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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo compreender criticamente a construção de uma prática de 

formação de professores que se deu à distância entre um professor pesquisador e um professor 

de curso superior de Administração na modalidade de Educação a Distância. Partiu das 

seguintes questões: Quais os modos de produção de conhecimento na prática do professor com 

os alunos nos fóruns? Como as relações professor-aluno observadas nos fóruns permeiam as 

sessões reflexivas entre professor e pesquisador? Quais são as relações de distância 

estabelecidas entre os participantes? Que resultados são revelados? Como as relações de 

distância estabelecidas entre os participantes diretos (professor e pesquisador) e indiretos 

(professor e alunos) afetam o conceito e definem produção de conhecimento à distância? O que 

define a educação à distância? As bases teórico-metodológicas do trabalho são oriundas do 

Materialismo Histórico-Dialético (MARX, 1845-46/2007), que considera a investigação como 

um movimento que parte da prática, do mundo real, para a teoria, o mundo idealizado. 

Considerou ainda que as relações entre os sujeitos ocorrem em movimentos dialéticos 

motivados por uma necessidade e mediadas por instrumentos; com base na Teoria Sócio-

Histórica (VYGOTSKY, 1935/1998), que insere a linguagem como instrumento por excelência 

nas relações humanas e discute aprendizagem e desenvolvimento a partir da perspectiva da 

ZPD; na Teoria da Atividade (LEONTIEV, 1972); na percepção da linguagem nas relações 

colaborativo-críticas (MAGALHÃES, 2012); da Argumentação (LIBERALI e FUGA, 2012; 

MAGALHÃES, NININ e LESSA, 2014); da formação crítica de educadores (LIBERALI, 

2006); das abordagens interativas da EAD (VALENTE, 2003a); e da Distância Transacional 

(MOORE, 1993/2002). Os resultados demonstraram a impossibilidade da produção de 

conhecimento na relação entre professor e alunos nos fóruns de dúvidas, pois a preferência foi 

pelo uso da ferramenta "Mensagem", que proporciona relações privadas (aluno-professor) e não 

coletivas como os fóruns (professor-aluno e aluno-aluno). Dessa forma, essas relações 

inexistentes nos fóruns influenciaram e transformaram a perspectiva da relação professor-

pesquisador nas sessões reflexivas, tornando-as um locus de formação crítica de docente para 

atuação na EAD. Já as relações de distância entre os participantes evidenciaram que a produção 

de conhecimento ocorre de forma transmissiva, na perspectiva da virtualização da escola 

tradicional e com o professor centralizando as ações e distribuindo o “conhecimento”. Esta 

pesquisa evidenciou que o conceito de distância precisa ser profundamente repensado na EAD 

atual, dado que os recursos tecnológicos cada vez mais desconstroem os fundamentos espaço-

temporal que a caracterizaram até agora. Além disso, permitiu a construção de uma prática 

crítico-colaborativa entre pesquisador e professor, capaz de questionar, negociar e ressignificar 

o sentido de educação a distância. O professor considera que, ao término dos encontros, a 

prioridade não é discutir as novas tecnologias digitais e suas possibilidades e, sim, aprofundar a 

discussão pedagógica na perspectiva crítica para saber como melhor utilizar as ferramentas de 

que se dispõe em cada contexto. 

  

Palavras-chave: Formação Crítica de Professor; Educação a Distância – EAD; Pesquisa Crítica 

de Colaboração – PCCol; Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural 
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ABSTRACT 

This study aimed at critically understanding the construction of a teacher training practice 

between the researcher-teacher and a teacher of a BA distance course in Management. It is 

based on the following questions: What are the knowledge production modes in the teacher's 

practice with learners in the forums? How do the teacher-student relations observed in the 

forums permeate the reflective sessions between teacher and researcher? What are the distance 

relations established among participants? Which results are revealed? How do the distance 

relations between the direct participants (teacher and researcher) and the indirect participants 

(teacher and students) affect the concept and define distance knowledge production? What 

defines distance education? The theoretical and methodological bases of the work arise from the 

Dialectical and Historical Materialism (MARX, 1845-46/2007) which considers research as a 

movement from the practice, real world, to the theory, ideal world. It also considered that the 

relations between the subjects occur in dialectical movements motivated by a need and mediated 

by instruments; Socio-Historical Theory (VYGOTSKY, 1935/1998), which inserts language as 

a genuine instrument in human relations and discusses learning and development from the 

perspective of the ZPD; Activity Theory (LEONTIEV, 1972); Language in critical-collaborative 

relations (MAGALHÃES, 2012); Argumentation (LIBERALI e FUGA, 2012; MAGALHÃES, 

NININ e LESSA, 2014); Critical teacher education (LIBERALI, 2006); Interactive approaches 

to Distance Education (VALENTE, 2003a); Transactional distance (MOORE, 1993/2002). The 

results demonstrated the impossibility of knowledge production in teacher and students 

relationship in the QeA forums, as the preference was given to the use of the Message tool, 

which provides private relations (student-teacher) instead of collective forums (teacher-student 

and student-student). Therefore, these non-existent relations in the forums influenced and 

transformed the perspective of the relations between teacher and researcher in reflective 

sessions, becoming a locus of critical teacher education in Distance Education contexts. As far 

as the relations of distance between the participants are concerned, they showed that the 

knowledge production occurs in a transmissive approach, from the perspective of virtualization 

of the traditional school and with the teacher centralizing the actions and distributing 

"knowledge". This research showed that the concept of distance needs to be thoroughly 

rethought in the current scenario as the technological resources which have characterized 

Distance Education so far deconstructing its spatiotemporal foundations more and more. 

Besides, it allowed the construction of a critical-collaborative practice between researcher and 

teacher enabling questioning, negotiating and reframing the sense of Distance Education. At the 

end of the meetings, the teacher considers that the priority is not to discuss the new digital 

technologies as well as their possibilities, but to deepen the pedagogical discussion in critical 

perspective in order to know how to use the available tools in each context better. 

 Keywords: Critical Teacher Education; Distance Learning; Critical Collaborative Research - 

PCCol; Cultural-Historical Activity Theory (CHAT) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Esta tese investiga a construção de uma prática de formação de professores que 

se deu à distância entre o professor pesquisador e o professor de um curso superior de 

Administração na modalidade de educação a distância. Essa modalidade educacional é, 

inicialmente, compreendida neste trabalho como aquela na qual alunos e professores 

estão separados, no espaço e no tempo, necessitando fazer uso de meio e tecnologias da 

informação e comunicação para interagirem. 

 A temática abordada neste estudo teve como origem a observação do alto índice 

de abandono e resultados insatisfatórios quanto à aprendizagem e desenvolvimento por 

parte dos alunos e da dificuldade de atuação de muitos professores nesses cursos. Eu 

vivenciei essa experiência como um aluno que abandonou um curso ministrado pela 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Neste trabalho, procurei compreender os modos 

de produção de conhecimento na prática do professor com os alunos e como o uso das 

ferramentas, por eles, afeta essa produção.  

 O desenvolvimento da pesquisa e desta tese marcam também a minha 

constituição enquanto pesquisador no paradigma crítico-colaborativo. Durante o curso 

das disciplinas tive o primeiro contato com a fundamentação teórica do Materialismo 

Histórico-Dialético e com a Teoria Sócio-Histórica, que são as bases conceituais das 

atividades aqui desenvolvidas, bem como fornecem importantes categorias de análise 

dos resultados. Muitas marcas desse processo de constituição são evidenciadas e se 

transformam, inclusive, em objetos de discussão nesse percurso. 

 Desde o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem (PPG-LAEL), no segundo semestre de 2011, tinha convicção do 

interesse por desenvolver a pesquisa nesta área. Contudo, com o transcorrer do curso e 

das disciplinas passei a observar com maior atenção o efeito das relações entre os 

sujeitos na construção de objetos em atividades. Observei também que as relações 

desenvolvidas em uma atividade são capazes de influenciar outras atividades que 

compartilhem o mesmo objeto. Esse fato abriu novos horizontes e trouxe outras 

curiosidades em relação aos cursos a distância ministrados em modernas plataformas 

educacionais, repletas de recursos, muitos dos quais são pouco ou nunca utilizados. 
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Dessa forma, efetuei a proposta de realização da pesquisa junto a uma universidade 

privada de grande porte, o que possibilitou este estudo. 

A educação a distância (EAD) e a formação de professores têm sido objetos de 

crescentes discussões no meio acadêmico e diversas teses já foram produzidas em 

diferentes regiões do Brasil. Políticas e competências docentes para a EAD foram 

discutidas por Machado (2011), Vieira (2011) e Possolli (2012). A formação a distância 

foi objeto de estudos de Prado (2003), Bittencourt (2008), Giolo (2008), Oliveira 

(2008), Ferreira (2009) e Viel (2011) e a mediação pedagógica e a colaboração foram 

abordadas por Oliveira (2009), Nicolodi (2012), Santiago (2013) e Lenzi (2014). 

Procuro, com este trabalho, avançar a discussão da colaboração crítica na formação a 

distância de docentes para a EAD. 

 Metodologicamente esta pesquisa insere-se na Pesquisa Crítica de Colaboração 

(PCCol) que procura propiciar contextos em que as práticas de sala de aula e as 

intenções de agir dos participantes da atividade educacional sejam problematizadas, 

compreendidas e transformadas à luz dos novos significados construídos de forma 

compartilhada durante as trocas discursivas entre os participantes. Além disso, a PCCol 

tem como objetivo criar ZPDs como instrumento-e-resultado, ou seja, criando espaços 

de ação e de transformação com aprendizado comum entre os participantes 

(MAGALHÃES, 2009). No caso desta pesquisa, esse compartilhamento ocorreu por 

meio de sessões reflexivas, nas quais o professor-participante e o professor-pesquisador 

interagiram, a distância, por meio de mensagens instantâneas (Chats).  

 Inicialmente a ferramenta de observação escolhida foi o fórum de dúvidas, pelo 

fato de permitir ampla interação professor-aluno e também aluno-aluno. Com o 

desenvolvimento da pesquisa, outras ferramentas também foram observadas como 

suporte para a compreensão das relações entre professor e aluno e entre professor e 

pesquisador. A linguagem tem centralidade no processo de interação exercendo a 

mediação entre os sujeitos na construção dos objetos das atividades em questão. Neste 

contexto, Magalhães (2004) destaca que a linguagem deve ser compreendida como um 

espaço para a reflexão e negociação de sentidos e significados.  

 Dessa forma, as sessões reflexivas se tornam o locus de interação entre o 

professor e o pesquisador. Constitui-se, portanto, um ambiente de formação contínua 

para ambos por meio das relações dialógicas que desenvolvem. Isso demanda 

compreender a organização da linguagem como constitutiva da produção crítico-
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colaborativa nas interações entre os participantes e a argumentação como responsável 

pela expansão e/ou restrição dos objetos/significados. Contudo, devo ressaltar que a 

argumentação é compreendida, nesta perspectiva, como um instrumento para o diálogo, 

para a construção de relações crítico-colaborativas, não para o debate em uma relação 

ganha-perde, de convencimento e anulação da fala do outro. 

 A questão da formação crítica de professores para atuar na educação a distância 

também se constitui um dos pilares deste trabalho. Nesta abordagem formativa a 

argumentação tem o papel de colocar ideias em contraste para a construção de novos 

conhecimentos. É fundamental considerar que o professor que atua na EAD tem um 

desafio ainda mais complexo. Oliveira (2009) observa que essa atuação se fundamenta 

na conjunção do ato de ensino, aprendizagem e na mediação deste por uma tecnologia. 

 Outra contradição que emergiu desta pesquisa envolve o conceito de educação a 

distância considerando a compreensão inicial que tínhamos e as possibilidades 

tecnológicas da contemporaneidade. As tecnologias da informação e da comunicação 

(TICs) evoluíram consideravelmente neste período com a ampliação das redes de 

conexão à internet 3G e o surgimento da 4G, bem como a popularização dos 

smartphones e o seu crescente poder de hardware, possibilitando o desenvolvimento de 

novas possibilidades educacionais. Hoje há tecnologia capaz de aproximar pessoas 

permitindo a troca de textos, imagens, sons e vídeos sem nenhum tipo de distinção 

física de origem e com velocidade de tráfego instantânea. E isso é possível por meio de 

aplicativos muito populares, de uso simples e de baixíssimo custo. Diante do que já 

existe em termos de tecnologia disponível na plataforma do curso observado e 

ampliando as considerações para estes apontamentos que acabo de fazer, considerei 

muito pertinente incluir, neste estudo, a discussão sobre o conceito de distância na EAD 

e suas implicações  na produção de conhecimento. 

Assim, esta tese se organizou a partir do objetivo geral de compreender 

criticamente a construção de uma prática de formação de professores que se deu à 

distância entre o professor pesquisador e o professor de um curso superior de 

Administração na modalidade de educação a distância. O trabalho de pesquisa 

desenvolvido procura atingir os seguintes objetivos específicos:  

1. Identificar modos de produção de conhecimento na prática do professor com os 

alunos nos fóruns. 
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2. Identificar como as relações professor-aluno observadas nos fóruns permeiam as 

sessões reflexivas entre professor-pesquisador. 

3. Compreender a relação de distância criada entre professor e alunos na 

organização e condução do curso e a aprendizagem e desenvolvimento dos 

participantes diretos (professor e pesquisador) e indiretos (alunos), bem como as 

transformações inseridas, ou não. 

 

Organizo a busca por estes objetivos a partir das seguintes perguntas de 

pesquisa: 

a) Quais os modos de produção de conhecimento na prática do professor com os 

alunos nos fóruns? 

b) Como as relações professor-aluno observadas nos fóruns permeiam as sessões 

reflexivas entre professor e pesquisador? 

c) Como as relações de distância estabelecidas entre os participantes diretos 

(professor e pesquisador) e indiretos (professor e alunos) afetam o conceito e 

definem produção de conhecimento a distância?  

 

 Apresento, a seguir, a organização das partes desta tese: 

 No Capítulo I discutirei as teorias e pressupostos que dão sustentação a esta 

pesquisa. Abordarei o Materialismo Histórico-Dialético, contradição, mediação, 

colaboração e contradição, atividade e consciência, linguagem e mediação, criação de 

ZPDs, Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, formação crítica de professores a 

distância e conceitos de distância na EAD. 

 No capítulo II discutirei questões metodológicas e a contextualização da 

pesquisa: o paradigma, a metodologia e o contexto da pesquisa, as sessões reflexivas, 

coleta e produção de dados e as categorias de análise. 

 No capítulo III apresentarei as discussões dos resultados da análise abordando os 

movimentos da pesquisa, considerações que finalizam este estudo, as referências 

bibliográficas e anexos. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Este capítulo tem como função apresentar os fundamentos teóricos norteadores 

desta pesquisa. São conceitos que contribuem para encontrar, em atividades do 

cotidiano da vida escolar explicações, respostas e até mesmo novas possibilidades para 

as contradições motivadoras desta investigação. Por sinal, contradições que se 

manifestaram nas relações vivenciadas pelo pesquisador e pelo professor e que se 

constituíram os maiores propulsores dos movimentos observados nesse estudo. Esta 

base teórica permite, acima de tudo, clarificar a prática docente e de pesquisador, como 

uma etapa de um processo contínuo de aprendizagem e desenvolvimento que se 

pretende infinitamente expansivo. Além disso oferece condições para expandir e 

(re)pensar a EAD como locus de democratização, promoção da ética e da cidadania por 

meio da Educação. 

 Como procuro compreender criticamente a prática de formação de professores e 

entendo que as relações entre o pesquisador e o professor se organizam em atividades, 

que pretendo crítico-colaborativas, inicio as discussões teóricas no materialismo 

histórico-dialético de Marx e Engels (1845-46/2007). Avanço abordando e discutindo a 

questão do método para Vygotsky (1935/1998; 1934/1998; 1924-30/2004): na 

abordagem da Teoria Sócio-Histórica recorro a Vygotsky (1935/1998; 1934/1998) para 

falar do signo, como mediador, e da centralidade da linguagem nas atividades mediadas, 

resgatando as discussões de Tsetung (1937) sobre a contradição; recorro a Magalhães 

(1996; 2004; 2006; 2011; 2012; 2014) nas discussões acerca de colaboração, 

contradição e formação de professores. Marx (1867) e Leontiev (1972) fundamentam o 

debate sobre Atividade; Vygotsky (1935/1998), Newman e Holzman (1993/2002) e 

Magalhães (2009) avançam na discussão da ZPD. E toda essa discussão toma formato 

de síntese no item Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), no qual 

retomo grande parte dos pensadores já abordados e conto com as contribuições 

fundamentais de Engeström (1987) e Liberali (2009, 2011). Retomo os princípios da 

Linguística Aplicada e sua abordagem crítica em Pennycook (2006) e faço a discussão 

da formação crítica de professores embasado por Freire (1970), Liberali (2006, 2012) e 

Magalhães (1998).  
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 Em uma segunda parte do capítulo, trato de conceitos e abordagens que 

contextualizam a modalidade da educação a distância (EAD) no mundo atual, assim 

como amplio a discussão sobre o conceito de distância, destacando sua origem, 

evolução e transformação. Sustentam tal discussão as ideias desenvolvidas por Freire 

(2009), Mill (2009), Braga (2013), Valente (2005), Oliveira (2009), Silva, (2010) e 

Levy (1999).  

 Como este trabalho envolve a interação entre dois sujeitos diretos em atividade, 

um no papel de professor e outro no de pesquisador, que interagem com o objetivo de 

compreenderem e, se possível, transformarem a prática um do outro, entendo que tal 

arcabouço teórico subsidiará as análises e discussões necessárias para responder às 

perguntas e lançarem luz sobre o problema motivador desta pesquisa, bem como darem 

origem a novas contradições. 

 

1.1 Questão do Método: dialética, historicidade, contradição e colaboração 

 

 A questão do método assume um papel central na pesquisa de base sócio-

histórico-cultural, pois ele implica na forma como o pesquisador observa, interage, 

relaciona, interpreta e até mesmo transforma o mundo em que se insere. Karl Marx foi 

cobrado durante boa parte de sua vida para apresentar tal discussão, porém a questão 

metodológica só ganha evidência e é diretamente mencionada em sua maturidade, na 

obra O Capital. Netto (2011, p. 19) destaca que “o método em Marx não resulta de 

descobertas abruptas ou de intuições geniais – ao contrário, resulta de uma demorada 

investigação”. Gadotti (2000, p. 30) também chama a atenção a esta questão: 

 

Seu total desprezo pelo método formal, acadêmico, pelas “teorias gerais” do 

método, revela-se ao não anunciar no seu prefácio da primeira edição alemã 

(1867) de O Capital o tratamento que irá dar ao tema do “processo de 

produção do capital”. Apenas no posfácio da segunda edição alemã (1873), 

depois de ter sido chamado por alguns críticos de “comtista” de “o maior 

filósofo idealista”, é que apresenta sucintamente o fundamento materialista 

do seu método. 

 

 Assim, trata-se de um método que resultou de profunda reflexão e 

amadurecimento do autor, bem como da evolução científica vivenciada desde o jovem 

Marx até seus tempos de maturidade, em que produz O Capital. Dessa forma, a 
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organização metodológica marxista1 ocorre após exaustiva análise científica do modo de 

produção capitalista. “Só depois de concluído o trabalho é que Marx pôde evidenciar 

esses princípios e categorias e mostrar o caminho (método) que ele percorreu, pôde 

anunciar, manifestar, o seu método natural, concreto, não abstrato” (GADOTTI, 1998, 

p. 109).  

 Essa postura demonstra, na prática, a oposição de Marx a toda forma de 

idealismo e reforça o caráter prático e materialista de sua produção. Sua teoria 

constituía-se como a leitura de sua prática; o seu método, como o caminho percorrido. 

Dessa forma, em 1873, em sua maturidade2 produtiva aos 55 anos de idade, apresenta os 

fundamentos dialéticos de seu método separando o método de exposição do método de 

pesquisa: 

 

A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de 

analisar suas diferentes formas de desenvolvimento, e de perquirir a conexão 

íntima que há entre elas. Só depois de concluído o trabalho, é que se pode 

descrever, adequadamente, o movimento real. Se isto se consegue, ficará 

espelhada, no plano ideal, a vida da realidade pesquisada, o que pode dar a 

impressão de uma construção a priori (MARX, 1867/1980, v1, p. 16). 

 

 Assim, evidencia-se a distinção entre o método de exposição e o método de 

pesquisa. A exposição é concebida como consequência de uma pesquisa anterior das 

formas de desenvolvimento e das conexões existentes entre elas. Na pesquisa sobre 

formação de professores, que particularmente interessa a este estudo, apoderar-se da 

matéria significa compreender profundamente as relações entre os sujeitos diretos das 

atividades desenvolvidas, os modos de produção de conhecimento e o desenvolvimento 

dessas atividades. É dessa forma que a exposição da pesquisa conseguirá, de fato, trazer 

para o plano ideal da teoria a realidade pesquisada, a vida como ela é. 

 Vale destacar que, nas abordagens marxianas, a teoria é uma modalidade de 

conhecimento tal qual a arte ou o conhecimento prático da vida. No entanto, ela pode, 

diante de tantas outras modalidades de conhecimento, ser considerada distinta por suas 

especificidades:  

 

O conhecimento teórico é o conhecimento do objeto – de sua estrutura e 

dinâmica – tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, 

independentemente dos desejos, das aspirações e das representações do 

pesquisador. A teoria é, para Marx, a reprodução ideal do movimento real do 

objeto pelo sujeito que pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz em seu 

pensamento a estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. E esta 

                                                           
1 Utilizarei, neste estudo, os termos marxista e marxiano como sinônimos. 
2 Aos 23 anos de idade Karl Marx recebe o título de doutor em Filosofia pela Universidade de Jena. 
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reprodução (que constitui propriamente o conhecimento teórico) será tanto 

mais correta e verdadeira quanto mais fiel o sujeito for ao objeto (NETTO, 

2011, p. 28-29). 

 

 Nessa perspectiva, a teoria está imbricada à prática, e vice-versa. A prática 

precisa estar presente na representação teórica do objeto, e essa representação tem como 

desafio maior a manutenção do objeto “tal como ele é em si mesmo”. Um se faz no 

outro e ambos se constituem em uma relação de totalidade, a qual impede qualquer 

hipótese de separação entre a teoria e a prática sem suas respectivas desconfigurações. 

 Tais considerações a respeito de método marcam a origem e a caracterização do 

método dialético marxiano, proposto por Marx (1867/1996) e em oposição ao método 

hegeliano. O primeiro é materialista e o outro idealista. É importante considerar aqui 

que o termo ideal se refere ao pensamento, ou seja, o plano ideal é o plano do 

pensamento, da idealização, não da prática, da realidade. Diferença essa que o autor faz 

questão de destacar: 

 

Meu método dialético não só difere do hegeliano, mas é também a sua 

antítese direta. Para Hegel, o processo de pensamento, que ele, sob o nome de 

ideia, transforma num sujeito autônomo, é o demiurgo do real, real que 

constitui apenas a sua manifestação externa. Para mim, pelo contrário, o ideal 

não é nada mais que o material, transposto e traduzido na cabeça do homem 

(MARX, 1996, p. 140).   

 

 A inversão proposta por Marx (1867/1996) no método dialético traz o mundo 

real para dentro da mente humana. Ou, como afirma Netto (2011, p. 21), “a teoria é o 

movimento real do objeto transposto para o cérebro do pesquisador – é o real produzido 

e interpretado no plano ideal (do pensamento)”. Dessa forma o mundo objetivo 

alimenta o mundo subjetivo. Não são as ideias que criam as coisas, e sim o contrário, 

são as coisas, internalizadas na mente humana que constituem as ideias. Sobre esse 

processo de internalização e as transformações nesse caminho do mundo objetivo ao 

subjetivo trataremos mais adiante. 

 Analisando o método marxiano e suas implicações no papel do pesquisador que 

por ele se guia, o objeto de pesquisa tem existência objetiva e é independente do sujeito 

(pesquisador) para existir. Assim, o objetivo do pesquisador é apreender a essência do 

objeto, ou seja, apreender a estrutura e a dinâmica do objeto de pesquisa. Nas palavras 

de Netto (2011, p. 22): 

 

O método de pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partindo da 

aparência, visa alcançar a essência do objeto. Alcançando a essência do 
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objeto, isto é: capturando a sua estrutura e dinâmica, por meio de 

procedimentos analíticos e operando a sua síntese, o pesquisador reproduz, 

no plano ideal, a essência do objeto que investigou.  

  

 É importante considerar, contudo, que mesmo em face de o objeto da pesquisa 

ser independente da consciência do pesquisador, ou seja, ter existência objetiva, a 

relação sujeito/objeto tem o sujeito implicado no objeto. Isso se dá pelo fato de que não 

se tratam de pesquisas estáticas, sistemas isolados, e sim atividades compostas por 

sistemas de relações entre sujeitos que ocorrem de forma dinâmica, um transformando o 

outro. No nosso caso específico, o objeto de pesquisa é construído e (re)construído 

dinamicamente pelos sujeitos – professor e pesquisador.  

 Por esta razão, este paradigma de pesquisa afasta e não tem a pretensão de 

neutralidade, apenas de objetividade do conhecimento histórico, para a pesquisa e teoria 

que dela resultar. Essa objetividade e verdade, oriunda da pesquisa baseada no método 

marxiano, tem sua verificação na prática histórica e social. Marx (1867/1996) considera 

que cada período histórico tem suas próprias leis e que o importante é observar a 

dinâmica dessas leis. Foi dessa forma, observando a dinâmica do capital, que conseguiu 

definir a lei econômica do movimento da sociedade moderna.  

 Considero importante retomar as discussões sobre o papel do pesquisador 

marxiano, sujeito necessariamente participante das atividades da pesquisa, e a forma de 

verificação da objetividade e da verdade resultante de seu trabalho, abordada 

anteriormente. O pesquisador, como um sujeito da/que pesquisa, não está à margem dos 

acontecimentos e nem tem como por eles passar sem exercer alguma influência. Marx 

(1867/1996) considera que o papel do sujeito é essencialmente ativo, que ele deve 

apreender não apenas a aparência ou a forma dada ao objeto e, sim, a essência, a 

estrutura e a dinâmica. Compreende que o sujeito deve apreender o objeto como um 

processo, mobilizando conhecimentos, criticando-o, revisando-o e deve ainda ser dotado 

de criatividade e imaginação. Em síntese, espera-se que, em uma investigação, o sujeito 

possa apoderar-se do objeto detalhadamente, analisar as diferentes formas de seu 

desenvolvimento, bem como a conexão que há entre essas formas. 

 O pesquisador Karl Marx talvez fosse o melhor exemplo para Marx (1867/1996) 

discutir o seu sentido da relação entre pesquisador e método. A obra O Capital não é o 

resultado da aplicação de um método marxiano; ao contrário, o método é a teoria 

resultante de uma pesquisa pormenorizada nessa obra em relação com toda a produção 

do autor até então. Assim, o método em si é a exposição do estudo da produção prática e 
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intelectual de Karl Marx e Friedrich Engels ao longo de suas vidas, em particular em O 

Capital, que sintetiza essa prática. 

Assim, após uma longa e produtiva vida intelectual, ele apresentou de forma 

sintética sua visão de método, que parte das perguntas na investigação e, na exposição, 

já aborda os resultados que obteve na investigação, fazendo questão de distinguir o 

método de exposição do método de investigação (pesquisa), conforme já abordei de 

forma preliminar nesta seção e retomo, sintetizando, neste ponto, de acordo  com 

Gadotti (1998, p. 110-111): 

 

Por método de pesquisa Marx entende uma apropriação em pormenor da 

realidade estudada: é a análise que colocará em evidência as relações 

internas, cada elemento em si. (...) 

Por método de exposição, Marx entende a reconstituição, a síntese do objeto 

ou fenômeno estudado, como um processo inverso, oposto ao primeiro, de tal 

forma que o leitor imagina que o autor o construiu a priori. Na exposição o 

objeto revela-se gradativamente, segundo suas próprias peculiaridades.  

  

Dessa forma, uma pesquisa em educação, como a desenvolvida nesta tese, 

demanda uma relação profunda, consistente, franca e colaborativa entre os sujeitos, 

neste caso um professor no papel de pesquisador/formador e outro professor atuando 

como colaborador. A apropriação da realidade pesquisada implica que o pesquisador 

tenha uma atitude proativa e que ambos os sujeitos sejam ativos e estejam dispostos a 

analisar com propriedade o objeto em seu processo de desenvolvimento historicamente 

situado.  

O método marxiano constitui-se, portanto, uma forma de conhecer 

profundamente o objeto da pesquisa em sua realidade, na sua abordagem prática, em 

seus pormenores, e abstraí-lo em forma de leis ou teorias que constituem a interpretação 

desse objeto no plano do pensamento (ideal). Trata-se de um método dinâmico, envolto 

em um movimento de ir e vir indissociável e infinito, para uma realidade igualmente 

dinâmica. 

Esse dinamismo da realidade do mundo tem suas implicações e merece destaque 

o fato de que o conhecimento, tal qual o mundo em que é produzido, também se mostra 

dinâmico e em um processo constante de transformação e mudanças. Trata-se, portanto, 

de um mundo sempre inacabado, um mundo em processo, como aborda Engels 

(1876/1979, p. 214): 

 

A grande ideia fundamental segundo a qual o mundo não deve ser 

considerado como um complexo de coisas acabadas, mas como um complexo 
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de processo em que as coisas, na aparência estáveis, do mesmo modo que os 

seus reflexos intelectuais no nosso cérebro, as ideias, passam por uma 

mudança ininterrupta de devir e decadência em que finalmente, apesar de 

todos os insucessos aparentes e retrocessos momentâneos, um 

desenvolvimento progressivo acaba por se fazer hoje. 

 

Esta abordagem retrata a dinamicidade e o funcionamento do mundo como um 

complexo de processos ininterruptos e que levam ao desenvolvimento, mesmo que em 

alguns momentos pareça estático ou estável. Esta é a visão dialética de mundo, um dos 

pilares da obra de Karl Marx e Friedrich Engels. É também uma das bases do 

materialismo histórico-dialético, parte maior da sustentação teórico-metodológica desta 

pesquisa que aqui discuto. 

Engels (1876/1979) discute também que essa visão de mundo dificilmente tem 

oposição; no entanto, o desafio está em aplicá-la à realidade concreta, em todos os 

campos investigados em uma pesquisa. O autor destaca ainda que, ao se colocar neste 

ponto-de-vista, liquida-se para sempre o postulado de soluções definitivas e verdades 

eternas no campo das ciências. O pesquisador, assim olhando para seus dados, estará 

certo de que os resultados são limitados e estão condicionados às circunstâncias em que 

foram obtidos. Como bem aponta Martins (2008, p. 149), 

 
[n]ão é possível, então, querer dominar o objeto em todos os seus detalhes 

constitutivos com um método universal, isto é, válido para todos os 

momentos e contextos econômicos, sociais, políticos e culturais. Se o 

objetivo do método é o de estabelecer um caminho para que se possa 

apropriar do objeto em sua gênese e desenvolvimento, e se este objeto se 

desenvolve em um fluxo histórico-social constante, que lhe altera quantitativa 

e qualitativamente, não há como se ter um método único de captação de suas 

características. Ele deve variar conforme variam os objetos no interior do 

dinamismo, dos conflitos e das contradições que marcam a realidade concreta 

onde ele se encontra inserido.  

 

 Diante desse mundo que se transforma a todo instante e da impossibilidade de se 

ter um método universal, é preciso encontrar um caminho que conduza o pesquisador 

pelas melhores trilhas, para se aproximar ao máximo do real. É diante desse quadro que 

a dialética surge como uma forma de contemplar, na investigação, não só esse 

movimento de ir e vir como também de estabelecer essa aproximação do que é 

idealizado no pensamento com o que foi observado no mundo real. Martins (2008, 

p.149-150) considera que  

 

embora se reconheça a insuficiência heurística dos “métodos” ante a marcha 

incessante da história, é necessário também reconhecer que a dialética 



 

 
 

22 

permanece com sua eficiência em reproduzir na consciência, de uma forma 

bastante próxima do real, o objeto com todas as suas características, com as 

suas mediações, determinações, conflitos e contradições. 

 

 Vale destacar, ainda, que uma vez aceita a impossibilidade de um método único 

para a compreensão do objeto, o que é que sustenta a afirmação de que o método 

dialético é o mais adequado para tratar o objeto? A resposta está exatamente na 

flexibilidade da abordagem dialética, que respeita a individualidade e a especificidade 

do objeto e das condições sócio-histórico-culturais de sua produção: 

 
Porque a sua lógica não é formal, é concreta, o que faz com que o seu modus 

operandi comporte uma integração entre o conteúdo-forma do objeto ou 

fenômeno estudado e o método de conhecimento para captá-lo em sua 

totalidade. Então, se o objeto varia em seu conteúdo e em sua forma, se ele se 

transforma quantitativa e qualitativamente no devir histórico, a dialética 

supõe ser necessário alterar também o caminho a ser percorrido para que se 

possam captar as alterações sofridas, uma vez que “Indubitavelmente, o 

pensamento e o ser são diversos, mas formam ao mesmo tempo uma 

unidade” [MARX, 2002, p. 141] (MARTINS, 2008, p. 150). 

 

 A dialética, na abordagem marxiana, abre novas possibilidades de atuação 

prática, seja no campo da pesquisa, seja na vida que se vive cotidianamente. A 

possibilidade de “alterar caminhos” mediante uma alteração do objeto permite uma 

maior aproximação dos sujeitos e um resultado teórico muito mais próximo do real. A 

pesquisa liberta-se de uma camisa de força, porém nem por isso é menos complexa e 

exige menos esforço. Entendo até que se torna mais complexa e trabalhosa, pois a 

consciência de que o caminho em curso não atende às necessidades não ocorre 

simultaneamente ao surgimento de uma nova rota. Muitas vezes ela será consequência 

da relação, também dialética, dos sujeitos da pesquisa. 

 A esta altura é importante fazer um breve retrospecto para que possamos 

avançar. Tratamos da abordagem superficial e tardia de Marx (1867/1980) sobre seu 

método, pelo qual procura registrar no plano ideal (do pensamento) o que investigou 

minuciosamente na fase de pesquisa (mundo real). Por isso faz questão de distinguir 

entre método de exposição e método de pesquisa. Outro aspecto abordado foi o conceito 

de mundo em processo, em constante mudança e exigindo diferentes formas de tratar o 

que é diferente, o que exige – muito mais que um discurso – uma postura dialética.  

Uma vez que o mundo é concebido, na perspectiva marxiana, em processos, 

como resultado de sua longa e minuciosa observação da realidade, cabe-nos 
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compreender melhor quem é o homem, quase sempre sujeito das atividades e ações que 

constituem esses processos. Em suas palavras: 

 
O espírito social e a atividade social não existem apenas na forma de uma 

atividade diretamente comunitária, de um espírito imediatamente comunal, 

embora a atividade e o espírito comunal, ou melhor, a atividade e o espírito 

que se exprimem e confirmam diretamente na associação real com os outros 

homens, ocorrem em toda a parte em que a imediata expressão da 

sociabilidade decorre do conteúdo da atividade ou corresponde à atividade do 

espírito. [...] Mesmo nos momentos em que eu sozinho desenvolvo uma 

atividade científica, uma atividade que raramente posso levar ao fim em 

direta associação com os outros, sou social, porque é como homem que 

realizo tal atividade. Não só o material de minha atividade, como também a 

própria linguagem que o pensador emprega, me foi dada como produto 

social. A minha própria existência é atividade social (MARX, 1844/2002, 

p.140). 

 

  O entendimento do mundo sob a ótica da totalidade permitiu, pois, a Marx 

(1844/2002) definir o seu conceito de homem como um ser social. O filósofo considera 

ainda que o que o faz um ser social não é apenas a materialidade da atividade que 

realiza, a linguagem também é um atributo que lhe é conferido como um produto social. 

Dessa forma, mesmo quando desenvolve uma atividade solitária o homem a faz como 

uma atividade social, pois se utiliza da linguagem na concepção e no desenvolvimento 

dessa atividade, fazendo valer os elementos de sua constituição enquanto ser humano. 

 

Materialismo Marxista 

  

 De acordo com Sader (2007) é na obra A Ideologia Alemã que Marx e Engels 

definem o formato do materialismo histórico que irá nortear o restante de suas 

produções. “O livro é um exemplo da dialética hegeliana: uma relação de negação e 

incorporação, de superação, no sentido dialético – de Aufhebung. Essa superação parte 

da definição do significado do materialismo marxista, dos pressupostos incontornáveis 

para todo ser humano” (SADER, 2007, p. 13-14). Assim, Marx e Engels (1845-

46/2007, p. 86-87) sustentam que: 

 

[o]s pressupostos de que partimos não são pressupostos arbitrários, dogmas, 

mas pressupostos reais, de que só se pode abstrair na imaginação. São os 

indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas 

por eles já encontradas como as produzidas por sua própria ação.  
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 Essa negação da idealização hegeliana traz o homem e o mundo reais para o 

centro de suas discussões. Traz a prática como central para a teoria, e assume a teoria 

como uma sistematização e idealização da prática e do mundo. Essa é a base dialética 

do marxismo, assim posta por Marx e Engels (1845-46/2007, p. 94): 

 

Não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, 

tampouco dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir 

daí, chegar aos homens de carne e osso; parte-se dos homens realmente 

ativos e, a partir de seus processo de vida real, expõe-se também o 

desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida. 

Também as formações nebulosas na cabeça dos homens são sublimações 

necessárias de seu processo de vida material, processo empiricamente 

constatável e ligado a pressupostos materiais. 

 

 

 A centralidade do homem condicionado pelas forças produtivas do mundo real, 

que o envolve e o condiciona, é, portanto, evidenciada por Marx e Engels (1845-

46/2007, p. 94) quando afirmam que 

 

[o]s homens são os produtores de suas representações, de suas ideias e assim 

por diante, mas os homens reais, ativos, tal como são condicionados por um 

determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio 

que a ele corresponde, até chegar às suas formações mais desenvolvidas. A 

consciência [Bewusste] não pode jamais ser outra coisa do que o ser 

consciente [bewusste Sein], e o ser dos homens é o seu processo de vida real. 

 

 É nesse movimento, na vida concebida como um processo e repleta de 

transformações, que o homem se constitui por meio da constituição de sua consciência. 

Consciência esta que é determinada pela própria vida, do homem e da sociedade, com 

todo o seu dinamismo e suas relações. Para os autores, 

 

não tem história, nem desenvolvimento; mas os homens, ao desenvolverem  

sua produção e seu intercâmbio materiais, transformam também, com esta 

sua realidade, seu pensar e os produtos de seu pensar. Não é a consciência 

que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. No primeio 

modo de considerar as coisas, parte-se da consciência como do indivíduo 

vivo; no segundo, que corresponde à vida real, parte-se dos próprios 

indivíduos reais, vivo, e se considera a consciência apenas como sua 

consciência (MARX & ENGELS, 1845-46/2007, p. 94). 

 

 Esse movimento dialético, do real para o ideal, da prática para a teoria define, 

portanto, a metodologia marxiana e orienta o trabalho desta pesquisa que parte da 

prática docente para a reflexão entre os sujeitos e que permite transformar a prática de 

ambos. Martins (2008, p. 149-150) ressalva que:  
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embora se reconheça a insuficiência heurística dos “métodos” ante a marcha 

incessante da história, é necessário também reconhecer que a dialética 

permanece com sua eficiência em reproduzir na consciência de uma forma 

bastante próxima do real, o objeto com todas as suas características, com as 

suas mediações, determinações, conflitos e contradições. 

 

 Em síntese, o método de investigação marxiano é determinado, já na maturidade 

do autor, como consequência de sua prática, de suas incessantes observações e da 

reflexão sobre o observado. O filósofo considera correto iniciar as observações pelo real 

e pelo concreto e por isso distingue o que é da ordem da realidade do que é da ordem do 

pensamento. Depois de chegar aos detalhes considera necessário fazer um caminho de 

volta, que consiste então na apreensão da totalidade de determinações e relações 

diversas observadas no momento anterior. Com isso surge o concreto, como um 

processo de síntese, como resultado do movimento dialético de observação e reflexão. 

Seu método não só surge da sua prática: a retrata, como a transforma. Por isso, a relação 

teórico-metodológica é indissociável na teoria marxiana. 

 

Dialética 

 

 Esta pesquisa implica na compreensão da prática e das relações entre um 

professor e um pesquisador, portanto na compreensão das relações sujeito-objeto em 

uma atividade de formação de ambos. Essas relações acontecem em um movimento de 

ir e vir nos processos constituintes das atividades que permeiam a vida real, objetiva. A 

compreensão dessa relação sujeito-objeto é o que permite compreender como o ser 

humano se relaciona com as coisas, com a natureza, com a vida (GRAMSCI, 1991). 

 Não é de hoje que a humanidade procura formas e reflete sobre como conseguir 

tal compreensão. Nessa busca, o pensamento marxiano coloca a dialética como “uma 

tentativa de superação da dicotomia, da separação entre o sujeito e o objeto” (PIRES, 

1997, p. 84). No entanto, para chegar a esta concepção a dialética passou por diferentes 

abordagens e se desenvolveu ao longo da história.  

 Na Grécia antiga era vista como a arte do diálogo, a arte de conversar. Sócrates a 

utiliza no desenvolvimento de sua filosofia, mas é a partir das discussões de Heráclito 

que a temática passa a fazer sentido direto às questões que nos interessam neste 

trabalho. Heráclito aborda a questão dos diferentes e entende que só existe conversa 

entre os diferentes. Esse raciocínio implica no fato de que “a diferença é constituidora 

da contrariedade e do conflito. Não é a concórdia que conduz ao diálogo, mas a 
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divergência, isto é, a exacerbação do conflito” (PIRES, 1997, p. 84). Dessa forma, a 

partir de Heráclito (540 a.C. – 470 a.C.) surge “a ideia de movimento do pensamento, 

de contraditoriedade da vida, da natureza, do mundo: todas as coisas fluem e se alteram 

sempre, disse ele; mesmo na mais imóvel existe um invisível fluxo e movimento” 

(PIRES, 1997, p. 84). Por esta obra, Heráclito é tido como o criador da dialética. Platão 

faz ainda a relação da dialética com o diálogo. Depois desse período, a dialética acabou 

relegada a planos inferiores da discussão filosófica e científica, nos quais permaneceu 

por quase dois mil anos. 

 No início do século XIX, Hegel, um dos criadores do idealismo alemão, resgata 

e recoloca a dialética no centro do debate da filosofia alemã. O filósofo parte do 

princípio de que “se todas as coisas e todos os seres são diferentes, singulares, é porque 

eles existem em movimento, transformando-se em algo que ainda não são e entrando em 

colisão com o outro” (KONDER, 2010, p. 51). Esse outro pode ser representado 

fisicamente por nós mesmos à medida que nos alteramos ao refletirmos sobre uma 

situação ou uma atividade que desenvolvemos: na medida em que dialogamos, nós nos 

alteramos, nos realizamos na diferença. Segundo Strathern (2006, p. 12), 

 
[a] filosofia de Hegel via o mundo e toda a história em termos de um sistema 

vasto e inclusivo, em permanente evolução. Essa evolução tem origem na 

luta entre contradições e opera dialeticamente. Cada noção implica e gera a 

noção que a contradiz. Por exemplo, a própria noção de “ser” implica a de 

“não-ser”, ou o nada. Esses dois opostos (a tese e a sua antítese) se organizam 

então para formar sua síntese, o “vir a ser”. No abrangente sistema dialético 

de Hegel, essa síntese torna-se uma nova tese, que por sua vez desenvolvia 

sua própria antítese, e assim por diante. Esse sistema dinâmico permeia todas 

as ideias, toda a história e todos os fenômenos – até o nível mais elevado do 

Espírito Absoluto refletindo sobre si mesmo, que é a totalidade de tudo o que 

existe.  

 

 Hegel traz para a discussão a categoria de contradição, que permite a superação 

de um conceito por uma relação entre tese-antítese-nova tese. É a relação entre o ser, 

sua desconstrução e a construção de um outro ser, que não é nem um desses dois 

anteriormente existentes.  

 A distinção entre a dialética hegeliana e a marxiana está na origem do processo 

dialético. Enquanto a primeira chega ao real, ao concreto, partindo do abstrato, a 

segunda parte sempre do real, do mundo objetivo, para depois chegar ao abstrato, ao 

mundo do pensamento. Gadotti (1998, p. 18) explica os princípios hegelianos que 

serviram de fonte a Marx: 
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Hegel concebe o processo racional como um processo dialético no qual o 

contradição não é considerada como “ilógica”, paradoxal, mas como o 

verdadeiro motor do pensamento, ao mesmo tempo que é o motor da história, 

já que a história não é senão o pensamento que se realiza. O pensamento não 

é mais estático, mas procede por contradições superadas, da tese (afirmação) 

à antítese (negação) e daí à síntese (conciliação). Uma proposição (tese) não 

existe sem oposição a outra proposição (antítese). A primeira proposição será 

modificada nesse processo de oposição e surgirá uma nova. A antítese está 

contida na própria tese que é, por isso, contraditória. A conciliação existente 

na síntese é provisória na medida em que ela própria se transforma numa 

nova tese. 

 

  A filosofia de Hegel constituiu-se uma base para as reflexões de Karl Marx, que 

a superou promovendo mudanças de paradigma, sobretudo com relação ao conceito de 

dialética. No entanto, a categoria de contradição, assim como a centralidade no trabalho, 

permaneceram de forma bastante marcante nas concepções teórico-metodológicas do 

marxismo. Konder (2004, p. 23-24) explica esse processo: 

 
Hegel percebe que o trabalho é a mola que impulsiona o desenvolvimento 

humano; é no trabalho que o homem se produz a si mesmo; o trabalho é o 

núcleo a partir do qual podem ser compreendidas as formas complicadas da 

atividade criadora do sujeito humano. No trabalho se acha tanto a resistência 

do objeto (que nunca pode ser ignorada) como o poder do sujeito, a 

capacidade que o sujeito tem de encaminhar, com habilidade e persistência, 

uma superação dessa resistência.  

 

 Apesar da grande contribuição de Hegel no resgate da dialética como forma de 

relação entre os sujeitos e também na relação sujeito-objeto, “é apenas com Marx e 

Engels que a dialética adquire um status filosófico (o materialismo dialético) e científico 

(o materialismo histórico)” (GADOTTI, 2000, p. 19). A diferença entre elas está 

exatamente no sentido do movimento dialético, que são opostos: 

  
A dialética de Hegel fechava-se no mundo do espírito, e Marx a inverte, 

colocando-a na terra, na matéria. Para ele, a dialética explica a evolução da 

matéria, da natureza e do próprio homem; é a ciência das leis gerais do 

movimento, tanto do mundo exterior como do pensamento humano 

(GADOTTI, 2000, p. 19). 

 

 Os conceitos marxistas invertem a lógica hegeliana a ponto de considerá-la de 

cabeça para baixo. O idealismo de Hegel é substituído pelo materialismo marxista. 

Marx (1977, v1, p. 301) explica como o modo de produção material condiciona o 

processo de vida social: 

 
Na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações 

necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção 

correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças 
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produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a 

estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a 

superestrutura jurídica e política à qual correspondem determinadas formas 

de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o 

processo da vida social, política e espiritual em geral. 

 

 Dessa forma, a dialética marxista não é apenas um método para se chegar à 

verdade, é uma concepção do homem, da sociedade e da relação homem-mundo. Assim, 

Karl Marx supera, dialeticamente, as posições do seu mestre Hegel, este idealista e 

aquele materialista. 

 

Materialismo dialético e Materialismo histórico 

 

 Há estudiosos que dividem a abordagem marxista em duas vertentes dialéticas, 

uma filosófica e outra científica: “O materialismo dialético tem sido, de um modo geral, 

considerado como a filosofia do marxismo, distinguindo-se assim da ciência marxista, o 

materialismo histórico” (BOTTOMORE, 2001, p. 258). Nas palavras de Gadotti (1998, 

p. 101): 

O materialismo dialético não considera a matéria e o pensamento como 

princípios isolados, sem ligações, mas como aspectos de uma mesma 

natureza que é indivisível. Ele considera a forma das ideias tão concreta 

quanto a forma da natureza e estuda as leis mais gerais do universo, leis 

comuns de todos os aspectos da realidade, desde a natureza física até o 

pensamento, passando pela natureza viva e pela sociedade. O materialismo 

pressupõe que o mundo é uma realidade material – natureza e sociedade – 

onde o homem está presente e pode conhecê-la e transformá-la.  

 

 Esta concepção filosófica marxiana aborda a questão da totalidade: matéria e 

pensamento, prática e teoria, são indivisíveis, com a existência de uma ancorando e 

dando sentido à outra. Ao mesmo tempo, essa relação dialética se dá no contexto do 

mundo real, que envolve o homem como agente de transformação da natureza e da 

sociedade em que está inserido. Konder (2004, p. 36) considera que “para a dialética 

marxista, o conhecimento é totalizante e a atividade humana, em geral, é um processo 

de totalização, que nunca alcança uma etapa definitiva”.  

 Já o materialismo histórico é considerado o caráter científico da vasta obra da 

parceria de Marx e Engels. Bottomore (2001, p. 259-260) aponta o materialismo 

histórico como “o corpo central de doutrina da concepção materialista da história, 

núcleo científico e social da teoria marxista”. Engels (1982, apud Bottomore, 2001, p. 

260) salienta que  o materialismo histórico 
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designa uma visão do desenrolar da história que procura a causa final e a 

grande força motriz de todos os acontecimentos históricos importantes no 

desenvolvimento econômico da sociedade, nas transformações dos modos de 

produção e de troca, na consequente divisão da sociedade em classes distintas 

e na luta entre essas classes.  

 

Bottomore (2001) considera o materialismo histórico como uma teoria empírica 

ou como uma coleção de teses empíricas. O autor destaca que, durante o seu 

desenvolvimento, as forças produtivas da sociedade entram em conflito com as relações 

de produção existentes. Para ele, o conflito se resolve em favor das forças produtivas, e 

surgem relações de produção novas e superiores, cujas condições materiais prévias 

haviam amadurecido no seio da sociedade antiga e que se ajustam melhor ao 

crescimento continuado da capacidade produtiva da sociedade. 

 Dessa forma, é pelo conflito que, historicamente, se constrói o desenvolvimento. 

O que hoje é novo, amanhã será velho e poderá ser substituído por uma força produtiva 

mais adequada às condições materiais do tempo histórico vivenciado. A historicidade 

assume, portanto, um papel central na obra marxiana. A análise histórica permite ter 

clareza do processo vivenciado, do movimento dialético dos sujeitos e dos objetos, bem 

como das relações entre eles e suas transformações. Nesta tese, como resultado da 

discussão anterior sobre o materialismo marxista, a dialética, o materialismo dialético e 

o materialismo histórico, faço escolha pelo uso de materialismo histórico-dialético.  

1.2 O Método para Vygotsky 

 A busca por um método é sempre um desafio em qualquer campo científico. De 

forma particular ela teve grande relevância para Vygotsky avançar em suas pesquisas de 

psicologia no início do século XX. Em seus termos: 

 
A procura de um método torna-se um dos problemas mais importantes de 

todo empreendimento para a compreensão das formas caracteristicamente 

humanas de atividade psicológica. Nesse caso, o método é, ao mesmo tempo, 

pré-requisito e produto, o instrumento e o resultado do estudo (VYGOTSKY, 

1935/1998, p. 86). 

 

 Ele buscou desenvolver uma teoria marxista que permitisse explicar o 

funcionamento intelectual humano. Cole e Scribner (1998, p. 6) salientam que 

Vygotsky considerava que “nenhuma das escolas de psicologia existentes fornecia as 

bases firmes necessárias para o estabelecimento de uma teoria unificada dos processos 
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psicológicos humanos”. Assim, recorreu ao materialismo histórico-dialético como base 

teórico-metodológica para desenvolver sua obra. Em suas palavras:  

 

O que pode ser buscado nos mestres do marxismo não é a solução da 

questão, e nem mesmo uma hipótese de trabalho (porque estas são obtidas 

sobre a base da própria ciência), mas o método de construção. [...] Eu 

quero aprender, a partir do método de Marx, como construir uma ciência, 

como conduzir a investigação da mente (VYGOTSKY, 1924-30/2004, p. 

395). 

 

Magalhães (2009) destaca que a base materialista e histórica do marxismo, que 

enfoca indivíduos reais, sua ação e as suas condições materiais de vida, aliadas à não 

separação de teoria (conhecimento) e prática (ação), permite a Vygotsky fazer forte 

oposição aos empiristas e idealistas. Está apoiado nas discussões de Marx e Engels 

(1845-46/2007, p. 537), para quem  

 

a questão de saber se ao pensamento humano cabe alguma verdade objetiva 

[gegenständliche Wahrheit] não é uma questão da teoria, mas uma questão 

prática. Na prática tem o homem de provar a verdade, isto é, a realidade e o 

poder, a natureza citerior [Diesseitigkeit] de seu pensamento.  

 

 Com base nas discussões feitas, a teoria marxiana permite abandonar a abstração 

dos idealistas e promover a práxis, ou seja, o “encontro da ação com a teoria” 

(KONDER, 2010, p. 16). Enquanto Marx e Engels utilizaram a relação entre o capital e 

o trabalho para explicar as ações humanas e o mundo objetivo, Vygotsky (1935/1998) 

procura relacionar fundamentos da biologia e da psicologia na constituição da 

consciência para explicar os aspectos estritamente humanos, ou seja, as funções 

psicológicas superiores. Cole e Scribner (1998, p. 7) explicam que “o que Vygotsky 

procurou foi uma abordagem abrangente que possibilitasse a descrição e a explicação 

das funções psicológicas superiores em termos aceitáveis para as ciências naturais”. 

O método marxiano do materialismo histórico-dialético permite-lhe desenvolver 

a explicação do desenvolvimento humano. Como apontam Cole e Scribner (1998, p. 7), 

essa explicação 

 

deveria incluir a identificação dos mecanismos cerebrais subjacentes a uma 

determinada função; a explicação detalhada da sua história ao longo do 

desenvolvimento, com o objetivo de estabelecer as relações entre formas 

simples e complexas daquilo que aparentava ser o mesmo comportamento; e, 

de forma importante, deveria incluir a especificação do contexto social em 

que se deu o desenvolvimento do comportamento.  
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 Outros aspectos igualmente importantes da obra marxiana para a compreensão 

das questões de método nas discussões teóricas dos conceitos vygotskianos, segundo 

Magalhães (2009), são: a dialética, que trata as coisas e os fenômenos no seu 

movimento contínuo, na luta de seus contrários, com base na contradição; o conceito 

monista spinozano, que relaciona corpo e alma em uma só e mesma coisa expressa de 

duas maneiras diferentes, permitindo-lhe relacionar as questões da biologia e da 

consciência na constituição do ser humano, como unidade dialética; a discussão de 

unidades metodológicas na compreensão do desenvolvimento humano e da relação 

aprendizagem e desenvolvimento. 

 Ao discutir a transformação dos processos psicológicos elementares em 

processos complexos, Vygotsky utiliza um dos pontos centrais do método marxiano: o 

fato de que todos os fenômenos sejam estudados como processo em movimento e em 

mudança. Em suas palavras:  

 

Nosso método pode ser chamado de método “desenvolvimento-

experimental”, no sentido de que provoca ou cria artificialmente um processo 

de desenvolvimento psicológico. Essa abordagem também é apropriada ao 

objetivo básico da análise dinâmica. Se substituímos a análise do objeto pela 

análise de processo, então, a tarefa básica da pesquisa obviamente se torna 

uma reconstrução de cada estágio no desenvolvimento do processo: deve-se 

fazer com que o processo retorne aos seus estágios iniciais (VYGOTSKY, 

1935/1998, p. 81-82). 

 

 Vygotsky avança também a discussão marxiana ao tratar da mediação. Ao 

distinguir o homem dos outros animais, Engels (1876/1979) destaca o uso de 

instrumentos como uma reação transformadora do homem sobre a natureza, dominando-

a, uma vez que o instrumento implica a atividade humana específica. Vygotsky 

(1935/1998) estende o “conceito de mediação na interação homem-ambiente pelo uso 

de instrumentos, ao uso de signos” (COLE e SCRIBNER, 1998, p. 9).   

 Nesse sentido, o estudioso russo considera os signos como uma classe especial 

de estímulos, como um instrumento, e discute o que chama de métodos instrumentais ou 

mediados (indiretos): 

 

No processo de solução de um problema a criança é capaz de incluir 

estímulos que não estão contidos no seu campo visual imediato. Usando 

palavras (uma classe desses estímulos) para criar um plano de ação 

específico, a criança realiza uma variedade muito maior de atividades, usando 

como instrumentos não somente aqueles objetos à mão, mas procurando e 

preparando tais estímulos de forma a torná-los úteis para a solução da 

questão e para o planejamento de ações futuras (VYGOTSKY, 1935/1998, 

p. 35). 
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 A inserção do signo como instrumento potencializa a ação humana e confere a 

possibilidade de aproximar a psicologia da compreensão do pensamento humano, dos 

seus aspectos interiores, assim como permite compreender como o mundo social 

determina os aspectos subjetivos do ser humano. Magalhães (2009) salienta que 

Vygotsky (1934/1998) enfatiza a concepção monista e dialética no método de análise 

dos conceitos, quando considera incorreta a compreensão dos processos de pensamento 

e linguagem como duas forças independentes e que fluem e atuam paralelamente uma à 

outra. 

 Vygotsky (1935/1998) destaca ainda a relação ‘explicação’ versus ‘descrição’ 

apontando que a mera descrição não revela as relações dinâmico-causais reais 

subjacentes ao fenômeno. Defende que o estudo de um problema seja enfocado sob o 

ponto de vista do desenvolvimento, no qual a tarefa da análise é revelar as relações 

existentes nesse processo. Para ele, o tipo de análise objetiva que defendemos procura 

mostrar a essência dos fenômenos psicológicos ao invés de suas características 

perceptíveis. Assim, o autor sintetiza dizendo que a análise psicológica rejeita 

descrições nominais, procurando, ao invés disso, determinar as relações dinâmico-

causais. Para ele o foco da análise do desenvolvimento humano necessita estar no 

processo e não no produto. Em suas palavras: “precisamos concentrar-nos não no 

produto do desenvolvimento, mas no próprio processo de estabelecimento das formas 

superiores” (VYGOTSKY, 1935/1998, p. 85). 

 Os esforços de Vygotsky na busca de um método de trabalho que permitisse 

atingir seus objetivos foram notáveis. Nesse processo de busca ele repudiou o 

saber/fazer científico fragmentado e encontrou na totalidade, no materialismo, na 

dialética e na historicidade da base teórico-metodológica marxiana a base para suas 

questões metodológicas, o horizonte de manifestação das contradições que lhe 

impulsiona e movimenta, que provoca ZPDs criativas. Para ele: 

 

Não quero descobrir a natureza da mente fazendo uma colcha de retalhos de 

inúmeras citações. O que eu quero é, uma vez tendo aprendido a totalidade 

do método de Marx, saber de que modo a ciência tem que ser elaborada para 

abordar o estudo da mente. (...) Para criar essa teoria-método de uma maneira 

científica de aceitação geral, é necessário descobrir a essência desta 

determinada área de fenômenos, as leis que regulam as suas mudanças, suas 

características qualitativas e quantitativas, além de suas causas. É necessário, 

ainda, formular as categorias e os conceitos que lhes são especificamente 

relevantes – ou seja, em outras palavras, criar o seu próprio Capital 

(VYGOTSKY, 1935/1998, p.10). 
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Contradição e Colaboração como Categorias 

 

 A categoria contradição no paradigma teórico-metodológico marxista é bastante 

adverso da metáfora comumente utilizada para designar divergência, oposição ou 

dissonância. Bottomore (2001, p. 80) destaca que no caso da ação humana a contradição 

assume um significado particular “que especifica qualquer situação que permita a 

satisfação de um fim unicamente às expensas de um outro, isto é, uma conexão ou 

coerção”.  

Konder (2004) chama a atenção para o fato de que durante séculos, por 

influência da hegemonia do pensamento metafísico, somente um tipo de contradição foi 

reconhecida: a contradição lógica. Essa abordagem mostra-se incapaz de fornecer as 

respostas à pesquisa na perspectiva materialista histórico-dialética, pois limita seu 

campo de observação e análise tratando apenas de parte da realidade, não de sua 

totalidade. Assim, na perspectiva da lógica, “a contradição é a manifestação de um 

defeito do raciocínio” (KONDER, 2004, p. 48). Contudo, o autor ressalva que a 

realidade humana apresenta aspectos que não podem ser compreendidos isoladamente, 

que exigem a análise das conexões íntimas entre o que esses aspectos são e aquilo que 

não são. Para Konder (2004, p. 49), 

 

[a]s conexões íntimas que existem entre realidades diferentes criam unidades 

contraditórias. Em tais unidades, a contradição é essencial: não é um mero 

defeito de raciocínio. Num sentido amplo, filosófico, que não se confunde 

com o sentido que a lógica confere ao termo, a contradição é reconhecida 

pela dialética como princípio básico do movimento pelo qual os seres 

existem. A dialética não se contrapõe à lógica, mas vai além da lógica, 

desbravando um espaço que a lógica não consegue ocupar. 

 

Enquanto a lógica analisa a contradição a partir de uma parte do todo, a dialética 

analisa o todo e suas relações, chegando às mais íntimas e sutis, o que exige 

mecanismos de análise muito mais refinados e capazes de captarem minúcias do 

movimento existente nos processos que envolvem a atividade humana. Dessa forma, 

explica Gadotti (2000, p. 28):  

 

Marx e Engels, aplicando a lei da contradição das coisas ao estudo da história 

social, demonstraram a contradição existente entre as forças produtivas e as 

relações de produção, a contradição entre as classes exploradoras e as classes 

exploradas, a contradição entre a base econômica e a superestrutura, a 

política e a ideologia, e como essas contradições conduzem inevitavelmente 

às diferentes revoluções sociais em diferentes sociedades de classe.  
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 Ampliando a discussão marxista, Tsetung (1937) chama a contradição de lei da 

unidade de contrários e a considera a lei fundamental da dialética materialista. Para ele a 

dialética é o estudo da contradição na essência dos fenômenos analisados. Assim, “a 

concepção dialética do mundo ensina-nos sobretudo a observar e a analisar o 

movimento das contradições nos diferentes fenômenos, bem como a determinar, na base 

dessa análise, os métodos próprios para resolver tais contradições” (TSETUNG, 1937, 

p. 5).  

 A questão da universalização da contradição é tratada por Engels (1877) sob a 

ótica do movimento. Considera que se focalizarmos as coisas como se fossem estáticas 

e inertes, contempladas isoladamente, não descobriremos nelas nenhuma contradição. Já 

se focalizarmos os objetos dinamicamente, acompanhando-os em sua mobilidade, 

vendo-os transformar-se, viver e influir uns sobre os outros, aí teremos imediatamente 

uma série de contradições. Nessa discussão da universalidade, Tsetung (1937) considera 

que a contradição tem duplo significado: existe no processo de desenvolvimento de 

todos os fenômenos e, no processo de desenvolvimento de cada fenômeno, o 

movimento contraditório existe do começo ao fim. 

 O mundo que se vive não é estático. A atuação de professores demanda um 

constante ir e vir na interação com alunos, colegas de trabalho e com tantos outros seres 

capazes de interferir no curso das atividades. O mundo real é caracterizado por sua 

mobilidade, pela influência de um sobre a ação do outro, pela transformação, mesmo 

que sutil, dos sujeitos. Assim, uma análise desse mundo por partes, fragmentado, 

estático, não pode ser mais que uma abstração incapaz de representá-lo concretamente. 

Dessa forma, o movimento da vida, pessoal ou social, é pautado pela universalidade da 

contradição, pela sua existência no processo de desenvolvimento das atividades e, 

nessas atividades, o movimento contrário se faz presente do início ao fim, sem jamais 

ter uma solução definitiva. 

 Netto (2011, p. 37) destaca que a sociedade é uma totalidade dinâmica e que  

 

seu movimento resulta do caráter contraditório de todas as totalidades que 

compõem a totalidade inclusiva e macroscópica. Sem as contradições, as 

totalidades seriam totalidades inertes, mortas – e o que a análise registra é 

precisamente a sua contínua transformação. A natureza dessas contradições, 

seus ritmos, as condições de seus limites, controles e soluções dependem da 

estrutura de cada totalidade – e, novamente, não há fórmulas/formas 

apriorísticas para determiná-las. 
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 O avanço da sociedade, o avanço de um indivíduo, o avanço de uma atividade 

depende desse movimento contraditório, da superação dialética do que está posto, desse 

movimento de contrários que mantém, entre si, uma unidade que é a própria condição 

da existência de cada um deles. Esses contrários existem, na contradição, em uma 

relação de interdependência. 

