this discussion -Development: Interaction, Collaboration and 

Professional Development. Besides, we will also read two texts about social 

development theory. 

Oh, by the way, I would like to tell you that the forum Development: 

Searching and evaluating information will be closed by June 5 th.  

You can find more details about Activity 1 if you go to Activities >> 

Development: Unit 3 >> Unidade3.htm >> Activity 1. 

See you! 

MW 

 

  

 

REFLECTION 

You're now starting week 12 on Teachers' 

Links. It's great that you've been able to 

achieve a lot so far and we're happy for those 

colleagues that are working hard to catch up 

with the course. 

This week you're starting Unit 3 - Action 

and Reflection, in which you'll be 

experiencing how theory and practice are 

closely linked.You'll also consider your 

previous knowledge, experience and discuss 

your own teaching. 

So, go to Activity 1 - Images and Teaching 

Focusfor an example of brainstorming about 

teaching and learning. You're very familiar 

with brainstorming now, aren't you? 

Next, you're going to choose one out of three 

images to make your own brainstorm 

connecting the picture and the teaching-

learning process you think it may represent. 

Ah! Good news!  For those of you who 

have only now been able to join us at this 

stage or who are coming back on the course, 

Teachers' Links team have thought up a plan 

of activities that can help you get back on 

track. You can find it inSupport Material. 

So, I think this is going to be a smooth week, 

don't you? Ready? 

Enjoy your week's work! 

See you all. 

BP 

 
 

 
  

 

 

 

 

 
  
 

 

  

 

 



Activity 1 – Unit 3 – Networking 

 

 



Perfil dos alunos participantes do curso 

 
 

 
1)  AH 

Sou professora de Letras formada pela Universidade São Marcos 
- SP. Trabalho na rede a 14 anos, na mesma escola em Sorocaba 
(...). 

 
2)  AN 

Olá, sou professora de língua inglesa e língua portuguesa, na 
rede estadual de ensino (...). 

 
3)  AM  

I`ve been teaching English since 1998. I love teaching and love 
English. That was one of the reasons that I moved to the US in 
2004. I came back in August 2006 and miss that country a lot! 
(believe it or not). Now I teach Business English (…). 

 
4)  AB  

(…) sou professora de língua inglesa. Já trabalhei em escolas de 
idiomas, escolas particulares e escolas públicas. Atualmente 
trabalho em escolas públicas com ensino médio e formação de 
professores (estratégias para o ensino da língua). Sou formada 
pela Unesp de Araraquara em Letras (…).  

 
5)  AA  

(…) I`ve been an English teacher in private schools for 7 years, 
since I decided to give up my career as a lawyer, I teach 
teenagers (…). 

 
6)  AL  

I´ve been working as an English teacher since 2002 (private 
school), and as a Portuguese teacher since 2004 (public school) 
(…).  

 
7)  CA  

I work in a public school as an English teacher, but I always 
worked in private and language schools (…).  

 
8)  CF  

Este participante não postou nenhum aspecto relevante sobre a 
sua atuação profissional.  

 
9)  DB  

Graduated in Letras by Mackenzie University, in 2002. I work as a 
translator since 1998, but I missed the contact with the students 
so I decided to teach. In 2005, I started to work as an English 
teacher at E.E (...). 

 



10)  ES  

Sou professora de Inglês na rede estadual e Alfabetizadora na 
rede municipal. Minha experiência com o ensino da língua inglesa 
ainda é muito pequena (...).  

11)  IO  

I´m an English teacher!! I teach in a very poor community (...).  
 
 

12)  IC  

I`m teacher English in public school, but do not very time. I`m 
working in São Paulo State, too as teacher of Portuguese (...). 

 
13)  JM 

I`ve been a teacher for 23 years (and I still know I have lots to 
learn). I taught at language courses, private schools, a university 
and I`ve been a teacher at a public school since 2004. Now I am 
finishing my Mastering (...). 

 
14)  KL 

Este participante não posto nenhum aspecto relevante sobre a 
sua atuação profissional.  

 
15)  L C  

I have been working as a teacher for 8 years and as a 
pedagogical coordinator for a language school for 6 years (...). 

 
16)  LB  

I’ve been teaching English and Portuguese in public and private 
schools (...). 

 
17)  MP  

I ve been a a teacher for 12 years now. (...). I took a post 
graduation course on "Psicopedagogia" (...). 

 
18)  MF 

I am teacher in a state school, I teach for teens, in the morning 
and I have three adult groups at night (...). 

 
19)  N O 

(...) have been working with English language teaching for 13 
years at public schools, and 3 years at the university (...).  

 
20)  PB 

I have finished my master degree at Puc in 1998 Nowadays I 
teach English in 3 Colleges in a variety of courses: Letras, Ciencia 
da Computação, Turismo, Comercio Exterior and Biblioteconomia. 
And I also teach Portuguese to specific purposes at a Math 
course. At Letras course I teach Pratica de Ensino and North 
American Literature. At the other courses I teach English for 
specific purposes (...).  



 
21)  PL 

I teach Portuguese/ English at SETECEB (a theological seminary 
where we live) and English at two private high schools (...). 

22)  SS 

I have been working as a teacher of English about eight years. I 
started at the private school where I worked for five years and now 
I work at the public school (...).  

 
23)  T C 

I have been an English teacher for over 3 years now (...). 
 
24)  TS 

I`m a Portuguese teacher for blind students at a commom public 
school. I`m also a English teacher at a course. I graduated last 
year (...). 

 
25)  VO 

I’ve been working as an English teacher for six years at 
government high schools and private, sometimes I’ve worked as 
an English Instructor --- one-to -one or in company (...)..   