 Se a universalização da contradição permite compreender o movimento dialético 

que constitui as relações no mundo, as atividades e ações, é olhando para a 

particularidade da contradição que se torna possível distinguir um fenômeno de outro. 

Tsetung (1937) considera que esse olhar deve se dirigir, nesse movimento da matéria, 

ao que ela tem de comum com as demais formas de movimento. E mais importante, 

ainda, é notar o que essa forma de movimento tem de específico, ou seja, aquilo que 

diferencia um fenômeno dos outros. Na pesquisa materialista histórico-dialética é 

necessário observar as contradições específicas, como forma de compreender o 

fenômeno, a ideia ou a atividade em foco. Observar o caráter específico da contradição 

implica em analisar dois elementos: a contradição principal e o aspecto principal da 

contradição. Entende-se por contradição principal aquela cuja existência e 

desenvolvimento determinam a existência e o desenvolvimento das demais contradições 

ou agem sobre elas. 

 Como o mundo está em constante movimento, essa situação também não é 

estática: está em movimento e as contradições podem trocar de posições mudando a 

realidade. É dessa forma que ocorre o processo de substituição do velho pelo novo, 

sucessiva e infinitamente, com explica Tsetung (1937, p. 22-23): 

 

Se, num processo determinado ou numa etapa determinada do 

desenvolvimento da contradição, o aspecto principal é A e o aspecto 

secundário é B, numa outra etapa ou num outro processo do 

desenvolvimento, os papéis invertem-se. Essa mudança é função do grau de 

acréscimo ou decréscimo atingido pela força de cada aspecto na sua luta 

contra o outro, ao longo do desenvolvimento do fenômeno.  

Frequentemente falamos da "substituição do velho pelo novo". Tal é a lei 

geral e imprescritível do Universo. A transformação dum fenômeno noutro, 

por saltos cujas formas variam segundo o carácter do próprio fenômeno e 

segundo as condições em que ele se encontra, eis o processo de substituição 

do velho pelo novo. Seja em que fenômeno for, há sempre uma contradição 

entre o velho e o novo, o que determina uma série de lutas de curso sinuoso. 

Dessas lutas resulta que o novo cresce e eleva-se à posição dominante, 

enquanto que o velho, pelo contrário, decresce e acaba por morrer. Assim que 

o novo conquista uma posição dominante sobre o velho, o fenômeno velho 

transforma-se qualitativamente num novo fenômeno. Daí resulta que a 

qualidade dum fenômeno é sobretudo determinada pelo aspecto principal da 

contradição, o qual ocupa a posição dominante. Logo que o aspecto principal 
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da contradição, o aspecto cuja posição é dominante, muda, a qualidade do 

fenômeno sofre uma mudança correspondente. 

 

 Nas pesquisas que tratam da educação, como é o caso desta específica, essa 

relação de atualização do velho pelo novo é fundamental para que ocorra a 

aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos, professores e todos o sujeitos 

envolvidos. Para que haja quebras de paradigmas. A dinamicidade dos processos 

educacionais exige a todo instante observar a particularidade das contradições, sem 

nunca perder de vista sua universalidade. É importante também ter clareza de que este 

não é um processo simples, fácil e cômodo. Trata-se de uma luta de contrários que 

muitas vezes implica em conflitos como parte do processo de substituição do velho pelo 

novo. Outro aspecto importante a considerar é que, por se tratar de um processo 

dialético, não há simplesmente a substituição de um elemento por outro em uma relação 

em que um vence o outro, trata-se de construir junto um elemento que é novo para todos 

os sujeitos envolvidos. 

Por isso é importante destacar também que a contradição, ao mesmo tempo em 

que é marcada pela luta dos seus aspectos constitutivos, é caracterizada pela identidade 

entre eles.  

 

Cada um dos dois aspectos duma contradição, no processo de 

desenvolvimento dum fenômeno, pressupõe a existência do outro aspecto, 

que constitui o seu contrário, e ambos aspectos coexistem numa mesma 

unidade; (...) cada um dos dois aspectos contrários tende, em condições 

determinadas, transformar-se no contrário (TSETUNG, 1937, p. 26). 

 

Isso demonstra que todos os contrários estão ligados entre si; não somente eles 

coexistem na unidade dentro de condições determinadas, mas também se convertem um 

no outro em condições determinadas. Para ele este é o sentido pleno da identidade dos 

contrários.  

Por outro lado, ao mesmo tempo em que há a identidade ou unidade dos 

contrários há a luta dos contrários. “A unidade (coincidência, identidade, equipolência) 

dos contrários é condicionada, temporária, passageira, relativa. A luta dos contrários 

que se excluem mutuamente é absoluta, tal como a evolução, tal como o movimento” 

(LENIN, apud TSETUNG, 1937, p. 31). Considerando a amplitude de um processo, 

com um começo e um fim, e o fato de que todos os processos se transformam nos seus 

contrários, a identidade dos contrários se forma apenas em condições determinadas, ao 

passo que a luta entre eles acontece a todos os instantes dos processos, conduzindo-os à 
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transformação de um processo em outro. Por isso, a luta entre os contrários é absoluta, 

incondicionada.  

 Os processos de transformação de algo em seu contrário ocorre, portanto, em 

forma de espiral, como se fosse uma mola, realizando ciclos e avançando. Para que haja 

superação, o movimento de contradição vivencia dois estados, um de repouso aparente, 

reservado apenas a modificações quantitativas. Esse estágio marca o contato dos 

sujeitos com os elementos contraditórios e exige uma reflexão, um tempo de maturação. 

Já o estágio seguinte é marcado pela ruptura do velho e a emergência do novo, pela 

transformação, conforme demonstra Tsetung (1937, p. 31-32): 

 

A unidade, a coesão, a união, a harmonia, a equipolência, a 

estabilidade, a estagnação, o repouso, a continuidade, o equilíbrio, a 

condensação, a atração, etc., que observamos na vida quotidiana, são 

as manifestações dos fenômenos que se encontram no estado das 

modificações quantitativas, enquanto que a ruptura da unidade, a 

destruição desses estados de coesão, união, harmonia, equipolência, 

estabilidade, estagnação, repouso, continuidade, equilíbrio, 

condensação, atração, etc., e a passagem respectiva aos estados 

opostos, são as manifestações dos fenômenos que se encontram no 

estado das modificações qualitativas, quer dizer, que se transformam 

passando dum processo a outro. Os fenômenos transformam-se 

continuamente passando do primeiro ao segundo estado, e a luta dos 

contrários, que prossegue nos dois estados, desemboca na solução da 

contradição, no segundo. Eis a razão por que a unidade dos contrários 

é condicionada, passageira, relativa, enquanto que a luta dos 

contrários que se excluem mutuamente é absoluta.  

 

 Considerando as condições específicas desta pesquisa envolvendo como sujeitos 

um professor e um pesquisador e tendo como objeto a formação de ambos para atuar – e 

por meio da educação a distância –, muitas contradições emergem das relações 

estabelecidas entre ambos. Apesar de ser possível inicialmente determinar algumas 

contradições, é no desenvolvimento da atividade que elas surgirão com maior 

intensidade, força e fidelidade ao mundo objetivo, real. Oliveira (2009, p. 42) discute a 

emergência das contradições em cursos no contexto virtual: 

 

Trazendo essa discussão para o curso em contexto virtual, posso antever que 

as contradições não resultam simplesmente da interação entre sujeito e objeto 

do conhecimento, mas, sobretudo, da emergência de novas exigências 

epistemológicas introduzidas pelo discurso, por meio da ação desses sujeitos 

na atividade. São no momento da realização da atividade online que se 

configuram os motivos, as necessidades, as contradições e as ações de 

superação que caracterizam o desenvolvimento do curso. Nesse passo 

entendo que buscar as contradições é importante, pois elas revelam aspectos 

constitutivos do sujeito na atividade. 
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 O horizonte histórico da educação a distância já se mostra longínquo, mais que 

centenário, porém em poucos campos do conhecimento atual há tanta superação do 

velho pelo novo. Esse novo rapidamente será superado dialeticamente pelas 

contradições que o acelerado desenvolvimento tecnológico impõe. Discutiremos essa 

questão adiante.  

Estreitamente relacionado à categoria de contradição, enfoco, a seguir, a 

categoria de colaboração tal como discutido por Magalhães (1996, 2004, 2006, 2011, 

2012) levando em conta a base teórico-metodológica marxista do materialismo 

histórico-dialético, as discussões vygotskianas sobre método como base para a 

sistematização metodológica da Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol). Nesse 

contexto, Magalhães (2011, p. 17) aponta que 

 

colaboração (bem como contradição) é entendida como central, uma vez que, 

apoiada em teorias e compreensões de mundo, organiza os processos sociais 

responsáveis pela constituição das formas de ser, as escolhas dos modos de 

ação-discursos quanto à produção e condução de pesquisas/projetos de 

extensão. Colaborar implica enfocar as necessidades dos contextos 

particulares de ação e construção dos objetos das atividades em foco, das 

perguntas de pesquisa, na elaboração e condução do processo de 

investigação, produção e análise de dados e escritura de relatórios. 

 

 Dessa forma a colaboração tem como objetivo a busca da satisfação das 

necessidades dos sujeitos na construção dos objetos das atividades que conjuntamente 

desenvolvem. Isso “pressupõe que todos os participantes se tornem pesquisadores de 

sua própria ação o que, em geral, significa trabalhar contra representações estabelecidas 

pela cultura da instituição/escola” (MAGALHÃES, 1998, p. 174). 

 Contudo, o fato de estabelecer colaboração entre sujeitos não implica, 

necessariamente algo positivo ou que permita avançar em relação ao que se desenvolve 

em conjunto. Fullan e Hargreaves (2000, p. 71) afirmam que “algumas vezes o melhor é 

evitar alguns tipos de colaboração, pois estes constituem perda de tempo, tendo um 

impacto limitado”. O autor destaca então três formas de colaboração: a balcanização, a 

colaboração confortável e o colegiado arquitetado. Dentre estas, nos interessa a 

discussão da colaboração confortável para, dialeticamente, discutir a colaboração 

efetiva. 

 De acordo com Fullan e Hargreaves (2000), a colaboração confortável costuma 

assumir formas limitadas, que não atingem a sala de aula, raramente atingem em 
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profundidade as situações, os princípios ou a ética da prática. Ela pode limitar-se 

confortavelmente à oferta de conselhos, troca de atividades e dicas e compartilhamento 

de materiais, de natureza mais imediata, específica e técnica. Esse tipo de colaboração 

não atinge um propósito mais amplo, pois possui o foco no imediato, no curto prazo, na 

prática, comprometendo os preocupações com um planejamento a longo prazo. Dessa 

forma, a colaboração confortável não contempla os princípios da prática reflexiva 

sistemática; ao contrário, fala muito sobre compartilhar, trocar, coordenar, comemorar e 

apoiar. 

 Por outro lado, a colaboração efetiva, reflexiva, crítica, não é fácil e muito 

menos cômoda para os sujeitos. Espera-se, segundo Fullan e Hargreaves (2000) que 

nela prevaleçam relações que questionem, perguntem, reflitam, critiquem e promovam o 

crescimento dos envolvidos. Em seus termos: 

 

As colaborações efetivas se realizam no mundo das ideias, examinando-se, de 

maneira crítica, as práticas existentes, buscando-se melhores alternativas e 

trabalhando-se muito e em conjunto para a realização de melhorias e 

avaliação de sua validade (FULLAN e HARGREAVES, 2000, p. 74). 

 

 Mas esta forma de colaborar, efetiva e crítica, não é fácil e muitas vezes traz 

consigo o desconforto proveniente do conflito necessário para superar as contradições e 

promover o desenvolvimento dos sujeitos. Essa prática tem se mostrado o grande 

desafio não só nas pesquisas como principalmente nas práticas envolvendo a educação, 

o contexto da escola e as relações entre profissionais da educação, alunos e comunidade.  

Fullan e Hargreaves (2000, p. 76) chamam a atenção para o fato de que “as 

colaborações eficientes operam no mundo das ideias, no exame crítico das práticas 

existentes, na busca de alternativas melhores e no trabalho árduo em conjunto que busca 

implementar melhorias e avaliar seu mérito”. 

 Isso demonstra que não existe trabalho simples nesse processo de constituição de 

práticas colaborativas efetivas, reflexivas, críticas. Há que se lutar contra uma prática 

fossilizada, transformando-a por meio da transformação dos sujeitos e do mundo em 

que se inserem. É preciso olhar tanto para o todo quanto para o individual, em uma 

relação dialética. Considerando a sofisticação das culturas de colaboração Fullan e 

Hargreaves (2000) consideram que elas não podem ser criadas da noite para o dia e que 

para desenvolvê-las é preciso ter um sólido desenvolvimento individual.  

 Magalhães (2011, p. 19) considera que “colocar como central a discussão da 

colaboração possibilita trazer à tona as contradições, nas relações entre os participantes 
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de uma pesquisa ou de um projeto de extensão”. A discussão e a superação dessas 

contradições são fundamentais para que os processos e os sujeitos se desenvolvam e 

para que a cultura da colaboração crítica, efetiva, se estabeleça. Como Tsetung (1937) 

destacou, esse processo de superação do velho pelo novo, esse movimento dialético – da 

luta mútua entre dois elementos contrários – que transforma um processo em outro é 

lento, pois passa, primeiro, pelo processo de modificação quantitativa para, depois, 

passar pelo de qualitativa. 

 Magalhães (2014) destaca também que por meio da colaboração ocorre a 

ampliação da potência de agir dos corpos e há o empoderamento das ações coletivas e 

voluntárias nas atividades humanas. Por fim, destaca as considerações vygotskianas que  

 

colocam foco na colaboração como fundamental no processo pelo qual nos 

tornamos quem somos por meio de relações sócio-histórico-culturalmente 

situadas com outros, em uma relação complexa entre o individual e o coletivo 

que envolve uma participação ativa na transformação de si, do outro e do 

mundo (MAGALHÃES, 2014). 

 

 

 

1.3 As categorias de Mediação, Colaboração e Contradição na constituição de 

relações colaborativo-críticas 

 

 Para compreender as relações entre sujeitos é necessário observar como um se 

faz presente no outro, como se afetam e como, juntos, são capazes de desempenhar 

atividades, seja no mundo objetivo, seja na subjetividade, influenciados por sua 

constituição social. Compreender as relações entre um professor participante e um 

pesquisador, como é objetivo deste trabalho, demanda, portanto, observar 

minuciosamente o contexto, as atividades, as ações e abstraí-las para o mundo do 

pensamento, da teoria, para depois fazer essas concepções retornarem à prática, em um 

movimento dialético.  

 Compreender relações na perspectiva materialista histórico-dialética implica 

esse movimento metodológico e exige clarear como se dá a mediação não apenas entre 

os sujeitos como também em relação à natureza que permeia o contexto das atividades. 

Esse olhar deve também ser embasado, como preconiza Vygotsky (1935/1998) e seus 

muitos seguidores, pelos princípios da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural 

(TASHC), que considera que os homens existem e se relacionam em atividades 

mediadas por instrumentos e motivadas pelas necessidades dos sujeitos.  
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 Considerando ainda o interesse específico desta pesquisa entendo que as 

relações entre o pesquisador e o professor necessitam ser crítico-colaborativas, o que 

implica em constituir um ambiente reflexivo. Dessa forma, considero fundamental 

discutir colaboração e contradição como uma relação dialética, na qual uma depende e 

constitui a outra e ambas se sustentam em uma unidade contraditória e totalizante. 

 

Mediação 

 

 O termo mediação fornece respostas a diferentes áreas do conhecimento com as 

mais distintas especificidades. Aqui interessa sua abordagem nas relações entre os 

sujeitos, seus mundos sociais e a natureza à sua volta, na perspectiva teórico-

metodológica marxiana e vygotskiana.  

 Oliveira (2009, p. 38) discute a mediação como um processo, embasado na 

dialética hegeliana, que fundamenta as discussões de marxistas. Em seus termos:  

 

Na dialética hegeliana a mediação é uma categoria que traduz a ideia de um 

processo, pautado na concepção de forma e no movimento. Movimento este 

que, além de ser contínuo, não apresenta limites e se organiza a partir da 

negação recíproca estabelecida entre os elementos envolvidos na relação. 

Neste contexto, o negar mútuo não permite que a mediação, entendida na 

esteira de uma relação dialética, contemple ideias que tenham por base a 

igualdade, a homogeneidade, a aproximação ou o equilíbrio: contrariamente, 

ela tem por referência a diferença, a heterogeneidade e o desequilíbrio. Ainda 

mais, o movimento e a negatividade da mediação só adquirem sentido na 

perspectiva da superação, pois o movimento que não admita a negatividade 

não se compromete em superar a contradição inerente a ele. 

 

 Ao conceber a mediação como processo e dar-lhe uma dimensão infinita, a 

dialética hegeliana desenvolve o conceito de atividade mediadora da razão, que 

promove ação e reação dos objetos uns sobre os outros. Isso permite a Marx discutir o 

conceito de instrumentos de trabalho, como aborda Vygotsky (1935/1998, p. 72): 

 

“A razão”, ele [Hegel] escreveu, “é tão engenhosa quanto poderosa. A sua 

engenhosidade consiste principalmente em sua atividade mediadora, a qual, 

fazendo com que os objetos ajam e reajam uns sobre os outros, respeitando sua 

própria natureza e, assim, sem qualquer interferência direta no processo, realiza 

as intenções da razão”. Marx cita esta definição quando fala dos instrumentos 

de trabalho para mostrar que os homens “usam as propriedades mecânicas, 

físicas e químicas dos objetos, fazendo-os atingirem como forças que afetam 

outros objetos no sentido de atingir seus objetivos pessoais”. 

 

 Vygotsky (1935/1998, p. 72) dá sequência a esse raciocínio, a partir de Hegel e 

Marx, para discutir o uso de signos como categoria de atividade mediada, “uma vez que 
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a essência do seu uso consiste em os homens afetarem o seu comportamento através dos 

signos”. Essa relação constitutiva característica da mediação também é discutida por 

Oliveira (2009, p. 38), que percebe a mediação como: 

 

uma categoria que evidencia uma relação constitutiva que se refere a uma 

instância que articula dois elementos em que um viabiliza a existência do 

outro, ou seja, a mediação se constitui como uma categoria que se consolida 

no movimento de articulação das coisas funcionando como o centro 

organizador das relações sociais. Não é uma categoria instrumental, mas 

existe para a compreensão de um movimento de realidade objetiva, no caso 

as relações sociais. 

 

 Esta compreensão alinha-se às concepções de Oliveira, Almeida e Arnoni 

(2007), que consideram a mediação uma relação de totalidade que articula método, 

metodologia e lógica como elementos centrais. Assim, a mediação insere-se no campo 

da dialética materialista, na base teórico-metodológica do materialismo histórico-

dialético que tem como foco o movimento e as relações estabelecidas. 

  Nessa perspectiva, mediação implica contradição no desenvolvimento das 

relações sociais como uma totalidade, como bem diz Oliveira (2009, p. 39): 

 

Posso considerar que para a compreensão adequada da mediação é necessário 

examiná-la com base na contradição, uma vez que ela não está presente 

somente na passagem de um estado para o outro nos momentos de ruptura, 

antes é parte constitutiva no desenvolvimento dos processos normais.  

 

 

Colaboração e Contradição na formação e atuação crítica de professores 

 

 As atividades de formação de professores fazem parte de um movimento de 

observação, reflexão, negação e superação de paradigmas, muitas vezes fossilizados. 

Esse movimento da vida real ocorre em uma perspectiva histórica e é o que permite a 

manutenção ou a transformação, a aprendizagem e o desenvolvimento, tanto do 

professor quanto dos seus alunos. Magalhães (2014, p. 4) destaca que 

 

para Marx, nenhum aspecto da realidade humana existe fora da história e a 

manutenção ou superação são categorias que, não podem ser pensadas 

separadamente, mas em um movimento dialético de transformação de 

negação e superação. O processo de superação pressupõe a constituição da 

consciência crítica e superação da alienação. 

 

 Esse é um caminho que permite conduzir o homem à liberdade, à cidadania e à 

construção conjunta e democrática do conhecimento e do próprio mundo em que se 
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insere. A superação do que está constituído, a substituição do velho pelo novo no 

movimento dialético da vida e do mundo e, por consequência, a renovação do 

conhecimento estabelecido pelo inovador pressupõe a colaboração entre os sujeitos nas 

atividades do mundo real.  

 Dessa forma, para que ocorra essa transformação, resguardando os valores de 

liberdade, cidadania e tolerância, é necessário que se estabeleça uma relação de 

colaboração em que “todos os agentes tenham voz para colocar suas experiências, 

compreensões e suas concordâncias e discordâncias em relação aos discursos dos 

participantes e ao seu próprio” (MAGALHÃES, 2004, p. 56). 

 Garantir o espaço para que cada um possa colocar-se democraticamente é tão 

importante quando a promoção da reflexão crítica como prática nesses ambientes em 

atividades de formação. Magalhães (1998, p. 172-173) aponta que 

 
Kemmis (1987) denomina reflexão crítica a esse processo em que 

professores e coordenadores e alunos tornam-se sujeitos em lugar de objetos 

do processo sócio-histórico, isto é, conscientizam-se do próprio discurso, 

entendem as contradições do processo social e, nesse contexto, transformam 

suas ações (Bourdieu, 1989). Nesse sentido, estariam envolvidos em um 

processo constante de crítica, de reflexão e de problematização dos discursos 

para que os sentidos construídos, os conteúdos, programas, atividades e 

materiais didáticos escolhidos, pudessem ser retirados do senso comum dado 

pelo discurso dominante e questionados. Só então obteriam a compreensão 

dos valores e dos interesses que subjazem a essas ações.  

 

 Esse contexto crítico-reflexivo faz-se necessário como um espaço de unidade e 

luta de contrários, em relações que envolvem sujeitos com diferentes constituições 

sócio-histórico-culturais e políticas, diferentes papéis sociais e relação de poder. Assim, 

Magalhães (2014, p. 5) considera que a “colaboração é, primeiramente, um constructo 

filosófico central, que organiza experiências coletivas pelas quais os seres humanos se 

constituem e se transformam constantemente e, do mesmo modo, criam e transformam 

seus contextos de ação”.  

 Dessa forma, a colaboração é um “constructo” intimamente ligado à contradição. 

A construção do conhecimento não pode ser concebida senão pela superação que, por 

sua vez, depende do movimento dialético da contradição que promove a emergência do 

“novo” em substituição ao “velho”, assim como a continuidade desse movimento que 

fará, historicamente a substituição deste que foi promovido ao “novo” por outro 

elemento que há de vir. Magalhães (2014, p. 5) destaca, ainda, que 
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[e]ntender as organizações discursivas nas negociações na produção de 

conhecimento envolve a compreensão das manifestações de contradição nos 

discursos dos participantes, mas também os modos como todos os 

participantes agem para construir relações colaborativas na relação com o 

outro. 

 

 A colaboração efetiva e crítica que se espera entre educadores implica em 

conceber um ambiente propício à apresentação de ideias, reflexão crítica, superação de 

modelos fossilizados e expansão do conhecimento. Esse movimento exige, muitas 

vezes, uma postura firme, um posicionamento fundamentado e um processo de 

negociação de sentidos e construção de novos significados compartilhados, que não só 

resolvem a contradição apresentada como dão fim ao conflito, gerando, assim, novas 

contradições. Dessa maneira, Magalhães (2004, p. 56), considera que 

 

[c]olaborar, em qualquer contexto (pesquisa, formação contínua, sala de 

aula), significa agir no sentido de possibilitar que os agentes participantes 

tornem seus processos mentais claros, expliquem, demonstrem, com o 

objetivo de criar, para os outros participantes, possibilidades de questionar, 

expandir, recolocar o que foi posto em negociação. Implica, assim, conflitos 

e questionamentos que propiciem oportunidades de estranhamento e de 

compreensão crítica aos interagentes.  

 

 Nessa direção, o contexto desta pesquisa exige um processo de colaboração 

crítica que permita aos sujeitos, pesquisador e professor, identificarem suas próprias 

práticas e também compreenderem as do outro. Essa atividade não é solitária, como 

demonstra Oliveira (2009, p. 157): 

 
A criticidade não nasce do meu ponto de vista, do meu olhar, depende do 

olhar do outro, da intercomunicação. Essa relação crítico colaborativa não 

exclui o conflito, o confronto de olhares é necessário para que se chegue à 

construção de uma determinada verdade, que não é a minha, mas aquela 

construída no compartilhamento de significado entre os colaboradores. 

  

Oliveira (2009, p. 53) destaca esse movimento da colaboração como um 

confronto dialético entre a teoria e a prática que chama a atenção do professor para 

variáveis existentes em situações pedagógicas. Nos seus termos: 

 

As ideias de colaboração crítica, sintetizadas em um único processo, 

representam um conjunto de relações entre o ser humano, a natureza, o 

trabalho e a sociedade – que se revela na constituição e aplicação dos saberes 

e práticas específicas, constituídas para revelar uma problemática comum aos 

professores, servindo-lhes como elemento de reflexão.  
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 Tal reflexão é fundamental para clarificar sua prática, seu trabalho, seus motivos 

e lhe permitir avaliar o quanto as suas necessidades originais estão sendo contempladas. 

Isso ficou evidente no processo vivenciado por Oliveira (2009, p. 54), pois afirma 

perceber “que a colaboração crítica se refere à práxis do docente, a maneira como ele 

percebe sua atuação e os motivos que regem sua prática pedagógica e a (re) construção 

de sua prática educativa”. Ao olhar para sua própria prática, a partir da colaboração do 

outro, e (re)construí-la, é possível considerar que houve, nesse processo vivenciado 

pelos sujeitos, a coautoria ou coconstrução de um novo e transformado objeto, alinhado 

com Magalhães (1998/2006, p. 91), quando esta destaca que  

 

o processo colaborativo não implica que todos os participantes tenham a 

mesma “agenda” ou o mesmo poder institucional ou de saber, mas que 

tenham possibilidades de apresentarem e negociarem suas representações e 

valores na compreensão da realidade e de entenderem as interpretações dos 

envolvidos. 

 

 Contudo, o processo de transformação da prática docente é um desafio que se 

coloca há muito tempo e envolve grande complexidade. “A transformação da prática é 

uma tarefa complexa, com inúmeros obstáculos e resistências, tanto advindas do espaço 

institucional, quanto das concepções e práticas do professor, desenvolvidas no seu 

processo de formação profissional” (OLIVEIRA, 2009, p. 54). O autor destaca ainda 

que os processos de capacitação de professores, apesar de sua importância, raramente 

consegue levar o conhecimento adquirido pelos docentes até a sala de aula. 

 A visão transmissiva de conhecimento pode ser um grande obstáculo para a ação 

docente. Opera como se o professor tivesse que se apropriar de todo um conteúdo e 

depois “passar” ao aluno. Essa abordagem trata o conhecimento como algo acabado, 

enciclopédico. Por isso o professor fica dependente de “treinamentos”, para receber, de 

forma fragmentada, o que só se constitui na dialética: o conhecimento. É necessário ter 

elementos que deem a liberdade e a autonomia ao professor quanto à construção 

permanente do seu processo de formação. Ainda, segundo Oliveira (2009, p. 57), 

 

a colaboração crítica marca o compartilhamento de significados na 

articulação de um processo capaz de conduzir a uma transformação de 

perspectiva nos processos de formação e a uma produção pelos próprios 

colaboradores, de saberes crítico-reflexivos permanentes, como forma de 

estimular uma perspectiva mediante um pensamento crítico-reflexivo, que 

oferte aos colaboradores as ferramentas pedagógicas de um pensamento 

autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participada.  
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 É nesse contexto de independência, de desenvolvimento de novos modos de ser, 

pensar e agir, que Magalhães (2012, p. 21) relaciona colaboração, contradição e a 

criação de ZPDs como uma possibilidade libertadora e cidadã. Em suas palavras: 

 

Quero, assim, salientar que é o movimento de colaboração e contradição que 

define a criação de zpds como uma relação possibilitadora de transformação, 

em que todos os participantes aprendem uns com os outros e, juntos, 

negociam de forma crítica a produção de conhecimento sobre modos de 

compreender e transformar os processos de ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento, nos contextos escolares. 

 

 Duas importantes análises do movimento colaborativo ajudam a compreender a 

dinâmica nele existente: as relações estabelecidas entre os sujeitos e os modos de 

produção do conhecimento. Magalhães (2014) aponta que a colaboração está 

intimamente relacionada ao constructo da contradição dado que a compreensão das 

organizações discursivas nas negociações de produção de conhecimento envolve 

exatamente a compreensão das manifestações das contradições nos discursos dos 

participantes e os modos como esses participantes agem para construir relações 

colaborativas na relação com o outro, em um movimento que, segundo a autora 

demanda: 

 

a) criar um contexto de confiança e respeito entre os participantes que 

possibilite que, intencionalmente, escutem os outros e, com base em valores e 

necessidades, receios, conhecimentos, desconhecimentos, dúvidas, conflitos, 

emoções, questões problemáticas, concordâncias e discordâncias em relação 

aos próprios sentidos, quanto ao objeto em construção, e aos de outros, 

repensem a si mesmo; 

b) desenvolver um compromisso e responsabilidade na condução projeto; 

c) construir mutualidade e interdependência produtiva, com vistas a 

desenvolver uma visão compartilhada e transformadora que coloque em 

discussão diferenças, concordâncias e discordâncias, para atingir 

conjuntamente resultados negociados; 

d) compartilhar outras maneiras de pensar, possibilitando a expansão dos 

próprios entendimentos; 

e) criar contextos em que a linguagem seja organizada dialógica e 

dialeticamente, isto é, por uma relação estruturada pela argumentação;  

f) compartilhar teorias de organização de práticas como atividades sociais; 

g) possibilitar a todos a possibilidade de falar, aprofundar, questionar, os 

sentidos atribuídos aos conceitos em foco, pedir esclarecimentos, explicitar 

ideias e compreensões sobre o objeto em discussão, discordando, retomando 

ou complementando ideias colocadas, descrevendo experiências como formas 

de relacionar teoria e prática, e propiciar compartilhamento de novos 

significados (MAGALHÃES, 2012, p. 22).   

 

 Outra discussão que permite vislumbrar o movimento de colaboração crítica foi 

a estabelecida por Oliveira (2009) a partir da observação dos dados de sua pesquisa, que 

envolvia a formação de professor por meio da educação a distância. Tendo em vista a 
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aproximação do contexto entre a pesquisa do autor e esta aqui discutida, considero de 

grande importância compreender suas considerações, sintetizadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 1: Os papéis e os significados das ações de colaboração 

Papel dos colaboradores 
Significados 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 uma nova 

significação das situações didáticas. 

                                                                                                                        Fonte: Oliveira (2009, p. 59) 

 

 Oliveira (2009) compreende, portanto, que o papel dos colaboradores em ações 

no contexto virtual pode ser de questionamento, compreensão e resolução de problemas. 

Estas categorias permitem que os sujeitos construam relações partindo da preservação 

da contradição como elemento que impulsiona as ações na atividade; estabeleçam 

correlação de ideias e de situações emergentes da atividade; construindo, assim, 

significados compartilhados; e redimensionem suas ações e metas, construindo 

coletivamente novas significações para as situações didáticas. 

 Essa forma de agir coletivamente, por meio de uma colaboração que seja efetiva, 

crítica e fundamentada no movimento dialético impulsionado pelas contradições e pela 

busca de respostas às demandas do mundo real, permite que os sujeitos superem um 

paradigma educacional fossilizado e fundado na transmissão de conhecimento. Essa 

prática possibilita “não meramente aprendizagem de conteúdos específicos, mas 

desenvolvimento de novos modos de ser, pensar e agir, voltados à constituição da 

cidadania” (MAGALHÃES, 2012, p. 22). 
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1.4 Atividade e Constituição da consciência: as categorias de linguagem e mediação 

na criação de zpd 

 

Durante mais de duas décadas de carreira docente tive muitos incômodos na 

condução de minhas práticas pedagógicas, tanto por acontecimentos diretos quanto por 

indiretos, envolvendo outros colegas ou mesmo um contexto mais amplo como o 

nacional e internacional. Muitas vezes a sensação de impotência predominou apesar da 

disposição para superar situações e acontecimentos. 

Hoje percebo que um dos fatores que muito contribuiu para a dificuldade de 

superação dessas contradições foi a falta de um método que permitisse uma atuação 

abrangente, que não se limitasse a uma questão pontual desgarrada da totalidade em que 

se constitui a vida humana. Eu não tinha como fazer uma análise em que coubessem os 

fatores que eu considerava parte geradora dos problemas, nem como dimensionar suas 

consequências. Métodos de análises pontuais sempre exigiam uma abordagem artificial, 

uma roupa pequena demais para vestir o mundo real. 

A teoria marxiana, organizada no materialismo histórico-dialético, surgiu como 

uma possibilidade de abordar a totalidade dos sujeitos e de suas relações em atividades 

sociais. Esta base teórico-metodológica apresentou-me condições de olhar e considerar 

o todo e suas relações dinâmicas, dialéticas, e em uma dimensão histórica, que reacende 

a expectativa, esperança e a possibilidade de transformações em um quadro tão 

complexo que é o da educação. A compreensão de que a mudança e o desenvolvimento 

educacional acontecem em um processo histórico aplaca a ansiedade e a sensação de 

impotência das relações imediatas. Clarifica o fato de que o desenvolvimento e a 

evolução é um movimento de ir e vir, no qual há avanços e retrocessos, porém nunca 

está estático, é sempre dinâmico e dialético. 

Marx e Engels (1845-46/2007), ao criticarem a visão idealista de Feuerbach, 

chamam a atenção para a necessidade de não considerar o homem apenas como um 

objeto sensível e sim como uma atividade sensível. Eles entendem que o homem deve 

ser concebido em sua conexão social dada, em sua condição de vida existente, que 

fizeram dele o que ele é. Consideram fundamental apresentar as relações humanas do 

homem com o homem como uma forma de fazer a crítica das condições de vida atuais. 

Concebem “o mundo sensível como a atividade sensível, viva e conjunta dos indivíduos 
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que o constituem” e, por isso, um mundo com necessidade e simultaneamente a 

condição de uma transformação social (MARX e ENGELS, 1845-46/2007, p. 32). 

Nesse fazer-se historicamente e ao “fazer história”, o homem busca satisfazer 

suas necessidades e, uma vez adquiridos os instrumentos para satisfazê-las, esses 

próprios instrumentos conduzem a novas necessidades. Outro ato histórico é o processo 

de renovação do homem, por meio de sua própria renovação diária e por meio da 

procriação e das relações sociais: Marx e Engels (1845-46/2007, p. 34) destacam que se 

verifica 

 

desde o princípio, uma conexão materialista dos homens entre si, conexão 

que depende das necessidades e do modo de produção e que é tão antiga 

quanto os próprios homens – uma conexão que assume sempre novas formas 

e que apresenta, assim, uma “história”, sem que precise existir qualquer 

absurdo político ou religioso que também mantenha os homens unidos. 

 

Segundo os mesmos autores, essa relação de conexão para suprir suas 

necessidades demonstra que o homem tem consciência da necessidade de firmar 

relações com os indivíduos que o certam. Este é, portanto, o início da consciência de 

que o homem vive numa sociedade.  

O processo de constituição da consciência parte da condição fundamental 

humana de suprir suas necessidades e se expande a partir do momento em que o ser 

humano domina instrumentos de mediação, com destaque para a linguagem. Marx e 

Engels (1845-46/2007, p. 34-35) consideram que a consciência se manifesta sob a 

forma de linguagem. Em suas palavras: 

 

A linguagem é tão antiga quanto a consciência – a linguagem é a consciência 

real, prática, que existe para os outros homens e que, portanto, também 

existem para mim mesmo; e a linguagem nasce, tal como a consciência, da 

carência, da necessidade de intercâmbio com outros homens. Desde o início, 

portanto, a consciência já é um produto social e continuará sendo enquanto 

existirem homens. 

 

 Como discutido acima, a consciência e a linguagem do homem não só se 

relacionam dialeticamente como são exatamente a mesma coisa: “a linguagem é a 

consciência real, prática”. Consciência e linguagem são, portanto, instrumento e 

resultado de si próprias. Assim, a totalidade humana implica em uma infinidade de 

movimentos contraditórios que podem se organizar ou não em atividades que colocam 

em relação seres de diferentes constituições sócio-histórico-cultuais, impulsionados 
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pelos mais diversos motivos. Compreender essas relações exige, minimamente, 

compreender as atividades em que elas se materializam. 

 

Atividade e Consciência 

 

 Ao traçar suas considerações sobre as relações de trabalho como constitutivas do 

ser humano em relação com a natureza e o mundo objetivo, Marx (1867/1996, p. 172) 

explica que:  

[a] existência do casaco, do linho, de cada elemento da riqueza material não 

existente na natureza, sempre teve de ser mediada por uma atividade especial 

produtiva, adequada a seu fim, que assimila elementos específicos da 

natureza a necessidades humanas específicas. Como criador de valores de 

uso, como trabalho útil, é o trabalho, por isso, uma condição de existência do 

homem, independente de todas as formas de sociedade, eterna necessidade 

natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da 

vida humana.  

 

 O autor considera que o trabalho, por meio de uma “atividade especial 

produtiva”, fez a mediação entre o homem e a natureza, de forma a colocar esta última 

ao seu serviço e suprindo suas necessidades. “É evidente que o homem por meio de sua 

atividade modifica as formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil” (MARX, 

1867/1996, p. 186). O trabalho, contudo, é um processo em que o homem controla a 

natureza e a transforma. Trata-se de um processo dialético em que, à medida que 

transforma a natureza, transforma a si próprio. Em seus termos: 

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um 

processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 

metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural 

como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 

pertencentes a sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 

apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao 

atuar, por meio desse  movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao 

modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (MARX, 

1867/1996, p. 297). 

 

 O trabalho exercido pelo homem distingue-se de qualquer forma de ação dos 

demais animais, tornando-o, por esta habilidade, único, tal como demonstra Marx  

(1867/1996, p. 297-298): 

 

Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao 

homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 

envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de 

suas colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor 
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abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. 

No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início deste 

existiu na imaginação do trabalhador, e portanto idealmente. Ele não apenas 

efetua uma transformação da forma da matéria natural; realiza, ao mesmo 

tempo, na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina, como lei, 

a espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar sua vontade. 

E essa subordinação não é um ato isolado. Além do esforço dos órgãos que 

trabalham, é exigida a vontade orientada a um fim, que se manifesta como 

atenção durante todo o tempo de trabalho, e isso tanto mais quanto menos 

esse trabalho, pelo próprio conteúdo e pela espécie e modo de sua execução, 

atrai o trabalhador, portanto, quanto menos ele o aproveita, como jogo de 

suas próprias forças físicas e espirituais. Os elementos simples do processo 

de trabalho são a atividade orientada a um fim ou o trabalho mesmo, seu 

objeto e seus meios. 
 

 O trabalho humano tem, pois, como principal fator de diferenciação em relação 

ao dos demais animais, o planejamento, a concepção prévia, a existência do objeto 

primeiro na mente, idealizado, e depois, pela transformação da natureza, o terá no 

mundo real, objetivo. O objeto real concebido pela transformação da matéria é, 

portanto, o objetivo realizado. Dessa forma, Marx (1867/1996, p. 297-298) concebe 

como elementos do processo de trabalho a atividade orientada a um fim, seu objeto e 

seus meios.  

 

O meio de trabalho é uma coisa ou um complexo de coisas que o trabalhador 

coloca entre si mesmo e o objeto de trabalho e que lhe serve como condutor 

de sua atividade sobre esse objeto. Ele utiliza as propriedades mecânicas, 

físicas, químicas das coisas para fazê-las atuar como meios de poder sobre 

outras coisas, conforme o seu objetivo. 

 

 O meio de trabalho passa a ser considerado como o condutor da atividade do 

trabalhador, um elo que interlaça quem produz ao produto final, um sujeito a um objeto 

de uma atividade produtiva. Marx (1867/1996, p. 300) explica: 

 

No processo de trabalho a atividade do homem efetua, portanto, mediante o 

meio de trabalho, uma transformação do objeto de trabalho, pretendida desde 

o princípio. O processo extingue-se no produto. Seu produto é um valor de 

uso; uma matéria natural adaptada às necessidades humanas mediante 

transformação da forma. O trabalho se uniu com seu objetivo. O trabalho está 

objetivado e o objeto trabalhado. 

 

 Assim o meio de trabalho possibilita a transformação de um objeto idealizado, 

existente apenas na mente humana, em um objeto real, pela interferência humana na 

natureza. O homem faz valer sua necessidade, sua consciência e poder de transformação 

da natureza a seu favor. Com isso Marx (1867/1996, p. 303) apresenta sua visão de 

atividade: 
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O processo de trabalho, como o apresentamos em seus elementos simples e 

abstratos, é atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, 

apropriação do natural para satisfazer as necessidades humanas, condição 

universal do metabolismo entre o homem e a Natureza, condição natural 

eterna da vida humana e, portanto, independente de qualquer forma dessa 

vida, sendo antes igualmente comum a todas as suas formas sociais. 

 

 Avançando Marx (1867/1996), porém baseado no materialismo histórico-

dialético, dentre os autores da chamada Troika – Lev Vygotsky, Alexander Luria e 

Alexei Leontiev – Leontiev (1972) foi quem mais teve tempo e condições para 

aprofundar as discussões sobre a Atividade, relacionando-a com o surgimento da 

consciência no ser humano. Por esta razão partirei de suas considerações sobre 

Atividade para depois inserir outras vozes, bem como discutir de forma mais ampla a 

Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), fundamental para 

compreendermos as relações entre pesquisador e professor, objeto desta pesquisa. 

 Penso que para tratar a atividade é importante discutirmos, não apenas 

simultânea como dialeticamente, a questão da consciência e da linguagem. Além disso 

não cabem, nestas considerações, análises unicamente pontuais ou desgarradas da 

totalidade das relações do mundo real. Leontiev (1972, p. 2) considera as atividades 

como processos “que realizam uma vida verdadeira da pessoa no mundo objetivo pelo 

qual ela está cercada, seu ser social em toda sua riqueza e variedade de suas formas”. Na 

mesma direção, Oliveira (2009, p. 33) considera que “é na relação entre o homem e o 

mundo que se forja o significado da atividade, e que se manifesta sob a forma de uma 

real unidade e interação entre sujeito e objeto e a sua estrutura da consciência”, uma vez 

que, para Leontiev (1972, p. 3), 

 

[a] vida de cada indivíduo é feita da soma total ou, para ser mais exato, um 

sistema, uma hierarquia de atividades sucessivas. É em atividade que a 

transição ou “tradução” do objeto refletido em imagem subjetiva, em ideal, 

ocorre; ao mesmo tempo, é também em atividades que a transição é 

alcançada do ideal em resultados objetivos da atividade, seus produtos, em 

material.   

 

 Essa abordagem demonstra a atividade como um processo de intertráfico entre 

sujeito e objeto, entre polos opostos. Ao mesmo tempo em que representa os processos 

que partem da prática para a subjetividade, do mundo real para o campo da teoria, ele 

faz o movimento inverso levando a idealização de um projeto para ações reais, resultado 

de um planejamento mental precedente. Nesse sistema de relações sociais, Leontiev 

(1972, p. 3) afirma que “a sociedade produz a atividade humana”. Oliveira (2009, p. 
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41), por sua vez, questiona-se sobre o que é a vida humana e responde que “é o 

conjunto, mais precisamente, o sistema de atividades que se substituem umas às outras”. 

 Leontiev (1972) considera como característica básica constituinte da atividade o 

fato de ela ter um objeto, ou seja, o próprio conceito de atividade implica o conceito de 

objeto da atividade. Ela é o que materializa a vida de qualquer indivíduo. É possível 

ainda falar em atividade interna, mental, e atividade externa, prática. Contudo, é na 

categoria de atividade específica que encontraremos os instrumentos necessários para 

compreender as relações entre sujeitos e sua forma de atuação no mundo social, já que, 

explicitamente, Leontiev (1972, p. 6) afirma que  

 

temos que lidar com atividades específicas, concretas, cada uma das quais 

satisfaz uma necessidade definida do sujeito, é orientada em direção ao 

objeto desta necessidade, desaparece como um resultado de sua satisfação e é 

reproduzida talvez em condições diferentes e em relação a um objeto 

transformado. 

 

 É, portanto, na atividade específica que o homem realiza suas necessidades, que 

torna material o que era ideal ou, inversamente, traz para o campo mental, da 

subjetividade algo que é material. A atividade é orientada por seu objeto e perde 

sentido, desaparecendo quando ele é atingido. Assim, uma atividade se distingue de 

outra pela diferença de seus objetos e o objeto da atividade é seu motivo. 

 O mesmo autor destaca que, como o conceito de atividade é necessariamente 

ligado ao conceito de motivo, “não existe tal coisa como atividade sem um motivo; 

atividade “desmotivada” não é atividade que não possui motivo, mas atividade com um 

motivo subjetivamente e objetivamente escondido” (LEONTIEV, 1972, p. 6). 

 Outro aspecto fundamental destacado por ele é o fato de que a atividade do 

homem é regulada por imagens mentais da realidade. Em seus termos:  

 

Qualquer coisa no mundo objetivo que se apresenta ao homem, como os 

motivos, objetivos e condições de sua atividade, deve, de uma forma ou de 

outra, ser percebida, entendida, retida e reproduzida por sua memória; isso 

também se aplica aos processos de sua atividade, e a ele mesmo, seus estados 

e características individuais (LEONTIEV, 1972, p. 6). 

 

 Por sua vez, Oliveira (2009, p. 43) demonstra como a percepção converte o 

mundo objetivo em imagem subjetiva, observando que 

 

[a]s atividades humanas alteram o mundo externo e interno a partir da relação 

sujeito-natureza, relação essa que se aprimorou no decorrer histórico da 

humanidade. O psiquismo, portanto deve ser entendido como uma unidade do 

ideal e do real a partir da realidade objetiva, na relação com o mundo 



 

 
 

54 

exterior. É por meio da percepção que se converte o mundo objetivo em 

imagem subjetiva. Porém o processo perceptivo está intimamente relacionado 

ao conteúdo do objeto, a ênfase está no caráter objetivo da percepção e da 

atividade humana. 

Na atividade os sujeitos interiorizam os objetos transformando-os em 

imagem subjetiva, além de produzirem os objetos, atendendo aos interesses 

historicamente sociais. Portanto o objeto refere-se à atividade propriamente 

dita, enquanto a relação sujeito-objeto materializa a imagem do objeto. 

 

 Oliveira (2009, p. 46) também chama a atenção para o caráter polimotivador da 

atividade, ou seja, o fato de que na atividade há diversos motivos, os quais diferem tanto 

nos planos quanto na sua escala hierárquica. O autor adverte ainda que “para a análise 

da atividade é preciso considerar o motivo central que determina a atividade”. Dessa 

forma, o pesquisador precisa ter a sensibilidade e a experiência para compreender com 

clareza qual é o motivo central da atividade em estudo. 

 O interesse desta pesquisa, que trata da relação colaborativa entre educadores, 

está na formação e no desenvolvimento de ambos. Dessa forma, as atividades 

desenvolvidas neste processo são manifestações objetivas que unem os sujeitos aos seus 

motivos, permitem a realização de uma necessidade que primeiramente foi concebida 

subjetivamente e que se constituiu, posteriormente, no mundo material. Magalhães e 

Liberali (2004, p. 106) demonstram como essa relação entre sujeito e objeto/motivo se 

estabelece, assim como o papel da consciência no processo: 

 

Partindo de uma reflexão vygotskiana, entendemos o desenvolvimento 

humano como resultado da relação dialética entre sujeito e objeto mediada 

por instrumentos que se reestruturam e reestruturam o próprio objeto e o 

sujeito. A consciência passa a ser entendida como o palco para essa junção 

objeto-instrumento-sujeito e é transmitida e transformada através dos tempos, 

a partir das relações que os homens estabelecem entre si e a história, 

incluindo adaptações e transformações frequentes, que se relacionam ao que 

Vygotsky (1934, p. 65-66) denomina “experiências histórica, social e 

duplicada”. A consciência é, portanto, mediada por instrumentos psicológicos 

como, por exemplo, a linguagem, uma vez que a atividade cognitiva é 

entendida como social, como um desenvolvimento histórico e não como 

meramente interpessoal. 

   

 É na consciência, portanto, que se processam primeiramente as relações entre os 

sujeitos e os instrumentos, como uma idealização/planejamento dos possíveis modos 

para a satisfação das necessidades motivadoras das atividades. É na consciência que o 

objeto inicia seu processo de materialização, de concepção com o auxílio de 

instrumentos.  

 Ao discutir as diferença entre os homens e os demais animais, Freire 

(1970/1987) destaca que enquanto os animais vivem uma determinação total, os homens 
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têm consciência de sua atividade e do mundo em que estão. Vai além e afirma que os 

homens são consciência de si e do mundo, portanto são “corpo consciente” e vivem em 

uma relação dialética entre os condicionamentos e sua liberdade. 

 A consciência tem, na perspectiva do materialismo histórico-dialético e da 

psicologia sócio-histórico-cultural, um papel central na constituição do homem e de 

suas atividades, forma com a qual interage com o mundo físico ou psíquico. A 

consciência talvez seja o mais marcante dos traços de distinção do homem em relação 

aos demais animais. Leontiev (1972, p. 9) explica como funciona, na consciência, a 

apresentação da imagem mental, etapa que precede a fase objetiva de uma atividade, 

porém fundamental para sua realização: 

 

O produto ao qual a atividade é agora direcionada não existe ainda. Assim, 

ela pode regular a atividade somente se é apresentada ao sujeito de tal forma 

que o permita compará-la com o material original (objeto do trabalho) e com 

suas transformações intermediárias. Ainda mais, a imagem mental do produto 

como um objetivo deve existir para o sujeito de tal maneira que ele pode agir 

com esta imagem – modificá-la de acordo com as condições à disposição. 

Tais imagens são imagens conscientes, noções conscientes, ou, em outras 

palavras, os fenômenos da consciência. 

 

 Os estudos da natureza da consciência por Marx (1845-46/2007) inverteram a 

lógica de sua observação, abandonando o olhar da subjetividade do indivíduo e 

passando a fazê-lo a partir dos sistemas sociais de atividade. Isso envolve o conceito de 

que é o mundo social que constrói o subjetivo, ou seja, a consciência. Leontiev (1972, p. 

10) considera que 

 

[o] problema principal reside em entender a consciência como um produto 

subjetivo, como uma manifestação em uma forma diferente de relações 

essencialmente sociais que são materializadas pela atividade do homem no 

mundo objetivo. Atividade não é, de maneira alguma, simplesmente aquela 

que expressa e o veículo da imagem mental objetivada em seu produto. O 

produto grava, perpetua não a imagem, mas a atividade, o conteúdo objetivo 

que ele objetivamente carrega dentro de si. 

 

 O autor discute ainda que as transições sujeito-atividade-objeto ocorrem em um 

tipo de movimento circular e que o círculo se abre na própria atividade prática sensorial, 

modificando-a, enriquecendo-a, fazendo assim com que a atividade materializada seja 

mais rica, mais verdadeira do que a consciência a antecipa. Dessa forma, considera a 

consciência como a base da atividade. Na mesma direção, Oliveira (2009, p. 28) 

entende consciência e atividade como unidade dialética interconectada e 

intercondicionalizada, o que para ele “significa compreender que a atividade regula a 
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formação da consciência e esta regula a atividade”. Trata ainda do vínculo da 

consciência e da atividade com o mundo e com os homens, considerando que 

 

o homem através do trabalho como atividade socialmente organizada, 

apropria-se da linguagem como condição para o desenvolvimento social e 

individual dos homens. É pela linguagem também que o homem compartilha 

conhecimentos e os transmitem para as futuras gerações, além de se apoderar 

das significações sociais, conferindo-lhes um sentido próprio e pessoal. As 

significações sociais passam a ter um sentido pessoal ao se converterem em 

dados do reflexo psíquico da realidade, passando a fazer parte da consciência 

individual (OLIVEIRA, 2009, p. 28). 

  

 Nessa perspectiva, as relações entre consciência e atividade, mediadas pela 

linguagem como instrumento, são constitutivas do ser humano como um ser social, que 

se apodera das significações sociais, que compartilha seus sentidos pessoais e que se 

desenvolve, dessa forma, individual e socialmente. É também pela consciência que o 

homem pode olhar tanto para o mundo exterior quanto para si próprio, como explica 

Oliveira (2009, p. 29): 

  

A consciência humana distingue a realidade objetiva do seu reflexo, o que 

leva a distinguir o mundo das impressões interiores e torna possível com isso 

o desenvolvimento da observação de si mesmo. 

O homem se apropria do mundo na construção de sentidos e ao falar mobiliza 

a complexidade dos sentidos que traz consigo. À medida que este sujeito se 

expressa altera sua realidade, pois essa apropriação reside uma transformação 

estrutural que se articula pela contradição e negação do mundo.  

 

 Leontiev já destacava que são os significados que refratam o mundo na 

consciência do homem e que o veículo do significado é a linguagem. Assim, 

“significados são a forma ideal materializada e linguisticamente transmutada de 

existência do mundo objetivo, suas propriedades, conexões e relações reveladas pela 

prática social agregada” (LEONTIEV, 1972, p. 15). Isso permite dizer que é pelos 

significados que podemos retomar o mundo real, concebido nas relações sociais entre os 

sujeitos. Oliveira (2009, p. 29-30) destaca a importância da palavra neste contexto,  

 

pois é a partir dela que se organiza o pensamento. A palavra torna-se, assim, 

constitutiva do pensamento, revelando-se como um instrumento psicológico 

por excelência (...) 

O conteúdo da consciência está formado por significações linguísticas que 

são construídas no curso da historicidade e de fatos. 

 

 Um aspecto importante para a análise do conteúdo da consciência é a 

compreensão dos conceitos, uma vez que, conforme discute Leontiev (1972, p. 15), 

“conceitos (ou significados verbais) são um produto psicológico, o produto da 
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associação e generalização de impressões na consciência do sujeito individual, os 

resultados que tornam-se ligados às palavras”. Os conceitos são, portanto, produto do 

movimento dialético entre as atividades humanas e a consciência do sujeito individual. 

Por isso são também dinâmicos e dialéticos: estão em constante transformação. O autor 

diz ainda que os significados possuem uma vida dupla: 

 

Eles são produzidos pela sociedade e têm suas histórias no desenvolvimento 

da linguagem, na história do desenvolvimento de formas de consciência 

social; eles expressam o movimento da ciência e seus meios de 

conhecimento, e também as noções ideológicas da sociedade – religioso, 

filosófico e político. Nesta existência objetiva deles, significados obedecem 

as leis sócio-históricas e, ao mesmo tempo, a lógica interna de seus 

desenvolvimentos (LEONTIEV, 1972, p. 15). 

 

 No entanto essa condição de duplicidade não parece ser exclusiva dos 

significados ou da linguagem. Ao se referir ao homem que “contém o social encarnado 

em si”, Oliveira (2009, p. 30) diz que “ao mesmo tempo em que somos singulares e 

únicos, contemos a história em nós”, ou seja “o sujeito se constitui socialmente, pois 

tem o social como propriedade essencial do ser”.  

 Em nenhum momento, porém, esse caráter social anula ou descaracteriza os 

significados pessoais: 

 

Em contraste aos significados objetivos, os significados pessoais, como o 

tecido sensorial da consciência, não têm existência “supraindividual”, não-

psicológica. Enquanto que a sensorialidade externa associa significados 

objetivos com a realidade do mundo objetivo na consciência do sujeito, o 

significado pessoal os associa com a realidade de sua própria vida neste 

mundo, com suas motivações. É o significado pessoal que dá à consciência 

humana sua parcialidade (LEONTIEV, 1972, p. 22). 

 

 A sensorialidade externa permite ao sujeito sentir-se parte de um todo, de uma 

universalidade que constitui o homem e o mundo, incluindo a natureza. Já o significado 

pessoal dá-lhe a grandeza de sua contribuição para a constituição da totalidade do 

mundo em que se insere, é a sua contribuição para a universalidade. São as motivações 

do sujeito que agem por meio de atividades suprindo suas necessidades. Pela totalidade 

dessas atividades, o mundo é definido pelo sujeito tanto quanto o sujeito o é pelo 

mundo, dialeticamente. 

 Há de se considerar que em uma sociedade de classes, como a atual, os 

significados pessoais são afetados por relações de poder e pelos relacionamentos reais 

que marcam a vida dos sujeitos em sociedade. Isso impede uma manifestação 

essencialmente original e pessoal, pois “os significados pessoais refletem os motivos 
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engendrados por relacionamentos vivos de uma pessoa real, podem falhar em encontrar 

significados objetivos que os expressem plenamente, e eles então começam a viver em 

roupas emprestadas, por assim dizer”. O autor considera ainda que “se o indivíduo é 

forçado a escolher em certas circunstâncias, a escolha não é entre significados, mas 

entre as posições sociais conflitantes expressas e compreendidas através desses 

significados” (LEONTIEV, 1972, p. 24).  

Essas situações trazem à tona contradições e impulsionam muitas atividades que 

podem, efetivamente, promover o desenvolvimento tanto do sujeito quanto do ser 

humano como um todo. A consciência demonstra-se, portanto, como a essência do 

homem, sua constituição como um animal único, diferente de todas as outras espécies 

que habitam este planeta. É o único capaz de planejar, de conceber mentalmente algo e 

depois transformar o mundo real à sua volta de forma a fazer de seu projeto um produto. 

Por isso atividade e consciência constituem mais que uma relação dialética, são 

elementos de uma coisa só, como demonstra Leontiev (1972, p. 25):  

 

a consciência do homem, como sua atividade, não é aditiva. Não é uma 

superfície plana, nem mesmo uma capacidade que pode ser preenchida com 

imagens e processos. Também não são as conexões de seus elementos 

separados. É o movimento interno de seus “elementos formativos” orientados 

a um movimento geral da atividade que afeta a vida real do indivíduo na 

sociedade. A atividade do homem é a substância de sua consciência.  

 

 

Linguagem e mediação 

  

  O materialismo histórico dialético concebeu o processo de mediação 

como uma forma de explicar as relações de produção na sociedade. Os instrumentos 

passaram a mediar a relação entre o sujeito (trabalhadores) e o objeto (produtos) e seu 

uso explicou o aumento de produtividade e potencialização do poder produtivo dos 

trabalhadores. Vygotsky supera as concepções marxianas e insere o signo como 

instrumento, não da produção material, mas da produção do conhecimento, dos 

conceitos, do pensamento, destacando que  

 

[e]mbora o uso de instrumentos pela criança durante o período pré-verbal 

seja comparável àquele dos macacos antropoides, assim que a fala e o uso de 

signos são incorporados a qualquer ação, esta se transforma e se organiza ao 

longo de linhas inteiramente novas. Realiza-se, assim, o uso de instrumentos 

especificamente humanos, indo além do uso possível de instrumentos, mais 

limitado, pelos animais superiores (VYGOTSKY, 1935/1998, p. 33). 
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 E o autor destaca que 

 

o momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, 

que dá origem às formas puramente humanas de inteligência prática e 

abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então duas linhas 

completamente independentes de desenvolvimento, convergem 

(VYGOTSKY, 1935/1998, p. 33). 

 

 Considera que, mesmo sendo possível nas crianças a operação independente da 

inteligência prática e o uso dos signos, a unidade dialética desses sistemas no adulto 

humano constitui a verdadeira essência do comportamento humano complexo. Assim 

essa atividade simbólica, representada pela linguagem, desempenha uma “função 

organizadora específica que invade o processo de uso de instrumento e produz formas 

fundamentalmente novas de comportamento” (VYGOTSKY, 1935/1998, p. 32-22).  

 Vygotsky (1935/1998, p. 33) defende, ainda, que “a criação dessas formas 

caracteristicamente humanas de comportamento produz, mais tarde, o intelecto, e 

constitui a base do trabalho produtivo: a forma especificamente humana do uso de 

instrumentos”. Oliveira (2009, p. 24) também chama a atenção para as considerações 

vygotskianas de que “a linguagem é o sistema mediatizado por excelência das funções 

psíquicas, pois é por meio dela que os indivíduos organizam, transmitem e apropriam-se 

das experiências individuais e coletivas”. Delari-Junior (2013, p. 120), por sua vez, 

enfatiza o papel da linguagem na definição do homem e de suas relações: 

 

O modo fundamental pelo qual os seres humanos unem-se e confrontam-se 

uns com os outros é a própria linguagem, nela é que se estabelecem as 

relações propriamente humanas entre nós. Seja na realização do trabalho 

coletivo mais básico em busca da garantia de sobrevivência, seja na 

construção das formas mais abstratas de arte, literatura, jurisprudência ou 

religião, o modo pelo qual os seres humanos logram realizar suas relações 

recíprocas é sempre mediado pela linguagem. (...) 

O processo de tornar-se humano na história e como história não é possível 

senão na linguagem. 

 

 Delari-Junior (2013) destaca também o esforço de Vygotsky para elaborar uma 

construção teórica sobre o papel das relações sociais e da mediação do signo na 

constituição da consciência, relacionando intimamente os temas da linguagem, da 

consciência e das funções mentais superiores. Entendo que essas relações são de grande 

importância para as discussões sobre aspectos educacionais como a construção de 

conceitos, a aprendizagem e o desenvolvimento. 

 John-Steiner e Souberman (1998, p. 169) chamam a atenção para o aspecto 

pessoal e social da linguagem nas considerações vygotskianas:  
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a linguagem, o próprio meio através do qual a reflexão e a elaboração da 

experiência ocorre, é um processo extremamente pessoal, e ao mesmo tempo, 

um processo profundamente social. Ele [Vygotsky] vê a relação entre o 

indivíduo e a sociedade como um processo dialético que, tal como um rio e 

seus afluentes, combina e separa os diferentes elementos da vida humana. 

 

 Dessa forma, a linguagem assume, neste trabalho, em consonância com 

Magalhães (2012, p. 13), “o papel de mediar e construir as relações humanas, nos vários 

contextos sócio-histórico-culturais” vivenciados pelos sujeitos desta pesquisa. A 

linguagem é compreendida dialeticamente como instrumento-e-resultado de si própria e 

das atividades. 

 

Criação de ZPDs 

 

 O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD), cuja origem se deu na 

discussão de Vygotsky (1935/1998) sobre a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento, é, possivelmente, o mais popular e discutido dentre a vasta obra de 

Lev S. Vygotsky, a ponto de muitas vezes sobressair em relação à discussão que o 

originou. Newman e Holzman (1993/2002, p. 82) consideram que 

 

a ZDP3 foi a extraordinária descoberta de Vygotsky da unidade adequada de 

estudo para a compreensão das atividades exclusivamente humanas, mais 

especialmente da aprendizagem e do desenvolvimento e sua relação e, com 

isso, de praticamente todas as atividades “mentais”.  

 

 Vygotsky (1935/1998, p. 110) considera que “o ponto de partida dessa discussão 

é o fato de que o aprendizado das crianças começa muito antes delas frequentarem a 

escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem 

sempre uma história prévia”. O autor defende que aprendizagem e desenvolvimento 

estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança, não sendo uma 

condição de escolarização e sim de educação plena, em todos os momentos e lugares. 

Dessa forma, quando chegam à escola, as crianças estão dotadas de uma ampla e rica 

educação pré-escolar. 

 Contrariamente aos pesquisadores que o precederam, Vygotsky (1935/1998) 

buscou a compreensão da relação de aprendizagem e desenvolvimento embasado em 

uma perspectiva que valorizasse as relações sociais, o aspecto histórico e os elementos 

                                                           
3 Embora esteja chamando, neste texto, de ZPD, optei por utilizar aqui a sigla adotada na publicação de 
referência. 
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culturais. Tentou um caminho que privilegiasse o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento e não simplesmente um olhar pontual para o aluno, em um 

determinado momento estático, destacando que, antes dele, “nunca consideraram a 

noção de que aquilo que a criança consegue fazer com ajuda dos outros poderia ser, de 

alguma maneira, muito mais indicativo de seu desenvolvimento mental do que aquilo 

que consegue fazer sozinha” (VYGOTSKY, 1935/1998, p. 111). 

 Ele criticou o fato de que “nos estudos do desenvolvimento mental das crianças, 

geralmente admite-se que só é indicativo da capacidade mental das crianças aquilo que 

elas conseguem fazer por si mesmas”. Ou seja, mesmo que falte muito pouco e que com 

um auxílio a criança realize a atividade, essa “solução não é vista como um indicativo 

de seu desenvolvimento mental” (VYGOTSKY, 1935/1998, p. 111). 

 Com a demonstração de grande variação da capacidade de aprendizagem de 

crianças com igual desenvolvimento, Vygotsky (1935/1998, p. 112) comprova seu 

conceito de ZPD e o enuncia: 

 

Quando se demonstrou que a capacidade de crianças com iguais níveis de 

desenvolvimento mental, para aprender sob a orientação de um professor, 

variava enormemente, tornou-se evidente que aquelas crianças não tinham a 

mesma idade mental e que o curso subsequente de seu aprendizado seria, 

obviamente, diferente. Essa diferença entre doze e oito ou entre nove e oito, é 

o que nós chamamos a zona de desenvolvimento proximal. Ela é a distância 

entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da 

solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 

ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

 

 Essa abordagem permite considerar o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento, que não pode ser o mesmo em duas pessoas diferentes, dado que são 

oriundas de formações sócio-histórico-culturais distintas. O fato de ainda não dominar 

uma habilidade ou competência em um dado momento não implica que não o fará 

futuramente. A criança pode estar bem próxima desse momento ou ela poderá necessitar 

de mais tempo e orientações, é uma situação de difícil previsibilidade. Vygotsky 

(1935/1998, p. 113) considera que “a zona de desenvolvimento proximal define aquelas 

funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, 

funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário”. 

 E a diferença conceitual entre os níveis de desenvolvimento real e potencial 

(proximal) é de que “o nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento 

mental retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o 
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desenvolvimento mental prospectivamente” (VYGOTSKY, 1935/1998, p. 113). Dessa 

forma é possível dizer que “aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje, será 

o nível de desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer 

com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” (VYGOTSKY, 

1935/1998, p. 113). Dessa forma Vygotsky (1935/1998, p.117) propõe “uma nova 

fórmula, a de que o “bom aprendizado” é somente aquele que se adianta ao 

desenvolvimento”. 

 Diante disso ele propõe uma lei geral do desenvolvimento das funções mentais 

superiores que pode ser aplicada aos processos de aprendizagem das crianças: 

 

Propomos que um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a 

zona de desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários 

processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente 

quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em 

operação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos 

tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança. 

(VYGOTSKY, 1935/1998, p. 117-118) 

 

 Considera, pois, que aprendizado não é desenvolvimento mas, se adequadamente 

organizado, pode resultar em desenvolvimento. Dessa forma, “o aprendizado é um 

aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas”. Dessa forma, os 

processos de desenvolvimento não coincidem com os processos de aprendizagem: “o 

processo de desenvolvimento progride de forma mais lenta e atrás do processo de 

aprendizagem” (VYGOTSKY, 1935/1998, p. 118). 

 Newman e Holzman (1993/2002, p. 72) discutem a ZPD como “um instrumento-

e-resultado crucial de seu próprio método psicológico marxista do instrumento-e-

resultado”. Afirmam que, na ZPD, os sentidos são postos em discussão com vista para a 

construção de novos significados e, ainda, que “a ZPD não é “zona” nenhuma (...) ela 

nem está em qualquer coisa nem qualquer coisa está nela” (NEWMAN e HOLZMAN, 

1993/2002, p. 106). Retomando esta negação dos autores, Magalhães (20094) reforça a 

consideração de que a ZPD “não significa uma zona, um lugar ou um instrumento, mas 

uma abstração. Um “espaço de vida” que é inseparável de “nós que a produzimos”. E 

explica: 

 

 

 

                                                           
4 Esta obra encontra-se esgotada e trabalhei com uma versão do texto sem paginação. 



 

 
 

63 

Isso significa que as ações dos indivíduos são motivadas pelas ações dos 

outros e produzidas a partir das ações dos outros, uma vez que todos os 

participantes estão envolvidos de forma colaborativa na negociação, na 

criação de novos significados que pressupõem novas organizações dos 

envolvidos e não apenas a aquisição de conteúdos particulares 

(MAGALHÃES, 2009).  

 

 A pesquisadora chama a atenção para o conceito de desenvolvimento abordado 

por Newman e Holzman (1993/2002) significar “mudar totalidades” em lugar de 

“mudar particulares”. Traz à tona as considerações de Engeström (2008) contrapondo-

se às discussões da ZPD como um estágio a ser alcançado e reafirma Vygotsky 

destacando que o domínio de uma zona leva à criação de novas zonas. Entende que o 

objetivo de Vygotsky era “explicitar que “desenvolver” significa criar contextos para 

transformar totalidades e não particulares” (MAGALHÃES, 2009). 

 Sintetizando Vygotsky (1935/1998), ela aponta que os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento são tidos como processos dialéticos e históricos, com 

uma unidade, como construções sociais, coletivas e colaborativas, não como processos 

individuais. “A ZPD é, então, o espaço entre “o que os participantes são” e “o que estão 

em processo de tornar-se””. Ou, como define Holzman (2002): “a ZPD é a relação entre 

“ser e tornar-se”” (MAGALHÃES, 2009). 

 A autora, a partir de Vygotsky (1934/1998) e de pesquisadores que avançaram 

suas discussões (cf. Newman e Holzman, 1993/2002; Holzman, 1997 e 2002; 

Engeström, 2007), apresenta o conceito de ZPD por ela utilizado naquele instante: 

 
a ZPD é entendida, neste artigo, como uma zona de ação criativa, uma 

atividade transformadora “prático-crítica”, em que colaboração e 

criticidade são imprescindíveis à possibilidade de criação de “novas 

trilhas” (desenvolvimento). O foco está na criação de novos significados 

em que as mediações sociais são “pré-requisito” (instrumento) e 

“produto” (desenvolvimento). Nesse quadro, produto e instrumento, como 

apontam os pesquisadores, formam uma unidade dialética, a totalidade 

“instrumento-e-resultado”. 

 

 Por essa abordagem, entendo que a formação de professores, tanto quanto dos 

alunos, implica uma relação de aprendizagem e desenvolvimento, em atividades que 

propiciem a criação de ZPDs como uma zona de ação criativa, em que a linguagem se 

organize argumentativamente, de forma a transformar sentidos e construir significados 

compartilhados.  

 

O Pensamento, as Palavras, Sentidos e Significados 
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 Ao introduzir a linguagem como um instrumento nas relações de mediação entre 

sujeitos e objetos, Vygotsky não só consegue dar uma abordagem exclusivamente 

humana para essas relações como permite avançar em direção ao conhecimento do 

pensamento humano.  

O autor considera que “a relação entre o uso de instrumentos e a fala afeta várias 

funções psicológicas, em particular a percepção, as operações sensório-motoras e a 

atenção” (VYGTOSKY, 1935/1998, p. 41). O homem, quando criança, “começa a 

perceber o mundo não somente através dos olhos, mas também através da fala. Como 

resultado, o imediatismo da percepção "natural" é suplantado por um processo 

complexo de mediação” (VYGTOSKY, 1935/1998, p. 43). Assim, a fala adquire uma 

função sintetizadora que, por sua vez, é instrumental, para que se atinjam formas mais 

complexas de percepção. 

A linguagem e a percepção estão intimamente ligadas e geram, na fala, um 

poderoso instrumento analítico. Para Vygotsky (1935/1998, p. 43), 

 

[e]lementos independentes num campo visual são percebidos 

simultaneamente; nesse sentido, a percepção visual é integral. A fala, por 

outro lado, requer um processamento sequencial. Os elementos, 

separadamente, são rotulados e, então, conectados numa estrutura de 

sentença, tornando a fala essencialmente analítica. 

 

 Vale ainda destacar no que se refere à percepção, que uma em especial – a 

percepção de objetos reais – é exclusividade humana. Partindo, portanto, da percepção 

de objetos reais Vygotsky (1935/1998, p. 44) compreende “que o mundo não é visto 

simplesmente em cor e forma, mas também como um mundo com sentido e 

significado”. Considera ainda que “toda percepção humana consiste em percepções 

categorizadas ao invés de isoladas”. Bruner (1998) entende que Vygotsky (1934/1998) 

possibilita o uso da linguagem como um instrumento lógico e analítico do pensamento. 

 Ao discutir a questão dos métodos de análise, Vygotsky (1934/1998, p. 5) 

propõe um tipo de análise que chama de análise em unidades, considerando o termo 

unidade como “um produto de análise que, ao contrário dos elementos, conserva todas 

as propriedades básicas do todo, não podendo ser dividido sem que as perca”. Ele 

acredita também que é possível encontrar a unidade do pensamento verbal no 

significado da palavra: “é no significado da palavra que o pensamento e a fala se unem 

em pensamento verbal”. Dessa forma, “é no significado, então, que podemos encontrar 



 

 
 

65 

as respostas às nossas questões sobre a relação entre o pensamento e a fala” 

(VIGOSTSKY, 1934/1998, p. 5). 

 A concepção vygotskiana de palavra é de que esta não se refere a um objeto 

isolado e, sim, a um grupo ou classe de objetos, o que implica que cada palavra já seja 

uma generalização. Vygotsky (1934/1998, p. 6) afirma também que o pensamento 

possui um reflexo generalizado da realidade, o que segundo ele é também a essência do 

significado da palavra. E define: 

 

O significado é um ato de pensamento, no sentido pleno. Mas, ao mesmo 

tempo, o significado é parte inalienável da palavra como tal, e dessa forma 

pertence tanto ao domínio da linguagem quanto ao domínio do pensamento. 

(...) Uma vez que o significado da palavra é simultaneamente pensamento e 

fala, é nele que encontramos a unidade do pensamento verbal que 

procuramos.  

 

 Este raciocínio serviu inclusive para que o autor clarificasse o método a seguir 

em suas análises, o que também é observado no conjunto das discussões desta pesquisa: 

“Então, fica claro que o método a seguir em nossa exploração da natureza do 

pensamento verbal é a análise semântica – o estudo do desenvolvimento, do 

funcionamento e da estrutura dessas unidades, em que pensamento e fala estão inter-

relacionados” (VYGOTSKY, 1934/1998, p. 6). 

 Neste estudo desejo compreender as relações entre professor e pesquisador na 

construção de práticas, à distância, de formação docente. Essas relações ocorrem, 

portanto, em atividades de formação contínua, nas quais os sujeitos interagem mediados 

pela linguagem e por ela manifestam suas compreensões do mundo. Tais compreensões 

vêm à tona por meio dos significados externalizados nas sessões reflexivas, que por sua 

vez representam os seus sentidos, a subjetividade de cada sujeito. 

 Para compreender a construção dos sentidos, é importante ter consciência de 

como os significados são conduzidos, mediados pela linguagem e por meio da fala, até a 

subjetividade humana. Esse é o caminho percorrido pelo significado, que pertence ao 

mundo social, até resultar em um sentido, que pertence ao indivíduo e sua subjetividade. 

Vygotsky (1934/1998, p. 62) considera que a fala é interiorizada psicologicamente por 

meio de três fases: fala exterior, fala egocêntrica e fala interior. E conclui: 

 

A fala interior se desenvolve mediante um lento acúmulo de mudanças 

estruturais e funcionais; que se separa da fala exterior das crianças ao mesmo 

tempo que ocorre a diferenciação das funções social e egocêntrica da fala; e, 

finalmente, que as estruturas da fala dominadas pela criança tornam-se 

estruturas básicas de seu pensamento.  
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 Apesar de tratar, nesta afirmação, do desenvolvimento da criança, suas 

considerações são perfeitamente aplicadas a todos os seres humanos, 

independentemente de idade, no que diz respeito ao desenvolvimento do pensamento. O 

mecanismo de construção de sentidos e definição do pensamento é universal. Vygotsky 

(1934/1998, p. 62-63) delibera que: 

 

[o] desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, 

pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência sócio-

cultural da criança. Basicamente, o desenvolvimento da fala interior depende 

de fatores externos: o desenvolvimento da lógica na criança, como os estudos 

de Piaget demonstraram, é uma função direta de sua fala socializada. O 

crescimento intelectual da criança depende de seu domínio dos meios sociais 

do pensamento, isto é, da linguagem.  

 

Vygotsky (1934/1998, p. 63) compara o desenvolvimento inicial da fala e do 

intelecto com o desenvolvimento da fala interior e do pensamento verbal. Conclui que o 

desenvolvimento deste último estágio “não é uma simples continuação do primeiro. A 

natureza do próprio desenvolvimento se transforma, do biológico para o sócio-

histórico”. Dessa forma, 

 

[o] pensamento verbal não é uma forma de comportamento natural e inata, 

mas é determinado por um processo histórico-cultural e tem propriedades e 

leis específicas que não podem ser encontradas nas formas naturais de 

pensamento e fala. Uma vez admitido o caráter histórico do pensamento 

verbal, devemos considerá-lo sujeito a todas as premissas do materialismo 

histórico, que são válidas para qualquer fenômeno histórico na sociedade 

humana (VYGOTSKY, 1934/1998, p. 63). 

 

 Nas relações sociais as pessoas manifestam seus “pensamentos” por meio de 

suas falas, de suas palavras, que são dotadas de significados. Percebe-se, por tudo o que 

já foi discutido até aqui, que essa relação não é simples nem direta, como se poderia 

pretender em uma análise simplista. Isso ocorre pelo fato de que “o significado de uma 

palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e da linguagem, que fica 

difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou de um fenômeno do pensamento” 

(VYGOTSKY, 1934/1998, p. 150). Dessa forma,  

 

[o] significado das palavras é um fenômeno de pensamento apenas na medida 

em que o pensamento ganha corpo por meio da fala, e só é um fenômeno da 

fala na medida em que esta é ligada ao pensamento, sendo iluminada por ele. 

É um fenômeno do pensamento verbal, ou da fala significativa – uma união 

da palavra e do pensamento (VYGOTSKY, 1934/1998, p. 151). 
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 Assim como qualquer fenômeno histórico, o significado das palavras também 

evolui em sintonia com a sociedade, com os contextos e os sujeitos que o constroem. No 

entanto, é importante observar que “não é simplesmente o conteúdo de uma palavra que 

se altera, mas o modo pelo qual a realidade é generalizada e refletida em uma palavra” 

(VYGOTSKY, 1934/1998, p. 152). Tal concepção permite, pela alteração das palavras, 

observar as transformações dos modos de generalização que as constitui e, por 

consequência, inferir sobre as mudanças ocorridas no mundo objetivo, que impulsionou, 

dialeticamente, esse conjunto de alterações. Vygotsky (1934/1998, p. 156-157) 

compreende ainda que 

 

[a] relação entre o pensamento e a palavra não é uma coisa mas um processo, 

um movimento contínuo de vaivém do pensamento para a palavra e vice-

versa. Nesse processo, a relação entre o pensamento e a palavra passa por 

transformações que, em si mesmas, podem ser consideradas um 

desenvolvimento no sentido funcional. O pensamento não é simplesmente 

expresso em palavras; é por meio delas que ele passa a existir. Cada 

pensamento tende a relacionar alguma coisa com outra, a estabelecer uma 

relação entre as coisas. Cada pensamento se move, amadurece e se 

desenvolve, desempenha uma função, soluciona um problema. Esse fluxo de 

pensamento ocorre como um movimento interior através de uma série de 

planos. 

 

 O pensamento existe por meio das palavras e tem o poder de estabelecer relações 

entre as coisas. O fluxo de pensamento ocorre em uma esfera interior do ser humano, 

assim como a fala interior. Simplificando uma série de processos complexos, considero 

que o fluxo de pensamento, que é dinâmico, mistura-se às diversas falas interiores que 

circulam quase silenciosas pela mente humana. Assim, para compreender o pensamento, 

as crenças dos sujeitos e suas leituras de mundo e de situações, faz-se importante 

compreender a fala interior. Ela é, portanto, o último estágio da fala que já foi exterior 

(nas relações do mundo social), egocêntrica (no processo de interiorização pelo 

indivíduo) e torna-se interior antes de, no próximo estágio, transformar significados em 

sentidos. 

 Vygotsky (1934/1998, p. 181) aponta que na fala interior conhecemos o que 

estamos pensando, ou seja, o sujeito e a situação, o que leva a uma fala abreviada. Isso 

faz com que ocorra uma “comunicação” quase sem palavras. Dessa forma, “a fala 

interior é uma fala quase sem palavras” e possui, na visão do autor, três peculiaridades 

semânticas: 1) o predomínio do sentido de uma palavra sobre o seu significado; 2) a 

combinação de palavras, semelhante à aglutinação; 3) um modo de combinação e 

unificação dos sentidos das palavras. O autor explicita: 
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A fala interior não é o aspecto interior da fala exterior – é uma função em si 

própria. Continua a ser fala, isto é, pensamento ligado por palavras. Mas, 

enquanto na fala exterior o pensamento é expresso por palavras, na fala 

interior as palavras morrem à medida que geram o pensamento. A fala 

interior é, em grande parte, um pensamento que expressa significados puros. 

É algo dinâmico, instável e inconstante, que flutua entre a palavra e o 

pensamento, os dois componentes mais ou menos estáveis, mais ou menos 

solidamente delineados do pensamento verbal (VYGOTSKY, 1934/1998, 

p.184-185). 

 

 Ao tratar da fala interior como o limiar entre a palavra e o pensamento, 

Vygotsky (1934/1998, p.181) chama a atenção para o predomínio do sentido da palavra 

em relação ao seu significado e os distingue, recorrendo a Paulhan (1928): 

 

O sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a 

palavra desperta em nossa consciência. É um todo complexo, fluido e 

dinâmico, que tem várias zonas de estabilidade desigual. O significado é 

apenas um das zonas de sentido, a mais estável e precisa. Uma palavra 

adquire o seu sentido no contexto em que surge; em contextos diferentes, 

altera o seu sentido. O significado permanece estável ao longo de todas as 

alterações de sentido.  

 

 Assim, “o sentido é um fenômeno complexo, móvel e variável; modifica-se de 

acordo com as situações e a mente que o utiliza, sendo quase ilimitado” (VYGOTSKY, 

1934/1998, p. 181-182). A relação entre a palavra e o sentido demonstra que são muito 

mais independentes entre si do que a palavra e o significado. Os sentidos podem, ainda 

influenciarem-se: “os sentidos de diferentes palavras fluem um dentro do outro – 

literalmente “influenciam-se” –, de modo que os primeiros estão contidos nos últimos, e 

os modificam” (VYGOTSKY, 1934/1998, p. 183). 

 Retomando a questão do pensamento e sua relação com a fala interior, Vygotsky 

(1934/1998, p. 185-186) o considera como o plano ainda mais interior do que a fala 

interior. Adverte que ele “tem sua própria estrutura, e a transição dele para a fala não é 

uma coisa fácil” pois, “assim como uma frase pode expressar vários pensamentos, um 

pensamento pode ser expresso por meio de várias frases”, não havendo assim unidades 

separadas para o pensamento. Na mente humana, o pensamento se faz em sua 

totalidade, já na fala necessita ser sequenciado. Como “um pensamento não tem um 

equivalente imediato em palavras, a transição do pensamento para a palavra passa pelo 

significado” (VYGOTSKY, 1934/1998, p. 186).  
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 A complexidade da análise do pensamento dos sujeitos é um fator determinante 

nas pesquisas de caráter sócio-histórico-cultural. Muitas vezes o trabalho é feito com o 

intuito de compreender e transformar práticas fossilizadas ampliando possibilidades e 

democratizando as relações. Por isso faz-se necessário conhecer o pensamento, ou o que 

estiver mais próximo dele, nas relações estabelecidas entre os sujeitos para que, juntos, 

colaborativamente, possam ressignificar suas práticas e repensarem seus sentidos. 

 Vygotsky (1934/1998, p. 187) afirma que “o pensamento propriamente dito é 

gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos e necessidades, nossos interesses e 

emoções”. Assim, para compreender de forma plena e verdadeira o pensamento de outra 

pessoa é necessário entender a sua base afetivo-volitiva, ou seja, o seu motivo, o seu 

porquê. 

 Ressalve-se, no entanto, que por maior que seja o esforço de concepção do 

pensamento do outro, ele sempre esbarrará em seu caráter dinâmico e complexo. A 

relação entre o pensamento e a palavra surgiu como um movimento ao longo de uma 

série de planos que variam do mais externo ao mais interno. Já “o desenvolvimento do 

pensamento verbal segue o rumo oposto: do motivo que gera um pensamento à 

configuração do pensamento, primeiro na fala interior, depois nos significados das 

palavras e, finalmente, nas palavras” (VYGOTSKY, 1934/1998, p. 188), mantendo-se, 

no entanto, todas as possibilidades de esse percurso ser interrompido em qualquer ponto 

por novo motivo. 

 Vygotsky (1934/1998, p. 190) demonstra, dessa forma, que “a relação entre o 

pensamento e a palavra é um processo vivo”, que “o pensamento nasce através das 

palavras”, que a relação entre eles nasce ao longo do desenvolvimento e que também se 

modifica. “A palavra não foi o princípio – a ação já existia antes dela; a palavra é o final 

do desenvolvimento, o coroamento da ação”. E as palavras, assim como a linguagem, é 

alçada ao centro das considerações vygotskianas. A saber:  

 

A característica fundamental das palavras é uma reflexão generalizada da 

realidade. (...) 

As palavras desempenham um papel central não só no desenvolvimento do 

pensamento, mas também na evolução histórica da consciência como um 

todo. Uma palavra é um microcosmo da consciência humana (VYGOTSKY, 

1934/1998, p. 190). 
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1.5 Retomando e Expandindo: TASHC, linguagem nas relações colaborativo-

críticas e a formação de professores 

 

 Retomo, a seguir, alguns conceitos abordados, organizando-os e expandindo-os 

na direção de fornecer fundamentação teórica e metodológica para as análises e 

discussões que se farão necessárias. Ao tratar da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-

Cultural (TASHC), reunirei as discussões de Marx e Engels (1845-46/2007), Vygotsky 

(1935/1998, 1934/1998), Leontiev (1972), Engeström (1987), Magalhães (2014) e 

Liberali (2009, 2011). Pretendo construir um panorama teórico-metodológico da 

TASHC dando centralidade aos aspectos mais impactantes neste trabalho. 

 Discutirei a questão da linguagem como mediadora nas relações colaborativo-

críticas com base em Magalhães (2004, 2012, 2014) e Liberali (2004, 2009, 2011). Essa 

abordagem subsidiará as discussões sobre a colaboração entre os sujeitos nas suas 

interações por meio de sessões reflexivas. 

 E o terceiro ponto é a abordagem da formação continuada de professores, com 

base em Pontecorvo (2005) e Liberali (2013). Considero oportuno trazer essa discussão 

neste momento pois a formação docente é um dos motivos centrais deste trabalho, além 

de implicar em questões de linguagem, que se revelam à luz da TASHC. 

 

A Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) 

 

 A TASHC fundamenta-se teoricamente na Teoria Sócio-Histórica (ou Teoria 

Histórico-Social) de Vygotsky (1935/1998), na Teoria da Atividade de Leontiev (1972) 

e na expansão promovida por Engeström (2007) mantendo-se, contudo, fiel ao 

materialismo histórico-dialético de Marx e Engels (1845-46/2007).  

Liberali (2011) explica que os termos da TASHC enfatizam algumas questões 

centrais apontadas por Vygotsky e seus seguidores. O termo Atividade faz referência a 

como é pautado o trabalho e indica que o sujeito é tratado em ação no mundo, em 

relação, na produção de novos artefatos culturais; o termo social faz referência às 

relações sociais estabelecidas; o termo cultural refere-se à inserção da atividade em um 

determinado espaço-tempo, marcado por interesses, valores, necessidades, formas de 

agir peculiares e circunscritos a uma cultura; e o termo histórico remete ao fato de que 

os sujeitos das atividades se constituíram ao longo de uma história, com identidades 
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próprias, forjadas no processo histórico. Liberali (2011, p. 44) destaca ainda que “não só 

os sujeitos foram assim constituídos, como também as relações que são percebidas entre 

eles, a cultura na qual estão inseridos e a própria atividade enfocada”. 

A autora explica que a TASHC 

 

focaliza o estudo das atividades em que os sujeitos estão em interação com 

outros em contextos culturais determinados e historicamente dependentes. 

Uma atividade não é simplesmente um conjunto de ações. Para que esse 

conjunto de ações possa ser compreendido como uma atividade, é preciso que 

os sujeitos nela atuantes estejam dirigidos a um fim específico, definido a 

partir de uma necessidade percebida. Em outras palavras, uma atividade é 

realizada por sujeitos que se propõem a atuar coletivamente para o alcance de 

objetos compartilhados que satisfaçam, mesmo que parcialmente, suas 

necessidades particulares. Na base de toda atividade humana, está o desejo de 

alcançar meios de satisfação de suas necessidades. 

 

 A atividade implica sujeitos em interação, atuantes e dirigidos a um motivo 

definido pelas necessidades. Essa interação e as relações entre os sujeitos, na forma 

como ela ocorre na TASHC, concedem à organização da linguagem a centralidade nesse 

processo. Magalhães (2014) aponta, como central,  

 

a organização da linguagem na construção de relações dialéticas entre todos 

os participantes, de forma que todos ajam intencionalmente de forma coletiva 

e colaborativa na produção de objeto da atividade para ouvir e serem 

ouvidos, compreender e serem compreendidos; questionar e serem 

questionados. 

 

 A respeito da centralidade da linguagem na atividade, Liberali (2011, p. 47) 

discute o “processo de transformação do objeto bruto em objeto idealizado para a 

atividade”, apontando que “o produto dessa atividade é mediado por instrumentos”. 

Essa mediação é feita por meio da linguagem que  propiciaria conexão entre as pessoas 

que tomam parte na produção de um determinado resultado. 

 É por meio da fala ou da escrita que os sujeitos são postos em contato e têm a 

oportunidade de se colocarem manifestando suas concepções e experiências. Pela 

linguagem podem concordar, discordar, avançar, colaborar, clarificar, desconstruir, 

reconstruir, significar, ressignificar. A TASHC, de acordo com Magalhães (2014, p. 1), 

“apoia escolhas metodológicas que deem à linguagem papel central na organização de 

relações na produção do objeto da atividade em foco, que medeiem e constituam modos 

de ser, pensar e agir dos participantes, mas também dos sujeitos integrantes desse 

coletivo”. 
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 Além disso, esta base teórico-metodológica fornece fundamentos que garantem 

relações e movimentos discursivos dialéticos baseados na negociação de sentidos e 

significados em um processo de reflexão crítica e colaborativa com o objetivo de 

promover transformações na prática e, portanto, na vida dos sujeitos e da comunidade 

em que se inserem. Dessa forma, Magalhães (2014, p. 1) indica 

 

a TASHC como quadro teórico que possibilita um movimento discursivo 

dialético de negociação que envolve cada participante na construção 

conjunta, colaborativa do objeto da atividade, com o objetivo de trazer à tona  

contradições entre os sentidos desses participantes, para a compreensão do 

que significam, nas práticas da sala de aula e da escola, mas também no 

contexto sócio, histórico, ético e político macro enquanto constituição de 

cidadãos, na relação com o mundo. 

 

 Para Stetsenko (2011), essa abordagem permite a realização de atividades de 

pesquisa e/ou formação nas quais a organização da linguagem cria uma relação dialética 

entre os participantes em práticas que foquem a produção colaborativa de significados 

compartilhados. A produção colaborativa implica, contudo, uma postura crítico-

reflexiva, capaz de abordar as contradições inerentes à atividade e às necessidades que a 

motivou. Para Magalhães e Liberali (2011, p. 294),  

 

[n]esse quadro teórico, o processo de desenvolvimento é inseparável da 

categoria de colaboração, mas também da categoria de contradição que gera 

conflitos nas relações entre participantes, motivados pelos diversos contextos 

socioculturais e políticos das experiências de cada um. 

 

 A TASHC constitui um arcabouço teórico que partiu das considerações de Marx 

e Engels (1845-46/2007) sobre a mediação para a realização de atividades no mundo do 

trabalho, no processo de produção, inserindo o conceito de instrumento como mediador 

das relações entre sujeitos para a realização do objeto da atividade. A base marxiana da 

atividade implicou três pontos: que a atividade é orientada por um motivo; que na 

atividade se utiliza instrumentos de mediação; e que na atividade se produz algo como 

elemento de cultura. 

Rego (2000, p. 102) chama a atenção para o fato de que  

 

Vygotsky estendeu a noção de mediação homem-mundo pelo trabalho e o 

uso de instrumentos ao uso de signos. Afirma que a relação do indivíduo com 

o ambiente é mediada, pois este, enquanto sujeito de conhecimento não tem 

acesso imediato aos objetos e sim a sistemas simbólicos que representam a 

realidade. Essa é a razão de atribuir um papel de destaque à linguagem (já 

que é o sistema simbólico principal de todos os grupos humanos), que se 

interpõe entre sujeito e objeto de conhecimento. 
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Em outras palavras, Vygotsky (1935/1998) avançou na concepção de mediação, 

apontando que é nas relações estabelecidas entre os sujeitos em atividade que o ser 

humano transforma e é transformado. Inseriu também o signo como instrumento por 

excelência nas atividades humanas, dando centralidade à linguagem nos processos de 

mediação. 

Por sua vez, Leontiev (1972) expande a unidade de análise que tinha foco na 

relação sujeito-objeto, distinguindo as ações individuais ou coletivas orientadas por 

uma meta das atividades coletivas orientadas por um objeto. Santiago (2013, p. 26) 

discute essa abordagem e explica o processo de construção coletiva da atividade, 

mostrando que Leontiev 

 

se volta para a construção coletiva da atividade e afirma que, para que tal 

tipo de construção aconteça, é necessário que os sujeitos envolvidos nela 

compartilhem um mesmo objeto, movido por uma necessidade comum, de 

maneira consciente. O objeto da atividade é criado a partir de um motivo, 

que é a objetivação da necessidade. Se o motivo não é transformado em um 

objeto, o sujeito não age para suprir sua necessidade. Por outro lado, 

quando o motivo dos sujeitos não é compartilhado, há ações individuais que 

não se fundem e se articulam na direção de um objeto. 

 

 O último grande salto na discussão da TASHC ocorre a partir das considerações 

de Engeström (1987) que concebe a atividade como uma formação coletiva e dotada de 

uma complexa estrutura mediadora. Aranha (2009, p. 18) destaca que “Engeström parte 

dos estudos de Leontiev e amplia as representações da teoria da atividade, apontando 

que a atividade se organiza em múltiplas ações, cujas metas, inicialmente, podem não 

ser iguais para todos”. No entanto, adverte que as metas das ações são reformuladas 

durante a ação e ajustadas às necessidades dos participantes em um movimento 

constante. A autora considera que foi por essa razão que Engeström 

 

cunhou o conceito de Sistema de Atividade, no qual o objeto se move e se 

transforma, em uma rede de elementos inter-relacionados: os sujeitos, o 

objeto da atividade, a comunidade, os instrumentos e artefatos, as regras e a 

divisão de trabalho (ARANHA, 2009, p. 18). 

 

 No sistema de atividades proposto por Engeström (1987) ocorre, no triângulo da 

atividade proposto por Vygotsky, a inserção dos elementos Regras, Comunidade e 

Divisão de Trabalho.   
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Figura 1: Estrutura de um sistema de atividade (ENGESTRÖM, 1987) 

                   

 Este triângulo representativo do Sistema de Atividade proposto por Engeström 

evidencia que  

a atividade aparece como um sistema humano dinâmico mediado por 

artefatos culturais. Nele os sujeitos que desejam um objeto atuam, dentro de 

uma comunidade específica, com regras e divisão de trabalho estabelecidas. 

Esse processo não acontece de maneira isolada, pois as atividades estão 

conectadas umas às outras, formando redes de sistemas de atividade 

(LIBERALI, 2009, p. 12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Cada um dos componentes do Sistema de Atividade proposto por Engeström é 

explicado por Liberali (2009), conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 2: Componentes da Atividade 

Sujeitos 
São aqueles que agem diretamente em relação ao motivo e 

realizam a atividade. 

Comunidade 
São aqueles que compartilham o objeto da atividade por meio da 

divisão de trabalho e das regras. 

Divisão de trabalho 

Ações intermediárias realizadas pela participação individual na 

atividade, mas que não alcançam independentemente a 

satisfação da necessidade dos participantes. São tarefas e 

funções de cada um dos sujeitos envolvidos na atividade 

Objeto 

É aquilo que satisfaz a necessidade, o objeto desejado. Tem 

caráter dinâmico, transformando-se com o desenvolvimento da 

atividade. Trata-se da articulação entre o idealizado, o sonhado, 

o desejado que se transforma no objeto final ou produto. 

Regras Normas explícitas ou implícitas na comunidade. 
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Artefatos/Instrumentos/ 

Ferramentas 

Meios de modificar a natureza para alcançar o objeto 

idealizado, passíveis de serem controlados pelo seu usuário 

revelam a decisão tomada pelo sujeito; usados para o alcance 

de fim predefinido (instrumento para resulta o resultado) ou 

constituído no processo da atividade (instrumento e resultado) 

(NEWMAN e HOLZMAN, 2002) 

                                                                                                   Fonte: Liberali (2009, p. 12) 

 

 Com base nessas discussões Engeström sintetiza a Teoria da Atividade em cinco 

princípios, conforme abordado em Aranha (2009, p. 19): 

 

1) um sistema de atividade, mediado por um artefato e orientado para o 

objeto; visto em suas relações de rede com outros sistemas, é assumido como 

unidade primária de análise; 

2) a multivocalidade do sistema com múltiplos pontos de vista, tradições e 

interesses;  

3) a historicidade, os problemas e potenciais do sistema, que só podem ser 

compreendidos com base na própria história. 

4) o papel central da contradição como fontes de mudança e 

desenvolvimento; e  

5) a possibilidade de transformações expansivas no sistema: os sistemas 

assumem forma e são transformados em longos períodos de tempo. 

 

 Dessa forma, a TASHC é fundamentação e embasamento teórico-metodológico 

para que as relações pesquisador-professor sejam investigadas, compreendidas e 

transformadas, com foco nas atividades realizadas pelos participantes.  

 

A linguagem nas relações colaborativo-críticas 

 

 Como já discutimos, Vygotsky (1934/1998, 1935/1998) avança a abordagem da 

categoria mediação de Marx e Engels (1845-46/2007) inserindo o signo como um 

instrumento na relação sujeito-objeto. Com isso, atribui à linguagem “o papel de mediar 

e constituir as relações humanas, nos vários contextos sócio-histórico-culturais 

particulares das experiências diárias” (MAGALHÃES, 2012, p. 13). Dessa forma, 

embasado em Magalhães (2004, p. 46), é possível ter “a compreensão da linguagem 

como um espaço para reflexão e negociação”. 

 Na mesma perspectiva, uma relação colaborativa procura satisfazer as 

necessidades dos sujeitos, que nem sempre são as mesmas, devido às diferentes 

constituições sociais das pessoas. De acordo com Magalhães (2012, p. 14), a TASHC 

possibilita “relações dialógicas e dialéticas na produção de conhecimento no movimento 
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de compreensão e transformação do objeto da atividade em foco”. Contudo, sem perder 

de vista os princípios do materialismo histórico-dialético marxista, é necessário trazer 

“o foco para a produção de relações dialéticas entre os participantes na discussão 

colaborativa de questões da prática real dos contextos de ação, que não podem ser 

isoladas das teorias que embasam as escolhas feitas” (MAGALHÃES, 2012, p. 17). 

 Esse movimento dialético e dialógico de compreensão e transformação dos 

modos de participação dos sujeitos exige escolhas que, de acordo com Magalhães 

(2012, p. 17-18),  

possibilitem processos de intervenção nos contextos de ações humanas, de 

forma a possibilitar que modos de agir que, usualmente, constituem a 

produção de conhecimento em contextos reais, como questões de poder, 

resistência, luta, motivos, sejam compreendidos de forma crítica.  

 

 Magalhães (2012, p. 19) considera que “é importante entender esse movimento 

de compreensão e negociação recíproca dos sentidos iniciais como um momento de 

ouvir o outro e a si mesmo (...) mas também de criar contextos para que o processo 

autorreflexivo tenha lugar”. Dessa forma, a linguagem, falada ou escrita, deverá garantir 

que nas interações os sujeitos possam se expor, se colocar, significar seus sentidos, 

compartilhar e negociar significados com os demais participantes, assim como deve 

ouvir ao outro e a si. O processo autorreflexivo é de grande importância para que os 

significados compartilhados possam ser confrontados com os sentidos, que são pessoais.  

Magalhães (2012, p. 19) adverte que para que isso se concretize, 

 

é necessário um contexto de negociação de interpretações, em geral 

alienadas, que se constitui pelo estabelecimento de conflitos entre as práticas 

e teorias aprendidas ao longo da escolaridade e do trabalho profissional e da 

produção de novas compreensões, pensadas para o contexto em foco.  

 

As relações crítico-colaborativas buscam sempre a superação, sair de onde está e 

ir para um nível superior, avançar, gerar ZPDs criativas, de forma a ocorrer 

aprendizagem e desenvolvimento dos sujeitos. Como mediadora por excelência, a 

linguagem deve dar condições e tornar o sujeito “capaz de descrever, analisar e 

interpretar a própria prática, o que lhe propiciará um espaço para desconstrução de 

ações rotineiras e possibilidades de reconstruí-las” (MAGALHÃES, 2004, p. 46). Para 

tanto, são necessários não só formação teórica, mas também um exaustivo exercício 

prático, pois a desconstrução de rotinas não é uma prática valorizada culturalmente em 

nossa sociedade. Muitas vezes tem uma imagem mais pejorativa, de fracasso do modelo 
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antigo, que de valorização da flexibilidade e da busca por avançar superando 

contradições. 

 Ao abordar a linguagem como propiciadora de contextos e posturas críticas, 

Magalhães (2004, p. 50) chama atenção para o aspecto de representação implícito a ela. 

Explica que entende o conceito de significação como uma 

 

cadeia de significações construída nas constantes negociações entre os 

participantes das interações e as compreensões, expectativas, intenções, 

valores e crenças, “verdades”, referentes a teorias do mundo físico; a normas, 

valores e símbolos do mundo social e a expectativa do agente sobre si mesmo 

enquanto sujeito em um contexto particular (isto é, significações sobre seu 

saber, saber fazer e poder para agir) que, a todo momento, são colocados para 

avaliação, desconstruídas e revistas. 

 

 Na perspectiva da TASHC, a linguagem é compreendida como prática discursiva 

e “como é na e pelas práticas sociais que o homem se constitui como ser humano, isto é, 

desenvolve o pensamento e a linguagem e constrói sua subjetividade, o eu vai ser 

sempre resultado de interações sociais e da apropriação dos discursos de outros”. Isso 

implica, segundo Magalhães (2004, p. 51), o conceito bakhtiniano de que antes de ser 

individual, o discurso de um agente é sempre de outros. Dessa forma, a contextualização 

de uma situação de interação é fundamental, assim como o resgate da historicidade dos 

sujeitos e da própria atividade. Outro aspecto importante é “a compreensão dos papéis 

dos participantes no questionamento e na construção colaborativa das significações” 

(MAGALHÃES, 2004, p. 52). 

 Liberali (2004, p. 73), aponta que, muitas vezes, as relações crítico-colaborativas 

entre os sujeitos de uma atividade demandam a reflexão crítica, que “é marcada pela 

descrição de ações, discussão das teorias que embasam essas ações, autocrítica e 

proposta de reconstrução da ação”, que são reorganizados, respectivamente, em quatro 

formas de ação: Descrever, Informar, Confrontar e Reconstruir. O quadro abaixo, 

adaptado de Liberali (2004, p. 74), a partir das proposições de Smith (1992), relaciona 

essas formas de ação e seus objetivos: 

 

Quadro 3: Formas de Ação e seus Objetivos 

FORMAS DE AÇÃO OBJETIVOS 

Descrever 
Descrição para a revelação da ação em forma de texto 

para os praticantes 

Informar 
Busca pelos princípios que embasam (conscientemente 

ou não) as ações 
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Confrontar 
Interrogação das ações, princípios, teorias, situando-os 

num contexto cultural, social e político 

Reconstruir 
Reorganização das próprias ações como resultado de 

descrever, informar, confrontar 

 

 

A Argumentação na organização da linguagem 

 

 Este trabalho tem como foco a compreensão crítica das relações estabelecidas 

entre um pesquisador e um professor em contexto de formação de professor a distância 

e para atuar na EAD. Entendo que todo processo de compreensão de algo ou de uma 

situação implica em um olhar atento, minucioso, reflexivo. Para ter esse olhar é 

necessário expandir o campo de visão e, se possível, enxergar também com o olhar do 

outro. Assim, para compreender tanto a prática docente quanto a de pesquisador é 

necessário que ambos estejam abertos a ouvirem e serem ouvidos, se necessário que 

estejam prontos para reconsiderarem suas posições com a contribuição do outro e até 

mesmo ressignificá-las.  

 Magalhães, Ninin e Lessa (2014) discutem que essa relação de construção 

conjunta de conhecimento só é possível pela argumentação, pela exposição de sentidos 

e negociação de novos significados compartilhados. Tal postura demanda compreender 

a organização da linguagem como constitutiva da produção crítico-colaborativa de 

significados nas interações entre os participantes das atividades de formação.  

 Para as autora, as atividades de formação de professores devem se constituir em 

contextos sócio-histórico-culturais que permitam, por meio da argumentação, a 

construção de relações dialógicas e dialéticas com a multiplicidade de vozes na 

configuração da polifonia entre o que é dito e o como se diz. Esse tipo de atividade e 

essa postura dos sujeitos geram diálogos que se definem como uma relação conflituosa 

entre os diferentes discursos dos participantes nas interações. Contudo, ao mesmo 

tempo são relações que se estabelecem entre o eu e o outro nos processos discursivos 

por eles instaurados historicamente. Ou seja, nas atividades de formação docente os 

sujeitos constituem-se e são constituídos por seus discursos (BAKHTIN e 

VOLOCHINOV, 1929/2009). Magalhães, Ninin e Lessa (2014, p. 139) chamam a 

atenção para “os modos como a organização argumentativa da linguagem, no 

movimento relacional entre participantes dos discursos de formação, possibilitam que 
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compreensões contraditórias sejam refletidas na relação teoria e prática e nas bases 

sócio-histórico-culturais que as apoiam”. 

 A discussão sobre a relação teoria-prática na docência está presente em debates 

que vão de diferentes áreas acadêmicas até o senso comum de conversas informais entre 

professores. O desafio colocado aos formadores é a criação de ambientes que permitam 

o compartilhamento dos saberes da universidade e da escola, que gerem contextos 

capazes de promover a ressignificação de compreensões e práticas.  

Para que isso seja possível, Magalhães, Ninin e Lessa (2014) propõem que os 

cursos de formação de professores sejam repensados e reestruturadas de forma que se 

criem contextos para que os docentes compreendam a relação teoria-prática a partir da 

práxis. Atualmente, na estrutura de grande parte dos cursos de graduação, e também de 

educação contínua de professores, prevalece a discussão teórica; quanto à prática, que 

ocorre por meio de estágios, torna-se quase uma formalidade, com pouca conexão com 

as questões teóricas, e vice-versa. Outra necessidade apontada pelas pesquisadoras é de 

que os conceitos de ensino-aprendizagem sejam revisados e apoiados na concepção da 

linguagem como constitutiva dos sujeitos e, com isso, que se abram espaços para 

discussões que favoreçam o diálogo efetivo entre os profissionais. 

Dessa forma, as atividades de formação de educadores saem da postura passiva 

de um local de leitura de textos sobre educação e comentários confortáveis, para se 

tornar “um lugar de excelência do entrecruzamento de muitas vozes” (LIBERALI e 

FUGA, 2012, p. 132). Estas autoras consideram que a circulação dessas muitas vozes 

faz emergir a produção do conhecimento a partir e em torno da alteridade, o que é 

fundamental para que os envolvidos promovam o diálogo, articulem razões, 

problematizem, se posicionem diante do que está em discussão e, assim, se constituam 

historicamente, ao assumir posições capazes de reconstruírem os discursos constitutivos 

da realidade. Nesse contexto, os novos significados são produzidos de forma criativa e 

argumentativa, em uma perspectiva colaborativa, pelos sujeitos das atividades de 

formação. Assim, Liberali e Fuga (2012, p. 133-134) consideram que 

 

a argumentação permeia todo o processo de desenvolvimento, já que é um 

artefato intencional para a análise e discussão dos problemas e para a 

superação de grupos de trabalhos segmentados. Os interlocutores, dentro de 

seus papéis sociais, hierárquicos e culturais, apresentam uma orientação 

argumentativa que define os argumentos e contra-argumentos no contexto 

social do qual fazem parte. Esse modo de se organizar para agir na atividade 

cria espaços para a produção criativa ou reiterativa da realidade. 
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 A atividade criativa na ação docente, portanto, não é espontânea, objeto de uma 

inspiração desconectada de um contexto. Magalhães, Ninin e Lessa (2014, p. 132) 

consideram que o pensar e o agir “não existem no vácuo”; ao contrário, “é um agir 

inserido sempre em um contexto macro, em relações enunciativas, situadas em 

contextos sócio-históricos das experiências dos participantes”. Reforçando esse ponto 

de vista, Liberali e Fuga (2012, p. 134) consideram que “a criatividade se manifesta 

quando há combinação das experiências prévias armazenadas no cérebro e a capacidade 

de modificar situações”. Estas autoras destacam também que ao buscar processos 

colaborativos para alcançar os seus desejos compartilhados, os professores aumentam 

sua potência de agir no todo. 

 É importante, ainda, considerar a forma como a argumentação e a colaboração se 

relacionam na atividade de formação de professores, pois, como apontam Liberali e 

Fuga (2012, p. 135):  

 

a argumentação pode ser vista como responsável pela expansão e restrição 

dos objetos – significados – que intencionalmente vão cumprir não aquelas 

necessidades individuais, mas as necessidades de totalidades 

interdependentes (LIBERALI, 2009b). Daí entendemos [Liberali e Fuga] a 

argumentação como artefato para análise e discussão dos problemas e 

conceitos e não como manifestação ou aceitação automática de prontas 

verdades. Dessa forma, é fundamental que os interlocutores compreendam as 

suas ações, assumam seus papéis hierárquicos, culturais e sociais, para que 

possam apreciar, avaliar os argumentos alheios, apresentar e/ou defender os 

seus próprios, compartilhar opiniões, dentro de uma perspectiva criativo-

colaborativa de produção conjunta de novas possibilidades. 

 

 Dessa forma, a argumentação é o instrumento linguístico que permite a 

colaboração efetiva e crítica entre os sujeitos nas atividades. Logo, essa forma de 

organização do discurso é o principal instrumento para a construção de práticas de 

formação de professores que potencializem seu agir e proporcionem um movimento 

dialético e dialógico entre os participantes.  

 Magalhães, Ninin e Lessa (2014, p. 133) chamam a atenção para o fato de que 

“colaborar envolve um movimento dialético entre participantes, sócio-histórica e 

politicamente constituídos nos contextos de suas experiências, como intencionalmente 

responsáveis por ultrapassar limitações, individualismo e alienação”. Destacam ainda a 

discussão vygotskiana sobre a constituição de ZPDs “que possibilitassem esse 

movimento dialético em que os participantes agissem para compreender o outro e criar 

contextos para lidar com ideias divergentes”. É nessa divergência que se constrói  
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diversidade, multiplicidade e multivocalidade, que são constitutivas de um ambiente 

escolar. 

 Esse contexto, porém, exige um novo olhar para a argumentação. Ela deixa de 

ser um embate e uma disputa de ideias com o propósito de chegar a um vencedor, para 

ser um instrumento de colaboração e construção conjunta e compartilhada do 

conhecimento. “A argumentação, nesse prisma, vai além da simples persuasão e/ou 

convencimento – conceitos presentes na teoria da argumentação –; está, pois, ligada à 

produção de algo novo a ser compartilhado entre os envolvidos na interação” 

(LIBERALI e FUGA, 2012, p. 136). 

 A argumentação deve, por isso, exercer uma posição de centralidade nas 

atividades de intervenções formativas, que, como destacam Liberali e Fuga (2012, p. 

137): 

 

ocorrem a partir de uma perspectiva argumentativa, que é entendida como um 

modo de interação/organização do discurso, embasada(o) na produção 

criativa de novos significados em atividades diversas (LEONTIEV, 1977; 

VYGOTSKY, 1930, 1934), em que pontos de vistas se confrontam, 

possibilitando a produção de novo(s) significado(s) a partir da socialização 

dos sentidos daqueles envolvidos na interação. 

 

 Magalhães, Ninin e Lessa (2014, p. 133) destacam a importância de se 

compreender como a linguagem é produzida e produz relações entre os seres humanos e 

como a produção humana afeta e é afetada pelos participantes nas relações de 

intervenção formativa. Afirmam que, nesta perspectiva, “a dinâmica discursiva tem 

como questão central os modos de realização da negociação/colaboração crítica de 

significados, destacando a contradição como força motriz para o desenvolvimento entre 

participantes com diferentes constituições sócio-histórico-culturais e políticas”.  

 A linguagem, por tudo o que já discutimos amplamente neste trabalho, não pode 

ser vista apenas como um instrumento de transmissão de uma ideia, informação ou 

pensamento. A linguagem é, nesta abordagem, “um instrumento de constituição de si e 

do outro em discursos sócio-historicamente inseridos”. Por isso carrega em si as marcas 

das relações de poder, afetividade, papéis sociais e tantas outras. Nas palavras de 

Magalhães, Ninin e Lessa (2014, p.134): “o discurso, nesse quadro, é constituído de 

múltiplas vozes e o processo de produção de significados é carregado de tensões, uma 

vez que é sempre contraditório, pois se faz a partir do lugar social que cada ser humano 

ocupa em uma comunidade discursiva”. 
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 Considerando as premissas bakhtinianas de que todo discurso é orientado para a 

resposta, que é até mesmo influenciado pelo discurso da resposta antecipada, faz-se 

necessária a compreensão de que não existe neutralidade em uma situação enunciativa. 

Esse aspecto pode ser observado em atividades de formação de professores quando os 

participantes ressignificam ou reproduzem os discursos dos formadores. Tal 

comportamento coloca em cena duas abordagens discursivas que são, a meu ver, 

decisivas no processo de desenvolvimento das relações entre formadores e professores, 

assim como entre professores e alunos: abordagem pelo discurso autoritário e 

abordagem pelo discurso internamente persuasivo. Magalhães, Ninin e Lessa (2014, p. 

135), a partir da proposição bakhtiniana, assim os definem: 

 

Por discurso autoritário entendemos aquele monológico, que procura impor-

se em relação aos demais, sem abertura para questionamentos, para 

negociação de significados, com características hierárquicas bem 

demarcadas. É um discurso que “se aproxima de nós a partir de fora e se 

mantém distanciado. Exerce poder sobre nós, mas somente enquanto está no 

poder, pois fora dele torna-se uma coisa morta, uma relíquia” (BAKHTIN, 

1981, p. 424). Já o discurso internamente persuasivo mostra-se aberto às 

relações dialógicas, procura a expansão dos significados. Bakhtin ressalta 

ainda que a palavra autoritária “entra em nossa consciência verbal como uma 

massa compacta e indivisível” (p. 144), ao passo que a palavra internamente 

persuasiva “se entrelaça estreitamente com a ‘nossa palavra’ pois a ‘nossa 

palavra’ se elabora gradual e lentamente a partir das palavras reconhecidas e 

assimiladas dos outros” (p. 145). 

 

 Liberali e Fuga (2012, p. 138) também chamam a atenção para a relação entre a 

ideia de intervenção formativa a partir da argumentação e o discurso internamente 

persuasivo. Elas consideram que “esse tipo de discurso permite uma interanimação 

dialógica, ou seja, cada voz toma as enunciações de outras vozes como estratégias de 

pensamento, que produz, gradualmente, um significado que é “comumente nosso e 

metade de outrem” (BAKHTIN, 1975/1998, p. 145)”. Essa relação que compartilha a 

autoria do discurso não só valoriza o conhecimento e a historicidade do professor como 

lhe fornece meios para um repensar constante de seus pensamentos e práticas, contando, 

portanto com a colaboração do pensar do outro. Assim, as autoras destacam que o 

discurso internamente persuasivo “pressupõe tensão e conflito com outras vozes 

internamente persuasivas, cuja influência dialético-dialógica recíproca mostra a 

percepção da incompletude e da possibilidade de continuidade”. Já em relação ao 

discurso de autoridade, entendem que ele não permite espaço aos questionamento, que é 

um discurso isolado, compacto e que oferece muitas dificuldades para introduzir 

modificações de sentido: “Sua proposta pressupõe imobilidade e finalização e sua 



 

 
 

83 

estruturação é monossêmica e rígida, ou seja, não se modifica quando em contato com 

novas vozes, ou seja, não gera novos significados” (LIBERALI e FUGA, 2012, p. 138). 

Esses discursos – internamente persuasivos e de autoridade – destacam a forma como a 

produção de significados ocorre em uma atividade de formação e o discurso 

internamente persuasivo pode articular-se ao conceito de papel colaborativo da 

argumentação. 

 Dessa forma, as atividades de formação provocam o embate ideológico dos 

conhecimentos do formador e do professor, colocando em jogo a questão do discurso de 

autoridade e a capacidade de produzirem suas ações pelo viés do discurso internamente 

persuasivo. Em consonância com Magalhães, Ninin e Lessa (2014, p. 136), considero, 

neste estudo, que “da medida desses discursos depende os modos como um participante 

será capaz de significar sua prática e suas concepções teóricas, pois os espaços para a 

argumentação e negociação de significados podem ser amplos ou restritos”. 

 

Argumentação: Debate ou diálogo? 

 

 A argumentação é objeto de estudos desde a Antiguidade. Relacionada ao ato de 

persuadir, de convencer, foi motivo para discussão de muitos filósofos e, até hoje, é 

matéria de grande discussão acadêmica. É possível, contudo, reunir esses estudos em 

três abordagens que bem caracterizam o assunto: a Retórica, a Lógica e a Dialética. A 

argumentação retórica tem centralidade na persuasão, no convencimento por meio de 

provas. Já a argumentação lógica tem como foco a apreensão, juízo e o raciocínio como 

forma de ação. Por sua vez, a argumentação dialética trata da técnica da controvérsia 

com o outro. 

 Esta pesquisa fundamenta-se em relações entre os sujeitos que se desenvolvem 

dialética e dialogicamente em atividades mediadas pela linguagem e, em especial, em 

sua abordagem argumentativa na perspectiva enunciativo-dialógica. Santiago (2013, p. 

67) considera que esta “é a perspectiva da argumentação que se afasta da concepção da 

argumentação como um discurso de convencimento e persuasão e se aproxima da ideia 

de argumentação como organização da linguagem que possibilita a partilha de sentidos 

para a construção coletiva do novo”. 

 Mateus (2013, p. 9) chama a atenção para a importância e o papel de 

centralidade da argumentação na construção de práticas pedagógicas democráticas. 
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Considera que, por meio da argumentação, os professores podem “criar possibilidades 

para que mais pessoas sejam capazes de pensar criticamente, de refletir cuidadosamente 

e de se posicionar de forma articulada frente a questões sociais de natureza política, 

econômica, cultural”. A autora considera que isso seja possível pelo fato de que a 

argumentação possibilita que as diferenças possam ser abertamente discutidas e os 

posicionamentos pessoais revisados. Dessa forma, é possível haver um movimento 

contínuo de transformação na forma de pensar, de compreender e de se relacionar com 

as pessoas e com o mundo. 

 Ao discutir a evolução das abordagens da argumentação rumo à prática dialética 

e dialógica, Mateus (2013) destaca que Sally Huang-Nissen5 inseriu, em 1999, a 

categoria de argumentação como discussão. Em 2002, Ximena Zúñiga6, Ratnesh Nagda 

e Todd Seving avançaram buscando criar modelos que facilitassem a engajamento de 

alunos, de diferentes grupos e interesses, no cruzamento das fronteiras das diferenças 

que os separavam. Com isso desenvolveram uma abordagem que incorpora  

 

comunicação sustentada, conscientização e a superação das diferenças por 

meio de um modelo de quatro estágios: formação inicial e construção das 

relações, exploração das diferenças e de experiências similares, exploração e 

discussão de questões salientes, planejamento de ações e criação de alianças 

(MATEUS, 2013, p. 12).  

 

Essa abordagem aponta os caminhos para que a argumentação seja concebida como um 

diálogo, em que todos podem contribuir para a construção do conhecimento e 

avançarem, em detrimento de uma argumentação como debate que busca construir 

vencedores e vencidos. 

 Assim, Mateus (2013, p. 13-14) sistematiza a argumentação como diálogo 

destacando as seguintes características: 

 

 Colaborativa: múltiplos pontos de vista trabalham a favor de uma 

compreensão compartilhada; 

 Ouve-se para compreender, fazer sentidos e encontrar pontos em comum; 

 Alarga e transforma a visão dos participantes; 

 A experiência pessoal é o principal caminho para conscientização pessoal 

e compreensão política; 

 Revela pressupostos para serem reavaliados; 

 Provoca reflexão e introspecção sobre os próprios posicionamentos; 

 Cria atitudes de mente aberta para rever pontos de vista e transformá-los; 

                                                           
5 Em seu livro Dialogue groups: a practical guide to facilitate diversity conversation, publicado por 
Medicine Bear Publishing, em 1999. 
6 Em estudo intitulado Intergroup dialogues: na educational model for cultivating engagement across 
diferences, publicado em abril de 2002, em Equity e Excellence in Education. 
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 Busca os pontos fortes em todas as posições; 

 Respeita todos/as os/as participantes e busca não alienar ou ofender; 

 Pressupõe que muitas pessoas têm partes de respostas e que juntas podem 

chegar a soluções; 

 Mantém-se aberta. 

 

Essa perspectiva de argumentação permite a compreensão dos diversos pontos 

de vista dos envolvidos em uma atividade, a exploração dos significados e ideologias 

neles presentes e a produção criativa de novas possibilidades. Dessa forma, todos os 

sujeitos são impactados e têm a oportunidade de (re)pensarem e (re)orientarem suas 

ações, seus pensamentos e suas ideologias. Entendo que seja essa a questão central e o 

motivo maior de toda e qualquer atividade de formação de professores, seja para a 

atividade educacional presencial, seja a distância. Nesse quadro, a argumentação 

coloca-se a serviço do diálogo, do compartilhamento de conhecimentos, da expansão 

das capacidades individuais, da construção conjunta de novos saberes e práticas sociais 

situadas em seu contexto sócio-histórico-cultural. 

 

Contexto de formação contínua de professor versus Contexto de sala de aula 

 

 Já que o contexto de formação é colocado como uma possibilidade de (re)pensar 

e (re)orientar práticas e pensamentos, considero importante, neste momento, fazer um 

alinhamento dos contextos de formação contínua de professores com a situação de aulas 

regulares: no primeiro caso interagem formadores e professores, no segundo, professor 

e alunos. Dessa forma, entendo que há um alto grau de similaridade entre as duas 

situações pois, em ambas, existem dois papéis sociais em relação: o de professor e o de 

aluno. Além disso, o formador é um professor e é instrumento-e-resultado de sua 

experiência enquanto aluno e também enquanto professor em sala regular.  

Destaco, no entanto, dois elementos que particularizam o contexto de formação 

contínua de professores: primeiramente, o fato de que os professores assumem o papel 

social de alunos e os formadores o de professores; e, também, como ambos são adultos 

e com uma formação mínima equivalente, o papel de mais experiente em relações de 

criação de ZPDs alterna de um sujeito para outro com maior flexibilidade que na relação 

entre adulto e criança, sendo definido por habilidades pontuais. 

Uma vez que já discutimos em diversos momentos o contexto de formação e 

suas possibilidades, faz-se necessário um olhar para a sala de aula e compreender como 
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esse professor, que é aluno nas atividades de formação, atua como professor diante dos 

seus alunos. A prática docente é a base para as discussões e a matéria prima da 

transformação desejada nos contextos de formação continuada. 

Pontecorvo (2005, p. 67) mostra que “os professores não consideram que a troca 

e a comunicação entre crianças e jovens possam ser tidas como uma fonte e um auxílio 

para a aprendizagem”. Isso é bastante nítido ao analisarmos a estrutura física da maioria 

das escolas brasileiras que ainda colocam carteiras escolares em fileiras lineares 

impedindo a interação entre os alunos. Outro fato a destacar é o conceito tradicional de 

que professor bom é o que consegue manter a sala quieta, sem bagunça, sem conversa. 

E, com isso, os professores impedem que os alunos contribuam com seus saberes 

prévios na construção do conhecimento da sala; também tira-lhes a oportunidade de 

exercitarem a gestão de sua fala em uma atividade em grupo e os impedem de aprender 

a ouvir, dialogar, argumentar e estabelecer o conflito. Isso só confirma a afirmação da 

mesma autora de que a ‘potência’ dos contextos de conflito de opiniões para explicar e 

argumentar não é, geralmente, utilizada na escola para fins de aprendizagem. 

É fácil perceber, no cotidiano escolar, que os alunos, desde muito pequeninos, 

interagem discutindo opiniões, expressando preferências, discordando dos colegas e 

propondo ações. Parece inexplicável que o professor ignore esse fato e abra mão desse 

poderoso instrumental para o processo de ensino-aprendizagem. Pontecorvo (2005, p. 

67) apresenta suas considerações sobre como considera que deveriam ser as interações 

no contexto escolar e como a enxerga na prática observada em seus trabalhos como 

pesquisadora: 

A característica peculiar das interações verbais na escola deveria ser 

constituída pela referência a um ‘objeto do conhecimento’ e pela colocação, 

como meta essencial, da ‘construção’ de modalidades de discurso e de análise 

cada vez mais adequadas às especificidades dos objetos do conhecimento. 

Inversamente, a estrutura usual das conversações em sala de aula – com a sua 

típica sequência de pergunta do professor, resposta do aluno, comentário do 

professor – responde, sobretudo ao objetivo de avaliar o aluno, verificando 

os conhecimentos que ele possui. 

 

 Essa prática é a chamada sequência IRA (iniciação, resposta e avaliação). 

Liberali (2013, p. 29) aponta que os eventos educativos com tal característica 

pressupõem “uma visão unidirecionada, centralizada no formador, pouco aberta à 

criatividade”. Pontecorvo (2005, p. 67) destaca ainda que “esse tipo de interação verbal 

não é ‘feito’ para favorecer a construção de novos conhecimentos e muito menos a 

contraposição de pontos de vista”. Ou seja, uma interação formativa caracterizada 



 

 
 

87 

predominantemente pelo uso da sequência IRA é um contraponto à visão vygotskiana 

de ensino-aprendizagem. Uma abordagem que avalia o que se sabe, e não o que se pode 

saber na perspectiva da ZPD não pode gerar novos conhecimentos, nem possibilitar 

aprendizagem e desenvolvimento como instrumento para a autonomia e cidadania, para 

o desenvolvimento de agência por parte dos sujeitos da atividade educacional como 

instrumento para a liberdade. 

 

 

1.6 Formação Crítica de Professores a Distância 

 

 Como forma de contextualizar o meu trabalho no mundo da Ciência farei uma 

breve discussão da opção pela Linguística Aplicada e o enfoque deste trabalho em seu 

interior. Depois discutirei a questão da formação de professores apresentando algumas 

abordagens e visões com foco na formação crítica e, finalmente, discutirei a formação 

de professores a distância e para atuar na EAD. 

  

Linguística Aplicada 

 

 As raízes históricas da Linguística Aplicada demonstram seu nascimento com a 

perspectiva de aplicação da Linguística para o ensino de língua estrangeira, quadro 

muito diferente do atual. Hoje “a Linguística Aplicada (LA) estuda a ação humana em 

contextos variados através de diferentes áreas do conhecimento para observação de 

como a linguagem realiza/medeia tais ações” (LIBERALI, 2006, p. 15). Atualmente a 

LA já é considerada uma ciência social, dado que se concentra nas questões de uso da 

linguagem pelos participantes do discurso no contexto social (MOITA LOPES, 1996). 

 Essa área do conhecimento procura compreender e transformar situações de 

conflito de interesse coletivo e das pessoas comuns, superando as barreiras do ambiente 

acadêmico ou científico, abordando questões da vida que se vive baseadas na linguagem 

da vida real (MARX e ENGELS, 1845-46/2007). Dessa forma, a LA tem um caráter 

interdisciplinar que chega a ser constitutivo de si própria. Dialoga com os mais diversos 

campos do conhecimento como a pedagogia, a filosofia, a psicologia e uma infinidade 

de outras áreas. 