 
26)  VP 

WORK IN FOUR SCHOOLS HERE, BECAUSE I HAVE 33 
CLASSES AT THE PUBLIC SCHOOL ,BUT ONLY 20 (ENGLISH 
5,6) AND 13 (READING PROJECT) (...). 

 
 
 
 
 
 

27)  Perfil das tutoras 
 
 

28)  M W 
Nowadays I only work with distance education, designing and 
teaching online courses. My graduation was in English Language 
and Literature, then I started my studies in Applied Linguistics and 
that´s the area I´m still in, and everything was taken at PUC-SP 
(...). 

 
29)  E P 

a teacher of English and teacher educator for many years, first at 
a language school and, more recently, on undergraduate and 
graduate courses in São Bernardo do Campo, São Paulo.  
master`s degree in Applied Linguistics in 2003 (...). 
 

 



Social Development Theory (L. Vygotsky) 
Overview 
The major theme of Vygotsky's theoretical framework is that social interaction plays a 
fundamental role in the development of cognition. Vygotsky (1978) states: "Every 
function in the child's cultural development appears twice: first, on the social level, and 
later, on the individual level; first, between people (interpsychological) and then inside 
the child (intrapsychological). This applies equally to voluntary attention, to logical 
memory, and to the formation of concepts. All the higher functions originate as actual 
relationships between individuals." (p57). 
A second aspect of Vygotsky's theory is the idea that the potential for cognitive 

development depends upon the "zone of 
proximal development" (ZPD): a level of 
development attained when children engage 
in social behavior. Full development of the 
ZPD depends upon full social interaction. 
The range of skill that can be developed with 
adult guidance or peer collaboration exceeds 
what can be attained alone. 
Vygotsky's theory was an attempt to explain 
consciousness as the end product of 
socialization. For example, in the learning of 
language, our first utterances with peers or 

adults are for the purpose of communication but once mastered they become 
internalized and allow "inner speech". 
Vygotsky's theory is complementary to Bandura's work on social learning and a key 
component of situated learning theory as well. Because Vygotsky's focus was on 
cognitive development, it is interesting to compare his views with those 
a constructivist (Bruner) and a genetic epistemologist(Piaget). 
A comparison of Vygotsky and Piaget can be found 
athttp://www.simplypsychology.org/vygotsky.html 
Application 
This is a general theory of cognitive development. Most of the original work was done 
in the context of language learning in children (Vygotsky, 1962), although later 
applications of the framework have been broader (see Wertsch, 1985). 
Example 
Vygotsky (1978, p56) provides the example of pointing a finger. Initially, this behavior 
begins as a meaningless grasping motion; however, as people react to the gesture, it 
becomes a movement that has meaning. In particular, the pointing gesture represents 
an interpersonal connection between individuals. 
Principles 

1. Cognitive development is limited to a certain range at any given age. 
2. Full cognitive development requires social interaction. 

References 
Vygotsky, L.S. (1962). Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press. 
Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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http://www.kolar.org/vygotsky 
http://www.marxists.org/archive/vygotsky 
http://mathforum.org/mathed/vygotsky.html 
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Julia Scherba de Valenzuela, Ph.D. 
Sociocultural Theory 
Current conceptualizations of sociocultural theory draw heavily on the work of 
Vygotsky (1986), as well as later theoreticians (see, for example, Wertsch, 1991, 
1998). According to Tharp and Gallimore (1988). "This view [the sociocultural 
perspective] has profound implications for teaching, schooling, and education. 
A key feature of this emergent view of human development is that higher order 
functions develop out of social interaction. Vygotsky argues that a child's 
development cannot be understood by a study of the individual. We must also 
examine the external social world in which that individual life has 
developed...Through participation in activities that require cognitive and 
communicative functions, children are drawn into the use of these functions in 
ways that nurture and 'scaffold' them" (pp. 6-7). Kublin et al (1998) succinctly 

state that "Vygotsky (1934/1986) described learning as being embedded within social 
events and occurring as a child interacts with people, objects, and events in the 
environment" (p. 287). 
Considering the contributions to sociocultural theory to understanding the 
development of communication, Adamson and Chance (1998) argued that 
...There are two particularly noteworthy aspects to a Vygotskian approach to 
social interactions. First, it is fundamentally cultural. Caregivers are agents of 
culture (Trevarthen, 1988) who set an infant's nascent actions within an intimate 
setting that is deeply informed by the caregiver's cultural knowledge. Caregivers 
cannot help but view infants' expressions as meaningful within the human sphere of 
their own culture. Infants, in complement, are quintessential cultural apprentices who 
seek the guided participation of their elders (Rogoff, 1990).  
 Second, the notion of a zone of proximal development reveals a pattern of 
developmental change in which a phase of adult support precedes a phase of 
independent infant accomplishment. Each cycle begins with a newly displayed 
behavior, such as a smile, a visually directed reach, or a babble. The adult's reaction 
and interpretations transform the infant's emerging behavior into a social act. In 
essence, the child induces the adult to recruit the act for communication (Bakeman, 
Adamson, Konner, & Barr, in press). After many experiences of supported 
expression, the child gradually masters an action that is qualified with cultural 
meaning. The act has passed through the zone of proximal development during 
which the adult has educated the child in its use. (p. 21) 
Clearly, sociocultural theory is much more complex than this brief description might 
lead one to believe. Nonetheless, the aspects described above are important 
components to consider when examining the communicative and cognitive 
development of learners. Below are a few links to websites with more information 

on Vygotsky and sociocultural theory: 
http://www.gwu.edu/~tip/vygotsky.html 
http://www.oise.utoronto.ca/~gwells/NCTE.html 
http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/constructivism.html 
References:   
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