 Há pensadores na LA, como Pennycook (2006) que defendem uma abordagem 

radicalmente mais crítica, transgressiva, que traga às suas discussões questões até agora 
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marginalizadas por ela mesma como: ética, identidade, justiça, cidadania, sexualidade. 

O autor defende até mesmo que passe a ser chamada, por essas características, de 

Linguística Aplicada Crítica. Liberali (2006, p. 16), por sua vez, destaca que, nessa 

perspectiva mais crítica, 

 
a LA enfoca as transformações das condições de injustiça dentro das quais os 

sujeitos circulam. Portanto, sua perspectiva aplicada nada tem a ver com a 

aplicação de conhecimentos linguísticos, mas sim com a transformação 

aplicada das condições sociais a partir da análise, compreensão e 

redimensionamento dos aspectos linguísticos que compõem as ações 

humanas. 

 

 A autora afirma, a partir da constatação de que a linguagem permeia todos os 

setores da vida humana, que “é papel dos linguistas aplicados serem agentes de 

transformação das condições sociais injustas” (LIBERALI, 2006, p. 16). Por isso é que 

a LA assume um papel de grande relevância nas discussões, nas análises e na busca por 

transformações na educação, sobretudo no contexto de formação de professores. 

 Partindo dos princípios de Freire (1996/2001), Liberali (2006, p. 18) considera 

que “para educar o educador a linguagem exerce um importante papel, uma vez que 

permite ouvir, dizer e, até mesmo, silenciar”, e define a linguagem como foco na 

formação de educadores, como instrumento de transformação, de constituição histórica 

dos sujeitos e de construção de identidades. Nas palavras da pesquisadora: 

 

Os linguistas aplicados teriam, então, a responsabilidade de pensar a 

educação de educadores utilizando a linguagem com foco na formação de 

sujeitos como seres transformativos que podem tornar-se seres dialógicos. No 

sentido Freiriano, com possibilidades de dialogar com seus semelhantes 

(LIBERALI, 2006, p. 18). 

 

 

Formação Crítica de Professores 

 

 Há uma questão de nomenclatura que sempre permeia as discussões sobre 

formação de professores: trata-se de educação contínua ou educação continuada? 

Liberali (2006) discute esse ponto destacando que a palavra continuada estabelece uma 

relação de educação com uma ação acabada, enquanto contínua reflete um processo, 

algo inacabado. Não só concordo como me alinho e adotarei a expressão educação 

contínua de professores neste e nos meus demais trabalhos doravante, entendendo que 

“a escolha de contínua, em oposição à continuada, reforça a ideia de progressão e não 

finalização da educação” (LIBERALI, 2006, p. 19). 
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 Observando como participantes em geral nomearam suas atividades de educação 

contínua, Liberali (2006) sistematizou e organizou-as em três perspectivas: treinamento, 

desenvolvimento/capacitação e formação crítica. Esta última é a que nos interessa neste 

estudo e, portanto, será mais detalhadamente tratada. 

 A perspectiva de formação crítica de educadores é um paradigma centrado na 

ética e na formação cidadã. Essa questão foi problematizada por Paulo Freire na obra 

Pedagogia do Oprimido na qual, de acordo com Liberali (2006, p. 22),  o autor 

considera que “a educação deveria problematizar questões fundamentais da vida, 

servindo, assim, como um ato de desvelamento da realidade, ou seja, como imersão e 

emersão da consciência para inserção crítica”.   

 Uma formação crítica pressupõe duas questões: que as pessoas não sejam 

necessariamente críticas e necessitem ser formadas; e que a formação seja constante e 

eterna. Isso implica em sujeitos em constante transformação; isto é, que a cada 

formação se transformem e se sintam na necessidade de novas formações, em um 

processo contínuo. Por isso “a formação crítica de educadores considera os sujeitos 

como capazes de estabelecer mudanças constantes e profundas em seu contexto e na 

sociedade como um todo” (LIBERALI, 2006, p. 22).  

 Por isso a concepção de escola não pode se limitar a um espaço geográfico 

intramuros, nem se limitar à transmissão de informações ou conhecimentos sem 

conexão com o contexto em que se insere. Assim, na concepção de Magalhães (2004, p. 

46), a formação crítica de professores inclui “questões da compreensão da escola como 

um espaço cultural, social e político e não apenas como um local de transmissão de 

conhecimentos neutros e desvinculados do contexto particular de ação e da sociedade 

mais ampla”. Para Liberali (2006, p. 24), essa prática implica 

 

construir uma participação social não simplesmente para a ação dentro das 

normas e leis da sociedade. Ao contrário, buscaria a construção de formas de 

agir, pautadas por critérios construídos a partir da compreensão das questões 

sociais, históricas e culturais, dentro das quais vive e se constitui, para que 

justamente possa transformá-las . 

Nessa concepção, portanto, a formação crítica estaria ligada à convocação 

dos participantes a participar, questionar, pensar, assumir compromissos e se 

submeter à crítica de seus valores, normas e direitos, inclusive aqueles tidos 

como democráticos e justos. 

 

 Assim, os espaços de formação crítica oportunizariam: “a) a observação de si e 

dos demais com base para imersão na consciência; b) discussão teórica para a 

compreensão da prática; e c) emersão da consciência para a avaliação a partir de 



 

 
 

90 

critérios mais amplos” (LIBERALI, 2006, p. 24). Essa avaliação exige uma linguagem 

contextualizada e com foco na argumentação, não com o intuito de convencer ou 

persuadir, mas de colaborar com os demais. Tal uso argumentativo da linguagem pauta-

se pela descrição da ação e sua relação com as teorias, como suportes para a 

compreensão e proposta de transformação. 

 Nessa abordagem colaborativa, a argumentação tem o papel de colocar ideias em 

contraste para a construção de novos conhecimentos, a qual ocorre a partir de situações 

desafiadoras que pressupõem a superação das restrições de forma conjunta. Liberali 

(2006, p. 25-26) defende que: 

 

[e]m propostas de formação crítica de professores no quadro da LA, a 

linguagem seria o objeto a ser construído para criar espaços para a 

participação maior dos professores nas discussões sobre sua prática. Com 

isso, a linguagem se tornaria o instrumento (VYGOTSKY, 1934) que serviria 

para desenvolver ideias e construir propostas concretas para a reconstrução 

de suas ação. Em situações de formação crítica, portanto, o trabalho com a 

linguagem seria introdutório, uma vez que criaria a base para o professor 

repensar sua ação dentro de uma perspectiva histórica, avaliando-a a partir de 

valores éticos, construídos de forma conjunta, e, construindo possibilidades 

de transformação da prática.  

Dessa forma, a importância da organização do discurso para pensar sobre a 

prática tornaria a linguagem um instrumento de transformação da atividade 

mental de pensar sobre o fazer. Em outras palavras, como aponta Vygotsky 

(1934), um instrumento revolucionário que traz dentro dele o próprio 

resultado. 

 

 Outro aspecto a se considerar nas atividades de formação contínua de 

professores é a criação de espaços de trabalho em zonas de desenvolvimento proximal 

(ZPD), pois na atividade cria-se um contexto de construção do conhecimento conjunto. 

Liberali (2012, p. 22) considera que, ao se pensar no processo de formação de 

educadores, “faz-se referência a processos como o relacionamento teoria-prática e a 

construção de conceitos como reflexão, as teorias de ensino-aprendizagem, o papel do 

coordenador e do professor e a formação cidadã”. A autora considera ainda que o 

trabalho com educadores atua no sentido de: 

 

 Relacionar formas de agir já colocadas em prática ou debatidas através da 

sua transferência para contextos nos quais estes processos parecem não 

ocorrer de forma independente e isolada; 

 Criar a possibilidade de transformação de conceitos, práticas, modos de 

participação e de ação conjunta; 

 Desenvolver formas de participação na atividade de ensino-aprendizagem 

que estejam mais voltadas para os interesses e necessidades de formação 

de cidadãos com perspectiva crítica (LIBERALI, 2012, p. 22). 
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 Souza (1993, apud Liberali, 2012, p. 23) destaca que “para Bakhtin, o ser 

constitui, ouvindo e assimilando as palavras e discursos dos outros, resultando no 

processamento de palavras e discursos, metade seus e metade de outrem”. Dessa forma, 

a relação teoria e prática está intimamente ligada ao conceito bakhtiniano de vozes, 

dado que “a teoria é, em essência, a voz de outrem revendo, analisando e 

redimensionando a prática do sujeito (sua “própria” voz)” (LIBERALI, 2012, p. 23).   

 É possível perceber, em razão disso,  

 

o processo de (re)construção dos conceitos referentes ao papel educador 

através da forma como discutem e sugerem transformações de sua prática à 

luz da teoria formal e de questões emancipatórias sobre os efeitos de suas 

ações na formação de seus alunos (LIBERALI, 2012, p. 23). 

 

 Esse movimento de tomada de consciência parte do exterior para o interior. É 

abstraindo conceitualmente sua própria prática de ensino-aprendizagem por meio da sua 

relação com a teoria que o professor terá possibilidade de tomar consciência do seu 

próprio fazer pedagógico. Dessa forma o saber acadêmico, a voz da ciência, abre 

caminhos para que o professor olhe para si, questione-se e transforme a si e ao outro: 

 

Entender estes conceitos científicos possibilita uma revisão da própria ação, 

seu questionamento e transformação aplicada uma vez que parte da realidade 

concreta do sujeito, abstrai teoricamente através da voz de outros e 

redimensiona internamente para criar externamente. Há, portanto, uma 

reconstrução interna de processos externos, a partir da apropriação gradual do 

discurso de outrem na análise da própria ação. Essa apropriação passa então a 

ser questionada com base em valores tidos como essenciais na formação de 

alunos com atuação crítica e informada no e sobre o mundo e serve de base 

para as transformações que movem e expandem a atividade de ensino-

aprendizagem (LIBERALI, 2012, p. 24). 

 

 Entendo que a capacidade de desenvolver atividades críticas, sejam de formação 

docente ou não, está condicionada à capacidade de estabelecer reflexões igualmente 

críticas. Considerando o contexto da formação de professores, Liberali (2012, p. 25) 

salienta que “refletir não seria um simples processo de pensar, mas uma ação consciente 

realizada pelo professor, que busca compreender o seu próprio pensamento, sua ação e 

suas consequências”. Dessa forma, refletir pode ser compreendido como um ato cidadão 

de olhar para si, compreender-se e olhar novamente para o mundo e sentir o impacto 

causado por suas ações. A autora aponta, ainda, o que considera serem os três principais 

tipos de reflexão, sem desconsiderar a infinidade existente. São eles: reflexão técnica, 

reflexão prática e reflexão crítica (VAN MANEN, 1977, apud LIBERALI, 2012). 
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 A reflexão técnica valoriza aspectos teóricos e técnicas científicas. Há a 

preocupação do professor em buscar nas descobertas científicas as respostas para os 

problemas da vida diária. Nessa abordagem a avaliação e/ou mudança ocorre a partir de 

normas da teoria, o que muitas vezes se resume à tentativa simples de aplicar os 

conhecimentos teóricos às ações sem uma compreensão real dessa teoria. Nessa 

perspectiva não há a apresentação de fatos em forma de descrição, eles são usados para 

expor ou exemplificar e não para fazer com que as ações sejam entendidas pela 

explicação teórica. Dessa forma, o papel do professor se resume a aplicar teorias e 

técnicas científicas a problemas instrumentais (LIBERALI, 2012). 

 Já a reflexão prática tenta encontrar soluções para a prática na própria prática. 

Ocorre a descrição concreta da própria ação, por meio de relatos, utilizando-se índices 

de avaliação. Muitas vezes não se estabelece nenhuma relação do que é discutido com 

qualquer referencial teórico que o embase; ocorre a tentativa de compreender as ações a 

partir da experiência e do conhecimento de mundo do professor (SMYTH, 1992, apud 

LIBERALI, 2012). Nessa perspectiva Dewey (1933, apud LIBERALI, 2012) introduziu 

o contraste entre uma ação rotineira e uma ação reflexiva. A primeira considerava a 

realidade social e os objetivos das ações como garantidos e não permitiam variações no 

percurso para sua realização. Já a ação reflexiva implicava considerações ativas, que 

levassem em conta diferentes formas de conhecimentos e suas implicações no 

desenvolvimento das atividades. 

 Schön (1992) retomou e expandiu as ideias de Dewey ligando o conceito de 

reflexão à ação. São apresentados os conceitos de reflexão-na-ação e reflexão-sobre-a-

ação. Liberali (2012, p. 29) considera que “a reflexão-na-ação é o processo de pensar 

sobre o que se faz ao mesmo tempo em que se atua, o que demonstraria uma postura 

mais propensa à mudança por parte do praticante em relação a sua ação”. Schön (1992, 

p. 83) explica esse processo dizendo que  

 

existe, primeiramente, um momento de surpresa: um professor reflexivo 

permite-se surpreendido pelo que o aluno faz. Num segundo momento, 

reflete sobre esse fato, ou seja, pensa sobre aquilo que o aluno disse ou 

fez e, simultaneamente, procura compreender a razão por que foi 

surpreendido. Depois, num terceiro momento, reformula o problema 

suscitado pela situação; talvez o aluno não seja de aprendizagem lenta, 

mas, pelo contrário, seja exímio no cumprimento das instruções. Num quarto 

momento, efetua uma experiência para testar a sua nova hipótese; por 

exemplo, coloca uma nova questão ou estabelece uma nova tarefa para testar 

a hipótese que formulou sobre o modo de pensar de aluno.  
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 A reflexão-na-ação exige um movimento organizado do professor que parte de 

uma situação real, vivenciada, volta-se para uma atitude de compreensão do que ocorreu 

em sala e os possíveis caminhos para tratar o ocorrido, reformula a sua abordagem 

prática e retoma a atividade em uma nova perspectiva. Trata-se de um pensar e fazer 

conjunto, simultâneo. 

 Por outro lado, a reflexão-sobre-a-ação ocorre em um momento posterior à sua 

realização. Conforme destaca Gómez (1992, p.105, apud LIBERALI, 2012, p. 30), ela é 

“a análise que o indivíduo realiza a posteriori sobre as características e procedimentos 

de sua própria ação. É a utilização do conhecimento para descrever, analisar e avaliar os 

vestígios deixados na memória por intervenções anteriores”. 

 E, por fim, a reflexão crítica, que se baseia na pedagogia crítica, considera que o 

sujeito seja capaz de analisar sua realidade social e cultural, posicionar-se frente aos 

acontecimentos e desenvolver possibilidades de transformá-la tendo as questões éticas 

como centrais (LIBERALI, 2012, p. 31). Essa forma de reflexão engloba características 

tanto da reflexão técnica quanto da prática valorizando, contudo, critérios morais e 

ampliando as análises das ações em contextos históricos-sociais mais amplos. De 

acordo com Liberali (2012, p. 32). 

 

reflexão crítica implica a transformação da ação, ou seja, transformação 

social. Não basta criticar a realidade, mas mudá-la, já que indivíduo e 

sociedade são realidades indissociáveis. Assumir uma postura crítica implica 

ver a identidade dos agentes como intelectuais dentro da instituição e da 

comunidade, com funções sociais concretas que representam formas de 

conhecimento, práticas de linguagem, relações e valores sociais que são 

seleções e exclusões particulares da cultura mais ampla. Portanto, ao refletir 

criticamente os educadores passam a ser entendidos e a entenderem-se como 

intelectuais transformadores, responsáveis por formar cidadãos ativos e 

críticos dentro da comunidade. 

 

 A reflexão crítica, na visão de Kemmis (1987, apud MAGALHÃES, 1998), é 

um processo em que os participantes tornam-se sujeitos em lugar de objeto do processo 

sócio-histórico, tomam consciência do próprio discurso, entendem as contradições do 

processo social e transformam suas ações. Nesse sentido, Magalhães (1998, p. 172) 

considera que os sujeitos 

 

estariam envolvidos em um processo constante de crítica, de reflexão e de 

problematização dos discursos para que os sentidos construídos, os 

conteúdos, programas, atividades e materiais didáticos escolhidos, pudessem 

ser retirados do senso comum dado pelo discurso dominante e questionados. 

Só então obteriam a compreensão dos valores e dos interesses que subjazem a 

essas ações. 
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 Freire (1985) denomina conscientização o processo de tomada de consciência 

das estruturas de opressão por parte do indivíduo e as considera em três níveis, como 

relata Liberali (2012, p. 34): 

 

(1) Momento um, caracterizado pela quase ausência de consciência histórica 

e pela aceitação das relações de dependência dos indivíduos com relação 

às estruturas opressivas; 

(2) Momento dois, em que o indivíduo começa a ser capaz de questionar a 

realidade que o cerca, ou seja, torna-se consciente da imposição de sua 

dependência, mas não é capaz de agir contra as formas que o oprimem; 

(3) Momento três, que configura a consciência crítica ou conscientização, 

momento em que o indivíduo é capaz de se envolver num processo 

dialógico de questionamento e/ou validação das normas sociais, dos 

códigos culturais e das ideologias. 

 

A concretização desse processo reflexivo perpassa por quatro ações consideradas 

como essenciais por Freire (1970/1987) e Smyth (1992), e sistematizadas em Liberali 

(2012, p. 35): “descrever (O que faço?), informar (Qual a fundamentação teórica para 

minha ação?), confrontar (Como me tornei assim? ou Quero ser assim?), e 

reconstruir (Como posso agir de forma diferente?)”. 

 

1.7 Educação a Distância (EAD): conceitos e abordagens 

 

Atualmente a educação a distância (EAD) caminha rapidamente para tornar-se 

sinônimo de educação online. Contudo, muito antes das tecnologias virtuais estarem 

disponíveis já acontecia essa modalidade de ensino em diversos países do mundo e, 

inclusive, no Brasil, como destaca Santinello (2007, p. 1), ao afirmar que “a Educação a 

Distância (EAD) não é compartilhada necessariamente via computador, mas pode-se 

dizer que no Brasil, foram utilizados inicialmente as comunicações e transmissões via 

rádio e, logo após, folhetos enviados via correio”. Em 1923, a Fundação Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro transmitia programas que ensinavam, entre outros, línguas 

estrangeiras. Em 1939, criou-se o Instituto Rádio Monitor e, em 1941, o Instituto 

Universal Brasileiro, ainda em operação. 

 Depois de muitos anos em discussão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei n° 9394/96, permitiu formas diferenciadas de educar, inclusive a 

distância. Esse fato contribuiu para a rápida evolução e desenvolvimento da EAD no 
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Brasil, pois foi regulamentada pelos decretos n° 2494/98 e n° 2561/98 e pela Portaria 

Ministerial n° 301, de 07 de abril de 1998. 

 A conceitualização da EAD é, ainda hoje, objeto de discussões acaloradas e, ao 

que tudo indica, está longe de ter um caráter definitivo ou, ao menos, estável. Uma 

contextualização do assunto pode ser estabelecida a partir das considerações de Lobo 

Neto (2013, p. 9): 

A EAD é, portanto, uma modalidade de realizar o processo educacional 

quando, não ocorrendo – no todo ou em parte – o encontro presencial do 

educador e do educando, promove-se a comunicação educativa, através de 

meios capazes de suprir a distância que os separa fisicamente. Assim, não é 

verdade que a educação a distância seja uma educação distante, em que o 

aluno esteja isolado. Ele se mantém em interação com tutores/professores, 

pelo trabalho de administração de fluxos de comunicação exercido por uma 

organização responsável pelo curso e suporte facilitador dessa interação.  

 

 Roca (1998) contribui com essa discussão apontando algumas características da 

EAD: a) formação personalizada; b) formação flexível; c) formação baseada em 

recursos didáticos e tecnológicos; d) formação interativa; e) acessível quando 

necessária, ou seja, permanente. Santinello (2007, p. 8) conclui também que “a 

educação a distância surge como uma nova modalidade de ensino que visa atender e 

ampliar o espaço e tempo reais, para um espaço e tempo virtuais”. E, mais 

recentemente, Zuin e Pesce (2010) e Leffa e Freire (2013) questionam com veemência o 

conceito de distância e a sua adequação ao contexto atual: os primeiros discutem os 

recursos de coautoria possibilitados pelos dispositivos e interfaces disponibilizados 

pelas plataformas de aprendizagem e pela internet atuais; Leffa e Freire (2013) tratam 

da mediação e questionam o conceito de distância nas relações de EAD e de educação 

face a face. Este é um exemplo nítido do impacto da historicidade nas discussões dessa 

temática e vem sendo amplamente discutido. 

 O desenvolvimento de novos equipamentos e a evolução tecnológica levam 

Guimarães (2007, p. 156) a questionar a validade do nome da EAD, dizendo que “O 

termo ‘a distância’, após a Internet está sendo repensado. O termo distância, embora 

indique a separação física entre sujeitos, não implica mais impossibilidade de 

comunicação”. As situações de interação vivenciadas em diversos recursos didáticos de 

comunicação – síncronos ou assíncronos – são sinais nítidos disso. 

 E a evidência dessa evolução e do conjunto de mudanças é apresentada por 

França (2009), ao afirmar que “já sabemos não ser possível fazer EAD apenas 

disponibilizando conteúdos e tecnologia aos alunos e professores, como se pensou 
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anteriormente na “época industrial” da EAD.” Hoje a exigência inclui profissionais de 

diversas áreas como pedagogo, designer, redatores etc. 

Hoje os recursos de hipermídia podem ser facilitadores do processo de ensino e 

aprendizagem pois combinam áudio, vídeo, textos, banco de dados, imagens e, 

principalmente, a comunicação síncrona, instantânea. Além disso, permitem interagir 

com alunos em diferentes locais e ao mesmo tempo. França (2009) destacou como 

exemplo de Ambiente Hipermidiático de Aprendizagem os softwares proprietários 

Moodle, Teleduc e Atutor, relação esta que não para de crescer e atingir novas 

plataformas como as de telefones celulares (smartphones). Os cursos a distância 

realizados pela Internet, o ambiente hipermidiático de aprendizagem torna-se um 

ambiente programado, com recursos e interfaces/ferramentas organizados (FRANÇA, 

2009). 

 Ao defender que Pedagogia e Tecnologia sempre andaram de mãos dadas, 

Belloni (2003) compreende o fenômeno educação a distância como parte de um 

processo de inovação educacional mais amplo que é a integração de tecnologias de 

informação e comunicação nos processos educacionais. Analisando a educação 

brasileira na segunda metade do século XX, a autora classificou como principais 

experiências de educação a distância quatro grandes tipos: Formação de professores, 

Educação popular, Televisão escolar substitutiva e Formação Continuada ou educação 

ao longo da vida. 

 Outro aspecto interessante a se observar ao tratar a EAD é a chamada Distância 

Transacional. Para Moore (2002), essa distância se relaciona com os conceitos de 

distância física e distância psíquica e depende do quanto o aluno pode ou não dialogar 

com o seu tutor/professor. Nessa abordagem, a distância transacional atinge seu maior 

grau possível quando ocorre a forma de autoestudo, e a menor quando ocorre a 

comunicação contínua dos alunos entre si e destes com o tutor e o professor, baseada 

nas ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, bastante acessíveis no momento 

atual. 

 Os atuais recursos disponíveis e utilizados na preparação de cursos virtuais 

parecem comprovar o que Mason (1994) já observava há quase duas décadas: que a 

EAD e a Educação Presencial estão com seus caminhos convergindo ao ponto de ser 

cada vez menor as distinções entre ambas. 
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 Por fim, Chaves (2009) estabelece, com base na filosofia da educação, a análise 

das Tendências Pedagógicas e a Educação a Distância. Constrói um quadro comparativo 

da educação como um processo não-formal que acontece no lar com a educação como 

processo formal. Considera, por sua vez, que a EAD possui dois grandes modelos: 

Ensino a Distância e Aprendizagem Colaborativa em Ambientes Virtuais. Vale ainda 

destacar que Mill (2009) refuta a expressão Ensino a Distância por considerá-la 

despreocupada com a aprendizagem do aluno. Ao mesmo tempo defende a terminologia 

de Educação a Distância (EAD) como sendo 

 

mais adequada por considerar o aluno como centro do processo: há docentes 

(professores e tutores) e tecnologias compondo o processo de ensino-

aprendizagem e apoiando o estudante, mas, antes, importa se o educando está 

aprendendo (MILL, 2009, p. 31). 

 

 É importante ainda observar que a relação entre EAD e Educação Presencial não 

são elementos que se opõem ou excluem, longe disso. Prado e Almeida (2007) afirmam 

que essas modalidades não só não competem entre si como podem ser consideradas 

complementares em muitos contextos. Gabini et al. (2010, p. 7) destacam, ainda que os 

ambientes virtuais trazem possibilidades de construção coletiva de aprendizagem, “uma 

vez que o aluno não apenas visualiza o que acontece, mas participa e interage, atuando 

na elaboração do conhecimento”. Esse comportamento e ambiente de interação são 

característicos das propostas educacionais em que ocorre o que Valente (2003) chama 

de estar junto virtualmente, ou seja, por meio de recursos das TICs, alunos e 

professores/tutores superam o conceito tradicional de distância que implica em 

afastamento e ausência de contato, tornando-se presente virtualmente7. 

 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA 

 

 A EAD, como já discutimos, tem o desafio de educar pessoas que fisicamente 

não estão no mesmo local, no mesmo instante. A tecnologia é o instrumento que 

permite a mediação entre os sujeitos e os objetos das atividades educacionais que 

compõem o processo de formação a distância. Castilho (2011, p. 66) considera que “a 

tecnologia da educação é um produto social. Não pode ser pensada como uma coisa 

autônoma, que tenha princípio e fim em si mesma”.  

                                                           
7 Grifo meu. 



 

 
 

98 

 Belloni (2003, p. 59) chama a atenção para as novas possibilidades de interação 

proporcionadas nos primeiros anos do século XXI pelas então modernas ferramentas 

tecnológicas no campo educacional: “oferecem possibilidades inéditas de interação 

mediatizadas (professor/aluno; estudante/estudante) e de interatividade com materiais de 

boa qualidade e grande variedade”. A autora destaca a possibilidade de combinar a 

flexibilidade da interação humana com a independência no tempo e no espaço, sem 

perda de velocidade. 

 Mais recentemente Braga (2013, p. 84) faz a leitura de que “os ambientes 

virtuais de aprendizagem foram concebidos para reproduzir práticas pedagógicas que já 

existiam na sala de aula presencial”, o que certamente deixa marcas na natureza das 

atividades e, muitas vezes, na conduta dos professores, em sua quase totalidade também 

oriundos da educação presencial. Sem fazer uma apologia à EAD, Braga (2013, p. 84) 

aponta duas vantagens distintivas dessa modalidade em relação à educação presencial: 

 

Uma vantagem a ser destacada é o fato de os AVAs, em geral, abrirem novos 

espaços para a construção colaborativa de conhecimento. Outro ponto 

positivo é que, sendo um ambiente virtual, ele favorece e instiga a consulta a 

materiais disponibilizados na internet, que é um banco de informações 

potencialmente infinito.  

 

 Valente (2005) já considerava, há dez anos, a internet como um dos mais 

poderosos meios de troca de informação e de realização de ações cooperativas. Esse 

potencial não só se confirmou como foi amplificado com o surgimento da Web 2.0 e 

suas poderosas ferramentas de interação assíncronas e síncronas. Enquanto os meios de 

comunicação de massa são vias de mão única, a internet permite a interatividade entre 

professor, aluno e tecnologia. Essa interação e troca de informações entre o professor e 

o aluno são muito valorizadas no ambiente online (SILVA, 2006). 

 O ambiente virtual de aprendizagem – AVA – representa a sala de aula online e 

“é um conjunto de interfaces, ferramentas e estruturas decisivas para a construção da 

interatividade e da aprendizagem” (ROSTAS e ROSTAS, 2009, p. 139). Por sua vez, 

Almeida (2003, p. 331) destaca que tais ambientes de aprendizagem 

 

são sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte de 

atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. 

Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar 

informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e 

objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista 

atingir determinados objetivos.   
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 Na prática, quase sempre, os AVAs funcionam como a virtualização da sala de 

aula, garantindo os elementos considerados pelos Projetos Pedagógicos e pelos Planos 

de Ensino como fundamentais para a existência do curso. Braga (2013, p. 78) destaca 

que, com a criação da Web 2.0, foi intensa a busca por plataformas técnicas que 

permitissem transpor a sala de aula para o meio virtual e foi assim que surgiram “os 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), espelhados no tipo de práticas realizadas na 

modalidade presencial”. 

 A comunicação nas atividades em ambientes digitais pode acontecer por duas 

formas de interação: síncrona e assíncrona, definidas por Oliveira (2009, p. 67): 

 

A comunicação é considerada síncrona quando ela é realizada por meio de 

canais que possibilitam uma comunicação em tempo real, como é o caso do 

chat. Por outro lado, a comunicação é assíncrona quando ela é realizada em 

tempo diferido, ou seja, é necessário um espaço de tempo entre as duas 

mensagens e entre os dois momentos da interação, como, por exemplo, o 

email.  

 

 Ambas as formas de comunicação possuem vantagens que as qualificam como 

instrumentos importantes a serem considerados na elaboração de uma atividade de 

EAD. Vale a competência de quem concebe as aulas e de quem as desenvolve para 

optar pelas mais adequadas a cada situação específica.  

São consideradas vantagens das ferramentas assíncronas: 

 

a) Flexibilidade desejável do tempo, ou seja, o acesso à interação 

pedagógica pode ocorrer a qualquer hora e de qualquer lugar; 

b) Permite ao aprendiz que ele tenha tempo para refletir sobre suas ideias, 

verificar referências, consultar conhecimentos prévios e ter um tempo 

maior para preparar seus comentários; 

c) Facilitar ao aprendiz a integração das ideias que estão sendo discutidas 

no curso, ou acessar os recursos na internet para auxiliar no 

desenvolvimento de seu trabalho; 

d) O baixo custo dos cursos oferecidos, já que eles requerem computadores 

de baixa capacidade operacional, o que permite um acesso global mais 

equilibrado aos participantes (OLIVEIRA, 2009, p. 67). 

 

São consideradas vantagens das ferramentas síncronas: 

 

a) Promove a motivação para que os aprendizes prossigam com seus pares 

e continuem seus estudos; 

b) Incentiva a cooperação e a cognição em grupo, pois a interação em 

tempo real contribui para o desenvolvimento da coesão do grupo e a 

percepção de que ele faz parte de uma comunidade de aprendizagem; 

c) Oferece feedback, uma vez que o sistema síncrono propicia o feedback 

rápido das ideias que estão sendo discutidas; 

d) Incentiva o estudante a manter-se atualizado com o curso, através das 

disciplinas ofertadas, o que ajuda as pessoas a priorizarem seus estudos 

(OLIVEIRA, 2009, p. 68). 
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Existem várias plataformas de ensino-aprendizagem, ou AVAs, disponíveis 

como TelEduc, AulaNet, Amadeus, Eureka, Moodle, e-Proinfo, Learning Space e 

WebCT (GABARDO, QUEVEDO e ULBRICHT, 2010). Dentre elas vale dizer que a 

TelEduc é uma plataforma nacional, gratuita, desenvolvida por uma pequena equipe de 

programadores do Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED), da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Segundo Braga (2013), a TelEduc 

oferece os recursos básicos que permitem desenvolver satisfatoriamente os cursos na 

modalidade de EAD.  

A outra plataforma a destacar é a Moodle, também gratuita e de código aberto, 

tem versões em inglês e também em português. Por ter código aberto passa por 

melhorias constantes por colaboradores do mundo todo, o que faz dela uma plataforma 

com recursos muito sofisticados e que permitem desenvolver cursos com alto grau de 

interatividade e coautoria.  

 Diferente do que se possa pensar, um Ambiente Virtual de Aprendizagem não 

tem tudo pronto e não só não dispensa o professor como exige um pouco mais, ou seja, 

o domínio de um número ainda maior de ferramentas e competências educacionais. 

Braga (2013) aponta que isso também acontece em relação ao aluno pois, se por um 

lado as atividades realizadas em pequenos grupos são facilitadas no meio digital, por 

outro, em grandes grupos como nos fóruns ela é mais complexa. 

 Silva (2010, p. 229) chama a atenção para a importância da criação do desenho 

didático de uma aula na modalidade de EAD. Esse cuidado é fundamental para evitar 

que simplesmente haja transposição da modalidade presencial, ou de um texto impresso 

para um texto digitalizado, sem aproveitar os avanços que as ferramentas eletrônicas e a 

internet oferecem.  

A criação do desenho didático precisará cuidar para que os fundamentos do 

digital, do hipertexto e da educação cidadã estejam garantidos na estruturação 

dos conteúdos e das atividades a serem disponibilizadas como provocação à 

aprendizagem. Será preciso romper com a linearidade do livro e das apostilas 

eletrônicas de modo que não se subutilize a disposição hipertextual e 

comunicacional próprias do ambiente online de aprendizagem, da web. 

O desenho didático pode apresentar-se como rede e não como rota. Pode 

oferecer um conjunto de territórios a explorar. Não uma história a ouvir, mas 

um conjunto intrincado, labiríntico, hipertextual de territórios abertos à 

navegação e dispostos a interferências, a modificações. Dispõe entrelaçados 

os fios da teia como múltiplos percursos para conexões e expressões com os 

quais o docente e os cursistas possam contar no ato de manipular as 

informações e construir colaborativamente o conhecimento. Ele provoca o 

aprendente a contribuir com novas informações e a criar e oferecer mais e 
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melhores provocações à turma, participando como coautor do processo de 

comunicação e de aprendizagem (SILVA, 2010, p. 229-230).  
 

 Dentre as diversas possibilidades de comunicação síncronas e assíncronas 

existentes, destaco as que direta ou indiretamente tiveram alguma influência neste 

trabalho. Foram sistematizados por Silva (2002, apud OLIVEIRA, 2009, p. 69-70): 

 
CANAIS SÍNCRONOS 

- CHAT: Chat é um serviço oferecido na Internet onde o usuário pode 

conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Os canais de Chat, também 

chamados de salas, são divididos geralmente de acordo com o assunto 

envolvido. Não é necessário nenhum software especial, apenas o mesmo 

navegador (browser) usado para “surfar”. Antes de entrar na sala a pessoa 

tem que escolher um apelido (nickname), que é usado para identificá-la no 

conjunto de pessoas da sala. 

- VIDEOCONFERÊNCIA: Uma videoconferência consistem em uma 

discussão em grupo ou pessoa-a-pessoa na qual os participantes estão em 

locais diferentes, mas podem ver e ouvir uns aos outros como se estivessem 

reunidos em um único local, utilizando tecnologia de comunicação à 

distância, com recursos multimídia (som e vídeo). 

 

CANAIS ASSÍNCRONOS 

- E-MAIL (CORREIO ELETRÔNICO): é de longe a ferramenta de 

comunicação virtual mais difundida na internet8. Por si só, o e-mail 

introduziu modos novos de comunicar e navegar. Por seu intermédio, pessoas 

ao redor do mundo podem compartilhar ideias, discutir problemas comuns e 

disseminar notícias e informação. 

- NEWSGROUP: Um News não é muito diferente de um Fórum. Sua 

principal diferença é que você não precisa ir procurar as mensagens. Você 

pode simplesmente “receber” suas mensagens junto com seu e-mail. Esta 

facilidade de receber e enviar mensagens faz com que você faça parte de uma 

“sociedade” e não utilize somente para tentar resolver um problema e sim 

para trocar informações. 

- FÓRUM DE DISCUSSÃO: O fórum é um espaço online para discutir 

assuntos. Funciona da seguinte forma: um tema é proposto e colocado no ar, 

visível para todos os alunos. Cada um escreve seu comentário e envia para o 

site ou o provedor de registro. Esses comentários ficarão disponíveis para 

todos os participantes; portanto, o participante poderá ler não só sua opinião, 

mas também a de outros alunos, como se estivesse discutindo o assunto em 

sala de aula.  

 

 No que se refere a este trabalho, vale destacar duas ferramentas que foram 

decisivas para os rumos tomados, opções feitas e definição das relações estabelecidas 

entre os sujeitos: o chat, síncrono, e o fórum, assíncrono. 

 Os fóruns permitem a comunicação assíncrona por meio da escrita e todos os 

sujeitos (alunos, professores e tutores) potencialmente podem participar do debate. 

Braga (2013, p. 83) considera que uma interação face-a-face gera uma pressão que 

                                                           
8 Quando essa definição foi construída, em 2002, ainda não existia uma base de internet móvel tão 
ampla e comparável ao poder de tráfego atual (Internet 3G, 4G), nem aplicativos de comunicação 
síncrona como os atuais Whatsapp ou Facebook. 
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intimida muitas vezes a fala de um aluno o que, a seu ver, não ocorre em um fórum: 

“como não há pressão comunicativa, o aluno pode amadurecer e elaborar melhor suas 

ideias antes de publicá-las para a leitura coletiva”. Dessa forma acredita que encoraja os 

tímidos: “essa vantagem, aliada à proteção oferecida pelo escudo da tela, que torna a 

censura social menos ameaçadora, faz com que alunos mais tímidos se arrisquem mais 

nas discussões em grande grupo”. Essa consideração é muito questionável, sobretudo 

após a análise dos dados desta pesquisa. A autora entende que os textos publicados não 

devem ser longos e prolixos e, sim, pautar pela objetividade. Outro aspecto positivo é 

que permite com facilidade observar a historicidade das discussões, pois tudo o que for 

escrito ficará registrado e disponível para a consulta e leitura posterior. 

 Contudo, na prática nem sempre esse potencial se faz realidade, como a própria 

Braga (2013, p. 83) relata: 

 
É importante ressaltar que as vantagens aqui apontadas são potenciais. Na 

prática, muitas vezes é preciso desenvolver nos alunos as habilidades 

necessárias para esse tipo de discussão coletiva. É comum nos fóruns 

pedagógicos, por exemplo, os alunos postarem suas mensagens para que o 

professor leia sem relacioná-las às colocações que estão sendo feitas pelos 

colegas. Recorrentemente é apontado por docentes que usam AVA que a 

participação dos alunos fica longe do que é idealizada. Nossa cultura de 

aprender ainda está fortemente centrada na figura do professor e formas mais 

colaborativas de construção de conhecimento geralmente precisam ser 

estimuladas e desenvolvidas. 

 

 

 

Formação de Professor na e para a educação a distância 

 

 Na última década a educação a distância no Brasil vivenciou um crescimento 

explosivo. O Anuário Estatístico de EAD de 2004/2005 indicou que em 2005 já 

chegávamos a 1,3 milhão de alunos nessa modalidade, com um aumento de 63% em 

relação ao ano anterior, assim como o crescimento em 31% do número de instituições 

de ensino credenciadas a oferecer estes cursos (MILL, 2009).  

 Considerando a magnitude desses números é imediato e inevitável o 

questionamento sobre a existência de professores capacitados para esse trabalho em 

quantidade suficiente para atender a uma demanda explosiva como essa. Da mesma 

forma, fica o questionamento sobre o que é necessário para que o professor possa atuar 

a distância, para que o aluno possa aprender e de que maneira é possível construir 

atividades de formação que sejam dialéticas, que valorizem a historicidade dos sujeitos, 
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porém que rompam com práticas fossilizadas e paradigmas reducionistas ou dualistas 

incapazes de analisarem o contexto e a totalidade das relações estabelecidas. 

 Para atuar no contexto a distância o professor tem que estar consciente de que 

“ensinar em contextos virtuais é um processo complexo que se fundamenta no 

pressuposto de conjunção do ato de ensino, aprendizagem e na mediação deste ato por 

uma tecnologia” (OLIVEIRA, 2009, p. 72). Entendo que a tecnologia constitui um 

instrumento complexo nessa atividade mediada, pois ela demanda múltiplas habilidades, 

dada a diversidade dos recursos disponibilizados, assim como um olhar multimodal para 

a linguagem, instrumento mediador por excelência (VYGOTSKY, 1935/1998). 

 Os recursos tecnológicos fazem surgir constantemente novas possibilidades e 

formas de ensinar e aprender, inclusive proporcionando a até então inusitada situação de 

professor e aluno estarem no mesmo nível de informação. “O professor deixa de ser 

uma pessoa que está acima dos alunos e que apenas transmite seu conhecimento, 

configurando um espaço em que professores e alunos podem trocar ideias e aprender 

juntos” (OLIVEIRA, 2009, p. 72). 

 Nesse novo contexto Mill (2009) entende que há a necessidade de novos saberes 

e competências para a atuação docente e Oliveira (2009, p. 73) adverte “que os papéis 

do professor na educação online exigem uma grande capacidade de adaptação e 

criatividade diante de novas situações, propostas e atividades”. Da mesma forma, Freire 

(2009) destaca o potencial que as tecnologias digitais oferecem para a prática docente, 

com novas interfaces, práticas e linguagens, além da necessidade de ser um sujeito 

multiletrado. Moran (2006, apud OLIVEIRA, 2009, p. 73) também chama a atenção 

para o fato de que “o professor online deve aprender a trabalhar com diferentes tipos de 

tecnologias, ter visão participativa no processo educacional, estimular a criação de 

comunidades, a pesquisa em pequenos grupos, a participação individual e coletiva”. E 

Castilho (2011, p. 85) compreende que “o papel do professor (ou instrutor, ou monitor) 

é acompanhar muito de perto o desempenho de cada aluno para corrigir desvios 

possíveis de ocorrerem no início do curso ou desfazer primeiras impressões negativas”. 

 No cenário social atual, em contínua transformação, são atribuídos novos papéis 

tanto a professores quanto a alunos. Há a emergência de um paradigma que “descarta a 

concepção tradicional de conhecimento disciplinar, fragmentado em “blocos fixos e 

imutáveis” para (...) enfatizar a noção de “conhecimento em rede””. Freire (2009, p. 15) 

considera que, nesse contexto, 
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o aluno revela-se possuidor de necessidades, expectativas, exigências, 

habilidades e comportamentos distintos dos tradicionalmente definidos e, ao 

professor, são atribuídos os papéis de interlocutor, pesquisador reflexivo e 

intérprete crítico de sua prática.  

 

 Oliveira (2009, p. 73) chama a atenção para um aspecto também tratado por 

Silva (2012) e que diz respeito ao papel do professor como construtor de redes e não de 

rotas:  

alguém que definisse um conjunto de territórios a explorar e permitisse ao 

aluno a autoria da sua própria experiência. Como aquele que dispõe teias, o 

professor possibilitaria o envolvimento do aluno, estimulando sua 

intervenção como coautores da aprendizagem. 

 

 O contexto atual demonstra a emergência de demandas para as quais a educação 

tradicional não consegue oferecer respostas. Se durante séculos a escola permaneceu 

muito parecida e reconhecível até na disposição das carteiras em sala de aula, agora até 

a sala de aula se reconfigurou. O professor detentor e transmissor de conhecimento 

torna-se um desconhecedor das coisas mediante a oferta de saber do ciberespaço. O 

conhecimento deixa de se organizar em bloco para adquirir um efeito “cubo mágico” e 

mover-se em todas as direções e combinações possíveis. O professor deixa de oferecer 

respostas para conectar potencialidades. À medida que o professor constrói uma rede de 

possibilidades, tece a teia do conhecimento, definindo um conjunto de territórios para a 

exploração crítico-colaborativa dos sujeitos de uma atividade, ele está gerando uma 

ZPD criativa. E a ZPD criativa é, por natureza, transformadora. Nesse sentido, 

Magalhães (2012, p. 21) comenta ser 

 

o movimento de colaboração e contradição que define a criação de zpds 

como uma relação possibilitadora de transformação, em que todos os 

participantes aprendem uns com os outros e, juntos, negociam de forma 

crítica a produção de conhecimento sobre modos de compreender e 

transformar os processos de ensino-aprendizagem e desenvolvimento, nos 

contextos escolares. 

 

 Mill (2009) e Oliveira (2009) apontam para a mesma direção afirmando que 

existem diferenças nas formações dos professores para atuarem na educação presencial 

e/ou na educação a distância. Em seus termos: 

 

Na verdade, é preciso destacar que a formação de educadores em educação a 

distância aparece como fator de extrema importância no que tange à 

qualidade do ensino e, portanto, não deveria ser tomada como idêntica à 

formação do educador da educação presencial (MILL, 2009, p. 43). 
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Apesar da ideia de que muitas das competências são comuns ao ensino 

presencial e ao ensino a distância, a verdade é que a sua transposição para o 

ensino online não é linear e envolve frequentemente a necessidade de 

adaptações a este novo contexto (OLIVEIRA, 2009, p. 73). 

 

 Nesse contexto de pensar as relações entre a educação a distância e a presencial, 

Braga (2013, p. 58-59) discute o impacto da tecnologia nos modos de ensinar e aprender 

e acredita que “a tecnologia traz para a prática pedagógica formas mais dinâmicas de 

implementar modos colaborativos ou reflexivos de ensinar e aprender”. Essa abordagem 

concede à tecnologia um papel instrumental nas relações entre sujeito e objeto. Ela traz 

“formas”, ela é instrumento, não a base teórico-metodológica ou mesmo filosófica do 

processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento. “As mudanças não são 

determinadas pelas mídias, mas sim pela perspectiva pedagógica adotada e pela 

exploração efetiva e criativa dos recursos que o meio oferece” (BRAGA, 2013, p. 59). 

 No que diz respeito às competências para ser professor no contexto virtual, 

Salmon (2000, apud OLIVEIRA, 2009) organiza o que chama de características em 

dois grupos: a) Entendimento do Processo Online: capacidade técnica, capacidade de 

comunicação; b) Qualidades: compartilhamento de saberes e criatividade.  

De forma mais prática, Castilho (2011, p. 83) relaciona o que se deve esperar de 

um professor de ensino a distância: 

 

- manter diálogo contínuo com os seus estudantes (entendendo que o aluno é 

o protagonista do aprendizado); 

- ter competência disciplinar para a identificação dos pontos chaves a serem 

ensinados (cuidando para que o feedback seja rápido e eficaz); 

- monitorar o progresso dos estudantes para identificar pontos que devem ser 

modificados ou reforçados (alguns sinais podem evidenciar problemas no 

status intelectual e emocional do aluno e o professor pode ajudá-lo a tomar 

decisões); 

- desenvolver habilidade para interpretar o discurso dos estudantes 

(expressões erradas podem denunciar conceitos arraigados que precisam ser 

modificados); 

- estimular a participação dos alunos, seja com dúvidas, críticas ou sugestões. 

 

 Destaco que discordo parcialmente de algumas dessas abordagens de Castilho 

(2011), como a afirmação de que o aluno é o protagonista do aprendizado. Tal como 

afirma o autor, entendo que tira a conotação de que existe um processo de ensino-

aprendizagem com relações dialéticas, que é no que eu acredito. Por outro lado, 

considero que ele sintetiza com muita eficiência as expectativas práticas, no campo das 

ações. E essa síntese demonstra que não se espera pouco desse profissional. Trata-se de 
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ações complexas, inter-relacionadas e que demandam de preparação por parte do 

docente. 

 Como já discuti neste texto, a explosão de demanda por professores para atuar 

na EAD na última década inviabilizou qualquer processo de formação prévia, formatada 

e fundamentada teórico e metodologicamente, como constata Mill (2009, p. 43): 

 

Por haver demanda de educadores para a educação a distância, mesmo sem 

haver oferta de cursos para formação específica para essa atividade, os 

educadores estão buscando desenvolver as competências necessárias à 

educação a distância pelo método da tentativa e erro/acerto, ou seja, pela 

“formação em serviço” ou “aprender fazendo”. 

 

 Oliveira (2009, p. 74) também chama a atenção para esse quadro afirmando 

considerar o professor, tanto na EAD quanto na Presencial, como um pesquisador em 

serviço: 

 

No desenvolvimento da atividade docente, ele [o professor] aprende com a 

prática e ensina a partir do que aprende. Realiza-se aprendendo, pesquisando, 

ensinando e aprendendo. Logo, este professor é um mediador intelectual, que 

informa, ajuda a escolher informações relevantes, trabalhando para que se 

tornem significativas para os seus alunos, ajuda a ampliar o grau de 

compreensão de tudo e, sobretudo, lida com os desafios e imprevisibilidade 

presentes a cada momento de sua atuação. 

 

 Ampliando o debate, Freire (2009) discute o aspecto positivo da formação em 

serviço, ressaltando os caminhos reflexivos percorridos no processo. Chama a atenção 

para a experiência de “refletir durante a vivência dessas experiências ou sobre elas” e 

considera a possibilidade de levar o professor a um estágio reflexivo mais engajado, de 

autoconscientização ou reflexão crítica, com base em Kemmis (1987). Isso implica não 

só nas atividades de formação como, e principalmente, na prática docente. 

 

O exercício de uma postura questionadora, reflexiva e crítica esclarece o 

professor e o distancia de práticas repetitivas, intuitivas, voltadas para a 

transmissão de conteúdos, permitindo que continue indagando e não se 

acomode diante de dificuldades e situações problemáticas. Por isso, os 

caminhos da autorreflexão e/ou da reflexão compartilhada, além de 

empoderadores, fornecem subsídios para programas de formação docente, em 

um sentido amplo, e de formação tecnológica (FREIRE, 2009, p. 21). 

 

 

 

 Uma discussão central deste trabalho é a respeito do papel do professor de 

educação a distância. Essa discussão tem envolvidos pensadores como Lévy (1999) e 

motivado trabalhos e reflexões como as de Oliveira (2009). A mim interessa conhecer 
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não só o professor como também o aluno, pois dessa forma poderei compreender o 

modo como se relacionam e como produzem conhecimento, bem como discutir a 

relação de distância entre eles. 

 Levy (1999, p. 157) intitula A nova relação com o saber as relações entre  

Educação e Cibercultura. Ele considera um cenário em que: “a maioria das 

competências adquiridas por uma pessoa no início de seu percurso profissional estarão 

obsoletas no fim de sua carreira”, uma vez que há uma “nova natureza do trabalho, cuja 

parte de transação do conhecimento não para de crescer” e pela qual “trabalhar quer 

dizer, cada vez mais, aprender, transmitir saberes e produzir conhecimentos”. O autor 

explicita, ainda, que “o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, 

exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas”. 

 O contexto sócio-histórico-cultural atual exige novas e criativas formas de 

relação e apresentam novos papéis aos sujeitos das atividades educativas. “O saber-

fluxo, o trabalho-transação de conhecimento, as novas tecnologias da inteligência 

individual e coletiva mudam profundamente os dados do problema da educação e da 

formação” (LEVY, 1999, p. 158). Assim, relacionando-a com a prática de formação, 

Levy (1999, p. 158) pondera que a EAD 

 

explora certas técnicas de ensino a distância, incluindo hipermídias, as  redes 

de comunicação interativas e todas as tecnologias intelectuais da cibercultura. 

Mas o essencial se encontra em um novo estilo de pedagogia, que favorece ao 

mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva em 

rede. Nesse contexto, o professor é incentivado a tornar-se um animador da 

inteligência coletiva de seus grupos de alunos ao invés de um fornecedor 

direto de conhecimentos. 

 

 

 

 Oliveira (2009, p. 74-75), partindo da pergunta “quem é esse professor que atua 

em um contexto virtual crítico colaborativo?” e embasando-se em Kenski (2003), 

constrói um quadro em que relaciona o papel do professor e sua relação com o 

desenvolvimento da atividade pedagógica em contexto virtual. O papel do professor está 

organizado em quatro categorias com seus respectivos significantes na prática 

profissional. Essa categorização será de grande valia em nossas discussões futuras, 

como se pode depreender da síntese apresentada no quadro abaixo: 
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Quadro 4: O papel do professor e sua relação com o desenvolvimento da atividade 

pedagógica em contexto virtual 

 

 Fonte: Oliveira (2009, p. 75) 

 

 Ao contrário de colocar o aluno como protagonista, como fez Mill (2009), 

Oliveira (2009, p. 76) considera o professor em uma relação dialética com o aluno: “o 

professor assume um novo papel no processo de ensino-aprendizagem, não somente de 

transmissor de conhecimentos, mas assume juntamente com os alunos uma posição de 

parceria”. Assim, o processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento depende tanto 

do professor quanto do aluno, independente de quem sejam os ocupantes dessas funções 

sociais. 

 Oliveira (2009, p. 78) destaca que apesar da importância do papel do professor 

nas atividades de formação, ele não as faz sozinho: o aluno é tão importante quanto. 

Trata-se de uma prática colaborativa, “o professor pode ser um companheiro e 

facilitador para que os alunos possam construir o seu conhecimento”. E acrescenta, em 

sua comparação: 

Se por um lado a postura do professor é de um motivador criativo, no 

desenvolvimento de um trabalho crítico colaborativo, por outro lado a 

postura do aluno necessita compreender a importância das construções 

teóricas efetuadas no processo, como forma de colher informações e opiniões 

para auxiliar e incentivar o professor a redimensionar o processo.  

 



 

 
 

109 

 Partindo da pergunta “qual é o papel do aluno no contexto de aprendizagem 

virtual?”, Oliveira (2009, p. 79) apresenta, ainda, um quadro em que contrasta o papel 

do professor e do aluno, também de grande relevância para minhas reflexões. 

Quadro 5: O papel contrastivo do professor e aluno no contexto virtual de aprendizagem 

 
                                                                                                                         Fonte: Oliveira (2009, p. 79) 

 

 Para o autor, os papéis de professor e aluno em contexto virtual mudam em 

relação ao presencial nas relações de tempo, espaço e comunicação. O tempo de aula é 

ampliado à disponibilidade e interesse do aluno dentro do período de vigência de cada 

atividade. O processo de comunicação ganha diversas ferramentas como email, fóruns, 

chats, mensagens, entre outros, podendo contar com o professor e também com tutores. 

Contudo, ele entende que o aluno precisa ter maturidade em relação ao novo espaço 

constituído. Em suas palavras: 

 

O aluno, por seu turno, necessita compreender esse espaço educacional como 

um espaço de distinção social, calcada na criação de uma capacidade crítico 

reflexiva de relacionar suas experiências, construídas em interação com o 

meio, com aquelas, construídas em aula, socializando-as com os outros, 

aprendendo a utilizar a troca de experiências como uma forma de integração 

com o mundo (OLIVEIRA, 2009, p. 79).  

 

 Apesar de todo o aparato tecnológico, das poderosas ferramentas de interação 

que cada vez mais colocam frente a frente professores e alunos, impactando e 

diminuindo a distância entre ambos entendo, Braga (2013, p. 59) discute que “as 

mudanças não são determinadas pela mídia, mas sim pela perspectiva pedagógica 
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adotada e pela exploração efetiva e criativa dos recursos que o meio oferece”. O 

compromisso, em relações dialéticas, sócio-histórico-culturalmente contextualizadas, é 

igualmente compartilhado entre os participantes de um processo de formação, seja para 

formar-se ou para formar o outro (e a si mesmo dialeticamente). Nesse sentido, 

participar implica, segundo Oliveira (2009, p. 80), “garantir o diálogo, de modo que 

haja uma troca de influências, ideias e permanente atualização das contribuições 

oferecidas nos cursos como possibilidades de traçar caminhos diversos para 

compreensão das realidades sociais”. 

 Assim, não é possível conceber um processo efetivo de formação online que não 

leve conta seus contextos sócio-históricos culturais. Eles implicam compartilhamento de 

responsabilidades para a execução das atividades, em uma perspectiva dialética e 

dialógica de construção de modos de agir e pensar coletivamente.  Zuin e Pesce (2010, 

p. 132) consideram que a formação de educadores deve atentar-se “para o mundo da 

vida do educador, para as circunstâncias históricas que constituem sua identidade”. 

Apontam que a moderna internet oferece recursos para o incremento da perspectiva 

dialógica na formação online de educadores que permita uma eficiente prática 

colaborativa. Dentre os recursos apontados estão o podcast, webconferência, blog, wiki 

e podemos atualizar sempre esta lista com os novos instrumentos que são desenvolvidos 

constantemente, com destaque atual para whatsapp e Facebook.  

 Os recursos atuais possibilitam, além de textos e imagens estáticos, a troca de 

áudio e vídeo e até mesmo a interação síncrona que praticamente coloca professor e 

aluno face a face. Zuin e Pesce (2010, p. 133) apontam que a internet atual “por suas 

possibilidades coautorais, questiona a separação entre usuário e autor, entre conceptor e 

tutor, ao recolocar o professor no centro do processo educativo”. É importante, porém, 

considerar que o professor é colocado na posição de articulador, não de transmissor de 

conhecimento. Ele exerce o papel de par mais experiente no aspecto pedagógico em 

momentos pontuais; em outros instantes qualquer participante da atividade (aluno, tutor, 

equipe técnica) pode trocar de posição e assumir esse posto de participante mais 

experiente. O fato é que nesse movimento os sujeitos geram ZPDs criativas e 

proporcionam a aprendizagem e desenvolvimento dos participantes por meio de 

atividades de EAD. 

 Os autores reconhecem, portanto, o papel estratégico da EAD para a educação 

brasileira, especialmente quando se considera a necessidade premente de se formar 
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professores em um país de dimensões continentais, como este. Por isso, advertem que  

“não cabe refutar as interfaces digitais, mas ampliar a compreensão crítica desse 

instrumental” (ZUIN e PESCE, 2010, p. 133).  

 Em consonância com esse ponto de vista, entendo que o processo de formação 

do professor na/para a EAD é um só, pois quando ele ensina também aprende e quando 

aprende para ensinar precisa compreender como se aprende no contexto virtual, nas 

propostas de educação online. A relação é dialética e as atividades de formação de 

professor devem contemplar os instrumentos para que ele promova a reflexão crítica, 

desenvolva relações dialéticas e dialógicas e o faça, levando em conta e se situando 

sócio-histórico-culturalmente. Com o mesmo grau de importância dessa questão 

pedagógica situa-se a necessidade de conhecer as potencialidades dos ambientes virtuais 

de aprendizagem (AVAs), disponíveis para sua atuação, e os instrumentos de mediação 

tecnológicos que permitem, dentre outras possibilidades, a coautoria das atividades. 

 

 

1.8 Repensando a EAD e o conceito contemporâneo de Distância 

 

 Se adotarmos como marco inicial da EAD a publicação do anúncio de um curso 

de caligrafia pelo jornal Gazeta de Boston, no dia 20 de março de 1728, podemos dizer 

que lá se vão quase 300 anos de história. Ao analisar essa trajetória, com base em Alves 

(2011), é possível perceber as marcas de transformação do mundo nesse período e os 

meios pelos quais a educação a distância se materializa também. Os primeiros cursos 

baseados em materiais impressos distribuídos pelos Correios vão se adaptando às novas 

tecnologias e passam pelo rádio, pela televisão até chegar aos computadores e 

smartphones dos tempos atuais. 

 Assim como a forma de realização, o próprio conceito de EAD passa por 

transformações ao longo do tempo. Lima (2010) destaca que foi J. S. Noffsinger, em 

1926, o primeiro a fazer uma descrição sistemática da educação por correspondência. 

Desde 1948 que o International Council for Distance Education realiza conferências e 

eventos sobre o assunto, mas até 1982 chamava-se International Council on 

Correspondence Education.   

Foi, certamente, a partir da década de 1980 que a expressão Educação a 

Distância se firmou diante de outras nomenclaturas como estudo por correspondência, 

ensino a distância, estudo independente, dentre outros. Vale destacar que mais que uma 
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consolidação de nomenclatura começa a se delinear uma forma de fazer educação que 

ganharia força nas décadas seguintes, impulsionada pelo desenvolvimento tecnológico. 

Atualmente, a discussão passa por novas possibilidades como educação virtual ou 

educação online. 

 Moran (1994/2002, p. 1) considera que “a educação a distância é o processo de 

ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, em que professores e alunos estão 

separados espacial e/ou temporalmente”. Dada a amplitude de significados para a 

palavra “tecnologia”, compreendo que ela dá conta de representar os instrumentos 

utilizados nessa mediação em qualquer momento de sua historicidade. Contudo, penso 

ser necessário repensar essa separação espaço-temporal abordada pelo autor, mesmo 

diante da sua consideração de que “é ensino/aprendizagem onde professores e alunos 

não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, interligados 

por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a Internet” (MORAN, 1994/2002, 

p. 1). 

 Passados quase vinte anos desde a primeira elaboração desta definição por 

Moran (1994/2002), não é de se estranhar que o desenvolvimento tecnológico tenha 

dado a ela ares de velha e que demande novas considerações. O próprio autor levanta 

essa possibilidade afirmando que professores e alunos podem “estar juntos através de 

tecnologias de comunicação” e chama a atenção para seu desenvolvimento. 

 

Na medida em que avançam as tecnologias de comunicação virtual (que 

conectam pessoas que estão distantes fisicamente como a Internet, 

telecomunicações, videoconferência, redes de alta velocidade) o conceito de 

presencialidade também se altera (MORAN, 1994/2002, p. 2). 

 

 Nesse contexto de possibilidade de mudança das relações espaço-temporais na 

EAD, tanto a aula como os papéis de professor e aluno estão passíveis de 

transformação. Moran (1994/2002) compreende que os espaços e o tempo de uma aula 

serão cada vez mais flexíveis, que cada vez mais poderemos estar presentes em muitos 

tempos e espaços diferentes. Por isso, entende aula, nesse contexto que se desnuda, 

como pesquisa e intercâmbio e o papel assumido pelo professor como animador, 

incentivador do aluno na busca de conhecimento. 

 A flexibilidade do tempo e do espaço diante dos recursos tecnológicos da EAD 

atual, já percebida por Moran (1994/2002) há quase duas décadas, é o elemento 

propulsor da necessidade de revisão aqui proposta. Entendo que se faz real a 

possibilidade da presença em tempos e espaços diferentes. Basta considerar que um 
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vídeo com o professor, disponibilizado no AVA, pode ser visualizado em uma 

madrugada de estudos pelo porteiro de um edifício colocando-os, professor e aluno, um 

diante do outro. O professor se faz presente naquele tempo e espaço, mesmo tendo 

gerado o vídeo em outro local e momento. Ou ainda, de forma mais enfática, podemos 

considerar um atendimento do professor ao aluno por um programa de troca de 

mensagens instantâneas com recurso de áudio e vídeo. A imagem e o som os colocam 

diante um do outro. Só não podem se tocar, mas podem interagir tal qual estivessem em 

uma interação face-a-face, até porque não é natural em uma relação de ensino-

aprendizagem o toque entre professores e alunos, sobretudo na idade adulta. 

 Moran (1994/2002) considerou que vivia naquele momento um período de 

transição da EAD e apostava, acertadamente, no avanço da interação online e na 

passagem de modelos predominantemente individuais para os grupais na educação a 

distância. Vale, ainda, ressaltar sua consciente afirmação de que o processo de mudança 

na educação a distância não é uniforme nem fácil, mas acrescentar que o 

desenvolvimento tecnológico tem se mostrado mais acelerado que o pedagógico. 

 O trabalho bibliográfico me permite fazer um salto no tempo e dialogar com o 

Moran de hoje. Moran (2011) considera que a educação a distância passa por uma 

transformação profunda, deixando de ser uma modalidade complementar ou aplicável a 

situações específicas para ser uma referência de mudança para a educação como um 

todo. E aponta que a EAD é também “uma opção importante se os objetivos são o 

aprendizado ao longo da vida, a formação continuada, a aceleração profissional, a 

conciliação entre estudo e trabalho” (MORAN, 2011, p. 45). 

 Os tempos atuais, de uma sociedade cada vez mais conectada, pedem 

flexibilidade nos processos de ensino-aprendizagem e foco no ritmo de cada aluno. O 

desenvolvimento tecnológico é frenético e coloca em xeque a capacidade de as 

instituições de ensino tirarem proveito dos seus recursos. Moran (2011, p. 46) avalia 

que “as tecnologias móveis desafiam as instituições a sair do ensino tradicional, em que 

o professor é o centro, para uma aprendizagem mais participativa e integrada, com 

momentos presenciais e outros a distância, mantendo vínculos pessoais e afetivos, 

estando juntos conectados”.  

 Com o desenvolvimento dos smartphones, os modernos celulares que trazem a 

internet à mão de grande parte da população, o desafio da disponibilidade de hardware 

parece bem próximo de ser superado pela maioria das pessoas, sobretudo jovens e 
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adultos. Essa situação remete às instituições de ensino o desafio de aproveitar 

adequadamente esse potencial. O conceito de estar junto à distância, considerado por 

Moran (2011) um dos desafios para a EAD, é o que Valente (2003, p. 1) denomina de 

“estar junto virtual”, referindo-se à concepção de “ambientes de educação a distância 

(software que utiliza a internet) que propiciam a interação constante”. 

 Nesse contexto, Moran (2011, p. 46) atualiza sua definição de EAD, porém de 

forma mais cautelosa, aberta e flexível em relação à que fez no passado:  

 

A EAD tem significados muito variados que respondem a concepções e 

necessidades distintas. Denominamos EAD a educação continuada, o 

treinamento em serviço, a formação supletiva, a formação profissional, a 

qualificação docente, a especialização acadêmica, a complementação dos 

cursos presenciais. 

  

 Diante desse quadro é possível dizer que a educação a distância não se aplica à 

educação básica, devido à necessidade de socialização e de desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, mas poderá ser utilizada para enfrentar grande parte 

das necessidades educacionais dos adultos. As tecnologias já existentes permitem 

interações capazes de mudarem o paradigma da EAD, e esse caminho de 

desenvolvimento não tem fim. Para Moran (2011), a realidade de uma oferta 

flexibilizada de educação está próxima. Em suas palavras: 

  
Caminhamos de forma acelerada para poder aprender em qualquer lugar, a 

qualquer hora e de muitas maneiras diferentes. Aprender quando for 

oportuno, com ou sem momentos presenciais, mas sempre com a 

possibilidade de estarmos junto, de aprender colaborativamente e de construir 

roteiros pessoais. Com a riqueza de mídias, tecnologias e linguagens, 

podemos integrar conteúdo, interação e produção tanto individual como 

grupal do modo mais conveniente para cada aluno e para todos os 

participantes (MORAN, 2011, p. 46). 
 

 É importante destacar que os papéis de professor e aluno nesse contexto 

educacional não só mudaram como permanecerão mudando continuamente. É possível, 

ainda, afirmar que a essência captada por Moran (1999, p. 1) continua válida: “o papel 

do professor – o papel principal – é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-

los, a contextualizá-los”. Para que o aluno aprenda, porém, é necessário que “esteja 

pronto, maduro, para incorporar a real significação que essa informação tem para ele, 

para incorporá-la vivencialmente, emocionalmente”. Ou seja, tanto professor quanto 

aluno são sujeitos e objetos das atividades de formação: interagem mediados por 
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instrumentos tecnológicos que dão suporte a diferentes linguagens, de forma a realizar o 

objeto motivado pela necessidade de todos os participantes. 

 Considerando, ainda, o desenvolvimento histórico da EAD e tudo o que foi 

discutido nesse breve repensar, parece-me inconcebível falar nessa modalidade de 

educação sem considerar a internet, os modos de fazer educação no mundo virtual por 

ela proporcionados e rediscutir o conceito de distância nesse novo cenário. Discuto, 

pois, a seguir, o uso da internet na educação. 

 

A internet e a Educação 

 

 Discutir o uso da internet na educação sem uma delimitação seria uma missão 

impossível, dado o caráter praticamente infinito da rede. Dessa forma, para tal tarefa, 

apoio-me em Valente (1999, 2003a, 2003b e 2011), cujo ponto central para a definição 

das categorias é o grau de interação entre o docente do curso e o aprendiz. 

 Para a compreensão das abordagens que serão apresentadas neste estudo, 

considero essencial explicitar os conceitos de informação e de conhecimento adotados 

por Valente (1999, p. 1) em suas discussões sobre o uso da internet na educação, bem 

como o que os diferencia, a saber: 

 

A informação será tratada aqui como os fatos, os dados que encontramos nas 

publicações, na Internet ou mesmo o que as pessoas trocam entre si. Assim, 

passamos e trocamos informação. O conhecimento é o que cada indivíduo 

constrói como produto do processamento, da interpretação, da compreensão 

da informação. É o significado que atribuímos e representamos em nossas 

mentes sobre a nossa realidade. É algo construído por cada um, muito próprio 

e impossível de ser passado – o que é passado é a informação que advém 

desse conhecimento, porém nunca o conhecimento em si. 

 

 O autor destaca que a abundância de informação da atualidade não significa que 

as pessoas têm, agora, mais conhecimento. Considera que o conhecimento é produto do 

processamento da informação e faz da busca de modos de incentivar esse 

processamento uma das bases de seu trabalho. Questiona se o conhecimento “pode 

ocorrer espontaneamente ou necessita de auxílio de indivíduos mais experientes que 

possam facilitar o processamento da informação ou a sua organização de modo a ser 

tornar mais acessível” (VALENTE, 1999, p. 1). Manifesta, ainda, suas impressões de 

que a espontaneidade é ineficiente como meio gerador de conhecimento e que, com o 
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auxílio adequado de especialistas, é possível adquirir excelência no trabalho por meio 

da educação, gerando, com isso, melhor e maior quantidade de conhecimento. 

 Assim, Valente (2003a) considera que diferentes tipos de interação determinam 

diferentes abordagens pedagógicas de EAD e destaca três delas: Broadcast, 

Virtualização da escola Tradicional e O estar junto virtual. Entendo que essas 

abordagens retratam o movimento de constituição da própria EAD; possuem marcas do 

contexto sócio-histórico-cultural; e denotam uma evolução prática que incorpora as 

conquistas tecnológicas e as mudanças nas relações do homem com a natureza mediadas 

pela tecnologia. Valente (2003a, p. 141) define cada uma das abordagens, que retomo a 

seguir: 

 

Abordagem Broadcast 

Esta abordagem de EAD consiste na organização da informação de acordo com uma determinada ordem, 

enviada ao aluno com a utilização de meios tecnológicos como, por exemplo, material impresso, rádio, 

televisão ou recursos digitais como o CD-ROM e a internet. O ponto principal nesta abordagem é que o 

professor não interage com o aluno, não recebe nenhum retorno deste e, portanto, não tem ideia de como 

essa informação está sendo compreendida ou assimilada pelo aprendiz. Nesse caso, o aluno pode estar 

atribuindo significado e processando a informação, ou simplesmente memorizando-a. O professor não 

tem meios para verificar o que o aprendiz faz. 

Embora a abordagem broadcast não garanta que o aprendiz construa conhecimento, ela é bastante  

eficiente para a disseminação da informação para um grande número de pessoas. Uma vez organizada a 

informação, ela pode ser “entregue” para inúmeras pessoas. 

  

Figura 2: Abordagem broadcast de EAD – Fonte: Valente (1999, p. 2) 

Abordagem Virtualização da escola tradicional 

Nesta abordagem de EAD a tentativa é implementar, usando meios tecnológicos, as ações educacionais 

que estão presentes no ensino tradicional. Essas ações são centradas no professor, que detém a 

informação, e sua função é passá-la para o aprendiz. Como acontece na sala de aula tradicional, nesta 

abordagem existe alguma interação entre o aluno e o professor, mediada pela tecnologia. Assim, o 

professor passa a informação ao aluno, que a recebe e pode simplesmente armazená-la ou processá-la, 

convertendo-a em conhecimento. Para verificar se a informação foi ou não processada, o professor pode 

apresentar ao aprendiz situações-problema, em que ele é obrigado a usar as informações fornecidas. No 

entanto, na maioria das vezes, a interação professor-aluno resume-se em verificar se o aprendiz 

memorizou a informação fornecida, por meio de uma avaliação do tipo teste ou ainda de uma aplicação 

direta da informação fornecida em um domínio muito restrito. 

Nesta abordagem, a existência da interação professor-aluno pode não ser ainda suficiente para criar 
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condições para o aluno construir conhecimento. Nesse sentido, esta solução tem os mesmos problemas 

que a situação do ensino nas escolas tradicionais. É por essa razão que a caracterizamos como sendo a 

virtualização do ensino tradicional e, nesse sentido, estamos economizando o fato de esta “escola 

virtual” não ter paredes. No entanto, esta abordagem em geral é apresentada como possibilitando a 

construção de conhecimento e a preparação de um aprendiz autônomo, criativo e capaz de aprender 

continuadamente. Na verdade o que acontece é ter um aluno frustrado, sentindo-se sozinho – 

provavelmente algumas das causas que podem explicar a alta taxa de evasão dos cursos EAD. 

 

Figura 3: Abordagem de EAD que implementa o modelo da escola tradicional na Internet – Fonte: 

Valente (1999, p. 3) 

Abordagem O Estar Junto Virtual 

A implantação de situações que permitem a construção de conhecimento envolve o acompanhamento e 

assessoramento constante do aprendiz no sentido de poder entender quem ele é e o que faz, para ser 

capaz de propor desafios e auxiliá-lo a atribuir significado ao que está realizando. Só assim ele consegue 

processar as informações, aplicando-as, transformando-as, buscando novas informações e, assim, 

construir novos  conhecimentos. 

O advento da internet cria condições para que esta interação professor-aprendiz seja intensa, permitindo 

o acompanhamento do aluno e a criação de condições para o professor “estar junto”, ao seu lado, 

vivenciando as situações e auxiliando-o a resolver seus problemas. Esta mesma abordagem tem sido 

denominada por Harasim et al. (1995) de “learning network”. 

A interação via internet tem como objetivo a realização de espirais de aprendizagem, facilitando o 

processo de construção de conhecimento (Valente, 2002). Para tanto, o aluno deve estar engajado na 

resolução de um problema ou projeto. Nesta situação, ao surgir alguma dificuldade ou dúvida, ela poderá 

ser resolvida com o suporte do professor, via rede. A partir da ajuda recebida, o aluno continua a 

resolução do problema; surgindo novas dúvidas, essas poderão ser resolvidas por meio da mediação 

pedagógica que o professor realiza a distância. Com isso, estabelece-se um ciclo de ações que mantém o 

aluno no processo de realização de atividades inovadoras, gerando conhecimento sobre como 

desenvolver essas ações, porém com o suporte do professor. A internet facilita o “estar junto” do 

professor com o aluno, auxiliando seu processo de construção do conhecimento. 

Embora esta abordagem permita a implantação de processo de construção de conhecimento via 

telemática, ela implica mudanças profundas no processo educacional. Mesmo a educação presencial 

ainda não foi capaz de implementar tais mudanças. No entanto, essa abordagem de EAD utiliza a 

telemática de maneira mais eficiente, explorando as verdadeiras potencialidades desta nova tecnologia, e 

se apresenta como um recurso que pode facilitar o processo de mudanças na educação. 
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Figura 4: Abordagem O Estar Junto Virtual – Fonte: Valente (1999, p. 5) 

 

 Esta discussão de Valente (1999, 2003a, 2003b, 2011) sobre as diferentes 

abordagens da educação a distância na internet permite-me refletir não só sobre o 

ambiente virtual e o posicionamento da instituição de ensino no contexto da EAD como 

sobre o desenvolvimento e as transformações dos modos de agir do professor. Permite 

considerar criticamente a distância estabelecida entre o professor e seus alunos e 

também entre o pesquisador e o professor no processo de formação e constituição de 

ambos. 

 Repensar a EAD, para mim, significa compreender o mundo em que vivo, o 

contexto sócio-histórico-cultural, seus recursos naturais e a potencialidade humana de 

forma a desenvolver atividades mais efetivas, capazes de transformar vidas e trazer 

satisfação de necessidades e cidadania a todos. Moran (1999) chama a atenção para a 

perda de tempo de professores e alunos que aprendem pouco e se frustram em função de 

aulas ultrapassadas, uma vez que utilizam formas de ensinar que não se justificam mais. 

Essas abordagens, apresentadas por Valente (2003a), clarificam e subsidiam muito do 

que observei na realização desta pesquisa, tanto nas relações professor-aluno quanto nas 

relações pesquisador-professor. 

  Outra abordagem importante para discutir as relações de distância na EAD é a 

Teoria da Distância Transacional, que ganhou corpo a partir dos anos de 1970, e que 

discuto a seguir. 

 

Teoria da Distância Transacional 

 

 Discutir a EAD implica compreender relações em um contexto em movimento, 

em um tempo de desenvolvimento técnico, de geração de novas e inimagináveis 

possibilidades. Este é o tempo de conhecer para repensar, repensar para transformar, 

dialética e eternamente. 
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A primeira tentativa de se definir e articular uma teoria da Educação a Distância 

ocorreu em 1972, tendo sido considerada não sob os aspectos geográficos da separação 

entre alunos e professores e, sim, como um conceito pedagógico. Segundo Moore 

(1993/2002), “é um conceito que descreve o universo de relações professor-aluno que se 

dão quando alunos e instrutores estão separados no espaço e/ou no tempo”. 

 O conceito de transação “denota a interação entre o ambiente e os indivíduos e 

os padrões de comportamento numa dada situação” (DEWEY e BENTLEY, 1949 apud 

MOORE, 1993/2002). Dessa forma, Moore (1993/2002) considera Educação a 

Distância a transação que ocorre entre professores e alunos em ambientes caracterizados 

por uma separação espacial. Ele considera que essa separação afeta tanto o ensino 

quanto a aprendizagem e que, com ela, surge um espaço psicológico e comunicacional a 

ser transposto. Esse espaço é o que chama de distância transacional.  

 É importante considerar que “a distância transacional é uma variável contínua e 

não discreta, um termo relativo e não absoluto (...) que em qualquer programa 

educacional, mesmo na educação presencial, existe alguma distância transacional” 

Moore (1993/2002, p. 2). Nessa perspectiva, cada projeto, tanto da EAD quanto na 

educação face-a-face, tem graus distintos de distância transacional, que são 

determinados por suas características peculiares. Assim, a distância transacional de um 

programa educacional é função de três grupos de variáveis: Diálogo, Estrutura e 

Autonomia do Aluno.  

 

Diálogo Educacional 

 

 O diálogo é considerado uma forma particular e positiva de interação entre 

alguém  que  ensina  e os demais  que com ele  interagem.  Segundo Moore (1993/2002, 

p. 3), 

"diálogo" é usado aqui para descrever uma interação ou série de interações 

que possuem qualidades positivas que outras interações podem não ter. Um 

diálogo é intencional, construtivo e valorizado por cada parte. Cada parte 

num diálogo é um ouvinte respeitoso e ativo; cada uma elabora e adiciona 

algo à contribuição de outra parte ou partes.  

 

 Para que o diálogo ocorra é necessário haver meios que possibilitem a boa 

interação, tais como: a proximidade física ou tecnológica; predisposição psicológica dos 

participantes; quantidade adequada de alunos por professor e oportunidades para 

participação (TORI, 2003). Moore (1993/2002) chama, no entanto, a especial atenção 
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que se deve dar ao meio de comunicação com que se estabelece o diálogo. Deve ser 

objeto de cuidado nos projetos de curso, na seleção e treinamento de instrutores e é 

fundamental na definição do estilo de aprendizagem dos alunos. 

 Pela manipulação dos meios de comunicação é possível ampliar o diálogo entre 

os alunos e seus professores e, com isso, reduzir a distância transacional. Chama 

atenção especial para a teleconferência eletrônica, que considera altamente interativa e 

permite “um diálogo mais intenso, pessoal, individual e dinâmico do que aquele obtido 

através de um meio gravado” (MOORE (1993/2002).  

 Outros aspectos também devem ser levados em consideração como o ambiente 

emocional dos professores e dos alunos, a personalidade deles e o conteúdo em 

discussão. Moore (1993/2002, p. 4-5) destaca que “qualquer que seja a dinâmica de 

cada transação de ensino-aprendizagem, um dos fatores determinantes para o nível de 

redução da distância transacional é a possibilidade de diálogo entre alunos e instrutores, 

bem como a extensão em que ele se dá”. Nessa direção, Tori (2003, p.15) sintetiza 

dizendo que “quanto maior a extensão de diálogo entre alunos e professores menor será 

a distância transacional”. 

 

Estrutura do Programa 

 

 A estrutura do programa de educação a distância é o outro grupo de variáveis 

que determinam a distância transacional. Essa estrutura é composta pelos elementos do 

projeto de curso, ou seja, as maneiras de se estruturar o programa de ensino para ser 

transmitido pelos diversos meios de comunicação. Os programas, na visão de Moore 

(1993/2002, p. 5), 

são estruturados de diferentes maneiras, de modo a se levar em conta a 

necessidade de produzir, copiar, transmitir e controlar estas mensagens 

mediadas. A estrutura expressa a rigidez ou a flexibilidade dos objetivos 

educacionais, das estratégias de ensino e dos métodos de avaliação do 

programa. Ela descreve em que medida um programa educacional pode 

acomodar ou responder a cada necessidade individual do aluno.  

 

 Da mesma forma que o diálogo, a estrutura é uma variável qualitativa: sua 

extensão depende da natureza dos meios de comunicação utilizados e pode ser afetada 

pela postura conceitual e emocional dos professores, pelas personalidades dos alunos e 

pelas normas estabelecidas pelas instituições educacionais mantenedoras dos cursos. 
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 Moore (1993/2002, p. 5) exemplifica a estruturação apontando um programa de 

televisão gravado como altamente estruturado, pois tem conteúdo predeterminado e 

rigidamente controlado. “Não há diálogo e assim nenhuma possibilidade de reorganizar 

o programa para levar em conta a contribuição dos alunos”. Um exemplo de posição 

oposta a esta é a de uma teleconferência, que permite ampla variedade de respostas às 

perguntas dos alunos. Ou seja, de acordo com o autor, 

 

[q]uando um programa é altamente estruturado e o diálogo professor-aluno é 

inexistente, a distância transacional entre alunos e professores é grande. No 

outro extremo, há pequena distância transacional em programas por 

teleconferência que possuem muito diálogo e pouca estrutura 

predeterminada. Como foi dito anteriormente (mas isto não pode ser 

excessivamente generalizado), a extensão do diálogo e a flexibilidade da 

estrutura variam de programa para programa. É esta variação que dá a um 

programa maior ou menor distância transacional que outro (MOORE 

1993/2002, p. 5). 

 

 Dessa forma, o autor acredita que o sucesso do ensino a distância esteja 

condicionado à criação de oportunidades adequadas para o diálogo entre professor e 

aluno. Entende que é necessário sempre buscar medidas para reduzir a distância 

transacional na EAD por meio do aumento do diálogo, o que pode ser feito pelo uso da 

teleconferência e com material criteriosamente pensado com esse fim.  

 Moore (1993/2002, p. 6-7) destaca alguns processos cuja estruturação considera 

necessária em todos programa de educação a distância: 1. Apresentação; 2. Apoio à 

motivação do aluno; 3. Estímulo à análise e à crítica; 4. Aconselhamento e assistência; 

5. Organização de prática, aplicação, testagem e avaliação; 6. Organização para a 

construção do conhecimento por parte do aluno. Complementando o raciocínio, Tori 

(2003, p. 16) avalia que “quanto maior for a estruturação de um programa educacional 

maior será a distância transacional”. 

 

A Autonomia do Aluno 

 

 A discussão em torno da autonomia do aluno nasceu da observação de que 

alguns alunos se saíam melhor em programas de ensino mais dialógicos e menos 

estruturados, enquanto outros preferiam os menos dialógicos e mais estruturados. 

Percebeu-se ainda que alguns alunos conseguiam, com muita eficiência, estabelecer a 

sua própria forma de uso de materiais e do programa de ensino, de modo a atingirem 

seus objetivos, tudo isso sob seu próprio controle. Esse processo foi, então, denominado 
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de autonomia do aluno: Moore (1993/2002, p. 9) define autonomia do aluno como “a 

medida pela qual, na relação ensino/aprendizagem, é o aluno e não o professor quem 

determina os objetivos, as experiências de aprendizagem e as decisões de avaliação do 

programa de aprendizagem”. 

 Ao discutir uma situação prática desse conceito, Moore (1993/2002, p. 9) 

demonstra que 

[a]lunos que possuíam competências avançadas como alunos autônomos 

aparentavam se sentir bastante confortáveis em programas menos dialógicos 

com pouca estrutura; alunos mais dependentes preferiam programas com 

mais diálogo; alguns queriam um grande volume de estrutura, enquanto 

outros preferiam se basear na estrutura informal fornecida por uma relação 

próxima com um instrutor. 

 

 

Afinal: Educação com ou sem distância? 

 

 Utilizo-me do título provocativo de Leffa e Freire (2013) como um subtítulo 

para fechar esta seção na qual me proponho a repensar a EAD pelo viés do conceito de 

distância em seu contexto sócio-histórico-cultural atual. Farei agora um percurso que 

demonstra o movimento histórico-dialético do conceito de distância em sua relação com 

as tecnologias da informação e comunicação (TICs). Discutirei ainda a possível 

desconstrução do sentido de distância, que foi significado em meados do século 

passado, antes do advento da internet e do surgimento de grande parte dos instrumentos 

hoje utilizados nas relações mediadas pela tecnologia nos programas de EAD. 

 Azambuja e Guareschi (2010) trazem à tona a discussão da distância na EAD 

por meio de um artigo com título também instigador: “Qual educação não seria à 

distância?”. Nesse trabalho, discutem e questionam sobretudo a questão da distância 

espacial, propondo uma mudança paradigmática com a qual concordo parcialmente, 

pois acredito que a atualidade já exige uma postura mais ousada, o que entendo que foi 

respondido por Leffa e Freire (2013). 

Com o surgimento da internet e a forma de comunicação que se desenvolve com 

e a partir dela, é fundamental repensar os aspectos temporais e espaciais das relações 

não só mediadas como nela desenvolvidas. É importante clarificar que a internet é 

instrumento e resultado das relações que nela se baseiam ou se realizam. Sua 

complexidade não permite considerá-la apenas um instrumento, pois ao mesmo tempo 

que medeia relações por meio das diversas linguagens que suporta, ela se constitui em 

um locus virtual. É nela que ocorrem as relações, que se desenvolvem os projetos de 
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EAD, que se hospedam sites e plataformas, mas ela... não existe física e espacialmente. 

A internet é um mundo, virtual e absolutamente real, dado que é concebida como a 

idealização do mundo objetivo em que vivemos.  

Para pensar relações nesse contexto, Azambuja e Guareschi (2010) recorrem à 

noção de rizoma, cunhada por Deleuze e Guattari. Esse conceito é a expansão das 

considerações de que a atividade cerebral e, por consequência, o pensamento funcionam 

em forma de multiplicidade, articulando todo um sistema e, por meio de sinapses, 

estabelecendo conexões de formas infinitas e improváveis (DELEUZE e GUATTARI, 

1995). A palavra rizoma também é usada em biologia e refere-se a caules subterrâneos 

que constituem emaranhados de linhas fibrosas que se espalham sem delimitar 

hierarquias entre os pontos e sem a delimitação de fronteiras. Partindo da analogia com 

a educação a distância, Azambuja e Guareschi (2012, p. 18) afirmam que “temos, assim, 

a ideia de uma rede aberta e acentrada que, nos atravessamentos de linhas, compõe 

conjuntos complexos em que os componentes se remetem uns aos outros e escavam 

saídas para além dos próprios conjuntos”. 

 Pensando a EAD a partir do princípio rizomático, é possível reconhecer a 

existência de múltiplas entradas de informações com acesso de infinitos pontos. Um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem pode receber contribuições de um computador em 

São Paulo, de um smartphone em Sud Mennucci ou de um tablet em Nova York ou 

Tóquio. Azambuja e Guareschi (2010, p. 20) contextualizam esse fato destacando que 

uma pessoa 

que vivia em uma sociedade local passa a viver em uma sociedade mundial, 

pois nosso planeta encolheu com o surgimento dessa série de tecnologias que 

criaram uma rede de fácil comunicação de massa. Importa salientar que, 

dessa forma, a Educação pode acontecer em qualquer tempo e de qualquer 

lugar, não interessando mais onde se encontram aluno e professor no plano 

espacial, desde que se utilizem dessa maquinaria que ora se incorpora às 

práticas educativas.  
 

 Percebe-se então que a tecnologia tem ofertado soluções funcionais e acessíveis 

para que, pelo menos no campo da comunicação, o mundo seja realmente uma aldeia 

global. Se o equipamento de informática era a barreira econômica para a popularização 

da comunicação virtual, ela foi superada pelos modernos telefones celulares. Os 

smartphones não só substituem grande parte das funções dos PCs como incorporam 

novos recursos de áudio e vídeo que são produzidos com imensa facilidade e economia. 

Ocorre, portanto, uma convergência de mídias com a “junção de três tecnologias 

integradas em uma mesma máquina: o computador, o telefone e a linguagem 
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audiovisual” (AZAMBUJA e GUARESCHI, 2010, p. 20). Com isso, o aluno pode fazer 

a leitura de um texto enquanto espera em uma fila bancária, pode ver a videoaula 

enquanto se desloca pela cidade em um ônibus, ou pode trocar mensagens instantâneas 

enquanto descansa à sombra de uma árvore em um parque público. 

 Tal sensação de liberdade física contrapõe-se ao que Azambuja e Guareschi 

(2010) chamam de confinamento de corpos no espaço, utilizado para fixar ritmos com a 

finalidade de automatizar as atividades em locais como uma sala de aula, por exemplo, 

onde os fazeres passam a ter tempos fixos e determinados a priori. As autoras 

consideram que esse confinamento não é apenas uma forma de controle espacial na sala 

de aula e, sim, um controle do tempo que se desenvolve no local. Já na EAD esse 

confinamento físico-espacial não existe, seu contexto é virtual. Ninguém impede um 

aluno de conectar-se e desenvolver outras atividades enquanto simplesmente “mantém o 

sistema logado” apenas para gerar a falsa presença. O fator limitante passa a ser o 

tempo que ele tem para desenvolver suas atividades, para aprender o que necessita dento 

do que foi programado para determinado espaço de tempo: um módulo semanal, por 

exemplo, é limitado pelo tempo de uma semana para que as atividades sejam cumpridas. 

Essa é uma demonstração de que o fator espacial, geográfico, físico é superado pelo 

fator temporal. 

 Percebe-se também que a tecnologia, atualmente, extrapola a lógica linear, de 

um ponto a outro, entre um ato e suas consequências, esmaecendo-se esses tipos de 

conexões e, em consequência disso, possibilita uma rede mundial que “cria novos 

circuitos de cooperação e colaboração que se estendem por quaisquer fronteiras, 

agenciando uma multiplicidade de encontros imprevistos” (AZAMBUJA e 

GUARESCHI, 2010, p. 23). Nesse contexto, a EAD utiliza-se das hipermídias que 

permitem gerar e distribuir informações em quantidade e velocidade inimagináveis, o 

que faz as pesquisadoras considerarem que “o saber passa a verter como um saber-

fluxo”. Dessa forma, Azambuja e Guareschi (2010, p. 24) sugerem que  

 

seja preciso colocar um novo olhar que crie movimentos não relacionados às 

questões espaciais, mas sim ao tempo, não sobre uma distância entendida 

como um espaço entre um ponto a outro, mas sim, uma distância como 

duração. A distância da qual queremos falar é aquela que provoca a 

aprendizagem, ou ainda, é um elemento constitutivo de todo processo 

educativo, se entendermos que este processo implica um movimento de 

deslocamento de si. 
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 Assim, na visão dos autores, em toda educação há a existência de um operador 

distância, contudo não se trata de distância física e sim uma distância temporal, uma 

distância como duração de um processo de aprendizagem.  No caso específico da EAD, 

é importante considerar que os tempos de aprender não se prendem mais a uma 

cronologia, dado que uma carga infinita de informações está disponível a todos e o 

tempo todo, principalmente na internet. Além disso, podem ser rapidamente acessadas 

por ferramentas de busca virtual, oferecendo respostas imediatas às mais variadas 

questões. Dessa forma, como destaca Azambuja e Guareschi (2010, p. 25), “em uma 

tele-presença tanto síncrona quanto assíncrona, não se tem necessariamente hora 

marcada para aprender e ensinar”. Isso demonstra quebra do paradigma da sala de aula 

tradicional com alunos enfileirados olhando a nuca do colega da frente até que o sino 

soe e todos saiam em disparada para aproveitar a vida que se tem para viver. 

 No contexto virtual e na internet, as relações temporais de passado, presente e 

futuro não seguem uma linha reta: coexistem. Azambuja e Guareschi (2010, p. 29) 

explicam:  

O navegante-surfista-aprendiz passa a viver o tempo como uma 

multiplicidade em que, entre passado e presente, não existe sucessão, não há 

como recompor um no outro e nem mesmo existe um antes e um depois, mas 

sim coexistência entre eles (Deleuze, 1999). O presente é atualização de um 

passado entendido como virtual. O passado não cessa de ser, ao passo que o 

presente não para de passar. As experiências do presente ou as 

experimentações atuais estão mergulhadas no virtual. Nesse momento, a 

linha de fuga que salta da imagem de pensamento para perturbá-la é que a 

duração é, em um só tempo e mesmo tempo, a coexistência virtual de todos 

os graus. 
 

 Esse deslocamento da noção de distância da espacialização para a questão 

temporal e, por sua vez, do tempo como um elemento de aprendizagem e não como 

cronológico, permitiu ampliar a discussão, que parecia ser sobre a EAD, para a 

educação como um todo. Dessa forma, com base nas considerações de que o operador 

distância é um elemento constitutivo de todo processo educativo e que as práticas de 

educação a distância colocam em questão o problema da distância presente em todo e 

qualquer processo educativo, é que se questionou a natureza e a presença da distância 

tanto na EAD quanto na educação presencial. Essa abordagem ressignifica o termo 

distância dando-lhe inicialmente uma dimensão temporal e, por fim, uma dimensão 

pedagógica, fazendo da distância um componente universal do processo de ensino-

aprendizagem de qualquer modalidade educacional. Segundo essa abordagem, 
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independente de ser presencial ou a distância, existe distância em qualquer modalidade 

educacional. 

 Se Azambuja e Guareschi (2010) trabalharam para demonstrar que toda 

educação é à distância, Leffa e Freire (2013) reuniram esforços, teoria e análises para 

demonstrarem que atualmente não temos EAD e sim uma Educação sem Distância. É 

importante considerar que essa discussão vai muito além da escolha lexical e que pode 

ser um forte fator de restrição, preconceito e segregação de uma modalidade 

educacional que tem tudo para promover a democracia, a ética e a cidadania. Daí a 

relevância desse repensar. 

 Leffa e Freire (2013, p. 15) chamam a atenção para o fato de que “o conceito 

tradicional que se tem dos termos distância e interação parece não ser mais adequado à 

prática da EaD na contemporaneidade”. Assim, discutem o conceito de distância nas 

acepções e dimensões geográfica, cronológica, cognitiva e social.  

 A dimensão geográfica, de caráter espacial, possivelmente é o sentido de 

distância a que se remete a maioria das pessoas ao ouvirem a expressão “educação a 

distância”. Ela pode ser vencida, na EAD, pelo envio de material impresso, 

transmissões televisivas e, mais recentemente, pelas tecnologias multimidiáticas 

disponibilizadas na internet, como texto, áudio, vídeo e a possibilidade de comunicação 

instantânea. 

 A dimensão cronológica tem caráter temporal, de duração, como já foi discutido. 

Leffa e Freire (2013) consideram que esta é uma dimensão na qual não é possível 

interferir, que não se pode replicar como o movimento de um lugar para outro. O ser 

humano está preso no presente, não pode mexer com ele; ao contrário, tem seu corpo e 

sua mente modificados pela ação do movimento do tempo. O tempo é de grande 

importância no processo educativo, “é na dimensão cronológica que a aprendizagem 

ocorre” e esse tempo pode ser otimizado na EAD em relação ao ensino presencial. Além 

de não ter perdas com deslocamento, é possível escolher o momento e o tempo mais 

propício para a realização da atividade. 

 Já a distância considerada pelo domínio cognitivo implica nas diferenças entre 

os conhecimentos dos sujeitos. Leffa e Freire (2013, p. 16) exemplificam dizendo que 

na aprendizagem supõe-se, tradicionalmente, que deve haver uma distância entre a 

sabedoria do professor e a ignorância do aluno. Destacam também que “a distância 

cognitiva não se vence viajando no espaço ou no tempo, mas pelo que se faz e como se 
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faz, provavelmente envolvendo não só os recursos da inteligência, mas também a 

criatividade e empenho do aluno, que pode até superar a ação do professor”. Os 

pesquisadores lembram que, no contexto da EAD, essa verdade pode ser ainda maior, 

pois o aluno depende menos do professor; tem um universo de informações e 

possibilidades que extrapola as do professor e pode ter, inclusive, letramentos que o 

professor ainda não tem. Ou seja, esse aluno está fora do controle do professor. Dessa 

forma, Leffa e Freire (2013, p. 17) apontam que: 

 

[a] distância entre ignorância e conhecimento, envolvendo aluno e professor, 

pode permanecer, mas em sentido às vezes inverso, com o aluno sabendo 

mais que o professor, em áreas de conhecimento que até podem ser 

diferentes, mas não menos relevantes para sua educação.  

 

 Já com relação à distância social, os autores consideram que esta envolve 

inúmeros aspectos na relação do sujeito com os outros, conferindo prestígio a um 

indivíduo e desqualificando outro. Tais relações podem ser da ordem da hierarquia, do 

uso da língua, da posse de bens materiais, entre outras. Para eles, um grande desafio da 

educação, atualmente, é a distância social; e apontam duas razões para essa dificuldade:  

  
a primeira, por existir em sentido vertical, de cima para baixo, exigindo um 

esforço no qual as pessoas que estão lá em baixo nem sempre estão dispostas 

a fazer; em segundo lugar, porque as pessoas que ocupam as posições mais 

elevadas oferecem resistência em abrir mão de seus privilégios e permitir o 

acesso dos outros que tentam subir (LEFFA e FREIRE, 2013, p. 17). 

 

 Os pesquisadores procuram demonstrar, também semanticamente, o quanto a 

palavra distância é inadequada para nomear a EAD. Afirmam que  ela pode ter um traço 

negativo muito forte e explicam esse processo de negativação dos sentidos que 

distância pode materializar: 

  
Negativamos a distância, por exemplo, quando procuramos anulá-la de algum 

modo, quer procurando meios de transporte mais rápidos, ganhando tempo, 

acelerando a aprendizagem, aproximando-nos de quem gostamos ou tentando 

diminuir a distância social que nos separa dos status superiores. Só queremos 

distância do que nos aborrece. Os clubes de futebol querem distância do 

rebaixamento. Quem não gosta de cozinhar quer distância do fogão. Se 

alguém diz que deseja distância do governo é porque desaprova o que está 

sendo feito. Só se prefere que algo esteja a distância quando se trata de algo 

de que não gostamos (LEFFA e FREIRE, 2013, p. 18-19).  

 

 Há diversas outras abordagens que desqualificam de forma infundada, e muitas 

vezes preconceituosa, a educação a distância: a suspeita de que possui qualidade 

inferior; que se trata de suplência apenas; de que não se aprende estando fisicamente 
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afastado do outro. Essas considerações remetem à questão da interação que envolve 

contato físico. Leffa e Freire (2013, p. 20) chamam a atenção para esse problema que, 

segundo eles, “está na essência da educação a distância e precisa ser aprofundado para 

que se possa avaliar sua exequibilidade.    

Os autores fazem uma analogia com a Física, cuja teoria da interação entre 

corpos distantes consideram igualmente aplicáveis às relações entre as pessoas. São três 

os conceitos da Física que podem, dessa forma, serem aplicados às relações de 

aprendizagem: ação por contato, ação a distância e ação mediada. O princípio da ação 

por contato explica que um objeto só pode ser movimentado pela ação direta de outro 

objeto. O de ação a distância contradiz o anterior, pois considera que nem sempre é 

necessário tocar outro objeto para provocar ou alterar um movimento. O grande 

exemplo disso na natureza é a força gravitacional. E o outro princípio é o da ação 

mediada, pelo qual se considera que um objeto pode criar em torno de si uma zona de 

perturbação e que esta afeta a zona de perturbação criada pelo outro objeto, 

possibilitando assim a troca de informações entre ambos.  

A semelhança entre essas considerações e os conceitos vygotskianos sobre 

aprendizagem é tamanha que até é possível usar o conceito da Física como uma 

metáfora para explicar Vygotsky (1934/1998), como abordam Leffa e Freire (2013, p. 

21), “o ser humano aprende porque troca informações com o objeto, não por contato 

direto, mas agindo a distância pela mediação de um instrumento, seja um livro, a língua 

que fala, uma rede social ou mesmo o professor”. 

 Concordo com a posição de que a interação deva ser considerada central nas 

relações de aprendizagem na educação a distância, assim como também na educação 

presencial. Esse processo de interação, no entanto, independe de espaço ou de tempo, é 

constitutivo do ser humano. Leffa e Freire (2013, p. 22) observam, com pertinência, que 

“interagimos não só com as pessoas que estão fisicamente presentes à nossa frente, mas 

também com quem está distante. Se a aprendizagem depende da interação, a distância 

não é um empecilho para que ela ocorra”. Dessa forma, compreendo que a questão da 

aprendizagem está relacionada e condicionada à interação, e que os esforços devem ser 

sempre na direção de construir, de forma eficiente, um ambiente que permita interações 

de qualidade, presenciais ou não. Somente assim se obterá educação de qualidade.  

 Leffa e Freire (2013, p. 22) chamam a atenção para o fato de que “o grande 

problema da distância é o tempo que se leva para vencê-la. (...) No momento em que 
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nos comunicamos sincronicamente de um lado a outro do planeta, a distância deixa de 

existir”. Com o advento da internet e sua capacidade de suporte de plataformas 

educativas, seja em AVAs ou em aplicativos para smartphones, é possível que muitos 

cursos presenciais sejam considerados mais distantes dos alunos que os oferecidos por 

EAD. 

 De acordo com os autores, a tecnologia abre um horizonte novo neste contexto. 

Em suas palavras:  

Essa compactação do espaço, com a comunicação por som e imagem sem 

restrições de distância, permite que enviemos não só o que produzimos, seja 

texto, áudio ou vídeo, mas permite que enviemos também nosso próprio 

corpo. Uma pessoa que está em Tóquio, por exemplo, pode se transportar 

para Nova York, Paris ou Ushuaia e interagir com o outro em tempo real, 

construindo com ele um enunciado em conjunto, fazendo perguntas, 

negociando sentidos, tomando e cedendo turnos de fala, tudo de modo 

simultâneo, praticamente como se estivesse na frente do outro (LEFFA e 

FREIRE, 2013, p. 27). 

 

 Os pesquisadores sepultaram de vez a distância como um fator que interfere nos 

processos educacionais afirmando que “a distância deixou de existir quando recebemos 

uma mensagem de uma pessoa, sem saber onde ela se encontra, se em casa, no trabalho, 

no aeroporto, em um hotel, num ônibus ou mesmo em uma sala de aula” (LEFFA e 

FREIRE, 2013, p. 27). Além disso, definem e sustentam o teletransporte da 

materialidade visual e verbal: 

 

Rigorosamente falando, não há o teletransporte do corpo, já que a pessoa, em 

sua materialidade biológica, permanece no local de origem da transmissão: 

não é possível abraçá-la, sentir o contato de sua pele ou o perfume de seu 

corpo. O que se teletransporta é a materialidade visual e verbal, o que, a bem 

da verdade, não é muito diferente de um contato pedagógico face a face. 

Sempre que interagimos com alguém, não estamos interagindo com a pessoa 

em sua materialidade biológica, mas com a imagem mental que construímos 

dessa pessoa. Isso acontece tanto na interação presencial como a distância, 

não fazendo diferença se compartilhamos ou não o mesmo espaço físico. É 

como se substituíssemos os óculos pelas câmeras da web, ambos necessários 

para tornar a imagem do outro visível, quer a pessoa esteja na nossa frente ou 

do outro lado da câmera conectada à nossa (LEFFA e FREIRE, 2013, p. 27-

28). 

 

 Com esses recursos tecnológicos é possível desenvolver atividades com 

interação simultânea “a qualquer momento e de praticamente qualquer lugar, 

viabilizando o encontro face a face e a construção compartilhada do enunciado; a 

educação a distância torna-se uma educação sem distância” (LEFFA e FREIRE, 2013, 

p. 34).    



 

 
 

130 

Diante de tudo o que foi discutido e considerando o contexto atual, retomo em 

forma de perguntas as teses apresentadas por Azambuja e Guareschi (2010) e Leffa e 

Freire (2013): Qual Educação não seria a distância? Existe Educação a distância? 

Apesar dos diferentes percursos, ambas as discussões aqui apresentadas apontam 

para um mesmo ponto: há apenas um tipo de educação. Ou, como afirmam Leffa e 

Freire (2013, p. 34): “distante ou presencial, ela será sempre mediada por instrumentos 

físicos e psicológicos”. Inclusive, por tudo o que foi discutido aqui, considero 

interessante evitar tanto o uso da palavra distância quanto da palavra presencial, a qual 

pode dar a falsa ideia de que a relação entre o sujeito e o objeto seja direta, sem 

mediação (o que é possível mas não desejável em atividades educacionais). 

Assim, concluo concordando novamente com Leffa e Freire (2013, p. 34-35) 

quando afirmam que, uma vez 

 

obrigatoriamente mediada, o que interessa para a educação é a qualidade do 

instrumento de mediação – seja do suporte físico como o livro ou a internet, 

seja da linguagem transportada por esse instrumento, como a verbal ou a 

imagética. O domínio do instrumento pelo professor e pelo aluno, mas 

principalmente pelo professor, deve ser considerado como um aspecto 

relevante (WERTSCH, 1998). A visão mediada de aprendizagem pressupõe 

que ela melhora quando se melhora a mediação, o que significa que o 

professor deve incorporar o instrumento, fundindo-se a ele de modo a formar 

uma unidade funcional (KUUTI, 1996), sem qualquer separação visível, para 

que os recursos mediacionais possam ser usados com eficiência.  

 

 Essas considerações demonstram que repensar a EAD no contexto atual exige 

um olhar crítico para sua historicidade, total desapego a paradigmas educacionais 

fossilizados, uma base teórica consistente e um conhecimento tecnológico capaz de 

sintonizar o educador em um grau de profundidade além do de usuário comum e 

passivo das tecnologias disponíveis. É possível ainda que esse exercício exija a coragem 

de abandonarmos a antiga sigla pois, como afirmam Leffa e Freire (2013, p. 13), “ EAD 

não cabe nas palavras que usamos para descrevê-la”. Sugiro pensarmos em algo como 

Educação Mediada pela Internet (EMI), com a consciência de que a internet é 

instrumento e resultado nessa mediação, ou qualquer outra que faça a justiça de resgatar 

o que realmente importa: a mediação de qualidade que permita aos sujeitos satisfazerem 

suas necessidades, realizarem seus motivos, construírem seus objetos satisfatoriamente. 
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2. QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar, inicialmente, as escolhas 

metodológicas – o Paradigma Crítico e a Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) –, 

que embasam esta pesquisa, bem como o contexto de produção, a descrição dos 

participantes, as fontes e instrumentos de  produção e coleta de dados, e as categorias de 

análise que permitirão encontrar respostas ou novas significações para as perguntas de 

pesquisa. Procuro, dessa forma, construir um embasamento que me capacite a 

compreender: os modos de produção do conhecimento na prática do professor com os 

alunos nos fóruns; como as relações professor-aluno observadas nos fóruns norteiam as 

sessões reflexivas que o professor e o pesquisador desenvolvem; quais são as relações 

de distância estabelecidas entre os participantes e como elas afetam e definem a 

produção do conhecimento a distância. 

 

2.1 A Escolha do Paradigma e da Metodologia de Pesquisa  

 

A opção pelo paradigma crítico de pesquisa ocorreu como consequência do meu 

processo de desenvolvimento e constituição profissional, que partiu da prática e chegou 

à teoria, apoiado na necessidade de compreender realidades da prática docente em 

relação ao conhecimento acumulado ao longo do tempo e sistematizado na teoria. Está 

também apoiada na busca de ferramentas de pesquisa que colocassem em diálogo os 

saberes teóricos e práticos como forma de construção conjunta do conhecimento. Enfim, 

um paradigma que possibilitasse uma metodologia de intervenção no contexto de 

pesquisa com foco em sua compreensão e transformação pelos participantes. 

No contexto educacional considero o equilíbrio no olhar para a relação teoria-

prática como fundamental. Concordo com Magalhães (1992/2006, p. 50), quando 

afirma que a ênfase na teoria sem a reflexão sobre a prática dificulta que o professor 

compreenda suas experiências e suas ações quando em contexto de formação. Por outro 

lado, a ênfase na prática dissociada da teoria impede que ele reflita e compreenda a sua 

ação em curso. 
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 Diante desse desafio, a PCCol apresenta-se como um dos métodos de pesquisa 

em Linguística Aplicada (LA) situado em um paradigma de pesquisa crítica e capaz de 

estabelecer tais discussões no contexto escolar. Ela redefine o papel do professor nas 

pesquisas educacionais fazendo-o sujeito e participante de todo o processo, com vez e 

voz, tornando-se cidadão ativo, instrumento e resultado de sua própria prática. 

Magalhães (2003/2006, p. 148) considera que “a pesquisa colaborativa emergiu como 

um novo modo de intervir na prática, dando aos participantes, anteriormente objetos de 

pesquisa, um papel ativo de construtor de conhecimento”. 

 A PCCol iniciou sua construção a partir de 1990, quando a pesquisadora Maria 

Cecília Camargo Magalhães finalizou sua tese de doutorado com foco em uma 

metodologia que possibilitasse que pesquisador e professor, juntos, repensassem o 

currículo da sala de aula de um grupo de reforço em leitura, em uma escola americana. 

No Brasil, na PUC-SP, passou a liderar um Grupo de Pesquisa e a desenvolver 

investigação de formação de professores e gestores junto a educadores de escolas 

públicas. Com a colaboração da pesquisadora e sua ex-orientanda – Fernanda Coelho 

Liberali – formalizou  e expandiu o Grupo de Pesquisa LACE9, propiciando na 

atualidade um consistente material teórico-prático e uma histórica de transformações e 

de muitas realizações. 

 Desde o princípio, a grande preocupação das pesquisadoras tem sido construir o 

quadro teórico-prático com a formação dos educadores, de forma a criar uma 

possibilidade de colaboração entre professores, coordenadores e pesquisadores e, 

atualmente, alunos, em uma relação ética e política com a formação de alunos cidadãos. 

Para que isso seja possível é necessário que os educadores façam escolhas conscientes e 

organizem o trabalho no contexto escolar; e que o pesquisador assuma o papel de 

coordenador, buscando “construir ZPDs que possibilitem a participação de todos na 

compreensão dos significados que embasam essas escolhas” (MAGALHÃES, 2009). A 

autora explicita que o objetivo da PCCol é  

 

criar ZPDs como instrumento-e-resultado. Isto é, criar espaços de ação e de 

transformação, em que todos os participantes aprendam uns com os outros e, 

juntos, negociem a produção de conhecimento sobre ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento, nos contextos em que trabalham. (MAGALHÃES, 2009)  

 

                                                           
9 Linguagem em Atividades no Contexto Escolar. 
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Esses espaços de colaboração crítica possibilitam que professores, 

coordenadores, gestores e pesquisadores relacionem suas práticas vivenciadas com a 

fundamentação teórica, o que permite repensar, dialeticamente, tanto a prática quanto a 

teoria, transformando-as. Dessa forma, espera-se que esses espaços sejam, como 

salienta Magalhães (1998, p. 171),  

 

contextos em que as práticas de sala de aula e as intenções em agir de alunos, 

professores e/ou coordenadores e pesquisadores sejam problematizadas, 

compreendidas e transformadas à luz de novas informações construídas, 

durante trocas discursivas entre coordenadores e professores e/ou entre 

pesquisadores e professores/coordenadores.  

 

 No caso desta pesquisa, o espaço de colaboração entre o pesquisador e o 

professor se deu em sessões reflexivas a distância, por meio de uma ferramenta de 

comunicação síncrona de troca de mensagens. Nesse locus, pesquisador e professor, 

mediados predominantemente pela linguagem escrita, compartilharam práticas, 

evidenciaram contradições entre sentidos que construíram em suas experiências 

escolares e acadêmicas presenciais e a distância e ressignificaram algumas práticas e 

conceitos. 

 A PCCol, com base nas discussões  vygotskianas, atribui à linguagem o papel de 

mediar e constituir as relações humanas, por meio de relações dialéticas e dialógicas.  

Seu foco está nas “relações colaborativas entre os agentes, pensadas e organizadas de 

modo voluntário e intencional, para a criação de reciprocidade na mútua compreensão e 

transformação de si e do outro, dos contextos particulares e de ação e do mundo, em 

práticas sócio-histórico-culturalmente produzidas” (MAGALHÃES, 2012, p. 13-14). 

 O processo de pesquisa crítica, tal qual aqui discutido e defendido por 

Magalhães (2011, p. 15), enfatiza a organização da linguagem da argumentação como 

possibilitadora da criação de relações colaborativo-críticas. Ou seja, de relações em que 

os participantes colaborem 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 (2012), aponta que uma pesquisa crítica de colaboração deve, 

desde seu início, contemplar essas questões já postas e gerar condições para que se 

realizem práticas em que os participantes discutam sentidos contraditórios atribuídos ao 

objeto da atividade; ouçam e considerem as ações e os discursos dos outros; construam 

um contexto coletivo de negociação de novos sentidos; e com base nas ações dos outros 

repensem as suas próprias. Em suas palavras: 
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Trata-se, como aponta Engeström, de organizar a pesquisa como uma 

atividade de intervenção, em que a produção do objeto coletivo está em 

contínua expansão, pelo movimento de compreensão e de transformação das 

contradições reveladas pelos sentidos diversos (motivados pelas diversas 

constituições sócio-histórico-culturais) que os participantes atribuem ao 

objeto em construção (MAGALHÃES, 2012, p. 18). 

 

 Pensando a vida como o grande objeto em construção pela humanidade, seja 

coletivamente enquanto espécie, seja subjetivamente, como indivíduo, entende-se que 

não há outra forma de fazer pesquisa que não seja por intervenção. O mundo e a vida 

não param para o pesquisador, feito um fotógrafo pedindo uma pose, retratar para a 

eternidade uma imagem que nunca foi real. Desse modo, precisamos olhar o mundo, a 

vida e a educação como uma atividade humana, como salientam  Magalhães e Liberali, 

(2011, p. 295), “como uma práxis, na relação dialética e histórica entre teoria 

(conhecimento) e prática (ação) nos contextos reais de suas práticas socioculturais, em 

que a historicidade tem papel importante”.   

Foi nesse sentido que Magalhães observou sua realidade enquanto professora e 

pesquisadora, analisou o mundo à sua volta, experimentou caminhos metodológicos, 

submeteu seus sentidos e significados à comunidade científica e vem cunhando a PCCol 

como uma metodologia focada na construção de contextos de crítica e transformação 

voltados à constituição de cidadania. É um caminho que valoriza e considera os diversos 

saberes mobilizados pelos participantes de um processo educacional, uma possibilidade 

de construção coletiva do conhecimento, em que, como diz Magalhães (2012), todos os 

participantes necessitam ter voz para negociar intencionalmente as interpretações e 

práticas conflitantes, as teorias alienadas do contexto sócio-histórico-cultural e/ou do 

contexto de ação, mas que foram apropriadas ao longo da escolaridade e/ou do trabalho 

profissional.  

 

 

2.2 Contexto da Pesquisa 

 

 Apresento nesta contextualização da pesquisa a universidade, o curso, o 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA), os participantes, as sessões reflexivas, que se 

constituíram locus de colaboração crítica entre os sujeitos. O Anexo 1 traz uma 

descrição detalhada de cada unidade de estudo desenvolvida durante o curso. Ele está 

disponível em formato digital e acompanha a tese. 
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2.2.1 A Universidade e o Curso Pesquisado 

 

 A Universidade10 é mantida por uma Instituição sem fins lucrativos com quase 

um século de presença na cidade. Foi a responsável por implantar o primeiro centro de 

educação superior do Estado oferecendo cursos de Pedagogia e Letras com foco na 

formação de Educadores, grande carência da comunidade na época. Com o passar do 

tempo, novos cursos foram criados e, no início da década de 1990, foi reconhecida pelo 

Ministério da Educação e da Cultura como Universidade.  

 A instituição tem como objetivo a liderança regional, promoção do 

empreendedorismo na educação e na produção de conhecimento e tecnologia a serviço 

do homem e da sociedade. Tem como missão promover, por meio da Educação, a 

formação de valores éticos e de justiça social que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável. Atualmente, oferece na Educação presencial mais de 30 graduações, 20 

pós-graduações, cursos de mestrado, doutorados e de formação continuada. Na EAD a 

oferta é de 2 graduações na área de Educação, mais de 10 graduações tecnológicas, 

quase 20 pós-graduações e em torno de 10 cursos de formação continuada.  

 O curso de Administração na modalidade a distância, foco desta pesquisa, 

garante ao aluno os mesmos direitos e obrigações que o curso na modalidade presencial. 

Habilita profissionais para atuarem em empresas públicas e privadas nas áreas de 

Gestão, com capacitação para liderar pessoas, planejar e compreender o mercado e suas 

variáveis sociopolíticas e econômicas, bem como desenvolver processos éticos de 

negociação e relacionamento. O curso procura estimular o desenvolvimento da 

flexibilidade, habilidade que considera indispensável para o profissional atual enfrentar 

as oscilações do mercado. Tem, como público alvo, profissionais interessados em 

complementar as suas carreiras; pessoas que buscam capacitação habilitada na área de 

gestão e mercado; pessoas que já concluíram o ensino médio e estejam dispostas a 

trabalhar em áreas de administração; e pessoas que não dispõem de tempo para cursar 

aulas presenciais. 

                                                           
10 Utilizaremos, por questão de sigilo, apenas o termo “Universidade” em itálico para as referências à 
Instituição de Ensino Superior onde a pesquisa foi desenvolvida. 
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 O curso de Administração tem duração de quatro anos distribuídos ao longo de 

oito semestres letivos. Cada semestre é constituído de dois módulos com a distribuição 

das disciplinas. É indicado que o aluno dedique pelo menos duas horas semanais de 

estudo a cada disciplina de dois créditos e quatro horas semanais para disciplinas de 

quatro ou seis créditos. O ambiente virtual de aprendizagem fica à disposição 24 horas 

por dia. Ao todo são 46 disciplinas com um total de 150 créditos. O único momento em 

que o aluno tem que comparecer à unidade polo é para a realização das provas. 

 Os professores são profissionais com formação específica e a maioria com 

titulação de Mestrado e/ou Doutorado. Esses profissionais são os responsáveis pelo 

processo de ensino-aprendizagem das disciplinas e atuam por meio da interação no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)11. Os professores possuem, de acordo com a 

Universidade, preparação pedagógica para atuarem na EAD e no uso das diversas 

tecnologias de comunicação e informação. 

 

2.2.2 O Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utiliza a Plataforma Moodle e usufrui 

de grande parte dos recursos disponibilizados por esse software. Este ambiente 

constitui-se na plataforma de pleno atendimento ao aluno, com ferramentas que atendem 

às demandas pedagógicas e administrativas. Dessa forma, considero importante 

descrever com detalhes cada elemento disponível nas páginas às quais o aluno tem 

acesso quando logado no curso. 

 

Página de Acesso ao Curso 

 

 Assim que o usuário faz o login a primeira tela que surge tem uma barra 

horizontal no alto, com o logotipo da “UNIVERSIDADE virtual” e o título expresso 

como “Ambiente Virtual de Aprendizagem”. Abaixo do logotipo, a tela é dividida em 3 

colunas sendo a coluna do meio com largura aproximadamente cinco vezes maior que 

as colunas das extremidades esquerda e direita. 

 

                                                           
11 Vou utilizar a mesma nomenclatura que a Universidade utiliza, portanto toda vez que me referir à 
Plataforma Moodle chamarei de Ambiente Virtual de Aprendizagem ou simplesmente AVA. 
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Figura 5: Visão de abertura do AVA 

 

 A coluna da extremidade esquerda tem uma janela intitulada “Meus cursos”, que 

relaciona links para as disciplinas; outra chamada “Boas Vindas”, na qual fornece o 

contato via e-mail e telefone para caso de alguma dúvida. Logo abaixo dessa mensagem 

e dos dados de contato, três recursos são apresentados aos usuários: Tutorial em formato 

PDF, Vídeo Tutorial e o Teste do Navegador. 

 O material em formato PDF intitulado “Tutorial do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem” tem 30 páginas e pode ser baixado pelo aluno e estudado tanto no 

formato digital quanto impresso. Já o “Vídeo Tutorial do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem” tem duração de 8 minutos e 20 segundos e apresenta as principais 

características do AVA com a ajuda de uma narradora e imagens que reproduzem os 

tópicos explicados. O recurso “Teste o navegador” possibilita uma checagem de 

software, verificando e orientando, de forma a obter a compatibilidade completa do 

Ambiente com o equipamento do aluno. Quando não está tudo em ordem, o teste emite 

parecer e orienta a adequação. 

 Por último existe, ainda na coluna da esquerda, uma janela que mostra todos os 

usuários daquele curso que estão conectados no momento e tem o nome de “Usuários 

Online”. 

 Na parte central, uma coluna de aproximadamente cinco vezes a largura das 

laterais, encontra-se a área na qual as atividades serão postadas e a maioria das 

orientação dadas. É o equivalente à lousa na sala de aula presencial. Assim que acessa o 

ambiente, o aluno tem, nesse espaço, a apresentação da “Missão Institucional” e da 

“Visão de Futuro” da Universidade. Em letras maiores e destacadas, o título nesta tela é 
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“Aprendizado interativo e cooperativo12 promovendo a autonomia acadêmica de 

forma responsável e criativa”. Na terceira coluna – ou coluna da extremidade direita do 

AVA – há o link para o Serviço de Atendimento Eletrônico (SAE), para a “Secretaria 

Virtual”, “Mensagens” e “E-mail Interno”. 

 A imagem dessa página de entrada do aluno no AVA, concebido na Plataforma 

Moodle, pode ser visualizada na página 5 do “TUTORIAL Moodle” em formato PDF. 

Por uma questão de organização textual apresentarei, a seguir, uma sequência ordenada 

que explica o conteúdo de cada janela desta primeira página de acesso. 

 

 

Meus cursos: São apresentados os links para acesso às disciplinas que o aluno 

estiver cursando no momento presente. Clicando em Todos os meus cursos terá 

acesso a um histórico geral das disciplinas. Trata-se, portanto, da porta de acesso 

às disciplinas. 

Boas Vindas: Esta caixa que traz a mensagem e orientação aos alunos, o tutorial 

do Moodle, o vídeo e o teste navegador dá acesso a links que explicam o 

funcionamento da disciplina e da página de acesso. 

Usuários Online: Permite a visualização de todos que estiverem online: 

professores, tutores e alunos. 

Quadro Central: Neste quadro central, a Universidade mantém o Histórico de 

Notas das disciplinas anteriores e outras informações de muita urgência ou 

especificidade. 

Serviço de Atendimento ao aluno: Trata-se do canal apresentado pela 

Instituição de Ensino para sanar dúvidas, enviar sugestões e reclamações. 

Secretaria Virtual: É o canal pelo qual o aluno solicita documentos e  serviços 

como: atestados, carteirinha, certificado, prorrogação de prazos etc. 

Mensagens: É uma área de interação que informa quando há mensagens para o 

aluno e também é um link para enviar mensagens. 

E-mail Interno: Esta ferramenta de e-mail funciona internamente no curso e 

permite a comunicação e interação do aluno com seu professor/orientador e 

tutoria. 

 

 

Ambiente de Aprendizagem: Acesso às Disciplinas 

 

O acesso a cada disciplina ocorre clicando no link com o nome da própria 

disciplina, na caixa chamada “Meus cursos”. Ao fazer isso o aluno será redirecionado 

para o que a Universidade chama de “Ambiente de Aprendizagem”, conforme figura 

abaixo: 

 

                                                           
12 Além do negrito o texto original do AVA  apresenta caracteres maiores para essas palavras negritadas. 
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Figura 6: Visão do ambiente de acesso às disciplinas 

 

 Nesta página, há, basicamente, duas colunas. A coluna da direita traz uma área 

de visualização: dos participantes, de mensagens, um calendário legendado com os 

principais eventos do curso e uma área administrativa para postagem das notas. Na 

coluna à esquerda, de largura aproximadamente seis vezes maior que a da direita, 

encontra-se o ambiente de aprendizagem que podemos comparar, muito grosseiramente, 

com a sala de aula presencial. Esta coluna está dividida em três blocos: apresentação do 

professor, dados gerais sobre o curso e Unidade, que é a área de construção do 

conhecimento sistematizado, teórico e prático. Nestes blocos é possível encontrar: 

 

Professor: Apresenta dados básicos sobre o professor responsável pela 

disciplina/curso como: foto, nome e vídeo de apresentação do docente. 

Dados Gerais do Curso: Apresenta o conteúdo da disciplina e a forma como 

será ministrada, sala café, fórum de notícia e dados finais do curso como notas e 

recursos. São organizados na seguinte sequência: 

 Apresentação da Disciplina: vídeo que apresenta como e o que será 

abordado na disciplina; 

 Plano de Ensino: descreve os objetivos e assuntos de cada unidade da 

disciplina; 

 Sistema de Avaliação: explica como funciona a pontuação das atividades e 

critérios de avaliação no Fórum; 

 Sala Café: sala de interação entre os colegas da turma; 

 Fórum de Notícias: ferramenta de interação entre aluno, professor 

e tutor; 

 Média Final: notas de atividades, provas e médias; 

 Prova: gabarito de prova; 

 Recurso: caso o aluno questione alguma nota. 

Unidade:  

 Material Didático: apostila no formato PDF com o conteúdo da 

unidade; 

 Artigos: materiais de apoio com temas da unidade; 

 Vídeo aula: material audiovisual sobre a unidade; 
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 Atividade: exercício prático sobre a unidade estudada; 

 Fórum Permanente da Unidade: canal criado para tirar dúvidas 

sobre a unidade. 

 

 

A Unidade de Estudo e as Ferramentas Disponíveis 

 

Um curso/disciplina tem a organização que acabei de apresentar e diversas 

ferramentas disponíveis,  ficando a critério de cada professor a indicação da melhor 

forma de uso. Cada curso tem, normalmente, 5 unidades e dura aproximadamente 12 

semanas.  

 

Material Didático Digitalizado: o material consiste, normalmente, de uma 

apostila que é disponibilizada completa ao aluno no início do curso. No entanto, 

a cada unidade, é novamente disponibilizada, porém fracionada, com o conteúdo 

de estudo previsto para a unidade. Na maioria dos casos esse material é 

fornecido em formato PDF e permite a impressão. Há casos em que recursos 

como hyperlinks podem ser inseridos nos materiais para leitura online. As 

orientações da Universidade são para que os alunos explorem as possibilidades 

que a internet oferece em seus momentos de estudos. 

 

Videoaulas: outro recurso utilizado nas unidades. São aulas gravadas em 

estúdio, pelo professor responsável pela disciplina, com aproximadamente 15 

minutos cada. Não há um número fixo de vídeo-aulas obrigatório por unidade, 

mas a coordenação pedagógica recomenda ao menos duas. 

Assim que o aluno clica na opção videoaulas, uma janela pergunta se deseja 

escolher qualidade de vídeo alta ou normal. A Alta é recomendada a quem está 

utilizando conexão Banda Larga, e possui maior resolução, a Normal pode ser 

acessada por conexões discadas. Esse vídeo pode ser salvo no computador e 

permite alternar entre a visualização em tela cheia e em formato de janelas 

menores, assim como controlar volume, evolução da execução e qualidade da 

imagem. Isso permite aos alunos maiores possibilidades de ajuste às suas 

condições de software, hardware e conexão à internet. 

 

Exercício: recurso para que o aluno retome o conteúdo discutido na vídeo-aula e 

no material didático digitalizado, refletindo e estabelecendo conexões entre 

diferentes áreas do saber sistematizado. É uma forma de o professor verificar o 

aprendizado do aluno de acordo com as expectativas do curso. 

 

Atividade: momento em que o aluno relaciona o conteúdo teórico com a prática 

relacionada ao curso no contexto cotidiano. É um momento de reflexão e 

aplicação do conhecimento adquirido. 

 

Fórum Permanente da Unidade: A finalidade desta ferramenta é estabelecer 

debates e discussões. A Universidade orienta para que o aluno não se limite a 
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postar seus comentários, mas que se anime a ler, responder e discutir os 

comentários dos colegas. Por isso, as mensagens postadas por cada participante 

ficam à disposição de todas as pessoas que fazem parte da mesma turma. Os 

fóruns das unidades são relacionados sempre a alguma atividade do curso ou 

disciplina, por isso seu link sempre se localiza dentro do contexto de uma 

“Unidade”. Já o Fórum de Notícias é geral e fica no início do ambiente, local em 

que trata de questões genéricas. 

 

As Ferramentas de Interação 

Mensagem: Esta ferramenta possibilita a comunicação do aluno com o 

professor, orientador ou tutor. O Ambiente virtual avisa quando tem alguma 

mensagem não lida e o controle das mensagens – recebidas e enviadas – é feito 

por meio da caixa de ferramentas intitulada “Mensagens”. 

Para enviar uma mensagem, o usuário deve utilizar a caixa “Participantes” – que 

relaciona todos os envolvidos com a atividade em questão – e escolher a pessoa 

a quem deseja mandar. Essa escolha é feita clicando o ícone de mensagem – a 

representação de um envelope na cor laranja – que se localiza à direita do nome 

do destinatário. Se ao fazer a escolha, clicar sobre o nome – e não sobre o ícone 

– o perfil dessa pessoa será apresentado com uma área para digitar a mensagem. 

Após terminar, basta clicar em “Enviar mensagem”. Se a pessoa estiver 

conectada o recebimento é imediato, caso não esteja online ela receberá um e-

mail avisando que uma mensagem foi postada. O sistema também indica, na 

caixa “Mensagem”, o recebimento de novas mensagens. É possível, ainda, 

utilizar o histórico de mensagens para acompanhar a troca de mensagens. 

 

E-mail Interno: Esta ferramenta deve ser usada para a comunicação direta do 

aluno com o professor, tutor ou com outro aluno do Ambiente Virtual. Já na 

página inicial há um link na coluna da direita intitulada “Acessar e-mail 

interno”: basta clicar e o acesso é direto. O formato é parecido com a grande 

maioria das plataformas de e-mail: abre-se uma página com informações 

resumidas de todas as mensagens existentes. As informações são: Ação, 

Assunto, Remetente, Data, Histórico e a Foto de quem enviou. Existe, na parte 

superior à barra que traz essas informações, um conjunto de seis abas que levam 

a outros contextos desta ferramenta: Escrever e-mail, Caixa de Entrada, 

Enviadas, Excluídas, Opções e Mensagens. 

O funcionamento desses recursos é familiar à grande maioria do público que 

envia e recebe mensagens eletrônicas. Essa ferramenta possui ainda o recurso de 

avisar quando o usuário tiver algum e-mail não lido. 

 

Fóruns de Notícias e de Discussão: A finalidade dessa ferramenta é informar e 

estabelecer debates, discussão, enfim, a interação entre alunos e professores. 

Dessa forma, as mensagens postadas neste ambiente são de caráter coletivo e 

público a todos da mesma turma. Existem dois tipos de fóruns disponíveis aos 

alunos: o Fórum de Notícias e o Fórum Permanente da Unidade. 

O link de acesso ao “Fórum de Notícias” fica na caixa da Informações Gerais 

sobre o curso, logo abaixo da Apresentação do Professor. Trata-se de um 

ambiente para professores e tutoria fornecerem informações gerais aos alunos, 

bem como receber alguma notícia relacionada ao curso como um todo. A 

consulta a este fórum deve ser constante, se possível diária, pois os avisos 
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relativos aos procedimentos do curso, assim como orientações de trabalhos de 

conclusão de curso, são feitos nesse ambiente. 

Já o acesso ao “Fórum Permanente da Unidade” se dá dentro da caixa de cada 

unidade do curso. Ele tem como objetivo discutir questões específicas daquela 

unidade, relativas ao conteúdo das aulas ou por ele motivadas. Ao clicar no link, 

o usuário é remetido a uma nova página na qual o fórum está dividido e 

organizado em tópicos de discussão. Para cada item em discussão, aparece o 

nome do tópico e o nome do seu criador, chamado de Autor do tópico de 

discussão. Ao clicar no tópico de interesse, abre-se uma janela com as opções 

“Marcar como não lida” e “Responder”. De forma semelhante ao e-mail, o 

sistema admite ainda que se enviem arquivos de dados anexados à mensagem da 

discussão, porém só é possível colocar um anexo por mensagem. 

 

Calendário 

O Calendário, ou Agenda, é uma ferramenta crucial para a organização e o bom 

acompanhamento do curso. Todas as datas que o aluno precisa levar em conta para a 

realização de suas atividades estão relacionadas no calendário, que apresenta inclusive 

uma legenda colorida para facilitar a visualização do aluno; e as cores são: Verde, 

Laranja, Amarelo e Cinza. Aparece sempre no mês em curso e com destaque em forma 

de borda em preto na data presente do acesso. 

Para saber os agendamentos é necessário posicionar o mouse sobre a data 

indicada ou clicar no mês para expandir o calendário. As cores da legenda indicam qual 

é o tipo de evento programado, sendo: 

 Verde – Eventos globais: são agendamentos válidos para todos os 

usuários do Ambiente. 

 Laranja – Eventos do curso: são eventos ligados ao curso ou 

disciplina, válidos para os alunos do curso. 

 Amarelo – Eventos do grupo: os alunos em um curso ou disciplina 

podem estar divididos em grupos, sendo assim, podem ter calendário 

separado. 

 Cinza – Eventos do usuário: o aluno pode usar o calendário para 

colocar um agendamento seu, basta criá-lo como um “Novo Evento” 

As datas apresentadas nesse calendário fazem referência à data de início ou de 

entrega de uma atividade, contudo a Universidade destaca a importância da 

organização do tempo para o estudo:  

É bom lembrar que nosso modelo está baseado em muita leitura e na 

elaboração de um pensamento crítico alicerçado numa boa 

fundamentação teórica, portanto, todas as atividades que terá que realizar 
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requerem a leitura dos textos sugeridos pelos professores. Sendo assim, você 

precisará de um tempo dedicado à leitura antes de participar das atividades 

propostas. É fundamental uma boa organização do seu tempo de estudo.13 

 

Avaliação das Atividades 

Em alguns cursos ou disciplinas as atividades são pontuadas. Para verificar o 

aproveitamento obtido na atividade, o aluno deve acessar a ferramenta “Notas” na 

página da disciplina. Nessa área são listadas todas as atividades da disciplina e a nota só 

estará disponível depois que o professor ou o sistema liberarem a correção.  

 

2.2.3 Participantes  da pesquisa: professor e pesquisador 

São participantes desta pesquisa, como já apontei anteriormente, este 

pesquisador e um professor de EAD, da área de Administração de uma Universidade da 

Rede Privada de Ensino. Descrevo cada um deles, a seguir. 

 

O pesquisador 

Possuo formação em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(1999), Mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas 

(2004) e curso Doutorado no Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem – PEPG-LAEL/PUC-SP. Antes de cursar Letras, 

quando estudava engenharia, atuei como professor voluntário de redação em cursinhos 

comunitários no interior paulista. Trabalhei por pouco mais de vinte anos como 

professor nos níveis fundamental, médio e superior no extremo oeste paulista, região 

leste de Mato Grosso do Sul e na cidade de São Paulo, sempre na rede privada. Fui 

coordenador de graduação de um curso de Letras de uma instituição privada e também 

da pós-graduação na mesma instituição. A experiência como professor e como 

coordenador em cursos de formação de professores aguçou minha curiosidade e levou-

me ao PEPG-LAEL/PUC-SP, porém com um olhar para a modalidade de EAD.  

Atualmente atuo como secretário municipal de educação de Sud Mennucci, com 

7500 habitantes, uma rede municipal de ensino que atende educação infantil, ensino 

fundamental I e II, com aproximadamente 1500 alunos de zero a quatorze anos. Esta é a 

minha primeira experiência de atuação em educação pública e também nos ciclos 

iniciais. Em uma cidade desse porte a relação entre poder público, população, gestores 

                                                           
13 Fonte: Tutorial Moodle, página 19. 
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educacionais, professores e alunos mostra-se radicalmente dialética. As avaliações 

educacionais externas têm demonstrado que o trabalho, apesar de todos os percalços, 

avança, com crescimento nos índices oficiais como o Índice de Desenvolvimento da 

Educação do Estado de São Paulo (IDESP) e nota de 6,3 no Índice de Educação Básica 

(IDEB). Neste ano de 2015 fomos escolhidos pelo Instituto Ayrton Senna como um 

município Excelência em Educação, distinção atribuída a 11 municípios dentre os mais 

de 700 parceiros do instituto em todo o país. 

Vários motivos impulsionaram-me à realização desta pesquisa com destaque 

para: conhecer mais profundamente a EAD; compreender a prática docente nesta 

modalidade educacional e, se possível, colaborar com o professor; desenvolver-me 

enquanto pesquisador no paradigma crítico e na metodologia da PCCol; vivenciar a 

formação a distância de professor no papel de formador; compreender e colaborar para 

diminuir a evasão de alunos dos cursos de EAD; ampliar as discussões acadêmicas 

sobre EAD, na perspectiva do materialismo histórico-dialético e da teoria da atividade 

sócio-histórico-cultural, partindo da prática e, se possível, transformando-a e sendo por 

ela transformado dialeticamente. 

 

O professor 

O professor14 participante desta pesquisa atua em um curso de Administração 

nas modalidades presencial (como professor e coordenador de curso) e a distância 

(como professor na graduação e pós-graduação). É graduado em Administração pela 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), especialista em Didática e 

Metodologia do Ensino Superior pelas Faculdades Integradas de Urubupungá (FIU)  e 

mestre em Administração pela UFMS. É pesquisador em Economia Solidária, 

Autogestão e Gestão do Turismo. Trabalha em uma universidade privada em uma 

capital da região centro-oeste do país. O Professor atua há quase 10 anos no Ensino 

Superior presencial e há quase 5 anos na EAD. Sua experiência anterior como professor 

foi na rede privada nos níveis fundamental e médio como professor de informática. 

O professor fez questão de frisar que sua formação escolar foi em escolas 

públicas com uma breve passagem de um semestre por uma instituição de ensino 

privada no início do ensino médio, a qual deixou por questões econômicas. Ao relatar 

sua trajetória profissional diz que sabe fazer apenas duas coisas na vida: “escrever jornal 

                                                           
14 Por uma questão de sigilo o nome real do professor será omitido e as referências a ele ocorrerão 
sempre pelo nome de “Professor”. 
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e dar aulas”. Essas foram as atividades que mais desenvolveu profissionalmente. Atuou 

ainda por pouco mais de dois anos como administrador distrital em uma prefeitura de 

uma cidade do interior de São Paulo. 

Atualmente trabalha exclusivamente na Universidade em que esta pesquisa se 

desenvolveu, onde ingressou por processo de seleção pública. Incialmente atuava como 

professor do ensino presencial e depois foi convidado a integrar o quadro docente da 

educação a distância (EAD). Na EAD é docente de disciplinas nos cursos de tecnologia, 

graduação e pós-graduação. Durante o curso desta pesquisa, o professor sentiu-se 

motivado a dar continuidade à sua formação profissional e iniciou, neste ano de 2015, o 

curso de doutorado. 

Os motivos que impulsionaram o professor a participar desta pesquisa foram: a 

intenção de colaborar com o desenvolvimento da minha pesquisa de doutorado; o gosto 

pela reflexão sobre a prática docente e, em especial, o desejo de aprofundar essas 

análises sobre sua própria prática; a disposição para a compreensão do que faz e a 

intenção de melhorar sua prática. O professor mantém relação familiar com o 

pesquisador, fator que possivelmente contribui para que haja maior informalidade  e 

abertura entre ambos.  

 

2.3 Sessões Reflexivas 

 

 É na sessão reflexiva que ocorre a interação entre o professor participante e este 

pesquisador nesta pesquisa. Trata-se de um momento privilegiado da relação 

pesquisador-pesquisado pois permite a aproximação, a construção ou o estreitamento da 

afinidade, da afetividade e do envolvimento. Uma pesquisa colaborativa crítica depende 

o tempo todo dessa sintonia entre os sujeitos, como salienta Magalhães (1998/2006, p. 

126), ao dizer que “a ação colaborativa só será possível com o desenvolvimento de 

relações de confiança entre os participantes”. É na sessão reflexiva que os sujeitos 

compartilham sentidos, argumentam, colaboram e constroem significados 

compartilhados, capazes de ressignificarem conceitos e promoverem o aprendizado e o 

desenvolvimento dos participantes. 

 Essa prática dialética e dialógica entre o professor-participante e o pesquisador 

permite a negociação de sentidos e uma relação de aprendizado mútuo originado pela 
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expansão da ZPD entre os participantes desta interação. Magalhães (2003/2006, p. 152) 

considera que: 

 
A ação de pesquisadores-externos (da Universidade) e pesquisadores-

professores para investigar suas próprias ações e as dos outros participantes 

necessita ser examinada à luz das negociações estabelecidas, como 

verdadeiros colaboradores que juntos analisam práticas, refletem criticamente 

e argumentam para a (des)construção de teorias, de questões políticas e de 

interesses que realmente embasam as práticas da sala de aula, mas também as 

das negociações desenvolvidas. 

 

 Muitas vezes o contexto em que o professor está inserido tem discursos e 

práticas cristalizadas que não condizem com a ideologia do profissional, mesmo que 

discursos e práticas pareçam avançados e modernos. Outras vezes o profissional 

desconhece não só a escola em que atua como sua própria prática. Seu cotidiano 

atribulado – por razões das mais diversas naturezas – não permite um olhar para si 

mesmo, para suas concepções, para sua prática e para a forma como teoria e prática se 

interconectam em suas ações cotidianas como docente e até mesmo na vida em 

sociedade. 

 É importante observar também que o pesquisador, muitas vezes, vive uma 

realidade que não é diferente da do seu pesquisado: poucos momentos têm para uma 

reflexão crítica e, ao fazê-la, muitas vezes a recobre pelo manto da academia que oculta 

a realidade da vida como ela é.  

 Nesse contexto, a sessão reflexiva torna-se necessária e desejável para que tanto 

pesquisador quanto professor possam refletir, criticamente, a que servem suas ações na 

constituição da cidadania. Segundo Magalhães (1998/2006, p. 98), “essas sessões 

podem propiciar contextos para que professores e pesquisador externo problematizem, 

explicitem e, eventualmente, modifiquem as formas como compreendem sua prática e a 

si mesmos”. Esse movimento crítico-colaborativo contribui para que o agir do professor 

seja mais significativo, como apontado por Magalhães (1998/2006, p. 98), ao dizer que 

as sessões reflexivas “possibilitariam a professores e pesquisadores externos a análise 

dos valores, dos motivos e das razões em agir”. 

Essa ação mais consciente e reflexiva enquanto prática e a teoria que a embasa  

podem permitir o desenvolvimento da agência (agency) dos sujeitos da Atividade 

“Sessão Reflexiva” e, por extensão, dos alunos, sujeitos da atividade “Aula” 

compartilhada com professores como prática colaborativo-crítica. 
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Ao pesquisar a prática docente em EAD, nosso espaço deixa de ser físico para 

ser virtual, contudo continuamos pesquisando práticas de sala de aula. Magalhães 

(1998/2006) considera que as sessões reflexivas são propícias para essa tarefa, pois 

constituem-se um espaço para a reflexão crítica e para negociação dos sentidos e 

significados entre os participantes. Neste caso, entre o pesquisador e o professor 

pesquisado. Esse momento é propício para os participantes compreenderem a prática e 

refletirem sobre seu discurso, como Magalhães (1998/2006, p. 98) relata ter ocorrido em 

uma de suas pesquisas: 

 

Ao investigarmos formas de ações, durante sessões reflexivas, em que 

incerteza, conflito e tensão formavam a situação de produção como 

condições importantes para que as participantes olhassem para suas ações 

questionadas com novas questões colocadas, percebemos que, usualmente, 

organizávamos (as professoras e a pesquisadora externa) nosso discurso 

diferentemente. 

 

O olhar para a prática, aparentemente distante da teoria, parece simples quando 

visto de fora. No interior de uma situação, várias marcas do contexto servem de 

justificativas ou de cobertor para que a realidade não reflita as intenções ou o discurso 

externalizado. Vale observar também que a colaboração crítica está distante de ser uma 

prática fácil. Cardoso, Horikawa e Gonçalves-Santa Bárbara (2006) relataram no artigo 

“Produzir Colaborativamente dá Trabalho!” uma experiência de produção colaborativa 

no contexto educacional. Apontaram inúmeras dificuldades e também as recompensas, 

assim como destacaram o papel dos conflitos no agir colaborativamente: “Para se 

construir colaborativamente, precisamos aprender a lidar com conflitos e a acreditar que 

eles são necessários para o nosso crescimento com profissionais” (CARDOSO, 

HORIKAWA e GONÇALVES-SANTA BÁRBARA, 2006, p. 86).  

A escolha da sessão reflexiva como opção metodológica nesta pesquisa foi 

norteada também pelos desafios que constituem o agir colaborativamente, pela 

possibilidade de aprender com o outro e por ela se constituir, nas palavras de Magalhães 

(2006, p. 188) “fundamental locus for the constitution of a ciritical-reflective 

professional in Education”. Acredito, assim como Magalhães (2006), que a sessão 

reflexiva é o ambiente ideal, o locus para que tanto eu (pesquisador) quanto o professor-

participante (pesquisado) possamos compartilhar informações, questionamentos e 

esclarecimentos necessários para a compreensão e expansão do objeto em construção. 
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 Apresento, a seguir, o conteúdo temático e as características enunciativas de 

todas as sessões reflexivas. É possível consultar, na íntegra, todas as Sessões 

Reflexivas. Elas estão disponíveis no Anexo 2. 

 

Sessão Reflexiva 1 – SR1 

  

 A SR1 aconteceu no dia 10/09/2013, à distância, por meio da ferramenta troca 

de mensagens escritas do Skype. 

QUADRO 6: Conteúdo Temático da Sessão Reflexiva 1 

TEMA TURNOS CONTEÚDO TEMÁTICO 

Saudação 1-2 Pesquisador e professor se cumprimentam. 

Objetivos da SR 3-4 Pesquisador: apresenta os objetivos da SR que 

são: conhecer o professor e o trabalho que 

realiza; apresentar a pesquisa e os objetivos. 

Professor: Sinaliza positivamente. 

Apresentação do professor 5-7 Pesquisador: pede que o professor apresente 

dados pessoais que considera relevantes. 

Professor: Apresenta dados pessoais e de 

formação 

Ruído de Comunicação 8-11 Há um espaçamento de tempo grande entre uma 

pergunta e a resposta. Os interlocutores 

procuram ajustar o tempo de suas perguntas e 

respostas à comunicação por Chat. 

Apresentação do professor 12-15 Professor: Faz um histórico de sua formação 

profissional. 

Pesquisador: pergunta sobre a pesquisa de 

mestrado 

Professor: discorre sobre sua temática de 

trabalho no mestrado 

Ruído 16-17 Pesquisador e professor falam sobre o atraso na 

chegada da resposta em relação à pergunta 

Explicação sobre o trabalho de 

mestrado 

18 Pesquisador: Pede esclarecimentos sobre a 

temática do trabalho de mestrado do professor 

Ruído 19-20 Pesquisador e professor fazem novos 

comentários sobre o ruído de comunicação 

Explicação sobre o trabalho de 

mestrado 

21 Professor: Explica o conceito de autogestão, 

relacionado à sua pesquisa de mestrado 

Ruído 22-24 Professor: Explica como enviará sua resposta.  

Ambos procuram um ajuste para o tempo de 

envio de perguntas e de respostas. 

Explicação sobre o trabalho de 

mestrado 

25 Professor: retoma explicação sobre mestrado, 

agora com a temática de empreendimentos 

econômicos 

Ruído 26 Professor: informa ao pesquisador que enviou 

outra resposta 

Explicação sobre o trabalho de 

mestrado 

27-31 Pesquisador: Retoma o conceito de autogestão e 

pede esclarecimentos. 

Professor: aprofunda a explicação sobre 

autogestão 
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Educação 32-33 Pesquisador: Introduz uma nova temática 

perguntando sobre a relação entre educação de 

pessoas e a autogestão. 

Professor: Afirma que a educação é 

fundamental no processo de autogestão pois 

contribui para a reflexão e compreensão do que 

a autogestão representa e seus benefícios. 

Finalização 34-39 Professor: Propõe o encerramento da SR e 

continuidade no dia seguinte. 

Pesquisador: Aceita o pedido e já propõe novo 

encontro virtual. 

Saudação 40-41 Pesquisador e professor se cumprimentam. 

  Continuação da SR1: mesmo ocorrendo no dia 

seguinte o conteúdo será considerado 

continuação da SR1 pois retoma a temática de 

apresentação do professor e, por problemas 

técnicos de comunicação, é encerrada com 

apenas uma pergunta respondida. 

Saudação 42-43 Pesquisador e professor se cumprimentam. 

Ruído 44 Pesquisador: Solicita um sinal para encaminhar 

a pergunta 

Apresentação do professor 45 Pesquisador: Pede que o professor fale mais 

sobre sua histórica profissional 

Ruído 46 Pesquisador: Diante da demora de resposta, 

quase 20 minutos, o pesquisador sugere outro 

momento para continuarem. 

Apresentação do professor 47 Professor: Relata sua trajetória profissional 

desde a fase pré-universitária até o presente. 

Finalização 48-49 Pesquisador e professor encerram a SR. 

Pesquisador: Faz avaliação positiva do que foi 

realizado. 

 

 

Características Enunciativas 

 

 A SR1 aconteceu no dia 10/09/2013, à distância, por meio da ferramenta troca 

de mensagens escritas do Skype. No dia seguinte, 11/09, eu (pesquisador) e o professor 

tentamos fazer mais uma SR para continuar as discussões, mas problemas com relação à 

comunicação – sinal de internet oscilando – prejudicaram a atividade. Como mais uma 

questão foi respondida pelo professor, decidi inseri-la nesta mesma SR. No momento da 

realização desta SR eu ainda não tinha a autorização formal para as observações do 

AVA. O curso estava em fase inicial. O encontro virtual teve como objetivo a 

apresentação do professor, por meio da qual foi possível conhecer um pouco de sua 

história de vida e de sua formação profissional. 

 Esta primeira SR foi marcada pelo resgate da historicidade de constituição do 

professor. Após uma saudação inicial apresento os objetivos da SR e solicito que o 
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professor se apresente por meio dos seus dados pessoais relevantes. Tivemos um 

problema de ruído de comunicação que se evidenciou na demora pela chegada da 

resposta, como demonstram os turnos de 7 a 12, abaixo reproduzidos. Ele foi sanado 

com o pedido para que a questão fosse respondida novamente. Em função da tecnologia 

utilizada na comunicação, o professor copiou e colou a resposta, o que provocou a 

repetição verificada nos turnos 12 e 14. Isso voltou a acontecer seis vezes nesta SR, 

possivelmente motivado pela inexperiência de ambos em utilizarem a comunicação 

síncrona a distância. O fato de não ter o elemento visual dificultou inicialmente o 

processo de troca de turnos, mas foi rapidamente sanado; nas sessões seguintes 

praticamente desapareceram os ruídos. Compreendemos que o sinalizador para a troca 

de turno era o recebimento da mensagem do outro com sentido que contemplasse a 

pergunta efetuada. Outra habilidade que se fez necessária com o passar do tempo foi a 

escrita de mensagens completas, mas que o turno pudesse ser passado ao outro. O tema 

predominante foi a apresentação do professor tendo ele, desde as primeiras falas, 

considerado aspectos educacionais como relevantes, abordando principalmente a sua 

formação acadêmica.  

 

Sessão Reflexiva 2 – SR2 

 A SR2 aconteceu no dia 15/09/2013, à distância, por meio da ferramenta troca 

de mensagens escritas do Skype.  

 

QUADRO 7: Conteúdo Temático da Sessão Reflexiva 2 

TEMA TURNOS CONTEÚDO TEMÁTICO 

Saudação 1-2 Pesquisador e Professor se saúdam 

Constituição profissional do professor 3-6 Pesquisador: pede que o professor fale de si 

enquanto professor. 

Professor: se descreve como alguém em busca 

contínua de melhores práticas e que valoriza a 

proximidade com os alunos 

Relação EP x EAD 7-8 Pesquisador: pergunta sobre como chegou à 

EAD e as diferenças em atuar em cada uma 

delas 

Professor: Considera a necessidade de 

estabelecer uma linguagem que minimize o 

efeito da distância 

Fundamentação teórica e formação 9-12 Pesquisador: Questiona sobre os fundamentos 

teóricos que embasam o trabalho do professor e 

se existe formação para a EAD 

Professor: Informa que não tem base teórica 

pedagógica e que as formações para atuar na 
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EAD ocorrem em forma de oficinas, mas que 

valorizam a interação e o diálogo entre 

professor e alunos 

Relações professor-aluno 13-21 Pesquisador: Questiona sobre como conhece o 

aluno e se relaciona com ela durante o curso 

Professor: Diz que começa com poucas 

informações sobre o aluno e adquire algumas no 

decorrer do curso, mas diz que o tempo é muito 

curto. 

Participação dos alunos 22-23 Pesquisador: questiona sobre como consegue a 

participação os alunos. 

Professor: Aponta que algumas atividades 

valem nota e têm participação mais ativa. Para 

as atividades livres trabalha a conscientização, 

mas a participação é baixa (como no fórum). 

Fórum 24-38 Pesquisador: faz diversos questionamentos 

sobre os fóruns de atividade como: função, 

características, funcionamento e as 

compreensões do professor sobre esta 

ferramenta. 

Professor: Demonstra reconhecer no fórum um 

espaço de diálogo e coletividade. Fala também 

sobre a aprendizagem no fórum, considerando-o 

como uma atividade complementar. 

Colaboração crítica 39-40 Pesquisador: questiona sobre o sentido de 

colaboração crítica para o professor. 

Professor: Compreende como a participação do 

outro, por meio da reflexão, no processo de 

construção de algo. 

Encaminhamento 41-42 Pesquisador: Faz uma questão de 

encaminhamento solicitando fazer uma nova 

pergunta. 

Professor: aceita o encaminhamento. 

Relação EP x EAD 43-45 Pesquisador: questiona sobre a construção de 

vínculos na EP e na EAD. 

Professor: Na EP por meio do convívio físico 

com os alunos abordando assuntos além dos 

acadêmicos. Na EAD considera a distância uma 

barreira, tem ações com mensagens esporádicas 

e considera a necessidade de dar maior atenção 

a isso. 

Saudação 46-47 Pesquisador e Professor fazem saudação final. 

 

Características Enunciativas 

 

 Esta SR aconteceu no dia 15/09/2013, menos de uma semana depois da primeira, 

à distância, por meio da ferramenta de troca de mensagens escritas do Skype. Esta 

discussão ainda precedeu a observação do AVA, encerrando a última fase de 

levantamento sobre a constituição sócio-histórica-cultural do professor. Contudo esta 

SR avançou na constituição do papel social do professor pesquisado. Enquanto a 

anterior valorizou sua formação escolar e acadêmica, esta focalizou os fatores que 

influenciaram seus saberes e pensares no papel de professor. 
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 No início, logo após a saudação inicial de praxe, o pesquisador pede que o 

professor fale de si enquanto professor. O professor destaca que é uma pessoa que 

continuamente busca melhores práticas e que um ponto central nessa busca e em sua 

atuação é a proximidade com os alunos. Ao discutir sua trajetória e suas impressões 

sobre a atuação como educador à distância, ele destaca a necessidade de se buscar uma 

linguagem que minimize o efeito da separação. Questionado sobre como é a preparação 

para a atuação nesta modalidade, ele informa que não há uma discussão teórica efetiva, 

que ocorre a qualificação durante um pouco antes de começarem os cursos e também 

durante a formação. Essas atividades de formação são normalmente feitas em formato 

de oficinas e a instituição de ensino destaca e valoriza muito a interação e o diálogo com 

os alunos. Destaca, contudo, que os alunos participam efetivamente das atividades que 

“valem nota”, deixando as atividades livres em segundo plano.  

 Faço, enquanto pesquisador, diversas perguntas sobre os fóruns: função, 

características, funcionamento e as compreensões do professor sobre esta ferramenta. O 

Professor demonstra reconhecer no fórum um espaço de diálogo e coletividade. Fala 

também sobre a aprendizagem no fórum, considerando-o como uma atividade 

complementar. Questiono ainda sobre a construção de vínculos na EP e na EAD. O 

professor explica que na educação presencial mantém maior proximidade com os alunos 

por meio do convívio físico e abordando assuntos além dos acadêmicos, como 

amenidades e fatos corriqueiros. Na EAD considera a distância uma barreira, tem ações 

com mensagens esporádicas e considera a necessidade de dar maior atenção a isso. 

 

 

Sessão Reflexiva 3 – SR3 

  

A SR3 aconteceu no dia 29/09/2013, à distância, por meio da ferramenta de 

audioconferência Skype. A conversa foi gravada e posteriormente transcrita. 

QUADRO 8: Conteúdo Temático da Sessão Reflexiva 3 

TEMA TURNOS CONTEÚDO TEMÁTICO 

Saudação 1-2  

Objetivos da SR 3-4 Conhecer o AVA e a estrutura do curso 

Apresentação do AVA 5-33 O pesquisador e o professor vão navegando 

pelo ambiente. Conforme o pesquisador tem 

dúvidas, o professor explica. 
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Fóruns: atividade livre 34-38 O professor explica que as atividades livres 

não são pontuadas, e por isso poucos alunos 

as fazem. O Fórum Permanente da Unidade é 

uma atividade livre. 

Padrão dos cursos da Universidade 39-54 O professor confirma que o padrão dos cursos 

da Universidade é composta por material 

digitalizado, vídeo e atividades. 

Aluno Reflexivo 55-56 O pesquisador pergunta ao professor o 

conceito de aluno reflexivo para ele. O 

professor responde que é o aluno que 

consegue trazer o conhecimento teórico para 

sua realidade. 

Relação teoria x prática 57-58 Discutem a relação teoria x prática que, para o 

professor, consiste em levar o conhecimento 

teórico para o mundo real do aluno. 

Fundamentação teórica da disciplina 59-64 Discutem os teóricos que fundamentam a 

disciplina: pensadores do Marketing. 

Compartilhamento de conteúdo 65-74 O pesquisador pergunta as expectativas do 

professor em relação ao compartilhamento de 

conteúdo pelos alunos. 

Esta questão aflora uma contradição e o 

professor demonstra que se trata de uma falha 

dele também por não compartilhar. 

Horários 75-102 O professor explica os horários de 

atendimento ao aluno e os de sua jornada de 

trabalho. 

Papel da Tutoria 103-114 Discute-se o papel da tutoria. 

Interação: mensagem 115-120 O professor informa que o meio de interação 

mais utilizado é a mensagem. 

Interação: Fórum  

(pouco uso e limitações) 

121-124 O pesquisador pergunta a razão pelo pouco 

uso do fórum e o professor diz que é pelo fato 

de eles próprios priorizarem a ferramenta 

mensagem ao fazerem feedback aos alunos e 

também por vergonha dos alunos em se 

exporem em publicações coletivas. 

O Fórum e o silêncio dos alunos 125-132 Discutem a possibilidade de usarem os fóruns 

como instrumento para diminuir o silêncio. O 

professor não acredita nessa possibilidade 

Interação aluno-aluno 133-140 Perguntado, o professor informa que 

desconhece iniciativas de interação 

espontânea aluno-aluno e que também nunca 

incentivou. 

A formação para a atuação na EAD 141-170 Discutem amplamente a formação contínua 

oferecida pela universidade para os 

professores que atuam na EAD. Elas 

acontecem com pouco frequência e em forma 

de oficinas para uso de ferramentas. 

Questão de encaminhamento 171-173 O pesquisador pede para continuarem por 

mais um tempo. O professor concorda. 

Interação deficiente: o pesquisador 

estabelece o conflito na interação com 

o professor 

174-179 O pesquisador, com bastante dificuldade, 

consegue estabelecer o conflito e fazer uma 

abordagem mais crítica. 

Práticas alternativas 180-183 O pesquisador pergunta por práticas de outros 

professores. 

Interação por mensagens 184-197 O professor explica seu processo de correção 

que ocorre direto nas mensagens e nos 

arquivos individuais que recebe. 

Fórum: barreiras para uso 198-207 O professor reforças as dificuldades que tem 

para fazer uso do fórum para a interação. 
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Relação aluno-aluno 208-221 É raro ocorrer. O professor se lembra de 

apenas um caso. 

Fechamento antecipando temáticas da 

próxima SR 

222-225  

 

 

Características Enunciativas 

 

 Esta sessão reflexiva aconteceu no dia 29/09/2013, à distância e, diferente das 

anteriores, foi gravada e depois transcrita. Nesse momento o acesso ao AVA já estava 

liberado e o objetivo foi conhecer o ambiente, ver a organização das ferramentas e 

questionar o professor quanto ao seu uso efetivo. O módulo de curso estava em 

andamento e pude perceber que os alunos praticamente não haviam utilizado a 

ferramenta Fórum. Dessa forma, o professor foi muito questionado quanto às 

ferramentas, à preparação para trabalhar na EAD e alguns conflitos foram estabelecidos 

no sentido de abordar contradições que se evidenciavam na prática. Várias questões 

relativas aos fóruns foram levantadas. 

 

 

Sessão Reflexiva 4 – SR4 

 

Esta sessão reflexiva ocorreu em 13/10/2013, à distância, e foi audiogravada. Teve 

como objetivo apresentar ao professor, com detalhes, o projeto de pesquisa e discutir a 

organização das atividades futuras. Iniciei explicando o objetivo da SR lendo partes do 

projeto de pesquisa como os objetivos e os procedimentos, dando ao professor uma 

visão completa do que aconteceria durante as observações futuras. De acordo com o 

andamento das leituras e discussões alguns conceitos teóricos foram explicados. 

 

 

Sessão Reflexiva 5 – SR5 

 A SR5 aconteceu no dia 27/10/2013, à distância, por meio da ferramenta de 

audioconferência Skype. A conversa foi gravada e posteriormente transcrita. 
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QUADRO 9: Conteúdo Temático da Sessão Reflexiva 5 

TEMA TURNOS CONTEÚDO TEMÁTICO 

Saudação 1-2 Pesquisador e Professor se saúdam 

Retomada e organização do trabalho 3-6 O pesquisador retoma relacionando vários 

conceitos tratados na SR anterior e se coloca 

disponível para esclarecê-los a qualquer 

instante. 

Aprendizagem mútua 7-14 O pesquisador questiona sobre a possibilidade 

de todos os sujeitos aprenderem em uma 

interação. 

O professor concorda e diz que isso pode 

acontecer quando os alunos trazem experiências 

ao debate. Destacou ainda que no caso dele 

prevalece a relação por feedbacks individuais. 

Interação: dificuldades para realização 15-20 Pesquisador questiona sobre a possibilidade de 

aumentar a interação e os meios para isso. 

Professor assume que é baixo o nível de 

interação e assume que é responsável em 

função de não manter uma frequência de 

postagem (presença) como se estivesse na 

presencial. 

Colaboração e compartilhamento 21-28 Pesquisador questiona se o professor considera 

o curso que ministra como colaborativo. Este 

afirma que não. Quando perguntado por que o 

professor considera que faz um feedback 

específico, e para ser colaborativo teria que ter 

o debate de uma ideia. 

Professor EAD/Presencial 29-34 Retomam a discussão de outras SR sobre a 

origem do professor de EAD no curso. 

Reafirma que a maioria veio da educação 

presencial. 

Turma participativa 35-36 Ao ser perguntado sobre a possibilidade de 

promover maior interação entre os alunos, o 

professor retoma a informação de uma 

experiência positiva que viveu (e já tinha 

mencionado também). 

Questões teóricas 37-40 O professor é questionado se estabelece o 

conflito na relação com os alunos (há aqui um 

erro conceitual do pesquisador, que trata 

conflito como sinônimo de contradição). 

Afirma que não. 

Aulas mais criativas e crítico-

colaborativas: dificuldades para 

desenvolver 

41-50 O pesquisador questiona sobre as dificuldades 

para estabelecer um contexto de colaboração 

crítica nas aulas.  

O professor atribui à sobrecarga de atividades e 

má gestão do tempo e também à forma como a 

universidade avalia o trabalho docente, que é 

pautado pela produtividade em atividades como 

correções. 

Postura crítica 51-62 Discutem a importância de uma postura crítico-

reflexiva para o profissional da administração. 

Professor considera que o aluno crítico-

reflexivo tem maiores condições de ser um bom 

gestor por conseguir relacionar a teoria com sua 

prática vivenciada. 

Há longas falas tanto do pesquisador quanto do 

professor nesta discussão. Ambos recorrem a 
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exemplificações em suas abordagens. 

Ruído na comunicação 63-66 Houve um problema com a conexão de 

internet, mas foi rapidamente retomado 

Efeitos de alunos e professores mais 

reflexivos 

67-72 O pesquisador questiona sobre como seria se o 

ambiente do curso fosse mais reflexivo. O 

professor considera que o curso seria mais 

dinâmico. 

Fórum: possibilidade de colaboração 73-84 Pesquisador questiona se o AVA é propício à 

prática colaborativa. O professor diz acreditar 

que sim e destaca o fato de que as postagens 

permanecem disponíveis o tempo todo, 

diferente da aula presencial. 

Questionado sobre que mudanças poderia fazer 

no curso, o professor diz que elas podem 

acontecer nos fóruns e nas orientações 

individuais. 

O pesquisador pressiona o professor para fazer 

mudanças em sua prática.  

Saudação de fechamento 85-86 Saudação 

 

 

 

Características Enunciativas 

 

 Esta sessão reflexiva aconteceu no dia 27/10/2013, entre o pesquisador e o 

professor pesquisado, à distância, tendo sido gravada e depois transcrita. Esta SR marca 

um instante de olhar crítico do pesquisador para o AVA. Diante da observação de que 

não havia progressão na interação no ambiente dos fóruns, o pesquisador passa a 

questionar, com base nos conceitos teóricos discutidos na SR anterior, a atuação do 

professor. O curso já está, nesse momento, caminhando para sua finalização, próximo à 

prova presencial e praticamente com os fóruns finalizados. O objetivo do pesquisador 

na SR é relacionar as discussões teóricas com as suas observações e tentar ainda alguma 

transformação nas práticas realizadas no fórum.  

 O quadro acima resume a temática discutida. Logo após a saudação inicial, o 

pesquisador chama a atenção para o que o professor considera ensinar e aprender em 

uma relação interativa, o que serve como âncora para abordar a questão das dificuldades 

para a realização da interação. Essa discussão foi motivada pela observação do AVA, e 

em especial dos fóruns, por este pesquisador. Da mesma forma, entra em pauta a 

questão da colaboração e do compartilhamento, pois apesar de o professar muito 

mencioná-los nas videoaulas, nos enunciados de atividades do AVA e nas SR, não foi o 

que se observou na prática. 
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 Esse contexto leva novamente à discussão do papel do professor na educação 

presencial e na EAD, a reflexão sobre os possíveis efeitos de existirem turmas reflexivas 

e participativas. Este pesquisador retoma a abordagem de questões teóricas a partir de 

uma referência do professor à temática freireana de leitura de mundo. O professor 

provoca o conflito entre o dito e o feito, o teórico e a prática do professor. Novamente é 

retomada a discussão sobre as dificuldades para a realização de aulas mais criativas, 

críticas e colaborativas. O professor retoma limitações já abordadas e acrescenta a elas 

componentes de sua realidade, o que demonstra por parte dele uma visão mais crítica. 

 Por fim, o professor é questionado sobre as possibilidades de transformação 

ainda no curso em vigor. Tal questionamento foi realizado de forma muito veemente 

pelo pesquisador. Talvez por isso o professor tenha concordado com a realização de 

ações em busca de uma participação maior do aluno mas, na prática, se resumiu em 

fazer a postagem de uma atividade de retomada e avaliação de conteúdo com vistas à 

prova final. Mais uma vez a participação dos alunos não ocorreu. 

 

 

Sessão Reflexiva 6 – SR6 

 

 A SR6 aconteceu no dia 13/04/2014, à distância, por meio da ferramenta de 

troca de mensagens escritas Skype.  

QUADRO 10: Conteúdo Temático da Sessão Reflexiva 6 

TEMA TURNOS CONTEÚDO TEMÁTICO 

Introdução contextualizadora 1-9 Pesquisador: retoma o conceito de colaboração 

crítica e a condição de busca dessa postura. 

Transformações em função das 

Sessões Reflexivas 

10-17 Pesquisador: solicita o relato de como tem sido 

as SRs. 

Professor: considera um momento de reflexão e 

aponta transformação do comportamento. 

Pesquisador: Pede mais detalhes dessa 

transformação 

Comentário paralelo 18-21 Fazendo um comentário paralelo descontraído. 

Momento de Formação: 

Apresentação e discussão do conceito 

de engajamento 

22 Professor apresenta o conceito de engajamento 

ancorado por teoria. 

Fórum: resistência ao uso 23-30 Pesquisador: pegando o gancho da discussão do 

engajamento chama a discussão da temática 

para os fóruns. 

Professor: Relata resistência de participação os 

alunos nos fóruns e possíveis causas. 

Engajamento dos professores e dos 31-44 Pesquisador e professor discutem o 
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alunos engajamento. 

Relação fórum x facebook 45-55 Ambos fazem considerações sobre o uso dos  

fóruns e do facebook 

Papel do professor e do aluno na 

relação EP x EAD 

56-63 Similaridades entre o papel dos alunos e 

professores da EP e na EAD. 

Síntese e fechamento 64-80 É feita a síntese do que foi tratado e antecipadas 

duas temáticas para a próxima SR. 

 

 

Características Enunciativas 

 

 Esta sessão reflexiva aconteceu no dia 13/04/2014, entre o pesquisador e o 

professor pesquisado, à distância, por meio da ferramenta de troca de mensagens 

escritas Skype. Ela marcou a retomada dos trabalhos entre os participantes da pesquisa, 

interrompido após o término do módulo anterior do curso. Foram praticamente seis 

meses de espaço desde a última SR, período em que nenhuma atividade foi 

desenvolvida pelos sujeitos. A retomada do trabalho se dá no início de mais um módulo 

do curso de graduação em Administração, na modalidade à distância. Retoma-se, neste 

encontro, o uso do chat e da interação síncrona escrita, dispensando gravações e 

transcrições.  

Considerando as dificuldades enfrentadas no módulo anterior e o desprezo pelo 

uso do fórum, tanto pelos alunos quanto pelo professor, a pesquisa inicia um processo 

de transformação do seu objeto. Inicialmente tinha como preocupação a observação da 

produção de conhecimento no ambiente dos fóruns e, gradativamente, desloca-se para a 

observação de como as relações professor-aluno (ou ausência delas) geraram novas 

demandas e exigiram uma postura diferenciada do professor e do pesquisador nas 

próprias sessões reflexivas, que passaram a ter uma conotação e formação de professor. 

Dessa forma, esta sessão reflexiva teve como objetivo retomar as discussões 

sobre a prática docente e oferecer novas ferramenta teóricas que pudessem ajudar a 

transformar a prática do professor. Na introdução, o pesquisador procura resgatar o 

conceito da SR como um espaço de reflexão e colaboração crítica, encorajando o 

professor a ser aberto e não ter constrangimento em fazer suas colocações, assim como 

não se intimidar quando o pesquisador estabelecer o conflito na argumentação. Em 

seguida é feita uma avaliação das sessões reflexivas e o professor aponta as 

transformações que sentiu em sua prática. Este pesquisador inseriu as discussões de 

Zuñiga, Nagda e Sevig (2002, apud Liberali, 2013) sobre engajamento como 
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contribuição para que se discutisse o compromisso de alunos e do professor com o 

processo de ensino-aprendizagem no curso. Os momentos de inserção de discussões 

formativas se caracterizaram por textos mais longos de conteúdo embasadores para as 

discussões de aspectos observados na prática docente no AVA. Após o texto, surgiram 

questões relacionando seu conteúdo e a prática observada, estabelecendo o conflito e 

permitindo que os sujeitos, pela argumentação, avançassem. Foi retomada a discussão 

sobre o papel de professor e de aluno na EAD e na educação presencial. No fechamento, 

o pesquisador destacou a necessidade de discutirem também o uso de perguntas como 

instrumento para melhorar a interação permitindo que o diálogo avance, assim como a 

discussão do debate como diálogo, como construtor do conhecimento, pela 

argumentação, no sentido de uma relação ganha-ganha. Ficam de retomar o assunto na 

próxima sessão reflexiva. 

 

 

 

 

Sessão Reflexiva 7 – SR7 

 A SR7 aconteceu no dia 15/04/2014, à distância, por meio da ferramenta de 

troca de mensagens escritas Skype.  

QUADRO 11: Conteúdo Temático da Sessão Reflexiva 7 

TEMA TURNOS CONTEÚDO TEMÁTICO 

Saudação 1-3 Saudação inicial 

Objetivos da SR 4-7 Analisar o curso ministrado no semestre 

anterior. 

Retomada dos objetivos do curso 8-9 Pesquisador retoma os objetivos e o professor 

concorda com eles. 

Discussão sobre compartilhamento 10-21 Discorrem sobre o conceito e a prática do 

compartilhamento. 

O professor evidencia que prevalecem as 

relações diretas entre aluno-professor em 

detrimento das coletivas. É praticamente uma 

relação face-a-face virtual. 

Postura reflexiva de alunos e 

professor 

22-39 Discutem a importância e como desenvolver 

relações reflexivas entre professor e alunos. 

Papel do professor e do aluno 40-63 Professor destaca as dificuldades na interação 

com os alunos e a preferência, tanto do aluno 

quanto do professor, pelo atendimento 

individual. 

Motivações para mudanças 64-69 O professor destaca que tem pensado muito 

sobre possíveis mudanças, mas que não sabe 

como processá-las. Deu diversos exemplos de 
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ações possíveis. 

Características do AVA/Plataforma 70-89 Ambos discutem características e limitações da 

plataforma de aprendizagem (AVA). O 

professor aponta algumas características mas 

não a considera limitante. 

Comprometimento de alunos e 

professores 

90-97 O professor considera que o comprometimento 

dos alunos deve ser construído ao longo do 

curso, não motivado apenas pela prova. 

Formação: uso de perguntas para 

promover o diálogo 

98-114 O pesquisador inicia a discussão do uso de 

perguntas como forma de estabelecer o diálogo 

na argumentação mas deixa inconcluso, 

prometendo retomar em outro momento. 

Fóruns: avaliação o uso 115-139 O pesquisador estabelece o conflito entre o 

discurso e a prática do professor no que se 

refere aos fóruns. 

São apresentadas limitações, dificuldades, 

justificativas e possibilidades de uso dos fóruns. 

O professor destaca que a ferramenta 

“mensagem” é de resposta obrigatória e tem 

prazo, o que diminui o tempo para o uso do 

fórum e outras formas de interação. Destaca 

ainda que, nos fóruns, a participação está 

restrita aos mais interessados. 

Encaminhamento 140-144 Questão de encaminhamento da SR 

Visão tradicional do aluno: ausência 

de questionamento 

145-155 O aluno se limita a fazer as atividades e não as 

questiona. 

Atividades coletivas: possibilidades e 

limites 

156-190 Pesquisador e professor fazem reflexão sobre a 

construção de uma atividade prática crítico-

colaborativa, suas implicações e limitações. 

O professor destaca que se demorar para colocar 

uma resposta os alunos consideram que ele está 

“enrolando”. Querem a resposta “pra ontem”. O 

que impossibilita realizar com qualidade 

atividades assíncronas. 

Fechamento 191-196 O pesquisador lança algumas temáticas e 

questões para que o professor reflita. 

 

 

Características Enunciativas 

 

 Esta sessão reflexiva acontece no dia 15/04/2014, entre o pesquisador e o 

professor pesquisado, à distância, por meio da ferramenta de troca de mensagens 

escritas Skype. Ocorre apenas dois dias depois da SR anterior e tem como objetivo 

central avaliar o módulo anterior do curso, o que é feito pelo pesquisador de forma 

bastante reflexiva e crítica. A análise do curso foi pautada pela discussão dos fatos 

observados e das possibilidades de um fazer diferente no novo módulo que se iniciava. 

 Após a saudação, esse objetivo da SR é explicitado e o pesquisador resgata os 

objetivos propostos pelo professor para o módulo ministrado no semestre anterior. O 

primeiro ponto a ser discutido é o conceito e a prática do compartilhamento entre os 
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participantes do curso, dado que não está clara a forma como isso acontece. O professor 

destaca que isso ocorre mais na relação professor-aluno por meio de ferramentas de 

interação um-a-um, praticamente uma reprodução da interação direta aluno-professor na 

educação presencial. Ao discutirem a postura reflexiva e crítica nas relações durante o 

curso, o professor destaca que tanto os alunos quanto ele preferem as relações 

individuais às coletivas, pois considera-se que assim o professor dá mais atenção ao 

aluno, que por sua vez se sente mais valorizado. 

 O professor considera ainda que seu papel é atuar como um mediador, um 

moderador e que os alunos devem ser reflexivos, ter compromisso/hábito de 

desenvolver reflexões mais profundas, não se limitando a cumprirem as atividades 

obrigatórias para serem aprovados. Fazendo uma autocrítica, o professor se diz 

motivado a mudar suas posturas, inclusive tentando fazer algumas na prática, mas que 

não tem clareza sobre como conduzi-las. O professor não considera o AVA como 

limitante do seu trabalho. Outra questão que salta à discussão diz respeito ao 

comprometimento dos participantes das aulas virtuais. O professor considera que esse 

comprometimento deve ser de ambos, professor e alunos, e deve ser construído ao longo 

do curso, não apenas próximo às provas. 

 O pesquisador insere uma discussão sobre o uso das perguntas como forma de 

estabelecer o diálogo, mas o deixa inconcluso. Ambos fazem uma avaliação mais 

profunda do uso dos fóruns, apontando as limitações, dificuldades, justificativas e 

possibilidades. A obrigatoriedade, o prazo estipulado para responder mensagens, o 

reduzido tempo dos módulos e a pressa dos alunos são fatores que limitam o uso dos 

fóruns. O professor considera que somente os alunos mais interessados/comprometidos 

participam. Discutem também que a visão tradicional dos alunos limita sua prática de 

questionamento. Por fim, fazem uma ampla discussão sobre como organizar uma prática 

crítico-colaborativa, suas implicações e suas limitações. 

 

 

Sessão Reflexiva 8 – SR8 

 

 A SR8 acontece no dia 16/04/2014, à distância, por meio da ferramenta de troca 

de mensagens escritas Skype. Ela acontece no dia seguinte à SR7 e conclui um ciclo de 

SR de avaliação das observações do primeiro módulo. 
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QUADRO 12: Conteúdo Temático da Sessão Reflexiva 8 

TEMA TURNOS CONTEÚDO TEMÁTICO 

Saudação, contextualização e 

retomada 

1-9 Pesquisador: inicia retomando um fragmento da 

SR7 que trata da abordagem coletiva para as 

atividades. 

Relação tempo x atividades 10-19 Pesquisador: pergunta se há uma luta contra o 

tempo na EAD. 

Professor: explica que a EAD demanda mais 

tempo do professor pois há feedbacks regulares 

de atividades que são individuais, fato que na 

presencial ocorre de forma coletiva. 

Estilo de atendimento do professor  20-39 O professor explica que costuma corrigir 

individualmente as atividades e quando há 

recorrência em algum ponto de dúvida o explica 

compartilhando nos espaços coletivos. 

Considera isso um estilo seu, incorporado após 

discussões em sessões reflexivas anteriores, não 

uma orientação da universidade. 

Encaminhamento 40-46 Questões de encaminhamento da SR. 

Influências da Educação Presencial e 

Aula de EAD 

47-62 O professor considera não ter muita influência 

da educação presencial. Associa essa influência 

apenas às videoaulas, que são gravadas nos 

moldes de aula presencial transmissiva. 

Reflexões sobre a prática 63-68 Ao ser perguntado pelo pesquisador, o professor 

relata que as discussões das SRs estão 

contribuindo para que reflita sobre sua prática e 

pensa em possibilidades para ela. 

O professor afirma sempre ter gostado de 

refletir sobre o que faz, mas que agora tem um 

direcionamento específico em como fazer isso. 

Fechamento 69-79 O pesquisador informa que fecha nessa SR o 

bloco de sessões reflexivas de avaliação. 

 

Características Enunciativas 

 

 Esta sessão reflexiva acontece no dia 16/04/2014, entre o pesquisador e o 

professor pesquisado, à distância, por meio da ferramenta de troca de mensagens 

escritas Skype. Acontece um dia depois da SR7 e tem como objetivo completar o ciclo 

de avaliação do módulo do curso observado no semestre anterior. Além tratar de poucos 

tópicos, o professor também tinha limitação de tempo disponível em função de um 

imprevisto, de forma que foi uma das SRs mais rápidas da pesquisa. 

 Logo no início, o pesquisador faz a saudação e resgata um fragmento da SR 

anterior que falava a respeito das atividades coletivas e da otimização do tempo. 

Partindo disso insere a discussão sobre o tempo como fator limitante das atividades na 

EAD. O professor sustenta que há diferenças no atendimento e que a EAD realmente 
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demanda mais tempo pois todas as atividades dos alunos passam por correção 

individual do professor, enquanto na presencial a incidência é muito menor, algumas 

vezes se resumindo às provas. O professor explica seu estilo de atendimento dizendo 

que o transformou depois de ter começado as atividades de formação destas sessões 

reflexivas, passando a corrigir atividades e compartilhar coletivamente as dúvidas 

recorrentes. Considera que sua prática se tornou mais reflexiva e a questão do 

compartilhamento é o elemento que pretende inserir nesta nova ótica nos próximos 

planejamentos e aulas. Considera que estas discussões com o pesquisador lhe trouxeram 

direcionamento para as reflexões sobre sua prática, algo que sempre gostou de praticar. 

 

Sessão Reflexiva 9 – SR9 

 A SR9 aconteceu no dia 13/05/2014, a distância, por meio da ferramenta de 

troca de mensagens escritas Skype. Esta sessão teve como objetivo a discussão de um 

fórum de conclusão de curso.  

QUADRO 13: Conteúdo Temático da Sessão Reflexiva 9 

TEMA TURNOS CONTEÚDO TEMÁTICO 

Saudação 1-3  

O pesquisador solicita o acesso à área 

de mensagens 

2-47 O professor explica ao pesquisador como 

acessar as mensagens trocadas entre ele e os 

alunos, que dão acesso à interação exclusiva 

professor-aluno. 

Fórum de finalização do curso 48-65 O pesquisador propõe a criação de um fórum 

final, dado que não ocorreu a participação dos 

alunos no fórum regular, assim como no 

módulo anterior. 

Limitações do professor para o fórum 66-125 O professor não se mostra animado com a 

possibilidade proposta. Diz que está com 

feedbacks em atraso e que isso o deixa sem 

credibilidade para solicitar o fórum. Pede a 

ajuda do pesquisador. 

O pesquisador destaca que esse atraso já parece 

uma prática cristalizada, pois também aconteceu 

no outro curso. O professor concorda.  

Planejam e constroem, juntos, uma estratégia 

para colocar em dia as correções. 

Fórum de finalização do curso 126-153 O professor retoma a proposta do fórum de 

finalização do curso. O professor se propõe a 

pensar. Discutem questões sobre as 

características necessárias ao fórum e ficam de 

retomar o mais rápido possível para fechar o 

assunto. 

Fechamento  154-166 Combinam a próxima SR e se despedem. 
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Características Enunciativas 

 

 Esta sessão reflexiva aconteceu no dia 13/05/2014, entre o pesquisador e o 

professor pesquisado, à distância, por meio da ferramenta de troca de mensagens 

escritas Skype. Ela teve como objetivo a discussão de um fórum de finalização do curso 

e também serviu para que o pesquisador obtivesse acesso à área de mensagens trocadas 

pelo professor com os alunos. Essas mensagens são o meio mais utilizado na interação 

professor-aluno, têm caráter privado e o formato é similar ao e-mail, podendo inclusive 

anexar documentos diversos.  

 Como mais uma vez não houve participação expressiva nos fóruns permanentes 

das unidades do curso, o pesquisador propôs a criação de um fórum final, o que não 

pareceu motivar o professor. Sua justificativa era de que estava em atraso com os 

feedbacks das atividades individuais e que não se sentia em condição de cobrar as 

participações enquanto não colocasse em dia as correções. Pediu, inclusive, a ajuda do 

pesquisador para lidar com essa situação. O pesquisador destacou que esse atraso parece 

uma prática cristalizada, pois também ocorreu no módulo anterior. Ele concorda e 

discutem juntos uma estratégia para colocar as correções em dia. Contudo, o professor 

reforça que gosta de fazer o retorno individualizado. O pesquisador retoma a proposta 

do fórum de finalização do curso. O professor se propõe a pensar. Discutem questões 

sobre as características necessárias ao fórum e ficam de retomar o mais rápido possível 

para fechar o assunto. 

 

 

Sessão Reflexiva 10 – SR10 

 

 A SR10 aconteceu no dia 19/05/2014, à distância, por meio da ferramenta de 

troca de mensagens escritas Skype. Esta sessão teve como objetivo discutir o fórum final 

do curso.  

QUADRO 14: Conteúdo Temático da Sessão Reflexiva 10 

TEMA TURNOS CONTEÚDO TEMÁTICO 

Saudação 1-2 Saudação inicial 

Elogio ao fórum 3-8 Pesquisador: elogia a abordagem do fórum 

criado pelo professor. 

Procedimentos 9-15 Pesquisador: confirma como professor os 
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procedimentos combinados de aguardar a 

participação espontânea em um primeiro 

momento. Se não houver, estimular. 

Fechamento combinando nova SR 16-35 Programam nova SR e se despedem. 

 

 

Características Enunciativas 

 

 Esta sessão reflexiva aconteceu no dia 19/05/2014, entre o pesquisador e o 

professor pesquisado, a distância, por meio da ferramenta de troca de mensagens 

escritas Skype. Seu objetivo foi analisar e discutir a estrutura do fórum criado pelo 

professor, que foi elogiado pelo pesquisador. Combinaram ainda os procedimentos de 

aguardar a participação espontânea por um período, a partir do qual, não ocorrendo, o 

professor irá fazer comentários estimulando a participação.  

  

 

 

 

Sessão Reflexiva 11 – SR11 

 A SR11 aconteceu no dia 28/05/2014, à distância, por meio da ferramenta de 

troca de mensagens escritas Skype. Nesta SR o pesquisador e o professor avaliaram o 

fórum e organizaram um chat. 

QUADRO 15: Conteúdo Temático da Sessão Reflexiva 11 

TEMA TURNOS CONTEÚDO TEMÁTICO 

Saudação 1-2 Saudação inicial 

Fórum 3-6 Avaliação do fórum, que não teve participação. 

Chat: expectativa 7-8 Diante da proposta do pesquisador para fazer 

um chat, o professor aceita; porém, com baixa 

expectativa de participação. 

Sociedade pouco reflexiva 9-12 Professor diz considerar a sociedade pouco 

reflexiva. 

Papel da escola 13-16 Professor considera que é papel da escola ser 

reflexiva, mas que os professores já são reflexo 

de uma geração “sem paciência”. 

Chat: discussão de organização 17-40 Pesquisador e professor discutem 

procedimentos durante o chat. 

Participação no Chat: papéis do aluno 

e do professor 

41-50 O professor mantém posição firme de que o 

aluno também tem que ter a responsabilidade 

pela participação no chat, pois se trata de uma 

construção coletiva.  
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Chat: discussão de organização 51-60 Discutem o uso de perguntas no chat. 

Participação determinará o rumo do 

Chat 

61-68 Professor defende que apenas durante a 

participação é possível determinar os rumos e 

algumas das estratégias para incentivar a 

participação. 

Pergunta provocativa 69-72 O pesquisador provoca o professor a falar 

menos que os alunos. 

O professor diz que acha ser possível direcionar 

dessa forma mas que seu silêncio pode parecer 

omissão ao papel social que ele exerce. 

Fechamento e saudação 73-77 Encerram desejando bom trabalho. 

 

 

Características Enunciativas 

 

 Esta sessão reflexiva aconteceu no dia 28/05/2014, entre o pesquisador e o 

professor pesquisado, à distância, por meio da ferramenta de troca de mensagens 

escritas Skype. Ela teve como objetivo a avaliação do fórum e construção de nova 

proposta de interação. Como não houve participação dos alunos no fórum, mesmo o 

pesquisador considerando que foi bem construído e os alunos estimulados pelo 

professor, o pesquisador propõe uma nova tentativa. Propõe o chat, que é uma atividade 

síncrona. O professor aceita, porém não tem expectativa de grande número de 

participantes, mostrando-se pouco empolgado.  

 Durante a discussão sobre colaboração, o pesquisador pergunta ao professor se 

ele considera a sociedade atual colaborativa. Ele responde que não sabe opinar sobre 

isso, mas a considera pouco reflexiva, com muita informação e pouco tempo para tal. 

Considera ainda que é papel da escola promover a reflexão, mas ressalta que esta 

sociedade já é reflexo desse comportamento “sem paciência”. 

 Retomam a discussão sobre a organização do chat e o professor mantém firme 

posição de que o aluno também tem que ter a responsabilidade pela participação no 

chat, pois se trata de uma construção coletiva. O pesquisador insere uma discussão com 

caráter de formação abordando as perguntas como estratégia para a evolução do chat. O 

professor apresenta várias estratégias para conseguir a evolução temática mas defende 

que apenas durante a participação é possível determinar os rumos e algumas das 

estratégias para incentivar o envolvimento dos participantes, até porque depende muito 

do número de participantes e da postura que adotarem. O pesquisador ainda faz uma 

provocação ao professor perguntando se é possível que os alunos falem mais que ele. O 

professor responde dizendo que acha ser possível direcionar dessa forma, mas que seu 
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silêncio pode parecer omissão ao papel social que exerce. As pessoas exigem que ele se 

posicione. Encerram manifestando expectativa pela atividade. 

 

 

Sessão Reflexiva 12 – SR12 

 

 A SR12 aconteceu no dia 16/06/2014, à distância, por meio da ferramenta de 

troca de mensagens escritas Skype. Nesta SR, o pesquisador e o professor avaliaram o 

chat e fizeram considerações breves finais sobre a pesquisa. 

QUADRO 16: Conteúdo Temático da Sessão Reflexiva 12 

TEMA TURNOS CONTEÚDO TEMÁTICO 

Saudação e objetivos da SR 1-2 Saudação e o objetivo que foi discutir o chat e 

tecer considerações finais sobre as atividades 

Chat: avaliação 3-6 Pesquisador: retoma o fato de que o professor 

não utilizava esta ferramenta e pergunta a razão. 

Professor: responde dizendo que considerava 

pouco produtiva. Agora considera que apesar da 

baixa participação quantitativa o chat permite 

uma interação produtiva para a construção do 

conhecimento. 

EAD: relações dinâmicas 7-12 O Professor foi questionado sobre a percepção 

de que no chat ocorreu uma interação, enquanto 

isso não foi possível no fórum. 

O professor atribuiu esse fato ao caráter mais 

dinâmico do chat, mais estimulante para a 

interação. Considera que a interação instantânea 

(síncrona) produz maior fluência de ideias. 

Afirma ainda que a sociedade está mais 

dinâmica e sem paciência para algo que demore 

demais. 

EAD em evolução 13-16 Ao ser perguntado sobre como é ser professor 

na educação a distância online, o professor diz 

que a EAD está em evolução enquanto prática, 

em busca de um formato ideal. Considera 

necessário refletir sobre a própria prática, o que 

é difícil durante o período de realização dos 

módulos pela alta carga de atividade em pouco 

tempo. 

Chat: além da sala de aula 17-18 O professor destaca que o chat lembra muito a 

interação em sala de aula mas vai além dela. 

Como usa a linguagem escrita, considera que há 

maior reflexão para a construção do raciocínio, 

e, por isso, o diálogo fica mais estruturado que o 

da fala em uma sala de aula. 

Metodologia 19-20 O pesquisador pergunta o que o professor 

poderia ter usado nos fóruns ou chat para que o 

curso tivesse um novo formato e não fosse a 

digitalização da sala de aula. O professor 

destaca que não se trata de uma questão de 
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recursos, pois esses são interessantes e atendem 

aos interesses do curso, trata-se de metodologia. 

A questão passa pela discussão metodológica. 

Propostas: como avançar? 21-22 Instigado pelo pesquisador a propor melhorias 

ao curso em que atua, o professor destaca que 

irá explorar mais as possibilidades dinâmicas, 

como o chat, de interação. Disse que irá rever 

atividades de forma a serem mais reflexivas. O 

professor considera também a possibilidade de 

propor à universidade  mais ações de reflexão 

junto aos professores, estimulando-os a 

refletirem sobre suas práticas e o uso das 

ferramentas disponíveis na plataforma de ensino 

(AVA). 

 

 

Características Enunciativas 

 

 Esta sessão reflexiva aconteceu no dia 15/06/2014, entre o pesquisador e o 

professor pesquisado, à distância, por meio da ferramenta de troca de mensagens 

escritas Skype. Ela teve como objetivo a avaliação do chat e do trabalho desenvolvido. 

Foi a última sessão reflexiva e ocorreu ao final do curso. 

O pesquisador iniciou as suas considerações retomando o fato de que o professor 

não utilizava o chat e perguntou-lhe a razão. O professor respondeu que o considerava, 

pela pequena participação dos alunos, pouco produtivo. Contudo, depois dessa 

experiência considera que, apesar da baixa participação quantitativa, o chat permite uma 

interação produtiva para a construção do conhecimento.  

O Professor foi questionado sobre a percepção de que no chat ocorreu uma 

interação, enquanto isso não foi possível no fórum. Ele concordou e atribuiu esse fato 

ao caráter mais dinâmico do Chat, mais estimulante para a interação. Considera que a 

interação instantânea (síncrona) produz maior fluência de ideias. Afirma ainda que a 

sociedade está mais dinâmica e sem paciência para algo que demore demais. Ao ser 

perguntado sobre como é ser professor na educação a distância online o professor 

participante desta pesquisa diz que se sente como um profissional em evolução 

enquanto prática, em busca de um formato ideal. Considera necessário refletir sobre a 

própria prática. Destaca que o chat lembra muito a interação em sala de aula mas vai 

além dela. Como usa a linguagem escrita, considera que há maior reflexão para a 

construção do raciocínio, e por isso o diálogo fica mais estruturado que o da fala em 

uma sala de aula.  
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O pesquisador pergunta o que o professor pode usar nos fóruns ou chat para que 

o curso tenha um novo formato e não seja a digitalização da sala de aula. O professor 

destaca que não se trata de uma questão de recursos, pois esses são interessantes e 

atendem bem às necessidades dos cursos, mas trata-se de metodologia. A questão passa 

pela discussão metodológica. 

Instigado pelo pesquisador a propor melhorias ao curso em que atua, o professor 

destaca que irá explorar mais as possibilidades dinâmicas, como o chat, de interação. 

Disse que irá rever atividades de forma a serem mais reflexivas. O professor considera 

também a possibilidade de propor, à universidade, mais ações de reflexão junto aos 

professores, estimulando-os a refletirem sobre suas práticas e sobre o uso das 

ferramentas disponíveis na plataforma de ensino (AVA). 

 

 

2.4 Coleta e Produção de dados  

 

 A coleta e produção efetiva de dados teve início no mês de setembro de 2013 e 

se estendeu até junho de 2014. Aconteceu um primeiro contato, presencial, entre o 

pesquisador e o professor no mês de agosto, momento em que foi apresentada a 

proposta de realização da pesquisa. O professor comunicou, dias depois, que aceitaria 

participar da pesquisa, porém necessitaria de autorização da coordenação do curso. O 

contato foi estabelecido por e-mail e, após algumas semanas, a pesquisa foi autorizada e 

o termo de autorização devidamente encaminhado ao Comitê de Ética da PUC-SP. 

 O processo de coleta e produção de dados aconteceu à distância e em dois 

momentos: de setembro a outubro de 2013 e de abril a junho de 2014. Nesses períodos, 

o professor participante da pesquisa ministrou as disciplinas: Administração 

Mercadológica I e Administração Mercadológica II. Cada módulo foi organizado com 

duração de 40 horas/aula e ministrado no período de 8 semanas. De forma simultânea 

foram realizadas observações das aulas no AVA e sessões reflexivas (SR) sobre as 

mesmas, por meio predominantemente da ferramenta síncrona de troca de mensagens 

escritas Skype. Esta ferramenta permite a gravação e registro das mensagens escritas 

sem a necessidade de transcrição. Apenas três sessões reflexivas foram realizadas 

oralmente, registradas em áudio e transmitidas. 
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Os Instrumentos de coleta e produção de dados 

 

 Para a coleta de dados utilizei os seguintes instrumentos: chat/Skype, gravações 

em áudio, ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Segue, abaixo, a descrição mais 

detalhada de cada um deles. 

 

 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): O AVA utilizado no curso é 

baseado na Plataforma Moodle, uma das mais populares da atualidade para fins 

educacionais e de código aberto. O acesso a esse ambiente teve como objetivo 

identificar os modos de produção do conhecimento na prática do professor com 

os alunos nos fóruns de discussão. Os primeiros contatos ocorreram para 

conhecer a organização do ambiente e os recursos disponibilizados ao professor 

e aos alunos, conforme já descrevemos nesta tese. Os demais acessos foram para 

a observação da relação professor-aluno e dos modos de produção de 

conhecimento nos fóruns. 

 Chat/Skype: Esta ferramenta de comunicação síncrona permitiu a realização de 

sessões reflexivas com o professor, com a vantagem de já manter o registro 

escrito sem a necessidade de transcrição de dados. Essa característica além de 

poupar grande tempo do pesquisador no trabalho mecânico de transcrever 

garante maior fidelidade em relação ao que foi dialogado. Foram dez sessões 

reflexivas desenvolvidas dessa forma. Os chats constituíram o principal espaço 

de interação pesquisador-professor.  

 Gravações de áudio: Duas sessões reflexivas foram audiogravadas por 

impossibilidade de utilização do chat na ocasião. Depois foram transcritas e os 

procedimentos de manuseio de dados e análise foi o mesmo dispensado aos 

textos dos chats. 

 

Fontes de produção de dados 

 Foram utilizadas as seguintes fontes para coleta e produção de dados: a) Fóruns; 

b) Videoaulas; c) Sessões Reflexivas. 

 

Fóruns: Os fóruns são espaços/ferramentas para comunicação assíncrona entre o curso 

(professores, tutores e coordenadores) e o aluno. Já no primeiro contato com o AVA, 
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teve início a observação dos fóruns, o que transcorreu até o final do curso. Foram 

analisados fóruns realizados nos cursos: Administração Metodológica II e 

Administração Metodológica I, cronologicamente nessa ordem, pois tratou-se de turmas 

diferentes sendo que a primeira (Administração Metodológica II) desenvolveu suas 

atividades no segundo semestre de 2013 e a segunda no primeiro semestre de 2014. Os 

objetivos dessa observação foram: a) conhecer o ambiente virtual e o potencial desta 

ferramenta; b) observar e compreender a interação professor-aluno; c) identificar os 

modos de produção de conhecimento. 

 

Videoaulas: As videoaulas cumprem, oficialmente, o papel de apoio ao material 

didático fornecido no formato PDF e que o aluno pode imprimir ou estudar em 

equipamentos digitais. São aulas gravadas em estúdio nas quais o professor discute o 

conteúdo e orienta o aluno para seus estudos. O objetivo da coleta e análise desse 

material é: a) observar e compreender a interação do professor com os alunos; b) 

observar sentidos e significados apresentados pelo professor; c) compreender o discurso 

e a prática docente nas videoaulas e sua relação com a prática nas demais interações.  

 

Sessões Reflexivas:  As sessões reflexivas foram encontros entre o pesquisador e o 

professor realizados à distância e por meio de ferramentas digitais de troca de 

mensagens (Skype), no formato de Chat. De um total de doze, apenas três delas não 

utilizaram essa ferramenta, sendo gravadas e depois transcritas. Elas ocorreram em dois 

momentos, um de 10/09/2013 a 27/01/2013 e o outro de 13/04/2014 a 15/06/2014, e são 

simultâneas à oferta das disciplinas ministradas pelo professor pesquisado. Durante o 

intervalo entre a oferta de um módulo e outro não ocorreu nenhuma atividade de 

formação ou contato entre pesquisador e professor. 

 Estes encontros constituíram a atividade de formação permitindo a interação 

entre pesquisador e professor, a compreensão de suas práticas, dos modos de produção 

do conhecimento e até mesmo a ressignificação do objeto de pesquisa. Tiveram como 

objetivos iniciais: a) acompanhar e discutir as atividades desenvolvidas pelo professor; 

b) compreender sentidos e significados e estabelecer o conflito entre o dito e o realizado 

na sua prática; c) apresentar novas possibilidades teórico-metodológicas e expandir a 

compreensão de ambos sobre sua práxis. O desenvolvimento das sessões reflexivas 

levou não só os sujeitos a um movimento crítico-colaborativo e de transformação 
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quanto à própria pesquisa, que teve seu objeto de estudo transformado: saindo da 

observação da interação professor-aluno para a construção de uma interação 

pesquisador-professor com caráter de formação contínua de professor. Dessa forma, os 

objetivos das SRs passam a ser a reflexão e a colaboração crítica com foco na formação 

docente. 

 

2.5 Categorias de Análise 

 

 As categorias de análise discutidas nesta seção relacionam-se de forma 

interdependentes, estando organizadas nas categorias enunciativas, discursivas e 

linguísticas apenas como um exercício de visualização teórico-metodológico. As 

análises devem considerar os modos de agir em contextos escolares, numa perspectiva 

dialógica em que as categorias não são aplicáveis de forma mecânica, mas avaliadas no 

movimento concreto da enunciação (BRAIT, 2006, apud LIBERALI, 2013). 

 Liberali (2013, p. 62) considera que para desenvolver essas análises é necessário 

buscar as seguintes ações centrais e gerais: 

 

 Observação e leitura dos dados e situações, com busca de conteúdo 

léxico-semântico e paralinguístico; 

 Descrição do contexto de atuação e circulação de forma histórica e 

ampla, para além do momento específico de enunciação em 

desenvolvimento ou análise; 

 Análise e/ou avaliação do possível conteúdo por meio das escolhas 

lexicais mais relevantes; e, então, 

 Definição de diferentes categorias enunciativas, discursivas e linguísticas 

específicas para cada situação específica. 

  

Nessa perspectiva, a análise aqui desenvolvida focalizou o conteúdo temático 

mobilizado nas relações entre os sujeitos, com base nas escolhas lexicais, com foco no 

desenvolvimento da linguagem argumentativa e criativa no contexto escolar, os tipos de 

perguntas e respostas, os mecanismos de distribuição de vozes, de modalização e de 

interrogação. Dessa forma, objetivei encontrar as respostas para as perguntas que esta 

pesquisa suscitou, ou até mesmo encontrar novas perguntas que demandem outras 

observações e novas buscas por respostas.  

 

 

2.5.1 Conteúdo Temático 
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 As interações entre o pesquisador e o professor ocorreram em sessões reflexivas 

à distância utilizando-se de uma ferramenta de comunicação escrita síncrona (Skype no 

modo texto), resultando cada uma delas em um texto que muito revela das 

compreensões de ambos.  

 O conteúdo temático de um texto é definido por Bronckart (2012, p. 97) como 

“o conjunto das informações que nele são explicitamente apresentadas”, ou seja, é o que 

foi verbalizado, seja na forma oral ou escrita ou por meio de outra linguagem. As 

informações que constituem o conteúdo temático são representações construídas pelo 

seu agente-produtor e que são “conhecimentos que variam em função da experiência e 

do nível de desenvolvimento do agente e que estão estocados e organizados em sua 

memória, previamente, antes do desencadear da ação de linguagem” (BRONCKART, 

2012, p. 97-98) 

 Essa abordagem do conteúdo temático é reafirmada por Liberali (2004) e por  

Horikawa (2008, p. 32), que destaca o fato de os falantes exporem os conhecimentos 

adquiridos ao longo de sua experiência vivencial no momento da interação, o que ocorre 

“em virtude das articulações que procedem entre os conteúdos abordados e sua forma 

particular de apreciação sobre eles”.  

 Compreendo, com isso, que a análise dos conteúdos temáticos veiculados nas 

sessões reflexivas constitui um importante indicativo das questões mais relevantes aos 

sujeitos. Esse conjunto de informações permite visualizar o movimento temático ao 

longo da relação entre o pesquisador e o professor, bem como fornece subsídios para 

uma possível análise dos sentidos e significados atribuídos a esses conteúdos temáticos, 

que podem ser transformados ou não. 

 

2.5.2 Categorias argumentativas: um caminho para compreender e transformar 

contextos escolares  

 

 É pressuposto, como afirmei anteriormente, que as categorias enunciativas, 

discursivas e linguísticas se realizam em uma relação de interdependência, ocorrendo de 

forma intimamente conectadas.  

 

Categorias Enunciativas da Argumentação 
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O primeiro desafio no paradigma sócio-histórico-cultural é compreender o 

sujeito e suas relações com o mundo. Dessa forma, observar o aspecto enunciativo que 

envolve a atividade em discussão é fundamental, uma vez que, segundo Liberali (2013, 

p. 63), “as características enunciativas focalizam o contexto em que o evento é 

realizado, a dialética entre o local, momento, veículo, participantes, objetivos e 

conteúdos a serem abordados e seus modos concretos de produção e realização”. 

Considero, neste estudo, as categorias enunciativas: o momento físico e social da 

interação; o papel social dos interlocutores; e os objetivos da interação. Com elas 

pretendo conhecer o contexto de produção das falas e a forma de agir dos sujeitos em 

seus papéis, seus objetivos nas interações e as relações estabelecidas entre os sujeitos 

em função desse contexto e de sua transformação. 

 

Categorias Discursivas da Argumentação  

 

Outra forma de analisar a argumentação é por suas características discursivas. 

Liberali (2013, p. 66) destaca que “as características discursivas são compreendidas a 

partir de quatro aspectos centrais com relação ao modo como o texto pode ser disposto: 

o plano organizacional, a organização temática, o foco sequencial e a articulação entre 

as ideias apresentadas”. 

 Esta pesquisa trata especificamente a organização temática e a articulação entre 

as ideias apresentadas. Para tanto, a primeira abordagem baseia-se nos conceitos de 

desenvolvimento e pertinência apresentados por Pontecorvo (2005); e a discussão dos 

modos de articulação das ideias terá como base os modos de articulação abordados por 

Liberali (2013) e a categorização de perguntas proposta por Ninin (2013). 

 

Desenvolvimento e Pertinência 

 

 Um encontro entre duas ou mais pessoas pode resultar em uma interação muito 

breve ou se estender por longo diálogo. Podem tratar de um assunto, sem dele se 

desviar, ou compreender um emaranhado temático em que, muitas vezes, os falantes se 

perdem sem sequer concluir raciocínios que pareciam primordiais à comunicação do 

grupo. Os caminhos que este suposto diálogo pode tomar estão relacionados ao que 
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Pontecorvo (2005) chamou de desenvolvimento e pertinência de uma discussão de 

caráter argumentativo em uma interação. 

 Os conceitos de desenvolvimento e pertinência consideram “a discussão com um 

raciocínio exteriorizado coletivo, no qual o conhecimento se constrói mediante a 

concatenação dos argumentos por meio de um pensamento coletivo” (PONTECORVO, 

2005, p. 69). Ou seja, é como se iniciássemos a escrita de um texto em um círculo de 

pessoas que fossem passando seu texto para o colega ao lado para que desse 

continuidade à história. Ao final, o que vale é o todo. Interessa a verificação da 

continuidade coerente do todo ou dos seus desvios e suas causas. 

 O desenvolvimento e o não-desenvolvimento são assim definidos: 

 

Em termos específicos, entendemos por desenvolvimento a dimensão que se 

manifesta no fato de que o fio condutor do raciocínio se mantém de forma 

coerente quando passa de um interlocutor para o outro, fazendo avançar e 

progredir, coletivamente, a análise, bem como a interpretação e a definição 

do objeto de discurso, mediante a introdução de novos elementos e de novas 

perspectivas. O não-desenvolvimento verifica-se tipicamente quando o 

discurso intrinca-se e se encadeia ou quando há uma situação de inércia, de 

bloqueio do raciocínio coletivo (PONTECORVO, 2005, p. 69). 

 

Já a pertinência recebe a seguinte definição: 

 

A dimensão da pertinência possibilita, ao contrário, distinguir se a progressão 

(ou não) do discurso coloca-se no tema proposto (geralmente) pelo professor 

e compartilhado pelos interlocutores, ou se existem desvios mais ou menos 

importantes do objeto principal: desvios que podem também perfeitamente se 

caracterizar no plano do desenvolvimento, mas não serem em absoluto 

pertinentes (PONTECORVO, 2005, p. 69). 

 

 A autora aponta como categorias que marcam o desenvolvimento: trazer 

elementos novos, relacionar, delimitar, contrapor-se argumentando, compor relações de 

nível mais alto, generalizar, problematizar, reestruturar. E como categorias que marcam 

o não-desenvolvimento: repetir, confirmar, referir-se a uma experiência pessoal 

(PONTECORVO, 2005, p. 70). Santiago (2013, p. 110) complementa as categorias que 

demarcam o não-desenvolvimento, inserindo: dar réplicas simples, não sustentar um 

ponto de vista, interromper o raciocínio coletivo. 

 Santiago (2013, p. 110) define pertinência como a “dimensão que se manifesta 

quando há progressão no tema do discurso proposto” e tem como característica “fazer 

comentários e questionamentos que se mantenham no tema proposto”. E considera que 

a não-pertinência “manifesta-se quando não há progressão do tema; quando há desvios 
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do objeto principal” e é caracterizada por “fazer comentários e questionamentos que 

resultem em desvio do tema principal”. 

 Assim, o desenvolvimento permite considerar que a temática avança e progride 

coletivamente, enquanto o não-desenvolvimento refere-se a uma situação de inércia na 

elaboração temática. Já a dimensão de pertinência indica se o tema proposto foi seguido 

ou desviado, comprometendo assim a progressão (ou não) do discurso (LIBERALI, 

2013, p. 67). 

 

Modos de Articulação Discursiva 

  

 O processo de construção do discurso é complexo e carrega muitas marcas de 

quem o produz e de quem influencia essa produção. Poderíamos dizer, em síntese, que a 

enunciação mantém marcas do locutor e do interlocutor, e que compreendê-las no 

discurso pode aproximar os sujeitos da compreensão dos sentidos de cada um. Orsolini 

(2005, p. 126) considera que “os enunciados na conversação projetam um possível (e 

provável) desenvolvimento do discurso”, daí a importância de sua compreensão. 

Liberali (2013, p. 68), por sua vez, aponta que “na construção do discurso, um aspecto 

central da argumentação é a forma como ideias, posições, pontos de vista são 

apresentados, contrastados, sustentados, acordados”.  

 Quanto à análise dos modos de articulação do discurso, Orsolini (2005) indica 

que seja feita em dois momentos: na primeira análise deve-se observar se os modos de 

articulação se estruturam de forma simples (com breves respostas ou colocações) ou 

elaboradas (de forma mais complexas e longas). Na sequência deve-se considerar a 

função que ocupam na articulação discursiva. Liberali (2013, p. 68-71) reúne alguns 

modos de articulação que permitem ver o entrelaçamento das vozes dos participantes no 

discurso, os quais transcrevo no quadro abaixo: 

 

QUADRO 17: Modos de articulação do discurso 

MODO DE 

ARTICULAÇÃO 
DEFINIÇÃO 

Exórdio 
Abertura do tema ou introdução e estabelecimento de contrato com os 

interlocutores. 

Questão controversa 
Questão que cria possibilidade de respostas com perspectivas diversas e 

permite aos interlocutores assumirem posicionamento. 

Apresentação de ponto 

de vista/tese 

Apresentação de uma posição pelo interlocutor que demanda sustentação 

ou requer refutação por parte dos demais interlocutores. 
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Espelhamento 
Recolocação do que foi apresentado por outro interlocutor de forma 

parafraseada ou reproduzida. 

Espelhamento com 

pedido de 

dis/concordância 

Uso de espelhamento como forma de recolocação da questão controversa, 

porém com solicitação do posicionamento de outro interlocutor. 

Concordância com ponto 

de vista 

Aceitação da ideia apresentada com/sem acréscimo de novas 

possibilidades de interpretação do tema. 

Discordância/contestação 

do ponto de vista 

Apresentação de oposição ao ponto de vista expresso, sem 

necessariamente expandir em um novo posicionamento. 

Negação/refutação de 

argumento 

Não aceitação de suporte apresentado para o ponto de vista, mesmo que o 

posicionamento do enunciador seja o mesmo daquele de quem nega o 

argumento. 

Acordo ou síntese 
Tentativa de encontrar nova posição que agregue diferentes 

posicionamentos a partir de concessões. 

Pedido/apresentação de 

contra-argumento 

Solicitação ou apresentação de posição distinta da que está sendo discutida 

ou da que foi proposta por outro interlocutor. 

Questões para 

entrelaçamento de falas 

Modos de questionar que contribuem para que os interlocutores percebam 

ou criem relações entre suas falas e de outros participantes do evento. 

Pedido/apresentação de 

sustentação 
Pode ocorrer com a reprodução de uma voz de autoridade. 

                                                                                          Fonte: Adaptado de Liberali (2013, p. 68-71) 

 

 

2.5.3 Tipos de Perguntas e de Respostas 

 

 A relação dialógica entre sujeitos em atividades de formação é baseada em 

perguntas e respostas. Isso se acentua ainda mais quando esse contato é entre duas 

pessoas apenas, como é o caso desta pesquisa, separadas por 500 quilômetros de 

distância, e com um contexto de investigação a ser conhecido e explorado. Ninin (2013, 

p. 17) considera que o fato de perguntar impulsiona tanto a relação entre as pessoas 

quanto o desenvolvimento cognitivo e que, 

 

por nossa condição de seres humanos dotados da capacidade da linguagem, 

não nos é possível estar com o outro senão construindo um envolvimento 

com ele que se paute na relação de conhecer, desse outro, aquilo que não 

conhecemos ainda. Essa construção se dá por meio dos enunciados 

caracteristicamente investigativos – as perguntas. 

 

 O fato é que todo o meu trabalho nesta pesquisa está pautado no ato de 

perguntar, obter respostas, refletir sobre o que fazer com elas e como levar adiante o 

diálogo. Inicialmente, as perguntas são usadas no sentido de conhecer o professor 

pesquisado, a historicidade de sua formação profissional e suas práticas. Em seguida  

são usadas para explorar o Ambiente Virtual de Aprendizagem e para compreender, 

refletir e procurar transformar a prática docente e a minha própria enquanto 
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pesquisador. Dessa forma, as perguntas se caracterizam, neste contexto, “como espaços 

reais nos quais os sujeitos agem discursivamente para tomar decisões” (NININ, 2013, p. 

21). 

 Uma preocupação constante durante as sessões reflexivas é a de construir um 

ambiente em que as perguntas não tenham o papel de “perversas avaliadoras” e sim 

exerçam o papel de organizadoras do aprendizado de ambos os sujeitos em relação. Isso 

é uma conquista que ocorre com o tempo pois, inicialmente, as respostas parecem 

preparadas pelo locutor dentro da sua expectativa do que o interlocutor quer ouvir. São 

respostas que, aos poucos, vão se demonstrando desgarradas da realidade dos fatos. 

 Diante disso, compreender os papéis das perguntas e das respostas em uma 

relação de ensino-aprendizagem que seja dialética, dialógica, crítica e colaborativa é 

fundamental para tirar maior proveito do diálogo, encontrar novas possibilidades de 

construção do conhecimento respeitar e aproveitar os saberes de cada um e sua 

capacidade de colaborar. Ninin (2013, p. 25) faz suas considerações sobre o ato de 

perguntar e de responder, as quais reproduzo abaixo: 

 

Pergunta-se para saber uma dada resposta porque ela é desconhecida; 

pergunta-se para saber o que o outro pensa sobre um dado assunto; pergunta-

se para persuadir o outro; para confundi-lo; para satisfazer uma necessidade 

pessoal; para ensinar algo ao outro; para avaliá-lo; para ajudá-lo a 

formular/reformular modos de pensar; para impulsionar a reflexão entre 

pares; para estabelecer um confronto entre pontos de vista... Enfim, há 

motivos de sobra para o ato de perguntar! 

Por outro lado, respostas às perguntas que fazemos estão sempre articuladas 

às relações de poder entre quem pergunta e quem responde; aos 

conhecimentos de quem pergunta e de quem responde; ao julgamento que 

aquele que responde e aquele que pergunta fazem um do outro; aos papéis de 

ambos e às relações interpessoais que ocorrem durante a atividade da qual 

participam. 
 

 

 O ato de perguntar possui um horizonte de possibilidades tão amplo que vai de 

um extremo capcioso que pode confundir o interlocutor e provocar situações 

constrangedoras, como parece ser o objetivo em debates pré-eleitorais, até uma atitude 

de colaboração para a construção de novos conhecimentos, como pretendo neste 

trabalho. As respostas podem seguir o mesmo caminho, sendo um objeto de 

autoritarismo e de manutenção de poder, com o uso equivocado do argumento de 

autoridade, ou exercer a função de oportunizar novos diálogos e a expansão do 

conhecimento. 
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 Assim, nas interações entre os sujeitos das atividades de formação, é importante 

considerar que a pergunta é um instrumento para o questionamento, para a reflexão que 

se pretende, sempre que possível, crítica. Ninin (2013, p. 26) observa que “questionar 

significa, em um primeiro momento, eleger um dado assunto como fonte de 

investigação e solicitar do interlocutor que expresse sobre ele um ponto de vista, não 

para avaliá-lo, mas para tecer, com ele, novos significados ou, no mínimo, mantê-los”. 

Dessa forma, o ato de questionar consiste no ato de oportunizar o aprendizado, de lançar 

um olhar mais profundo a algo que já faz parte do cotidiano ou apresentar novos 

assuntos, não de destruição ou de avaliação punitiva. Questionar é uma etapa da 

construção do novo sem desprezar o velho, ao contrário, extraindo dele a essência e a 

sabedoria que deram razão à sua existência até então. É nesse sentido que Ninin (2013, 

p. 26) afirma que “questionar implica oferecer oportunidades para que o outro manifeste 

seu pensamento, fruto de sua visão de mundo, produto de suas experiências individuais 

e socioculturais a serem compartilhadas, impulsionando transformações”. 

 Compreendo, nesta pesquisa, a língua como uma atividade social, de caráter 

dialético e dialógico. Pressuponho um movimento argumentativo que se sustenta na 

necessidade inerente ao sujeito de partilhar e defender ideias e pontos de vista. 

Considero que, na perspectiva da pergunta como um ato dialógico, o sujeito deixa de ser 

o centro da interlocução e as vozes na interação assumem esse papel. Entendo também 

que o ato de perguntar estabelece entre os interlocutores uma relação que gera 

responsividade (NININ, 2013). É dessa relação de responsividade que se originam, 

neste trabalho, as oportunidades de colaboração efetiva e crítica. É a partir dela que os 

sujeitos vão adquirindo confiança, transformando sua forma de perguntar e responder, e 

assumindo, conjuntamente, a autoria de um processo de formação mútua em uma 

relação de ganha-ganha. 

 Considerando o objetivo desta pesquisa que é compreender as relações entre 

pesquisador e professor em contexto de formação à distância, e o papel das perguntas e 

respostas no sentido de garantir o desenvolvimento das atividades, utilizarei nas 

discussões algumas categorias propostas por Ninin (2013) e organizadas quanto ao seu 

tipo, conteúdo e condução temática.  

 Abaixo seguem os quadros com a categorização das perguntas tal como proposta 

por Ninin (2013, p. 102-103). 
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QUADRO 18: Categorização de Perguntas – Quanto ao Tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntas quanto 

ao TIPO 

(características 

das 

possibilidades de 

respostas – 

dialogicamente 

expansivas ou 

dialogicamente 

contrativas) 

 

 

 

 

 

Fechada 

(induz a um dado tipo 

de resposta ou 

restringe o campo de 

respostas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aberta 

(possibilita liberdade 

na escolha da resposta) 

- Dependente (de pergunta anterior ou de resposta já dada 

pelo respondente) – pode ser aberta ou fechada 

- Secundária/irrelevante (exige que o respondente articule 

algo ao já perguntado; não contribui diretamente para o 

desenvolvimento temático, porém, permite a 

manutenção/descontração da interação) – pode ser aberta 

ou fechada 

- De esclarecimento (exige explicação ou justificativa) – 

preferencialmente aberta 

- Sumarização ou síntese (exige identificação e 

recuperação de ideias relevantes apresentadas em uma 

discussão) – preferencialmente aberta 

- De expansão (possibilita expandir/aprofundar o 

pensamento, avançar no raciocínio; pede mais evidências 

clarificação sobre o assunto/raciocínio; permite links com 

contribuições já apresentadas) – preferencialmente aberta 

- Polêmica (exige posicionamento sobre temas polêmicos 

quando discutidos em grupos que divergem) – pode ser 

aberta ou fechada, mas quando aberta, tende a produzir 

desdobramentos 

- Causa-efeito (provoca a exploração das relações de 

causa-efeito em situações prático-teóricas) – pode ser 

aberta ou fechada, mas quando aberta, tende a produzir 

desdobramentos 

- Fraudada (induz o respondente) – pode ser aberta ou 

fechada; aquele que pergunta guia o respondente em 

direção a uma resposta preexistente 

Fonte: Ninin (2013, p. 102-103) 

 

QUADRO 19: Categorização de Perguntas – Quanto ao Conteúdo 

Perguntas quanto ao 

CONTEÚDO 

(“o que” é tratado) 

Fatos/conceitos/ações 

Sentidos / Significados 

Relações interpessoais / atitudes / comportamentos / sentimentos 

Fonte: Ninin (2013, p. 103) 

 

QUADRO 20: Categorização de Perguntas – Quanto à Condução Temática. 

Perguntas quanto à 

CONDUÇÃO TEMÁTICA 

(características dos recursos 

de progressão temática) 

Introdutória (usada para levar conhecimentos prévios e introduzir 

assuntos). 

De desenvolvimento (usada para permitir relacionar 

conhecimentos anteriores aos que estão sendo construídos). 

Focal (usada para evitar que haja dispersão / digressão em relação 

ao objeto do conhecimento). 

Conclusiva (usada para possibilitar a síntese ou conclusão do que 

está em discussão). 

Fonte: Ninin (2013, p. 103) 
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2.5.4 Categorias Linguísticas da Argumentação: Mecanismos de Distribuição de 

Vozes, de Modalização e de Interrogação  

 

 Considerarei as características linguísticas em minhas análises observando a 

materialidade do texto produzido na interação pesquisador-professor com base nos 

seguintes mecanismos de composição do discurso: mecanismo de distribuição de vozes, 

mecanismo de modalização e mecanismos de interrogação. Esta discussão terá por base 

as considerações de Liberali (2013), que transcrevo no quadro abaixo: 

 

QUADRO 21: Mecanismos Linguísticos 

MECANISMO/DEFINIÇÃO CONTEXTO ESCOLAR 

 

MECANISMOS DE DISTRIBUIÇÃO DE VOZES 

 

Os mecanismos de distribuição de vozes marcam a implicação do sujeito 

no enunciado. Seu posicionamento enunciativo é expresso por meio das 

marcas do eu e marcas do tu, em expressões de 1ª pessoa e/ou de 2ª 

pessoa; de formas pessoais para assumir uma opinião (pronomes e 

adjetivos possessivos, como “Na minha opinião”) ou expressões para 

envolver e implicar o destinatário (Você deve concordar que...); o uso de 

a gente, funcionando para expressar a ideia de primeira pessoa do plural 

(A gente foi à casa dele ontem); a presença da primeira pessoa do plural 

(não como protagonistas concretos da interação, mas como remetentes 

da interação: Vamos ver a seguir). Pode também ser expresso por meio 

de discurso direto, indireto ou indireto livre e as vozes verbais que criam 

efeitos de sentido distintos. Por exemplo, o discurso direto que, como 

aponta Moura Neves (2000), coloca menos responsabilidade no falante, 

em oposição ao indireto, que se constrói pela paráfrase a partir da qual o 

falante assume responsabilidade sobre o que é dito. Ou, ainda, o discurso 

indireto livre, que reproduz de forma indireta as falas de outros, quase 

como em forma de um monólogo interior que mescla as vozes do 

enunciador e daquele que ele reporta. 

 

 

No contexto escolar, ao fazer 

uso desses modos de incluir 

as várias vozes no discurso 

próprio ou de integrar o que 

foi dito, os interlocutores 

criam condições para a 

realização de maior 

integração de sentidos. Ao 

trazerem à tona as vozes 

próprias e alheias que 

constituem os discursos dos 

participantes, permitem que a 

constituição de significados 

recupere sua história e se 

materialize em sentidos 

pessoais, que poderão atuar na 

constituição de novos 

significados compartilhados. 

 

MECANISMOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MODALIZAÇÃO 

 

Os mecanismos de modalização se organizam para avaliar: 

 

- Aspectos/condições de realização, condições de verdade, lógica, 

probabilidade e obrigatoriedade (necessariamente, certamente, é 

evidente, necessário, indiscutível, exclusivo). Pode expressar-se em 

graus: alto (certamente, definitivamente, isto deve ocorrer), médio 

(provavelmente, isto pode ocorrer) ou baixo (possivelmente, isto poderia 

ocorrer) – modalização lógica; 

 

- Aspectos de domínio do direito, da obrigação social e/ou da 

conformidade com as normas em uso (deve, posso, é concebível, é 

inadmissível). Podem ser expressos em graus: alto (obrigações e 

necessidade: Você deve fazer as lições), médio (conselhos: Você deveria 

 

 

 

 

 

No contexto escolar, a análise 

e uso cuidadoso desses 

mecanismos podem contribuir 

na constituição de uma 

cultura de colaboração crítica. 

Nesse sentido, a crítica, 

cuidadosamente colocada a 

partir da atenção a aspectos 

como os mecanismos de 

modalização, seria a base 

efetiva da colaboração para 
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fazer as lições) e baixo (permissões: Você pode fazer suas lições mais 

tarde) – modalização deôntica; 

 

- Resultados de julgamento como benéficos, infelizes, estranhos etc. 

(infelizmente, felizmente, graças a Deus) – modalização apreciativa; 

 

- Capacidade/desejo (quis fazer, pode ir, imaginou-se) – modalização 

pragmática. 

transformação conjunta. 

 

MECANISMOS DE INTERROGAÇÃO 

 

Os mecanismos de interrogação podem ser considerados por diferentes 

perspectivas. Para os fins da relação com a argumentação, focalizamos 

na distinção: perguntas de sim/não (você gosta de sorvete?), do tipo 

múltipla escolha ou de escolha única (gosta de morango ou baunilha?) e 

perguntas com pronomes interrogativos (O quê?. Por quê?. Como?. 

Quem?, Para quê?, Quando?, Onde?, Com quem?, Para quem?). A 

análise dessa tipologia pode permitir observar e interpretar o modo como 

as formas de questionamento favorecem o entrelaçamento do 

conhecimento que está em produção na interação. (...) 

Por outro lado, o uso de perguntas de sim/não podem levar a respostas 

do tipo réplica simples, sem que resulte, portanto, uma exploração maior 

dos sentidos pessoais que permitem expandir o significado 

compartilhado 

 

 

 

No contexto escolar as 

interrogações oportunizam 

aprofundar as colocações 

sobre a aula. Ampliam o 

significado compartilhado 

sobre os temas tratados e 

permitem entender as razões 

que sustentam decisões 

tomadas pelos sujeitos. 

Fonte: Liberali (2013) 
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3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Este capítulo está organizado para compreender criticamente a construção de 

uma prática de formação de professores que se deu à distância entre o professor 

pesquisador e um professor de um curso superior de Administração na modalidade de 

educação a distância. A análise está organizada para responder às perguntas de pesquisa 

e se estrutura em movimentos que revelam: 

a) Os modos de produção de conhecimento na prática do professor com os 

alunos nos fóruns; 

b) As relações professor-aluno observadas nos fóruns como base para as 

discussões nas sessões reflexivas entre professor e pesquisador; 

c) Como as relações de distância estabelecidas entre os participantes diretos 

(professor e pesquisador) e indiretos (professor e alunos) afetam e definem a 

produção de conhecimento a distância. 

 

Para discutir estas questões, organizo o capítulo em três sessões: a relação 

professor-pesquisador nas sessões reflexivas como resultado da observação das relações 

professor-aluno nos fóruns de discussão; relações em movimento: transformações de 

sentidos e significados dos papéis do professor na EAD; e relações com ou sem 

distância: impactos na produção de conhecimento. 

Por coerência teórico-metodológica, as análises, interpretações e discussões das 

questões levantadas serão feitas conjuntamente, buscando a totalidade no olhar para as 

atividades e os elementos que as permeiam. 

 

3.1 A relação professor-pesquisador nas sessões reflexivas como resultado da 

observação das relações professor-aluno nos fóruns de discussão 

 

 Esta pesquisa foi desenvolvida a partir da observação da relação professor-aluno 

nos fóruns permanentes de discussão do curso de graduação em Administração na 

modalidade de EAD. Concomitantemente, professor e pesquisador se reuniram 

virtualmente em sessões reflexivas para discutirem a realidade vivenciada nos fóruns.  
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O foco das observações foi, inicialmente, a compreensão dos modos de produção 

de conhecimento na prática do professor com seus alunos naquela ferramenta/ambiente. 

Entendo a produção de conhecimento como um movimento dialético da contradição que 

promove a superação, a emergência do “novo” em substituição ao “velho” e assim 

sucessiva e infinitamente.  Para compreender os modos como os participantes agem nas 

relações de produção do conhecimento, é preciso, como destaca Magalhães (2014) 

entender as negociações nesta produção que, linguisticamente, se organizam de forma 

argumentativa. Por isso, fez-se necessária a observação dos fóruns permanentes das 

unidades do módulo da disciplina Administração Mercadológica II em curso. 

Paralelamente a essa observação ocorreram sessões reflexivas para discussão do que era 

observado.  

 As duas primeiras sessões reflexivas ocorreram antes da observação do AVA. A 

primeira delas serviu para apresentação da proposta de trabalho e do professor, 

conforme foi descrito no quadro de conteúdo temático e nas características enunciativas 

apresentadas no capitulo 2 desta tese. Na sessão reflexiva 2 (SR2), foi possível 

aprofundar as discussões abordando aspectos da constituição profissional do professor, 

sua trajetória da educação presencial para a atuação, concomitante, na EAD.  

 A temática do fórum foi um dos pontos discutidos e considero importante 

observarmos os sentidos e significados iniciais do professor sobre ele. Como naquele 

instante eu ainda não tinha acesso ao AVA, ative-me a explorar a temática às avessas do 

método marxiano, que parte sempre da prática para a idealização. Porém considerei uma 

oportunidade de compreender sentidos e significados iniciais do professor. 

Também considero necessário observar como se estabelece a relação professor-

pesquisador nesta sessão reflexiva, uma vez que o pesquisador não tem experiências 

anteriores nessa abordagem teórico-metodológica. Como se trata de uma pesquisa que 

se pretende crítico-colaborativa, é importante que o pesquisador se coloque em 

condições de ser o companheiro mais experiente nessa interação. 

 É importante ainda destacar que cada sessão reflexiva desta pesquisa pode ser 

compreendida como uma atividade. Nela, o professor e o pesquisador têm a necessidade 

compartilhada de construírem um locus para descreverem, informarem, confrontarem, 

reconstruírem suas práticas e colaborarem mutuamente. Se o pesquisador contribui para 

que o professor melhore sua aula, o professor colabora para que o pesquisador 

desenvolva sua pesquisa. Assim, é possível dizer que os sujeitos têm um motivo 
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comum: contribuir com a realização do objeto do outro. Leontiev (1972/1977) afirma 

que para que a construção coletiva de uma atividade aconteça, é preciso que os sujeitos 

compartilhem o mesmo objeto, movidos por uma necessidade comum, de maneira 

consciente. 

 Considero ainda, embasado em Vygotsky (1934/1998), que a interação entre os 

sujeitos na sessão reflexiva é mediada pela linguagem. Magalhães (2004; 2012) 

compreende a linguagem como um espaço para reflexão e negociação recíproca de 

sentidos iniciais. Liberali e Fuga (2012) entendem a argumentação como artefato para a 

análise e discussão dos problemas e conceitos e não como manifestação ou aceitação 

automática de verdades prontas. Dessa forma, entendo a argumentação como um 

instrumento linguístico de reflexão, negociação e colaboração efetiva entre os sujeitos 

nas atividades.  

Portanto, observar uma sessão reflexiva implica observar o processo 

argumentativo nela presente e, partindo dele, compreender as relações estabelecidas 

entre os sujeitos participantes dessa atividade: relações de desenvolvimento e 

pertinência, os modos de articulação discursiva, os tipos de perguntas e respostas, as 

categorias linguísticas da argumentação, e tantas outras marcas que a linguagem 

imprime na fala ou escrita. 

 Para as análises adoto, nos recortes, três níveis de destaque de fragmentos que 

estão demarcados por colchetes. O primeiro nível é demarcado por um número entre 

colchetes e registra uma observação mais ampla, por exemplo: [1]; o segundo nível 

aparece quando destaco, nesse fragmento, um trecho ainda menor para uma análise mais 

detalhada, e sua notação terá um segundo nível, como [1.1], [1.2] e assim por diante; o 

terceiro nível ocorre quando tiver a necessidade de, dentro de um destaque do nível 

anterior, ressaltar a especificidade de palavras ou expressões. Neste caso, assumem uma 

forma que mantém o índice do nível em que se inserem e são numerados 

sequencialmente: [1.1.1], [1.1.2], [1.1.3] e assim por diante. Observo ainda que a ordem 

sequencial de numeração dos fragmentos em destaque nos recortes ocorre condicionada 

às suas referências nas discussões. Considero que esta prática traz conforto a quem 

escreve e indica ao leitor os caminhos percorridos na reflexão e na produção discursiva 

do autor. 
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Recorte 1 –  SR2 

 

22. PESQUISADOR - O que faz para conseguir a participação dos alunos nas atividades que 

propõe? 

23 PROFESSOR - As atividades são previamente elaboradas, como parte do material didático e 

avaliativas. 30% da nota final dos alunos é composta pela realização de atividades, por isso, 

eles fazem as atividades para obterem os pontos. Há também atividades livres, que não são 

pontuadas e que, nesse contexto, menos alunos fazem. Nos fóruns procuro incentivá-los a 

realizar também as atividades livres, dizendo que tais atividades contribuem para reflexão do 

conteúdo e também para a preparação para a prova. 
 

24 PESQUISADOR - Fale mais sobre os fóruns: sua função, como se desenvolvem e o que 

pensa dele como ferramenta educacional.[1] 

25 PROFESSOR - Os fóruns são espaços destinados ao diálogo com os alunos,[2] de uma 

forma coletiva. Nele podemos postar notícias, tirar dúvidas coletivas e assim por 

diante.[3] No nosso ambiente de aprendizagem temos um fórum para notícias,[5] ou seja, 

para informações gerais e para cada unidade do material didático temos um fórum de 

dúvidas.[6] Como ferramenta considero os fóruns bem interessantes, pois ele representa 

um instrumento de diálogo coletivo, ou seja, por meio dele posso falar com todos os 

alunos matriculados numa disciplina e compartilhar debates também.[4] Se desejo falar 

individualmente utilizo mensagens específicas para isso, mas se é geral, utilizo o fórum, que é 

uma ferramenta que funciona muito bem. 
 

26 PESQUISADOR - Você considera o fórum um ambiente colaborativo? 

27 PROFESSOR - Considero, pois ele representa a oportunidade de uma construção coletiva, ou 

seja, o debate que ali se desenvolve é construído tanto pelo professor quanto pelos alunos, 

portanto, um ambiente em que ambos colaboram para a construção do conhecimento. 
 

28 PESQUISADOR - Você fala em debate neste ambiente colaborativo. Você considera que seja 

possível desenvolver uma colaboração crítica neste ambiente de interação do curso? 

29 PROFESSOR - Sim, acredito que sim. Inclusive, no modelo de educação a distância que 

utilizamos considero o fórum como a ferramenta mais prática que temos para a construção 

de uma colaboração crítica, mas não são todos os que participam, mas os que participam o 

fazem de maneira bem interessante, elaborando visões próprias sobre os conceitos. 
 

30 PESQUISADOR - É comum um participante questionar respostas e posicionamentos dos 

outros? 

31 PROFESSOR - Não. É mais comum haver opiniões complementares, mas não 

questionamentos ou opiniões contrárias.[7] 
 

32 PESQUISADOR - Você, como professor, atua de que forma quando percebe que os conceitos 

teóricos estão sendo tratados equivocadamente em uma discussão nos fóruns? 

33 PROFESSOR - Quando ocorrem situações como essa eu intervenho fazendo o 

redirecionamento para o foco correto. Nos fóruns procuro, além de acompanhar, comentar 

cada observação, portanto, evitando que ocorram distorções.[8] Só não comento 

individualmente quando há muitos comentários e não consigo abordar todos, mas ainda 

assim procuro fazer um comentário generalizado que aborde o comentado de forma geral. 
 

34 PESQUISADOR - Posso fazer mais duas perguntas para fecharmos essa sessão? 

35 PROFESSOR – Sim, pode sim. 
 

36 PESQUISADOR - Como que você acredita que acontece o aprendizado no ambiente do 

fórum? 

37 PROFESSOR - Acredito que o fórum é uma atividade complementar,[9] mas não o fator 

determinante. O fórum só cumpre seu propósito se o aluno fizer a leitura dos textos 

necessários, ou seja, os materiais didáticos.[10] 

38 Agora, se ele tiver cumprido tais pré-requisitos, a interação dos fóruns estimula o debate e o 

debate instiga e incentiva o conhecimento, por isso, acredito que o fórum contribui e, além do 

mais, enquanto constrói suas respostas ou participação nos fóruns o aluno está construindo 

o próprio conhecimento.[11] 
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 Neste momento inicial da minha pesquisa o que mais me interessava era 

conhecer com a maior profundidade possível o fórum disponibilizado aos alunos, os 

sentidos do professor sobre ele, seu funcionamento e suas possibilidades como recurso 

educacional. Por se tratar dos primeiros encontros e do uso do chat – um meio de 

comunicação à distância síncrono e escrito –, havia o desafio de estabelecer e manter 

um contato com o menor grau de dispersão temática possível. Para isso, eram precisos 

dois cuidados: primeiro manter uma relação de desenvolvimento e pertinência, depois 

conseguir avançar na relação argumentativa de forma a perceber as relações 

pretendidas/possibilitadas pelo professor para esse ambiente.  

 A abordagem sobre a temática do fórum surge a partir de uma resposta dada pelo 

professor, no turno 23, quando foi perguntado sobre ações para conseguir a participação 

dos alunos nas atividades propostas.  

 

Recorte 1.1 –  SR2 

 

24. PESQUISADOR - Fale mais sobre os fóruns: sua função, como se desenvolvem e o que 

pensa dele como ferramenta educacional.[1.1] 

 

25. PROFESSOR - Os fóruns são espaços destinados ao diálogo com os alunos,[1.2] de uma 

forma coletiva. Nele podemos postar notícias, tirar dúvidas coletivas e assim por diante.[1.3] 

No nosso ambiente de aprendizagem temos um fórum para notícias, ou seja, para 

informações gerais e para cada unidade do material didático temos um fórum de dúvidas. 

Como ferramenta considero os fóruns bem interessantes[1.4.1], pois ele representa um 

instrumento de diálogo coletivo[1.4.2], ou seja, por meio dele posso falar com todos os 

alunos matriculados numa disciplina e compartilhar debates[1.4.3] também[1.4]. Se desejo 

falar individualmente utilizo mensagens específicas para isso, mas se é geral, utilizo o fórum, 

que é uma ferramenta que funciona muito bem. 

 

 Aproveito a referência feita pelo professor para tentar ampliar a discussão e criar 

um espaço dialógico que permita aprofundar o debate sobre os fóruns para conhecer, 

não só os aspectos técnicos, como os sentidos do professor sobre eles. Dessa forma, o 

uso da pergunta declarativa “Fale mais sobre os fóruns: sua função, como se desenvolve 

e o que pensa dele como ferramenta educacional”[1], que é do tipo de expansão, 

favorece, segundo Ninin (2013, p. 127), “a inserção de contribuições de outros 

participantes e, por consequência, seus engajamentos na ação discursiva”. Além de 

pedir a expansão do assunto de forma genérica (“Fale mais sobre os fóruns”[1]), ainda 

incluo três questões pontuais para orientar e garantir uma resposta pertinente (“sua 
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função, como se desenvolve e o que pensa dele como ferramenta educacional”[1.1]), 

ou seja, a função dos fóruns, o modo de desenvolvimento e os sentidos do professor. 

 Considero importante estabelecer esses pontos norteadores da discussão como 

forma de promover o desenvolvimento da argumentação de forma pertinente, o que 

contribui para a fluência do discurso e para a constituição de um ambiente favorável à 

colaboração entre este pesquisador e o professor. Vale destacar que, apesar de terem 

uma relação pessoal e familiar, esta sessão reflexiva marca um período de início de uma 

relação em que assumem papéis sociais diferentes bem distintos: professor e 

pesquisador.  

 Já no que se refere ao conteúdo, esta pergunta, ao se subdividir em três, coloca 

em discussão conceitos, ações e sentidos do professor. Ao apresentar a função (“São 

espaços destinados ao diálogo com os alunos”[1.2]) e modos de agir (“Nele podemos 

postar notícias, tirar dúvidas coletivas e assim por diante”[1.3]), o professor recorre à 

sua memória e resgata a vivência de outros cursos, ou seja, recorre à historicidade para 

poder responder à questão. Já quando responde o que pensa sobre os fóruns o professor 

manifesta seus sentidos construídos (“Como ferramenta, considero os fóruns bem 

interessantes, pois ele representa um instrumento de diálogo coletivo, ou seja, por 

meio dele posso falar com todos os alunos matriculados numa disciplina e compartilhar 

debates também”1.4]). Para manifestar o sentido sobre o fórum, o professor teve que 

recorrer a outros conhecimentos, articulá-los e construir uma estrutura argumentativa 

que lhe permitisse dar sustentação ao seu ponto de vista (“bem interessantes”[1.4.1]). 

Imediatamente ele avança sua caracterização subjetiva apresentando um sentido 

baseado na funcionalidade dos fóruns (“instrumento de diálogo coletivo”[1.4.2]) e 

ainda exemplifica detalhando a funcionalidade (“ou seja, por meio dele posso falar com 

todos os alunos matriculados numa disciplina e compartilhar debates também”[1.4.3]). 

As abordagens interativas que permitem aos sujeitos trazerem seus sentidos para a 

discussão propiciam a construção de relações colaborativas. Elas permitem que os 

respondentes resgatem, reflitam, compreendam, confrontem, negociem e até mesmo 

ressignifiquem seus sentidos gerando significados compartilhados. 

 No que diz respeito à condução temática, entendo que na pergunta do turno 24 

há uma estratégia de desenvolvimento da unidade temática, pois está ancorada por uma 

referência aos fóruns na resposta anterior. No entanto, ao mesmo tempo, ela tem um 

caráter introdutório quando consideramos a totalidade da sessão reflexiva. É a partir 
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desse ponto que a temática dos fóruns é inserida na discussão entre os sujeitos, 

estendendo-se do turno 24 ao 38. Dessa forma, partindo de uma colocação do professor 

em resposta à pergunta anterior, procurei inserir a temática dos fóruns de forma a dar 

fluidez ao discurso, garantindo-lhe o fio discursivo, fazendo a situação parecer e ser o 

mais natural possível, minimizando os inevitáveis impactos que as relações de poder 

imprimem nestas interações. 

No fragmento abaixo reproduzo um recorte ainda menor, com os turnos 24 e 25, 

para demonstrar como ocorre, pelo mecanismo de distribuição das vozes, o processo de 

materialização dos sentidos de fórum para o professor. 

  

Recorte 1.2 – SR2 

 
24 PESQUISADOR - Fale mais sobre os fóruns: sua função, como se desenvolvem e o que 

pensa dele como ferramenta educacional. 

25 PROFESSOR - Os fóruns são espaços destinados ao diálogo com os alunos, de uma forma 

coletiva. Nele podemos postar notícias, tirar dúvidas coletivas e assim por diante. No nosso 

ambiente de aprendizagem temos um fórum para notícias, ou seja, para informações gerais e 

para cada unidade do material didático temos um fórum de dúvidas. Como ferramenta 

considero os fóruns bem interessantes, pois ele representa um instrumento de diálogo 

coletivo, ou seja, por meio dele posso falar com todos os alunos matriculados numa disciplina 

e compartilhar debates também. Se desejo falar individualmente utilizo mensagens 

específicas para isso, mas se é geral, utilizo o fórum, que é uma ferramenta que funciona 

muito bem. 

 

 Os verbos, destacados no excerto, desempenham um papel importante para, por 

meio da distribuição de vozes, compreender a implicação de diferentes sujeitos no 

enunciado. Ao fazer a pergunta o pesquisador utiliza o verbo falar (“Fale”) na terceira 

pessoa do imperativo, o que remete a ação a ele/você, ou seja, ao outro na interação, 

exercendo na prática a marca do tu no processo de posicionamento enunciativo. Na 

linguagem coloquial é comum o uso de fale no lugar de fala ao se referir à 2ª pessoa do 

discurso em interações de caráter pouco formais. Dessa forma, o pesquisador dá voz ao 

professor para manifestar-se sobre um tema específico, o fórum. 

 Ao assumir a fala, o professor define de forma impessoal os fóruns. Em seguida, 

ao explicar os modos de funcionamento desta ferramenta, o professor dá voz a outros 

sujeitos por meio do uso verbal na primeira pessoa do plural: podemos, temos. Ao 

referir-se ao modo como os fóruns são desenvolvidos, o professor invoca o plural como 

possível referência aos outros sujeitos envolvidos nessa atividade: alunos, tutor, 

professores e até mesmo a instituição. Vale destacar que o fórum é uma atividade 

coletiva. Ele não se materializa senão como uma atividade: com sujeitos que tenham 
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motivo para construírem um objeto comum, com a linguagem e artefatos tecnológicos 

mediando a interação dos sujeitos. Nos fóruns de dúvidas, as postagens podem ser feitas 

pelo professor, pelo tutor ou pelos alunos. Já a definição entre ter um ou mais fóruns (de 

dúvidas e de notícias) é da instituição de ensino.   

 No entanto, ao discutir os sentidos dos fóruns, o professor usa a primeira pessoa 

do singular: posso, desejo, utilizo. Com isso demarca que esses sentidos são 

exclusivamente seus. Além disso, sinaliza quais são as suas práticas, suas relações e o 

modo de produção do conhecimento utilizando esse recurso da EAD. É importante 

observar que ele considera o fórum como um instrumento de diálogo coletivo, o que em 

sua concepção implica em um meio para “falar com todos os alunos matriculados 

numa disciplina e compartilhar debates também”[4]. Contudo destaca que nas relações 

individuais utiliza uma outra ferramenta, chamada de mensagem.  

 O materialismo histórico-dialético compreende o mundo a partir da observação 

da prática que será, posteriormente, idealizada tornando-se teoria. Vygotsky 

(1934/1998) considera que o pensamento tem a sua origem na prática vivenciada nas 

relações sociais, pois os significados compartilhados, após um processo de 

interiorização, tornam-se sentidos pessoais. Dessa forma, o caminho inverso, respeitado 

todos os ruídos, também é capaz de expressar sentidos que se constituíram em outros 

momentos e relações. Por isso considero válido esse movimento de observar os sentidos 

do professor sobre os fóruns em um momento anterior à observação dos mesmos no 

AVA.  

A modalização é um recurso linguístico que auxilia na compreensão dos 

enunciados aproximando o discurso do seu enunciador, ou seja, o significado dos seus 

sentidos. Liberali (2013) destaca que os mecanismos de modalização permitem a 

compreensão das ideias expostas, destaca que não devem ser compreendidas como uma 

verdade absoluta, mas como possibilidades. Resguardadas essas questões, considero 

importante a observação da modalização deôntica como forma de compreender o 

comportamento do professor, dado que ela serve para avaliar aspectos do domínio do 

direito, da obrigação social e/ou da conformidade. Entendo que o grau das modalizações 

deônticas lançam luz sobre o nível de compromisso do sujeito enunciador com a 

temática central da argumentação em curso. Em três momentos do turno 25, o professor 

modaliza de forma deôntica o discurso referindo-se aos fóruns: “Nele podemos postar 

notícias”, “temos um fórum para notícias”[5], “temos um fórum de dúvidas”[6], “por 
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meio dele posso falar com todos os alunos”[4]. Nessas expressões quando ele usa o 

verbo ter (“temos”) ele denota condição de existência e o verbo poder (“podemos” e 

“posso”) no sentido de permissão. Isso indica um baixo grau de comprometimento do 

enunciador com o conteúdo do enunciado. 

Gonçalves (2012, p. 145) afirma que “os modalizadores permitem que o 

interlocutor perceba posicionamento no enunciado” e que “tais marcas conduzem, 

direcionam o(s) sentido(s) do enunciado”. Dessa forma, “compreender a modalização 

sob a perspectiva enunciativa implica considerá-la como processo do qual o locutor 

consciente ou não lança mão para cumprir um propósito discursivo”. 

Com base nessas considerações há fortes indícios, no discurso do professor, de 

que tenha baixo grau de compromisso com a postagem de notícias nos fóruns e com o 

seu uso para falar com todos os alunos. Como ressalta Liberali (2013), essa é uma 

possibilidade, não uma verdade absoluta, e precisará ser observada na prática. 

Neste excerto uma sequência de perguntas abertas que se alternam basicamente 

entre os tipos de expansão, síntese e esclarecimento garantem a evolução da discussão 

entre os sujeitos, mantendo as condições de desenvolvimento e pertinência destacadas 

por Pontecorvo (2005). Estas perguntas permitiram que, não só a resposta do professor 

como também as perguntas seguintes do pesquisador, trouxessem novos elementos ao 

debate, relacionassem outros conceitos, como o de colaboração, e problematizasse a 

prática pedagógica do docente. Exceção a essa sequência está no turno 34 em que o 

participante é levado a responder afirmativamente quando perguntado se poderiam 

continuar por mais duas perguntas.  

Esse conjunto de perguntas demonstram também que pesquisador e professor 

estabelecem uma relação de colaboração confortável neste encontro, o que até impede 

de chamá-lo de Sessão Reflexiva. Neste ponto o que temos realmente é um encontro 

colaborativo virtual, pois há colaboração que não seja crítica, que seja confortável, 

porém não existe sessão reflexiva confortável. Fullan e Hargreaves (2000) consideram 

que a colaboração confortável é um dos fatores limitantes para o desenvolvimento das 

ações na prática escolar, pois elas são limitadas, não atingem a sala de aula e raramente 

atingem em profundidade as situações, os princípios ou a ética da prática. Apesar de ser 

uma pequena amostra, este excerto representa qualitativamente os dois primeiros 

encontros, e é nítido que me limito a pedir informações sem estabelecer nenhum 

conflito. 
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Há indícios, nas palavras do professor, de que nos fóruns, também predominem 

relações confortáveis, como demonstram os turnos 30 a 33. Quando perguntado se é 

comum os participantes questionarem respostas e posicionamentos uns dos outros, o 

professor afirma que: “Não. É mais comum haver opiniões complementares, mas não 

questionamento ou opiniões contrárias”[7]. Insistindo na abordagem colaborativa, 

pergunto ao professor como ele se posiciona diante de conceitos teóricos tratados 

equivocadamente pelos alunos nos fóruns. Sua resposta é: “Quando ocorrem situações 

como essa eu intervenho fazendo o redirecionamento para o foco correto. Nos fóruns 

procuro, além de acompanhar, comentar cada observação, portanto, evitando que 

ocorram distorções”[8]. É importante considerar que “redirecionar” não é estabelecer o 

conflito, é buscar um atalho ou outro caminho, o que não permite a reflexão e a 

ressignificação. É uma forma de fugir ao desconforto que existe nas colaborações 

efetivas, como destacam Fullan e Hargreaves (2000). Isso também impede, como 

destaca Magalhães (2011), de trazer à tona as contradições que existem nas relações 

entre os participantes. 

Vale ainda destacar que o professor afirma que procura comentar cada 

observação, de forma a evitar que ocorram distorções. Entendo que, ao fazer isso a cada 

postagem, pode estancar o surgimento de possíveis relações colaborativas no ambiente 

do fórum. Seu argumento, para o aluno, poderá ser visto como de autoridade, o que 

encerra qualquer discussão, pois apresenta a “verdade” da ciência. 

Retomo a resposta do professor presente no turno 25. Discutíamos 

conceitualmente os fóruns e o professor destacou que o ambiente possui dois tipos de 

fóruns: o de notícias, no qual apenas o professor e o tutor podem postar conteúdo, e o 

fórum de dúvidas, no qual os alunos também têm liberdade de postagem. O professor 

diz que “para cada unidade do material didático temos um fórum de dúvidas”[6]. Esta 

afirmação indica que o material didático, leia-se apostila e videoaula, são, de fato, a 

referência do processo de ensino-aprendizagem. Os turnos 36 a 38 clarificam a relação 

que pretendo estabelecer. 

 

Recorte 1.3 – SR2 

 
36 PESQUISADOR - Como que você acredita que acontece o aprendizado no ambiente do 

fórum? 

37 PROFESSOR - Acredito que o fórum é uma atividade complementar,[9] mas não o fator 

determinante. O fórum só cumpre seu propósito se o aluno fizer a leitura dos textos 

necessários, ou seja, os materiais didáticos.[10] 
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38 Agora, se ele tiver cumprido tais pré-requisitos, a interação dos fóruns estimula o debate e 

o debate instiga e incentiva o conhecimento, por isso, acredito que o fórum contribui e, além 

do mais, enquanto constrói suas respostas ou participação nos fóruns o aluno está 

construindo o próprio conhecimento 
 

 O professor e a estrutura do curso compreendem que a construção colaborativa 

no fórum, ou em outra ferramenta do AVA, não é questão central do curso, e sim 

complementar (“o fórum é uma atividade complementar”)[9]. O professor demonstra 

também que a leitura dos textos é pré-requisito para o fórum e este tem suas funções 

limitadas pelo ato de leitura ou não dos textos[10]. As palavras do professor 

demonstram que nem mesmo as videoaulas estão no nível hierárquico da apostila. Esta 

questão traz à tona uma contradição fundamental: os recursos inovadores da internet, os 

links, hiperlinks, mídias, multimídias e a complexidade das plataformas educativas 

online servem apenas para entregar um arquivo a ser impresso para “leitura” dos 

alunos?  

 Se, por um lado, as palavras do professor indicam que ele tem uma prática 

centrada na leitura do material didático, por outro, o Plano de Ensino (Anexo 4) 

demonstra que a participação no fórum, ferramenta possibilitadora de uma prática 

colaborativa, não é valorizada pela instituição de ensino. Os critérios de avaliação 

atribuem 70% de valor de nota à prova escrita presencial e 30% para atividades escritas 

e enviadas pelo AVA. Os fóruns, chats e videoconferências são consideradas atividades 

livres e não pontuadas. 

A questão da aprendizagem é outro ponto central desta pesquisa. O professor 

afirma que enquanto o aluno “constrói suas respostas ou participação nos fóruns o 

aluno está construindo o próprio conhecimento”[11]. Discordo dessa posição pois 

entendo que a construção do conhecimento não é individual, que ela ocorre nas relações 

entre os sujeitos, implica na geração de ZPDs criativas que permitem a aprendizagem e 

o desenvolvimento. Não é no momento em que escreve que um aluno aprende. É 

também no momento em que escreve, como é no momento em que conversa, brinca, 

viaja, enfim, durante toda experiência de interação, mesmo que ela ocorra no campo da 

linguagem e da cultura, como nas leituras. 

O quadro inicial observado sinaliza relações marcadas por uma visão 

transmissiva de conhecimento, seja da instituição, seja do professor. Neste quadro, o 

conhecimento é transferido para o aluno por meio de materiais didáticos como apostilas 

e videoaulas, o ambiente virtual marcado pela virtualização da escola tradicional, como 
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discute Valente (2003a ou b?), que busca reproduzir no ambiente virtual o que tem no 

físico. Nos fóruns incentiva-se a troca de experiências, a transmissão de vivências de 

um aluno para outro, sem colocar em questão as contradições oriundas das diferentes 

constituições sociais dos alunos.  

Os riscos desse quadro para o processo de ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento está no fato de que as relações confortáveis impedem a reflexão 

crítica, não trazem à tona contradições inerentes à situação educacional, nem permitem 

a construção compartilhada de novos significados. Vygotsky (1934/1998) considera que 

é a essa ressignificação compartilhada que permite a transformação dos sentidos dos 

sujeitos e do seu próprio pensamento. 

Com a autorização formal para acompanhar o fórum, fiz um acesso de 

exploração e depois, no dia 29/09/2013, fiz um encontro virtual com o professor para 

discutirmos o AVA  e expandirmos as discussões conceituais, bem como a observação 

do fórum de dúvidas, formalmente chamado de Fórum Permanente da Unidade. 

Neste contato, além da exploração conjunta do AVA, discutimos os fóruns e o 

conceito de atividade livre, algumas questões teóricas como compartilhamento, 

interação e relação teoria-prática. O conteúdo temático completo dessa SR pode ser 

consultado no capítulo 2, assim como a descrição enunciativa completa.  

O primeiro fato a chamar a atenção nas primeiras observações do AVA foi a 

ausência de participação dos alunos. No dia em que ocorreu a sessão reflexiva, já havia 

passado a data da entrega da Atividade 1 (25/09/2013). Um total de 23 alunos a 

entregaram e nenhum fez sequer uma postagem no fórum. Abaixo transcrevo o 

conteúdo do tópico 1, da unidade 1. 

 

Recorte 2 – Fórum de Dúvidas da Unidade 1 

 

Tópico 1: Discussão sobre a Unidade 

 

 

Postagem 1 - 13/08 - PROFESSOR 

Vamos discutir a respeito do conteúdo abordado nesta unidade. Colabore com comentários, 

sugestões, dúvidas... Sua contribuição pode enriquecer a aprendizagem de todos. Participe! 

[1] 

 

Postagem 2 – 28/09 - PROFESSOR 

Olá meus caros! 

Nesta semana um colega de vocês enviou-me uma dúvida e considero importante 

compartilhá-la com a turma[2], pois assim pode também contribuir com os demais. 

A dúvida em questão está relacionada à atividade 1.1 e é a seguinte: cada uma das cinco 
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estratégias pode ser representada por marcas diferentes ou uma única marca tem que representar 

as cinco estratégias juntas? 

A resposta é que para cada uma das estratégias podem ser utilizadas marcas diferentes, pois nem 

sempre uma organização adota todas as estratégias em questão. Elas, inclusive, podem utilizar 

mais de uma, mas dificilmente todas. 

Caso tenham dúvidas, façam como o colega de turma e me contatem. Vocês podem fazer isso 

diretamente no fórum ou, se preferirem, podem também encaminhar por mensagem[3]. 

Um grande abraço a todos, bons estudos e até mais. 
 

 Apenas o professor havia utilizado o fórum, e sem nenhum feedback dos alunos. 

A Postagem 1 tem um texto padrão que abre todos os fóruns, inclusive a data de 13/08 

aparece em todas as unidades; é um texto enviado pelo professor para a equipe de 

tecnologia da informação antes do início das aulas.  

 O professor reforça em suas videoaulas que o fórum é um espaço de interação, 

de compartilhamento de atividades e de colaboração. Convida os alunos a participarem. 

Mas isso, aliado ao texto da postagem 1, não foi suficiente para motivar os alunos para 

esta atividade. A proposta inicial [1] é um muito aberta, genérica. Não consegue 

construir um foco capaz de demonstrar uma necessidade real de uso da ferramenta. A 

TASHC compreende que, para que ocorra uma atividade, os sujeitos têm que ter uma 

necessidade, um motivo que se tornará o objeto dessa atividade. 

 A postagem 1 foi incapaz de gerar, ao aluno, uma necessidade de interagir com o 

professor ou com outros colegas pelo fórum. Há duas possibilidades aparentes: ou ele 

não o fez ou utilizou outra ferramenta. A postagem 2, do dia 28/09, demonstra que a 

interação professor-aluno está ocorrendo e ainda fornece pistas sobre o modo como se 

processa[2]. Nesta postagem o professor compartilha, no fórum, uma dúvida 

apresentada e que considera de interesse comum aos alunos[2]. Ao final orienta para, 

em caso de dúvida, contatarem-no pelo fórum ou pela ferramenta mensagem, como fez 

o aluno que enviou a dúvida comentada[3].   

 A ausência de participação dos alunos nos fóruns foi um dos pontos centrais da 

sessão reflexiva 3, que foi audiogravada e transcrita de forma simplificada. Após o 

professor explicar que as atividades livres não são pontuadas e que o fórum é uma delas, 

fiz a pergunta sobre a função dessa ferramenta: 

 

Recorte 3 – SR3 

 

37. PESQUISADOR – Qual é a função do fórum dentro da unidade? 

38. PROFESSOR – O fórum ele tem... assim... ele é um meio de comunicação.[1] Ele pode ser 

utilizado tanto para orientações quanto para debates. Ou ainda para dúvidas específicas. Eu, 

particularmente, tenho usado ele pouco para debates. Tenho usado mais para notícias... ãã... 
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e para dúvidas que são postadas pelos alunos[2]. Então essa é até uma falha que tem ocorrido 

porque o fórum pode ser mais produtivo. Mas eu tenho focado muito mesmo apenas em postar 

orientações e responder as dúvidas que ali são apresentadas pelos alunos. 

 

 Já consciente de que eu havia observado ausência de participação no fórum, e 

perguntado sobre a função do fórum – pergunta que eu já tinha feito no encontro 

anterior –, o professor hesita e responde que sua função é de “meio de 

comunicação”[1]. E continua modalizando: “ele pode ser utilizado...”, “...porque o 

fórum pode ser mais produtivo”. Destaca também que tem “usado mais para notícias”.  

A modalização deôntica demonstra um baixo grau de comprometimento do professor 

com os fóruns, o que já se manifestara na sessão reflexiva anterior. Outro fator que 

merece destaque é a confusão em relação à finalidade do fórum. Eu me referi ao fórum 

de dúvidas, não ao de notícias. Quando o professor destaca que o fórum é um meio de 

comunicação, está unificando os dois tipos existentes e anulando os recursos 

educacionais do fórum permanente da unidade. Tanto que ele retoma as outras funções 

na sequência da resposta e assume o uso limitado [2] que tem feito da ferramenta. Esse 

uso dos fóruns pelo professor para divulgar notícias ou para compartilhar respostas de 

interesse comum, como observei, demonstra que ele tem mais facilidade em trabalhar 

em uma relação transmissiva de informação, com um fluxo de dados que vai do 

professor para o aluno, unidirecionalmente.  

A questão das atividades a serem realizadas no fórum foram levadas à sessão 

reflexiva 3, como demonstra o excerto abaixo: 

 

Recorte 4 – SR3 

 

198. PESQUISADOR – Quando vocês fazem alguma atividade no fórum, posta alguma coisa no 

fórum, todos os alunos recebem mensagem dizendo que foi postado? 

199. PROFESSOR – Vai no email. 

 

200. PESQUISADOR – Ah, tá. 

201. PROFESSOR – Eles recebem uma cópia... no caso do fórum... eu não me lembro agora se ele 

recebe uma cópia da mensagem do fórum, eu acho que ele recebe uma cópia... ou só recebe a 

informação de que foi postado no fórum. Eu não lembro. Mas se eu não me engano no email dele 

vai uma cópia do texto que é postado na mensagem, no fórum. 

 

202. PESQUISADOR – Porque... pode [1.1] ser uma alternativa para trabalhos coletivos né... essas 

orientações... quando você fala em pensar... reprogramar essas aulas e organizar o que que 

você acha que poderia [1.2] ir para o fórum e não necessariamente direto para os alunos? [1] 

203. PROFESSOR – Não... é... existem muitas orientações prévias que você pode fazer no fórum, 

né... ou talvez... porque assim, eu vejo de uma forma um pouco complicada... depois que ele 
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entregou, eu retornar a orientação no fórum. Exceto se fosse uma entrega antecipada, mas como os 

alunos já entregaram aquela atividade dentro do prazo, fica mais complicado retornar pra todos... 

que é assim... todos aqueles que já postaram, teoricamente, falam “puxa vida, minha orientação 

veio depois da minha postagem”. Então o que pode acontecer é fazer uma antecipação, tentar 

antecipar eventuais dúvidas. Então postar algumas coisas como “olha fique atento a tal aspecto, 

fique atento a isso, fique atento àquilo, ou se tiver uma dúvida específica. Aconteceu acho que este 

semestre mesmo, acho que aconteceu isso, acho que logo no início do semestre as pessoas estavam 

um pouco mais tranquilas, aconteceu de eu receber uma dúvida e aí eu postar: “olha recebi o 

seguinte questionamento e eu quero compartilhar com vocês... é... fique atento a tal coisa e tal...” 

mas foi logo no início, depois já não fiz mais nada nesse sentido não. Então eu penso que talvez a 

melhor questão nesse sentido seja isso, uma antecipação, uma antecipação de eventuais dúvidas 

que possam surgir. 

 

204. PESQUISADOR – Você acha que tem caminhos para instigá-los a fazer o uso dos fóruns nesse 

sentido? Qual é a grande barreira que você sente... você já colocou ele tem “vergonha”, este tipo 

de coisa né... [2] 

205. PROFESSOR – Foi. 

 

206. PESQUISADOR – Porque a sensação que às vezes fica, pra mim, é que há uma perda muito 

grande... tem atividade que é individual, entendo, correções e orientações são individuais mas tem 

um série de questões que podem ser feitas de forma coletiva, né! Podem ser feitas... eles também 

ajudarem uns aos outros, né. Pelo jeito aí, toda essa interação, ela acaba acontecendo interação 

professor-aluno só, né? [3] 

207. PROFESSOR – É. 

 

 Destaquei este momento para demonstrar a dificuldade tanto do professor quanto 

deste pesquisador para estabelecerem uma relação de colaboração crítica. Eu via que o 

fórum estava sem participação alguma. Esse fato, em contraste à definição de fórum que 

o professor havia feito no encontro anterior, fez emergir uma contradição cuja 

superação passou a ser uma necessidade minha de trazer essa questão para a discussão. 

Mas não consegui sair de uma relação confortável com o professor. A dificuldade em 

ser assertivo impediu-me de estabelecer o conflito necessário para superar a 

contradição. O professor também não permitiu que o discurso se expandisse. 

 No turno 202 recorro à modalização deôntica [1.1] [1.2] em dois momentos para 

evitar qualquer posicionamento que não fosse confortável, que pudesse gerar algum 

constrangimento ou desconforto ao professor: “Porque... pode ser uma alternativa para 

trabalhos coletivos né... (...) o que que você acha que poderia ir para o fórum...”[1]. O 

professor foi igualmente hesitante durante a resposta e abusou de marcadores 

conversacionais como pausas, “então”, “é...”, “tal coisa e tal...”. Por fim considerou a 

possibilidade de fazer “uma antecipação de eventuais dúvidas que possam surgir” aos 

alunos e colocar em discussão nos fóruns. Para tornar o diálogo ainda mais truncado, no 

enunciado das questões dos turnos 204 e 205 faço perguntas do tipo fechada. Ambas 



 

 
 

198 

terminam com um “né?”[2][3], recurso discursivo que nada mais faz do que induzir o 

professor a uma resposta afirmativa, como fez nos dois casos. 

 Este fragmento evidencia duas questões que se mostraram bastante relevantes 

naquele momento da pesquisa: a dificuldade que o pesquisador tinha para conduzir a 

pesquisa; o desconhecimento do professor de outras possibilidades de relações nos 

fóruns que não a transmissiva.  

 Analisando meu percurso de pesquisador nas sessões reflexivas até este ponto, 

fica evidente que estabeleço uma relação de colaboração confortável com o professor e 

não consegui, neste encontro, sair do senso comum, caindo nas limitações que Fullan e 

Hargreaves (2000) destacam e que me impedem de colaborar efetivamente com o 

professor. A colaboração efetiva exige reflexão crítica e expõe os sujeitos a situações 

menos cômodas que as colaborações confortáveis. Oliveira (2009) considera, ainda, que 

o movimento de colaboração crítica exige que os colaboradores estejam preparados para 

questionarem, compreenderem e resolverem, juntos, os problemas, as contradições. 

 Por outro lado, considerando as sessões reflexivas, o AVA e, em especial, o 

ambiente do fórum de dúvidas, evidencia-se que, sem um embasamento teórico novo, 

dificilmente o contexto teria alguma transformação. A resposta do professor, no turno 

203 acima, demonstra que ele não sente a necessidade de estabelecer outro tipo de 

relações, nem com alunos, nem com o curso em si.  

 Os fóruns de discussão não se constituíram, em nenhum momento dos dois 

módulos de curso observados, uma ferramenta capaz de estabelecer uma interação 

efetiva entre os sujeitos participantes do curso de graduação em Administração. A maior 

parte das unidades, como demonstra o anexo 5, não teve nenhuma postagem que não a 

padronizada e enviada pelo professor no início do curso. Conforme desenvolvemos as 

sessões reflexivas, até ocorreram algumas iniciativas do professor no sentido de tentar 

incentivar a participação, com a criação de um fórum de revisão ao final do módulo. 

Mas não obteve sucesso. Esse movimento do professor pode ser acompanhado 

detalhadamente na íntegra das sessões reflexivas, disponível no Anexo 2. 

 Nitidamente houve preferência pela ferramenta de troca de mensagens, que é 

similar ao email e é a forma padrão para enviar as atividades desenvolvidas. Esta 

ferramenta também se mostra cômoda para o professor, pois possibilita o controle de 

respostas emitidas e é um instrumento de quantificação de resultados utilizado pela 

instituição para o controle de produtividade docente.  
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 Destaco, como uma contribuição que se soma a várias outras, algumas 

iniciativas em busca de viabilizar os fóruns como um espaço interativo no curso. 

Considero que as tentativas de uso demonstram a complexidade da ferramenta. Elas 

aconteceram ao longo de toda a pesquisa e ajudam a compreender também um assunto 

que ainda será abordado, que é a relação de distância na EAD. 

 Há alguns aspectos que considero relevantes neste curso de Administração e que 

o diferencia de muitos outros oferecidos na modalidade de EAD, dentre os quais 

destaco: o pequeno número de alunos e o suporte oferecido a eles. O módulo observado 

no segundo semestre de 2013 tinha 23 alunos matriculados e o do primeiro semestre 

tinha 27. Esses alunos têm uma diversidade de canais para comunicação: a) Plantão de 

dúvidas com o próprio professor por meio de ligação gratuita duas vezes por semana 

(terça-feira das 9h às 12h50min e quinta-feira das 9h às 12h20min), totalizando 7 horas 

e 30minutos de disponibilidade semanal; b) Tutoria disponível de segunda a sexta-feira 

das 9h às 13h e das 14h às 19h); c) E-mail; d) Mensagens; e) Fóruns. As múltiplas 

alternativas muito possivelmente influíram também no silêncio dos fóruns, uma 

modalidade assíncrona e coletiva. 

 A sessão reflexiva 5 ocorreu no dia 27/10/2013, durante a semana do último 

módulo do curso. A prova, que finaliza o módulo, aconteceu no dia 09/11/2013. O 

excerto abaixo destaca uma tentativa de aumentar a interação nos fóruns. 

 

Recorte 5 – SR5 
 

15. PESQUISADOR – Ok. Você considera possível aumentar essa interação?[1] Promover 

uma interação maior? Como que isso pode ser possível? [2] Se... você acha necessário... 

alguma coisa dessa natureza?[3] 

16. PROFESSOR – Na minha prática em específico eu acho, inclusive, necessário. Hoje, esse 

nível de interação, ele é muito baixo. E... e... não, apenas pela falta de iniciativa dos alunos, 

mas talvez pela questão do próprio professor[4]. Então hoje na minha prática essa 

interação é baixa e ela necessita ser aumentada e eu acredito, que de uma maneira geral, é 

possível sim. É possível fazer um diálogo contínuo como se você... é... é... todo dia pudesse 

entrar ali, dar um recado... enfim, estimular o aluno como se ele estivesse em sala de aula, 

na sala de aula física todos os dias[5]. 
  

Quando abordei o professor para questionar sobre a possibilidade de pensar 

alternativas no intuito de aumentar a interação nos fóruns, fiz quatro perguntas de uma 

só vez. Além disso considero que elas foram perdendo clareza e objetividade uma a uma 

ficando por último, na sequência, a questão “Se... você acha necessário... alguma coisa 

dessa natureza?”[3]. Dessa forma, o interlocutor é obrigado a ater-se às questões 

anteriormente elaboradas para produzir uma resposta inteligível. Além disso, recorri a 
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modalizações dêonticas de grau baixo (“Você considera possível aumentar essa 

interação?”[1], “Como que isso pode ser possível?”[2]), o que acaba transparecendo o 

meu descomprometimento, a minha descrença naquilo que enunciei. 

 O professor reconhece o baixo nível de interação e sua parcela de culpa nisso: 

“não apenas pela falta de iniciativa dos alunos, mas talvez pela questão do próprio 

professor”[4]. O reconhecer-se como parte da questão é um traço de reflexão crítica, é 

um indício de que o professor está saindo da posição de objeto para ser sujeito, em um 

movimento de construção da reflexão crítica. Magalhães (1998 a, b ou c?) considera que 

ao conscientizar-se do próprio discurso os sujeitos entendem as contradição do processo 

social e, nesse contexto, transformam as suas ações. 

 No final de sua fala o professor afirma que para fazer um diálogo contínuo teria 

que “estimular o aluno como se ele estivesse em sala de aula, na sala de aula física 

todos os dias”[5]. Mesmo tendo dito em outra sessão reflexiva que não se sente 

influenciado pela educação presencial, em vários momentos faz essa analogia da 

presença no ambiente virtual como forma de promover a interação. O professor alega 

que a falta de tempo e a sobrecarga o impede de fazer-se presente virtualmente.  

 Na aula presencial o professor “tem que ir” fisicamente todos os dias, é 

obrigatório! Neste curso de que tratamos, os fóruns são atividades livres, não 

obrigatórias! Diante disso, ao ser seletivo com seus compromissos, primeiro ele 

responde às mensagens, que são obrigatórias. Se sobrar tempo, o que não acontece, 

alimentará o fórum. O fórum padece de não fazer parte, de fato, do projeto pedagógico 

do curso: é “sem valor” institucional.  

 O professor destacou também que quando fica com atividades em atraso, quando 

não consegue fazer a entrega de correções ele fica constrangido em apresentar novas 

atividades e cobrar do aluno o que ele não está fazendo: cumprir os prazos (Sessão 

reflexiva 9 ). 

 

 

Mudanças ininterruptas de devir e decadência: um desenvolvimento progressivo! 

 

 O ser humano é capaz de passar um bom tempo de sua vida, e em muitos casos o 

tempo de sua própria vida, sem refletir criticamente sobre si e o mundo à sua volta. 

Compreensível: isso dá trabalho, incomoda, gera desconforto a si e aos outros. Porém, 
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enquanto ser social que o homem é, admita-se ou não, em algum momento a vida 

haverá de determinar a sua consciência e mudanças são inevitáveis.  

 Marx e Engels (1845-46/2007, p. 94) consideram que “os homens, ao 

desenvolverem sua produção e seu intercâmbio materiais, transformam também, com 

esta sua realidade, seu pensar e os produtos de seu pensar”. Nesta pesquisa, as relações 

estabelecidas entre o pesquisador e o professor, ainda que inicialmente baseadas em 

uma relação confortável, inevitavelmente conduziu esses sujeitos, e a própria 

investigação, a transformações. 

 Um ponto crucial nesse processo foi quando esta pesquisa deixou de ser um 

projeto e passou a ser uma prática. O projeto foi inicialmente concebido como uma 

proposta de trabalho a ser desenvolvido durante o curso de doutorado, sua gênese 

ocorreu no campo da idealização, do pensamento, do teórico. É fato que algumas poucas 

experiências vivenciadas por este pesquisador motivaram a construção do projeto, mas 

sua base partiu do diálogo com teorias, em um movimento que Marx e Engels (1845-

46/2007), assim como Vygotsky (1935/1998) condenam com veemência. Também é 

fato que o projeto teve suas primeiras mudanças ao se adequar à base teórica do grupo 

de pesquisa ao qual me filiei. Mais uma vez a teoria, a idealização, forçou-me uma 

prática, e necessitei de um bom tempo para compreender as duas coisas: a nova teoria e 

a prática. Mas, ao mesmo tempo, minha prática ao longo da vida, mesmo que 

inconscientemente, foi o que me levou tanto a esse grupo de pesquisa, quanto ao 

encontro desse paradigma de pesquisa. 

 Quando o projeto virou prática e ocorreram os meus primeiros encontros com o 

professor participante, continuamos atuando no campo da idealização: discutimos 

conhecimentos prévios, perspectivas, possibilidades. Ao nos depararmos com o mundo 

real, com a realidade do curso, com a prática dos fóruns de dúvidas, um novo cenário se 

apresentou e, com ele, emergiram contradições demandando serem superadas.  

A persistente ausência de participação dos alunos nos fóruns de dúvidas e as 

dificuldades para transformar esse cenário demonstraram, na prática, que o método de 

pesquisa tinha que partir da observação, da compreensão pormenorizada do objeto de 

pesquisa em sua realidade para, a partir daí, abstraí-lo para o plano do pensamento, das 

teorias. Foi preciso deparar-me com a prática para compreender a revolucionária 

inversão proposta por Marx e Engels (1845-46/2007) no materialismo histórico-

dialético e por Vygotsky (1935/1998) na Teoria Sócio-Histórica. 



 

 
 

202 

Assim, esse movimento dialético do real para o ideal, da observação 

pormenorizada às abstrações da reflexão, do ambiente dos fóruns para as sessões 

reflexivas, realizado por mim e pelo professor, conduziu-nos a uma nova realidade, a 

uma mudança de foco nos trabalhos. O que foi idealizado – a observação dos modos de 

produção do conhecimento na prática do professor com os alunos nos fóruns – 

transformou-se, em uma perspectiva de formação de professores no paradigma crítico, 

para: a compreensão das relações professor-pesquisador nas sessões reflexivas. É 

crucial, sempre, considerar que essa transformação foi motivada por uma necessidade 

comum a professor e pesquisador em função da (não) ocorrência de relações professor-

aluno nos fóruns. 

Dessa forma, o foco das sessões reflexivas sai da relação professor-aluno e 

desloca-se para uma relação professor-pesquisador. Incialmente buscávamos 

compreender as razões do silêncio dos alunos e também do professor. Esse movimento 

do foco temático das sessões reflexivas em direção às causas da imobilidade dos fóruns 

exigiu que o pesquisador e o professor fizessem discussões conceituais sobre questões 

que orientam o processo de ensino-aprendizagem à distância, tais como: interação 

mediada por instrumentos tecnológicos, conceitos de distância, mediação, reflexão, 

colaboração, conflitos e vários outros, muitos deles novos para ambos. Fortaleceu-se, 

com isso, o caráter de pesquisa de formação crítica de professores.  

Uma marca linguística dessa situação pode ser verificada de forma mais intensa 

a partir da SR5, com turnos longos em que os sujeitos discutem aspectos conceituais e 

teóricos. Um exemplo pode ser verificado no excerto abaixo e em vários outros trechos 

das sessões reflexivas, acessíveis na íntegra no anexo 2. 

 

Recorte 6 – SR5  
 

53. PESQUISADOR – Você falou nessa expressão  “leitura de mundo”... 

54. PROFESSOR – Paulo Freire! 

 

55. PESQUISADOR – Isso. Paulo Freire. É impressionante, a gente até já discutiu isso numa 

das... dos trabalhos... analisando os dados... porque assim... a sistemática... você tem uma 

sistemática de sala de aula, acredita em algumas coisas, não tem muitas leituras pedagógicas 

e... já falamos sobre isso em outros momentos. Você disse que isso veio mesmo da prática, do 

lidar, mas que é aí claramente uma visão bastante marxista de educação também. A troca, a 

interação... então acho que essa... esse momento de troca nosso... eu gostaria muito que 

pudesse ser assim também, que a gente conseguisse compartilhar e levar essas informações, 

porque eu acredito que vai dar o embasamento maior nessas ações que você já desenvolve 

empiricamente, você já... aí na sua leitura de mundo, na sua construção você foi assimilando. 

Eu tenho uma pergunta provocativa aqui que eu até fiz questão de redigi-la: Olha só, veja 

bem, temos milhares de anos de história da educação. Para ser mais preciso, os orientais já 

tinham escolas há milhares de anos, e a Educação Clássica surgiu entre Grécia e Roma entre 
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os séculos V a.C. e V d.C., um período aí de aproximadamente mil anos. A verdade é que as 

pessoas sempre, de uma forma ou de outra sempre aprenderam. Você é professor há mais ou 

menos 10 anos. Seus alunos sempre aprenderam. Você nunca tinha ouvido falar nessa 

discussão teórica que estamos fazendo. Pergunto: o que levaria você a repensar a sua prática e 

reconstruir o seu trabalho para a perspectiva colaborativa crítica?  

56. PROFESSOR – Bom, primeiro que assim... eu acho até comentei em outra fala nossa. É... 

essa questão da prática pedagógica é uma coisa que sempre me angustiou, digamos assim. 

Então eu sempre me preocupei pela própria experiência que eu tive, experiência enquanto 

aluno. Então enquanto aluno eu tinha algumas angústias que nem sempre na sala de aula eu 

encontrava. É... que eu esperava nas minhas aulas uma aula mais crítica, uma aula mais 

voltada para o debate, voltada... pra gente construir essa percepção mesmo [trecho 

incompreensível] quando eu fui pra prática, e a prática presencial mesmo, num primeiro 

momento eu, de certa forma também sempre me angustiei em relação a isso e fui tentando 

achar esse caminho. Na virtual, se a gente observar, e aí precisaríamos ter acesso a vídeos 

mais antigos e vídeos mais recentes também na própria... nas características das videoaulas 

também foi havendo esta mudança. Então hoje eu procuro, nas videoaulas, e no próprio 

material didático quando escrevo, tenho tentado trazer essa... trazer esses conceitos, essas 

questões todas para a vida prática do aluno e eu estou sempre chamando ele para pensar um 

pouco: “Então, você já parou pra pensar sobre isso?” “Como que é tal situação lá na sua 

organização?”. Então no material didático eu costumo fazer isso, dar essas atividades e tal. 

Mas por quê? Porque é uma angústia, uma angústia que eu tenho. E porque eu acredito que o 

conhecimento... ele... você constrói. Como você antes falou na fala: as pessoas sempre 

aprenderam. Então assim, mesmo antes, quando não tinha professor elas aprenderam, foram 

construindo esse conhecimento. Então eu acredito nisso. Elas aprenderam, elas vão continuar 

aprendendo, agora qual é o melhor formato para a gente fazer isso em conjunto com elas? 

Principalmente hoje né, que você tem acesso a muita informação que está disponível, que, 

teoricamente, se você manter os formatos tradicionais, daqui a pouco não precisa ter o 

docente. Se você for seguir sempre o tradicional. Então é nesse sentido. Tem uma fala de uma 

professora da Pedagogia, numa das formações que nós fizemos, da coordenação, e eu achei 

sensacional a fala dela e que acho... ela fez uma fala de presencial, de curso presencial, mas 

que eu acredito que caiba plenamente aqui no contexto dos cursos de EAD. Ela falava o 

seguinte: “Todo dia que ela dava a aula dela ela chegava em casa, ela se perguntava se a 

presença dela fez a diferença na aula aquele dia.” Ou seja, se ela não tivesse ido e o aluno 

tivesse lido um texto teria sido a mesma coisa? Se tivesse sido a mesma coisa significa que a 

presença dela foi indiferente. Então ela não tinha cumprido o papel enquanto professor. Do 

quê? De fomentar a reflexão, de... de... se tornar crítico e tal. E me parece que é um pouco 

disso. E até, te falando, analisando o que foi feito até aqui nas disciplinas e a forma como isso 

vem sendo conduzido, acho que é um pouco disso. O professor tem sido aqui, uma 

autocrítica, tem sido um pouco indiferente. Tem o material didático, foi escrito pelo professor, 

ele tem ali algumas atividades e pronto. Há algumas atividades que fomentam essa análise e a 

reflexão crítica, outras não. Então eu acredito que caiba plenamente essa reflexão. Eu acho 

que é por isso que eu acredito que... esse interesse em mudar a minha prática. 

 

57. PESQUISADOR – E é interessante essa reflexão. É bastante nova esta questão da educação 

no ambiente virtual né. A EAD não, ela é muito antiga mas, nesse ambiente virtual nós 

lidamos aí com diversas modalidades presentes no mesmo espaço né... e tem já muitas 

discussões que questionam “educação com ou sem distância?”. Qual é o conceito de EAD? 

Muitas vezes acaba uma aula presencial, o professor sai para um lado, o aluno pro outro e o 

próximo contato dele como o professor é na próxima aula. 

 

 

 Como o excerto mostra, aparecem turnos mais longos inserindo questões 

teóricas que são colocadas em discussão mediante a manifestação de algumas 

contradições geradas por esse movimento da pesquisa. Dessa forma, a linguagem 

também se transforma, seja com a incidência de turnos longos para dar conta de 
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temáticas mais densas, teóricas, seja na intensificação da argumentação como constructo 

linguístico para a colaboração. 

 Ao término do primeiro módulo de curso, as sessões reflexivas já tinham como 

desafio central a formação reflexiva tanto do professor quando do pesquisador. Para o 

professor, diante das dificuldades de participação nos fóruns, elas se constituíam um 

ambiente privilegiado de interações reflexivas, críticas, e voltadas para um objeto 

comum: a construção de prática docente na EAD. O professor, diante do contexto, viu-

se obrigado a buscar novos conhecimentos, constituir-se enquanto pesquisador-

formador no paradigma crítico a partir de sua prática nas SRs e das necessidades de 

transformação de si e do outro. 

 As transformações experimentadas pelo professor são discutidas na sessão 

reflexiva 6, que foi realizado no dia 13/04/2014, portanto no início do segundo módulo 

de curso acompanhado pela pesquisa. Este encontro teve como objetivo avaliar os 

trabalhos durante o módulo anterior. Suas características enunciativas e o conteúdo 

temático podem ser verificados no Capítulo 2 desta tese. 

 

Recorte 7 – SR6 
 

10. PESQUISADOR: Eu gostaria que falasse um pouco sobre o que tem sido as sessões 

reflexivas até agora para você. [1] 

11. PROFESSOR: Tem sido um momento para refletir de forma mais específica a prática 

[6.1] que venho desenvolvendo na Virtual. A partir da primeira, fiquei mais observador 

[6.2] em relação a alguns aspectos. Não sei se com o uso das ferramentas mais 

adequadas, mas com certeza mais atento[6.3]. [6] 

 

12. PESQUISADOR: Pode apontar pelo menos um "aspecto" que passou a observar com 

maior atenção?[2] O que chamou sua atenção nele? [7] 

13. PROFESSOR: Passei a observar melhor a interação com o aluno e tentar orientá-lo e 

motivá-lo mais a partir dos fóruns, tornando-me mais pró-ativo nesse processo e não 

apenas reativo às interações dos acadêmicos[3]. Me chamou a atenção a necessidade de 

assumir de fato o papel de professor e não de corretor de atividades, buscando aproximar dos 

possíveis diálogos de sala de uma aula presencial, mas no formato à distância. 

 

14. PESQUISADOR: Isso não ficou muito evidente na disciplina Mercadológica II[4.1]. Por 

enquanto parece mais uma conclusão reflexiva que prática. Uma carta de intenção que 

ações. É difícil transformar essa consciência em atitudes? [4] 

15. PROFESSOR: É mais uma conclusão reflexiva, que pode resultar em ações práticas, ou 

seja, pode sim ser denominado de carta de intenções[8]. Embora na disciplina 

Administração Mercadológica II ainda não fiquem tão evidentes as ações nessa linha, 

acredito ser possível observar que as interações aumentaram, pelo menos no sentido de 

orientação[9]. Quanto à dificuldade para transformar em atitude, não acredito que seja 

exatamente isso, mas talvez a não consciência plena dos caminhos possíveis para isso. Ou 

ferramentas para isso[10]. 

 

16. PESQUISADOR: Então podemos dizer que houve alguma transformação no professor 

Fulano?  Qual foi a ocorrida e quais pretende que ocorram daqui para frente? [5] 

17. PROFESSOR: Acredito que houve sim, no sentido de estar mais atento ao aluno e 
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considerá-lo como indivíduo não somente no momento em que ele encaminha as 

atividades ou mensagens, mas em todas as circunstâncias do processo[10], inclusive 

quando não interage ou acessa o ambiente de aprendizagem. Vejo que necessito acompanhá-

lo melhor para oferecer o suporte que necessita [11] para de fato poder aprender o 

propósito estabelecido na disciplina. 
 

 Para garantir o desenvolvimento e a pertinência da temática nessa discussão 

sobre a sessão reflexiva e os seus efeitos para o professor, problematizo a temática 

pedindo que ele expresse suas impressões sobre ela, ou seja, relacione a sessão reflexiva 

à sua prática, seus sentimentos (“Eu gostaria de falasse um pouco sobre o que tem sido 

as sessões reflexivas até agora para você”[1]). Na sequência, solicito que apresente um 

elemento que mereça destaque em sua prática a partir dos efeitos das sessões reflexivas 

(“Pode apontar pelo menos um "aspecto" que passou a observar com maior 

atenção?”[2]). Diante do exposto (“Passei a observar melhor a interação com o aluno 

e tentar orientá-lo e motivá-lo mais a partir dos fóruns, tornando-me mais pró-ativo 

nesse processo e não apenas reativo às interações dos acadêmicos”[3]), faço um 

contraponto argumentando e recolocando a questão, estabelecendo um conflito (“Isso 

não ficou muito evidente na disciplina Mercadológica II. Por enquanto parece mais 

uma conclusão reflexiva que prática. Uma carta de intenção que ações. É difícil 

transformar essa consciência em atitudes?”[4). Concluo esta abordagem com uma 

pergunta que oportuniza ao professor reestruturar as suas considerações e delimitar a 

transformação que ele disse ter vivenciado (“Então podemos dizer que houve alguma 

transformação no professor Fulano? Qual foi a ocorrida e quais pretende que 

ocorram daqui para frente?”[5]). Assim, como aponta Liberali (2013), o 

desenvolvimento ocorrido é um indicativo que permite considerar que a temática 

avançou e progrediu coletivamente e a condição de pertinência indica que o tema 

proposto foi seguido, não comprometendo assim a progressão do discurso. 

 Nos turnos 10, 12, 14 e 16 procurei construir perguntas que, da mesma forma, 

permitissem uma progressão do discurso coletivo, mantendo o fio condutor da temática 

centrado na necessidade comum aos participantes – a discussão da sessão reflexiva e 

seus efeitos – como condição para a garantia da realização da atividade em curso.  

 A pergunta do turno 10 (“Eu gostaria de falasse um pouco sobre o que tem sido 

as sessões reflexivas até agora para você.”) é do tipo causa-efeito e resgata a 

historicidade das sessões reflexivas com o objetivo de compreender se estão 

promovendo alguma transformação na prática do docente ou não. Ninin (2103, p. 128) 

destaca que perguntas desse tipo são “muito utilizadas nas atividades de formação de 
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professores” pois elas “provocam a exploração das relações de causa-efeito em 

situações prático-teóricas”. Considera ainda que a proposição de questões como essas 

nas formações docentes busca “instaurar um conflito para que seja discutido pelos 

participantes à luz de conceitos teóricos”. Essa pergunta chama o professor para a 

discussão de sentidos/significados sobre a sessão reflexiva. Exige que ele recorra aos 

conhecimentos adquiridos sobre essa temática e se articule argumentativamente para 

explicitá-los ao interlocutor. Eu busquei, com tal pergunta, compreender os sentidos do 

professor sobre a prática vivenciada nos encontros. Como estávamos retomando os 

encontros após quase seis meses sem nenhuma discussão, procurei estabelecer, logo no 

início da SR, o foco da condução temática do encontro. Ao mesmo tempo, essa 

discussão apontou para o novo foco dos trabalhos da pesquisa: a observação minuciosa 

das relações estabelecidas na sessão reflexiva para a formação dos participantes. 

Em sua resposta no turno 11 (“Tem sido um momento para refletir de forma 

mais específica a prática que venho desenvolvendo na Virtual. A partir da primeira, 

fiquei mais observador em relação a alguns aspectos. Não sei se com o uso das 

ferramentas mais adequadas, mas com certeza mais atento.”), o professor apresenta 

seu ponto de vista e já apresenta esclarecimentos sobre ele. O sentido que o professor 

atribui à sessão reflexiva é de um momento para refletir a prática [6.1] e faz o 

esclarecimento desse ponto de vista, apontando o que ele considera uma mudança de 

comportamento: ficou mais observador [6.2] e atento[6.3]. 

Na pergunta seguinte, no turno 12 (“Pode apontar pelo menos um "aspecto" 

que passou a observar com maior atenção? O que chamou sua atenção nele?”) [2][7], 

peço um esclarecimento buscando maiores detalhes sobre essa compreensão do 

professor. Ninin (2013, p. 124-125) considera que uma pergunta do tipo de 

esclarecimento “também aparece em situações nas quais o participante apresenta uma 

opinião que parece não se conectar ao já dito” ou mesmo em situações em que alguém 

do grupo considera a resposta errada ou sem justificativa. Acredito que minha pergunta 

tenha ocorrido pela necessidade de compreender melhor sua fala, tentar objetivar, levar 

para a prática esse sentido do professor. Porém, não desconsidero que eu possa ter 

sofrido influência dos fóruns sem participação, com a aparente apatia do professor. 

Sua resposta, no turno 13 (“Passei a observar melhor a interação com o aluno e 

tentar orientá-lo e motivá-lo mais a partir dos fóruns, tornando-me mais pró-ativo 

nesse processo e não apenas reativo às interações dos acadêmicos. (...)”[3]), causou-
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me estranhamento. Com relação ao fato de observar melhor a interação com o aluno não 

tenho ferramentas para uma avaliação mais precisa, mas a orientação e motivação a 

partir dos fóruns não correspondeu ao que eu considero necessário. Esta foi a razão do 

estranhamento. A observação dos fóruns mostrou que o professor compartilhou uma 

questão com resposta comentada e abriu um fórum de revisão, o qual não teve 

participação de nenhum aluno, e nem mesmo dele fazendo qualquer outra postagem que 

não a inicial. Além do mais, a modalização deôntica (“tentar orientá-lo e motivá-lo 

mais a partir dos fóruns”[3]) expressa o baixo grau de conformidade discursiva e de 

obrigação social do professor com o que enunciou.  

Isso levou a estabelecer o conflito no turno 14 (“Isso não ficou muito evidente 

na disciplina Mercadológica II. Por enquanto parece mais uma conclusão reflexiva 

que prática. Uma carta de intenção que ações. É difícil transformar essa consciência 

em atitudes?”[4]). Iniciei o turno fazendo uma contestação (“Isso não ficou muito 

evidente na disciplina Mercadológica II”[4.1]) da resposta do professor, demonstrando 

minha discordância. Liberali (2013, p. 69) considera que a discordância/contestação do 

ponto de vista consiste na “apresentação de oposição ao ponto de vista expresso, sem 

necessariamente expandir em um novo posicionamento”. No entanto, imediatamente 

após minha contestação do ponto de vista do professor, apresentei o meu próprio: “Por 

enquanto parece mais uma conclusão reflexiva que prática. Uma carta de intenção 

que ações”[4]. Considerando a concepção vygotskiana de que não só a educação, mas a 

própria vida em sociedade ocorre em processos, levantei a possibilidade de o professor 

refletir sobre isso. Entendo que a afirmação do professor é fruto da idealização, 

conforme destaca Marx; ou seja, está no seu pensamento e não no mundo real. Pode até 

ser que ele pretenda transpô-la, tente objetivá-la, mas isso não é objeto desta pesquisa, 

que se pretende materialista histórico-dialética. Entendo ainda que a palavra “reflexiva” 

assume um sentido menor neste comentário que fiz, acredito que as palavras “teórica” 

ou “imaginárias” sejam mais adequadas, reservando à palavra reflexão um sentido mais 

crítico, que relacione dialeticamente prática e teoria. E fecho com uma pergunta que 

considero tanto do tipo causa-efeito, uma vez que explora relações de causa-efeito em 

situações prático-teóricas, quanto polêmica, pois exige do professor “posicionamentos 

frente a temas cuja divergência está instaurada” (NININ, 2013, p. 127). 

A resposta do professor, no turno 15, inicia sua resposta com uma argumentação 

por espelhamento (“É mais uma conclusão reflexiva, que pode resultar em ações 
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práticas, ou seja, pode sim ser denominado de carta de intenções”[8]). Mas, em 

seguida, também faz uma contestação do meu ponto de vista (“Embora na disciplina 

Administração Mercadológica II ainda não fiquem tão evidentes as ações nessa linha, 

acredito ser possível observar que as interações aumentaram, pelo menos no sentido 

de orientação”[9]), referindo-se ao aumento das interações nas orientações realizadas 

aos alunos. Essa orientação ocorre por meio da ferramenta mensagem e não pelo fórum. 

Pude observar as mensagens e tem procedência a afirmação do professor. Considero 

interessante a observação do professor no âmbito da totalidade do curso, não se atendo a 

simplesmente olhar para os fóruns ou anular o uso natural de outras ferramentas apenas 

para gerar um fluxo artificial de alunos nos fóruns, o que não seria representativo da 

prática do curso. No que diz respeito à pergunta do tipo causa-efeito/polêmica que fiz 

sobre a transformação da consciência em atitudes, ele respondeu que: “Quanto à 

dificuldade para transformar em atitude, não acredito que seja exatamente isso, mas 

talvez a não consciência plena dos caminhos possíveis para isso. Ou ferramentas para 

isso”[10]. O professor foi efetivo e não fugiu ao posicionamento, afirmando ainda não 

ter consciência plena de como fazer. O que é compreensível em função de ser uma nova 

realidade prática e teórica para um profissional que é bacharel em Administração e que 

não tem prática de reflexões pedagógicas. Conforme destaca Marx (1867/1980), o 

professor está em processo de apoderar-se de uma nova realidade, interiorizando-a, 

concebendo-a de forma idealizada, em forma de pensamento para, posteriormente, fazer 

o caminho inverso, voltando à sua prática, transformando-a à luz dessas novas 

ideias/teorias que construiu dialética e dialogicamente com o pesquisador nas sessões 

reflexivas. 

No turno 16, faço uma pergunta de sumarização ou síntese, com o objetivo de 

organizar a interação e indicar a temática central da discussão: “Então podemos dizer 

que houve alguma transformação no professor Fulano? Qual foi a ocorrida e quais 

pretende que ocorram daqui para frente?”[5]. Esta pergunta, de conteúdo 

comportamental, exige que o professor recorra ao seu modo de ser para revelar 

subjetividades. A transformação pode ser vista em suas práticas, mas também pode estar 

em uma fase interior, preparando-se para se externalizar. Esta pergunta conduz 

tematicamente para a conclusão ou síntese do que está sendo tratado, e foi isso que o 

professor fez em sua resposta. 
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No turno 17 o professor responde: “Acredito que houve sim, no sentido de estar 

mais atento ao aluno e considerá-lo como indivíduo não somente no momento em que 

ele encaminha as atividades ou mensagens, mas em todas as circunstâncias do 

processo, inclusive quando não interage ou acessa o ambiente de aprendizagem. Vejo 

que necessito acompanhá-lo melhor para oferecer o suporte que necessita para de fato 

poder aprender o propósito estabelecido na disciplina”. Em sua resposta o professor 

considera que passou por transformações oriundas das relações estabelecidas nas 

sessões reflexivas. Ele faz concessões e foca em transformações de ordem pessoal, 

como o fato de que considera “estar mais atento ao aluno” [10] e também de 

considerá-lo em sua totalidade, não se restringindo a análises pontuais ou momentâneas. 

Aponta também possibilidades para a ação futura junto aos alunos, para continuar 

transformando-se: “necessito acompanhá-lo melhor para oferecer o suporte que 

necessita” [11]. 

 Esta interação retratada no Recorte 7 evidencia um cenário de transformação dos 

sujeitos: o pesquisador mostra-se mais efetivo na condução da sessão reflexiva. A 

relação que antes era de colaboração confortável passa a ser de colaboração efetiva e 

crítica entre os sujeitos. O professor mostra-se reflexivo e capaz de contrapor a 

argumentação do pesquisador, justificando suas posturas e conseguindo observar o 

aluno em sua totalidade. Ambos conseguiram estabelecer uma relação de confiança na 

interação, a ponto de o professor admitir suas dúvidas, inseguranças e incompreensões, 

o que é fundamental para se estabelecerem relações crítico-colaborativas. 

 

3.2 Relações em movimento: transformações de sentidos e significados dos papéis 

do professor na EAD 

 

 A fase final da pesquisa teve foco na formação crítica, à distância, do professor 

para atuar na modalidade de EAD. Os fóruns continuaram sendo objeto de análise nas 

sessões reflexivas mas uma série de fatos foram evidenciando seu papel secundário no 

modelo de curso em questão. Esse movimento da pesquisa pode ser compreendido, com 

maior clareza, a partir da análise integral dos fóruns, disponíveis no anexo 2. Contudo, o 

que desejo destacar nesta sessão são as transformações ocorridas nos sentidos e 

significados que revelam o papel do professor ao longo desta pesquisa. Organizei esta 

discussão em três momentos: inicial, intermediário e final. 
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Sentidos e Significados Iniciais 

 Para apresentar os sentidos e significados iniciais escolhi um fragmento da SR2, 

realizada em 15/09/2013, no início do curso.  

 

Recorte 8 – SR2 

 

3. PES - Nos momentos anteriores falamos um pouco sobre você, sua formação e seu trabalho. 

Gostaria que falasse um pouco sobre o Fulano professor.[1]  
(...) 

5. PROF - Posso dizer que o professor Fulano [2] é um profissional que busca continuamente 

identificar a melhor forma de desenvolver a sua prática. Para isso, mantém proximidade 

com os alunos dialogando sobre as práticas desenvolvidas em sala, de forma a entender 

como estão sendo percebidas pelos alunos. Na educação à distância essa prática fica um 

pouco mais difícil, pelo próprio formato do ensino, mas nesse contexto busco suprimir a 

distância com feedbacks detalhados das correções de atividades e, também, nas vídeo aulas. 

A proximidade com o aluno é uma questão relevante para mim [3], visto que a minha 

prática se desenvolve em função dele. 

 

 Inicialmente o professor espelha a abordagem discursiva que apresentei na 

pergunta (Gostaria que falasse um pouco sobre o Fulano professor [1]) distanciando-se, 

como enunciador, do sujeito a ser descrito (Posso dizer que o professor Fulano é...[2]) 

por meio do uso da terceira pessoa para referir-se a si próprio. Assume a primeira 

pessoa exatamente no momento em que procura reforçar a necessidade de proximidade 

com o aluno pelo uso do verbo “busco” e dos pronomes pessoais “mim” e “minha”. 

 O primeiro sentido atribuído ao papel do professor é de um profissional 

reflexivo em transformação contínua. Isso se evidencia quando afirma buscar 

continuamente a melhor forma para sua prática, por meio do diálogo com os alunos, 

permitindo entender a percepção deles em relação à aula. No entanto esse papel é mais 

difícil de ser exercido na educação a distância (EAD), pela falta do contato físico que 

transmite a sensação de proximidade. A alternativa encontrada são os feedbacks 

detalhados, que implicam em respostas individuais aos questionamentos dos alunos e 

direcionadas cada uma a um único sujeito.  

 Quando o professor conclui reforçando que “a proximidade com o aluno é uma 

questão relevante para mim”[3], evidencia que é dessa forma que constrói as relações 

afetivas que nortearão a sua prática, que permitirão, por uma relação dialética e 

dialógica com o aluno, construir e (re)construir sua aula. Vygotsky (1934/1998) chama 
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a atenção para a afetividade ao discutir a análise por unidades. Considera que ela 

demonstra a existência de um sistema dinâmico de significados no qual há a união dos 

aspectos afetivo e intelectual, mostrando que todas as ideias contêm, transmutada, uma 

atitude afetiva em relação à realidade a que se refere. Parece, portanto, sensata a 

preocupação do professor com esse aspecto, em especial para a dificuldade de exercê-la 

na EAD. 

 Continuando o diálogo com o professor, questionei sobre o seu percurso do 

profissional, investigando como ele percebe a diferença entre a atuação docente na 

Educação Presencial e na Educação a Distância. 

Recorte 9 – SR2 

 

7. PESQUISADOR - Como você chegou à docência na EAD? Você disse que há diferenças 

entre ensinar na educação presencial e na EAD. Quais são essas diferenças na sua visão?  

8. PROFESSOR- Iniciei na EaD por indicação do meu ex-coordenador de curso no ensino 

presencial. Quando ele assumiu a coordenação de um curso na EaD, ele indicou-me para 

assumir uma disciplina. A partir disso foi dando certo a experiência e foi ampliando-se 

para outras disciplinas.[1] Para mim a diferença principal está na forma do diálogo com 

os alunos. Na educação à distância o desafio é maior, visto a necessidade de estabelecer uma 

linguagem [2] que proporcione ao aluno a familiaridade e a sensação de proximidade. E 

essa sensação deve estar presente nos materiais didáticos, nas vídeo aulas e também nas 

interações com os alunos, por meio dos fóruns, mensagens e chats. 

 

 O professor informa que veio da educação presencial por convite e, como “foi 

dando certo a experiência”[1], sua atuação foi ampliada. Em outros momentos da 

pesquisa evidenciou-se que a maioria do corpo docente em atuação nesse curso teve a 

mesma trajetória. São poucos os que começaram como monitores e acabaram 

assumindo o papel de docente. Em outro momento, perguntei se havia alguma 

orientação especial e o professor afirmou que há um treinamento para o uso das 

ferramentas tecnológicas e orientações para as gravações das videoaulas.  

 Quando destaca a principal diferença para ensinar nas duas modalidades o 

professor aponta a “forma do diálogo” com os alunos. Pontua que seu maior desafio é 

conseguir estabelecer uma “uma linguagem”[2] que proporcione proximidade e 

familiaridade ao aluno. Entendo que “linguagem” assume, nessas palavras do docente, o 

sentido e o significado de “instrumento” tal qual é expresso na teoria de Vygotsky sobre 

mediação. Duas situações chamaram minha atenção:  

Primeira situação: o fato de que mesmo desconhecendo os estudos sobre 

mediação que permeiam a teoria histórico-cultural, o professor consegue identificar o 
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ponto complicador para que o objeto se realize pelos sujeitos. Ou seja, professor e os 

alunos (SUJEITOS) não conseguem realizar plenamente a aula na modalidade de EAD 

(OBJETO) sem uma linguagem (INSTRUMENTO) que dê aos sujeitos a sensação de 

familiaridade e proximidade. Vale ainda considerar que Vygotsky (1934/1998) destaca 

a importância da motivação para gerar o conhecimento ao afirmar que “o pensamento 

propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos e necessidades, 

nossos interesses e emoções” (VYGOTSKY, 1934/1998, p. 187). Aparentemente, o que 

o professor busca com a proximidade é exatamente garantir condições para a motivação 

(construção de um “motivo”) para que o aluno participe e, consequentemente, gere 

pensamentos e novos conhecimentos. 

Segunda situação: a atualidade, validade e amplitude dos trabalhos de Vygotsky, 

neste caso específico sobre a mediação, mas aplicável a quase a totalidade de sua obra. 

Mesmo agora, quase um século após seus estudos, ainda que considerando uma 

tecnologia da qual ele sequer tinha lampejos de que um dia viria a existir, o seu conceito 

de atividade mediada, permite compreender dificuldades e elucidar possibilidades. 

 Outro aspecto relevante a se considerar no recorte acima foi o uso da palavra 

“linguagem”. Mesmo desconhecendo totalmente tanto as teorias quanto o próprio 

Vygotsky, conforme assumiu em outros momentos da pesquisa, apesar de ser um 

professor graduado em administração e não ter em sua formação discussões dessa 

natureza teórica, o professor reconhece, na linguagem, o instrumento natural da 

mediação. Pode até ser que o significado soe estranho na construção da frase, mas o 

sentido por ele verbalizado parece bastante evidente e adequado. 

 Outro aspecto que merece ser destacado são os motivos para a participação dos 

sujeitos nesta pesquisa. O pesquisador busca com este trabalho ampliar seus 

conhecimentos teóricos e práticos, constituir-se enquanto pesquisador no paradigma 

crítico e desenvolver parte dos requisitos para a obtenção do título de doutorado. O 

professor procura conhecer melhor sua prática, (re)pensando-a criticamente e, ao 

mesmo tempo, colabora para que o pesquisador desenvolva seu trabalho de 

doutoramento. Em alguns momentos, a motivação de ambos foi fundamental para 

persistirem em suas ações e desenharem o movimento de colaboração entre eles. 

 Encerro o momento que chamo de inicial com o terceiro recorte que direciona o 

olhar para a prática de ensino-aprendizagem do professor. 
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Recorte 10 – SR2 

 

13. PESQUISADOR – Intuitivamente[1] o que faz para conseguir que, ao longo do curso[2], 

seu aluno aprenda o conteúdo que ministra?  

14. PROFESSOR - Procuro detalhar o máximo possível os conteúdos ministrados[3], 

utilizando exemplos que fazem parte do cotidiano deles.[4] Como trabalho disciplinas 

como marketing, é fácil trazer os conceitos para o cotidiano dos alunos.[5] Então minha 

prática é fundamentada nisso, ou seja, abordo um conceito teórico e procuro ilustrá-lo 

com exemplos [6] que permitam aos alunos visualizarem o que estou abordando e como isso 

se desenvolve na prática deles. 

 

 Antes da discussão específica dos sentidos e significados mobilizados neste 

recorte vale a pena contextualizar o uso da palavra “intuitivamente” [1] no início da 

pergunta. Utilizei-a pelo fato de que, em recente discussão anterior na sessão reflexiva, 

eu lhe perguntara sobre a realização de discussões e formações de caráter pedagógico, 

que considerassem a relação de ensino-aprendizagem na EAD. Ele dissera, como já 

mencionei neste texto, que as orientações da universidade eram mais no sentido de 

oficinas para uso das ferramentas disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem e 

sugestões para que os professores interagissem com os alunos mantendo suas atividades 

em dia. 

 Quando perguntei sobre suas iniciativas para o aprendizado do aluno “ao longo 

do curso” [2], procurei valorizar o trabalho do professor centrado no processo de 

ensino-aprendizagem, não simplesmente em um objeto, momento ou mesmo 

desempenho específico. Entendo, assim como Vygotsky (1935/1998), que o processo de 

ensino-aprendizagem é o que realmente deve ser observado experimentalmente e 

valorizado na prática.  

 O professor, em síntese, diz que detalha e exemplifica o conteúdo que ministra 

aos alunos. Observemos com mais atenção cada sentido expresso pelo professor em sua 

resposta, sem perder, claro, a relação com o todo. Quando diz que procura “detalhar o 

máximo possível os conteúdos ministrados” [3], compreendo que o professor tem uma 

postura de educador transmissivo, que mata a criatividade do seu aluno que, por sua 

vez, nada tem a imaginar e incorporar ao que já foi detalhado em seu maior grau.  

O sentido seguinte pode parecer para o professor seu grande diferencial: 

“utilizando exemplos que fazem parte do cotidiano deles”[4]. O meu sentido pode ser 

expresso por: “utilizando exemplo que penso fazer parte do cotidiano deles”. E fica uma 
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pergunta rápida: Por que motivo não pede para que eles tragam exemplos e situações 

que possam, depois, por meio de significados compartilhados se tornarem parte das 

teorias? Uma simples, porém revolucionária, pergunta provocativa: é possível inverter a 

ordem das coisas? 

Outra evidência dessa prática transmissiva e que pouco privilegia o processo na 

relação professor-aluno é perceptível nas considerações do professor quando ele disse 

que “é fácil trazer os conceitos para o cotidiano dos alunos”[5]. Aqui fica visível a 

inversão que ocorre na prática do professor em relação ao que Vygotsky (1935/1998, p. 

85) defende – “precisamos concentrar-nos não no produto do desenvolvimento, mas no 

próprio processo”.  

No momento em que o professor traz os conceitos para o cotidiano dos alunos 

ele está se concentrando exatamente em apresentar o produto desse conceito, ou seja, o 

que o conceito é na prática. Dificilmente isso fará com que o aluno entenda que 

realmente a relação teoria-prática acontece de fato na ordem inversa, ou seja, em uma 

relação dialética que parte da prática para a teoria: a teoria nada mais é que a 

sistematização da prática; não é fixa, está em mudança contínua, ou seja, é regida por 

um movimento histórico-cultural.  

Quando nos concentramos no método proposto por Vygotsky (1935/1998), ou 

seja, nos dedicamos ao processo, temos condições de mostrar o real curso da ciência. 

Trazemos a vida para a escola, sem a preocupação de vesti-la com a roupa de uma ou 

outra teoria, mas com a certeza de que a vida se explica em uma relação dialética e 

dialógica de ensino-aprendizagem. Concluímos, junto com Vygotsky (1935/1998, p. 

33), que  

o momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, 

que dá origem às formas puramente humanas de inteligência prática e 

abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então duas linhas 

completamente independentes de desenvolvimento, convergem.  

 

Por fim, o professor sintetiza sua prática dizendo que se fundamenta em abordar 

conceitos teóricos e ilustrá-los com exemplos [6]. Considerando o que foi apresentado 

nos dois recortes anteriores a este e coerente com o paradigma crítico no qual me insiro, 

afirmo ser um desperdício de potencial a sua prática docente. Os significados 

externalizados sobre sua prática são conflitantes com a intenção que manifesta e com o 

papel de professor que deseja, em sua fala, desempenhar. 
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Sentidos e Significados Intermediários 

 

 Para apresentar sentidos intermediários escolhi um recorte da SR6. Nesse 

momento, o professor já ministrava o outro módulo do curso. Nas sessões reflexivas 

anteriores, este pesquisador apresentou a base teórica em que atuava, estabeleceu o 

conflito em diversos momentos e, nesse estágio, já havia sinais nítidos de colaboração 

crítica entre ambos. Este encontro virtual teve como objetivo fazer uma avaliação da 

primeira etapa do processo de desenvolvimento do professor, do pesquisador e da 

própria pesquisa. 

 

Recorte 11 – SR6 

 

10. PESQUISADOR: Eu gostaria que falasse um pouco sobre o que tem sido as sessões 

reflexivas [1] até agora para você.  

11. PROFESSOR: Tem sido um momento para refletir de forma mais específica a prática que 

venho desenvolvendo na Virtual. A partir da primeira, fiquei mais observador [2] em relação 

a alguns aspectos. Não sei se com o uso das ferramentas mais adequadas,[3] mas com 

certeza mais atento. [4]  

 

12. PESQUISADOR: Pode apontar pelo menos um "aspecto" que passou a observar com 

maior atenção? O que chamou sua atenção nele? 

13. PROFESSOR: Passei a observar melhor a interação com o aluno e tentar orientá-lo e motivá-

lo mais à partir dos fóruns, tornando-me mais pró-ativo [5] nesse processo e não apenas 

reativo às interações dos acadêmicos. Me chamou a atenção a necessidade de assumir de fato 

o papel de professor e não de corretor de atividades, [6] buscando aproximar dos possíveis 

diálogos de sala de uma aula presencial, mas no formato à distância. 

 

14. PESQUISADOR: Isso não ficou muito evidente na disciplina Mercadológica II. Por 

enquanto parece mais uma conclusão reflexiva que prática. Uma carta de intenção que ações. 

É difícil transformar essa consciência em atitudes? 
15. PROFESSOR: É mais uma conclusão reflexiva, que pode resultar em ações práticas, [7] ou 

seja, pode sim ser denominado de carta de intenções. Embora na disciplina Administração 

Mercadológica II ainda não fiquem tão evidentes as ações nessa linha, acredito ser possível 

observar que as interações aumentaram, pelo menos no sentido de orientação. Quanto à 

dificuldade para transformar em atitude, não acredito que seja exatamente isso, mas talvez 

a não consciência plena dos caminhos possíveis para isso. [8] 

 

16. PESQUISADOR: Então podemos dizer que houve alguma transformação no professor 

Fulano?  Qual foi a ocorrida e quais pretende que ocorram daqui para frente? 

17. PROFESSOR: Acredito que houve sim, no sentido de estar mais atento ao aluno e 

considerá-lo como indivíduo não somente no momento em que ele encaminha as 

atividades ou mensagens, mas em todas as circunstâncias do processo, [9] inclusive 

quando não interage ou acessa o ambiente de aprendizagem. Vejo que necessito acompanhá-lo 

melhor para oferecer o suporte que necessita para de fato poder aprender o propósito 

estabelecido na disciplina. 

 

 

 Considero, portanto, que na interação pesquisador-professor a sessão reflexiva 

pode ser considerada instrumento-e-resultado, pré-requisito-e-produto; instrumento de 
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mediação, de negociação de sentidos que se permitem, pelo compartilhamento, o 

revolucionário ato de ressignificação que possibilita a cada um a construção de novos 

sentidos.  

Ao ser perguntado sobre a experiência vivenciada nas sessões reflexivas [1] o 

professor a associa com um momento de reflexão sobre sua prática na EAD. O fato de 

ter um momento específico para olhar para si e para sua prática, [2] com a ajuda de um 

pesquisador, permite que desde a primeira experiência fique “mais observador”[4]. O 

professor não tem consciência de usar “ferramentas” [3] adequadas, mas tem a sensação 

real de maior atenção.  

Sua resposta muito anima este pesquisador, pois evidencia que o professor teve 

contato com um instrumento-e-resultado de uma pesquisa maior. Conforme destacam 

Cole e Scribner (1998, p. 16) Vygotsky “escreveu que num experimento adequadamente 

concebido, o experimentador pode criar processos que ‘põem à mostra o curso real do 

desenvolvimento de uma determinada função’”. Assim se o professor se sentiu “mais 

observador” é sinal de que a sessão reflexiva cumpriu um dos seus papéis, o de 

“desvendar os processos que comumente estão encobertos pelo comportamento 

habitual” (COLE e SCRIBNER, 1988, p. 16). Por outro lado, se nesse ponto já 

estávamos no sexto encontro e avançávamos juntos, é sinal de que, conforme destacou 

Magalhães (2006), atuávamos como verdadeiros colaboradores. 

Outro ponto que passou a considerar com mais atenção foi a interação. Ele 

considerou-se “mais pró-ativo” [5], superando uma postura exclusivamente reativa. 

Melhorar a interação significa que avançou no conhecimento e, no domínio dos 

mecanismos de mediação, significa desenvolvimento. Quando o docente diz que sentiu 

a “necessidade de assumir de fato o papel de professor e não de corretor de atividades” 

[6], entendo que uma transformação profunda está em curso. Para fazer tal declaração e 

transformação é preciso compreender e ter clareza do sentido de ser professor que tem 

internalizado. Mas esta é apenas a primeira etapa. É preciso compartilhar outros 

sentidos de ser professor, estabelecer conflitos e, numa relação crítico-colaborativa, 

compartilhar significados com a abertura e a consciência da necessidade de ressignificá-

los. Assim feito, tem início um processo que vai de “fora” para “dentro”, que leva o 

novo significado para a fala interior que se encarregará – ou não – de transformá-lo em 

sentido. 
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Trata-se de um processo complexo de internalização. Tão complexo que este 

pesquisador questiona dizendo não vê-lo na prática docente. Mas o professor a sustenta 

afirmando ser uma “conclusão reflexiva, que pode resultar em ações práticas” e diz 

ainda que acredita ser possível, sim, observá-las nas interações de orientação que 

realiza. Ainda nessas considerações, o professor deixa claro que está em processo de 

transformação e mudança, pois não tem “consciência plena dos caminhos possíveis 

para isso”[8]. É uma afirmação corajosa de quem assume que sabe que precisa mudar 

mas não sabe como, ao mesmo tempo que tem consciência de que está em pleno 

processo de mudança.  

Esse momento de transformações, assim como a dificuldade em externá-las e até 

mesmo realizá-las, evidenciam que, para o professor, está em curso um processo de 

internalização, que, segundo Vygotsky (1934/1998, p. 76), consiste em uma série de 

transformações, a saber:  

 

a) Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é 

reconstruída e começa a ocorrer internamente. (...) 

b) Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. (...) 

c) A transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal é 

o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do 

desenvolvimento. 

  

Por fim, quando perguntado se sentiu alguma transformação durante este 

trabalho de colaboração crítica, o professor responde afirmativamente dizendo que 

aumentou sua atenção ao aluno e que passou a observá-lo como um “todo” [9], 

inclusive nos momentos em que não interage ou acessa o ambiente de aprendizagem. 

Esse significado apresentado pelo professor remete-nos ao conceito spinozano de 

totalidade.   

 

Sentidos e Significados Finais 

 

 A sessão reflexiva final ocorreu aproximadamente 9 meses depois da primeira, 

na SR12. Entendo que houve tempo de interação suficiente para observar o 

comportamento dos sujeitos desta pesquisa. 

 

Recorte 12 – SR12 

 

13. PESQUISADOR: Como é ser professor nessa nova forma de educar que é a educação a 



 

 
 

218 

distância online?  

14. PROFESSOR: Acredito que ainda estamos evoluindo enquanto prática [1] e tentando 

encontrar o formato ideal. Há muitos desafios, há necessidade de refletir sobre a própria 

prática, [3] mas há pouco tempo institucionalizado para isso, pois durante o período letivo a 

preocupação acaba centrada no cumprimento das obrigações docentes. Agora, que é 

interessante o formato e repleto de possibilidades, isso é. Eu particularmente gosto muito e 

vejo que é possível extrair muito.  

15. PESQUISADOR: ok. Podemos dizer que há a tecnologia mas que é necessário aprimorar a 

metodologia?  

16. PROFESSOR: Acredito que sim. 

 

19. PESQUISADOR: Você pode apontar algum recurso que, agora olhando criticamente para 

sua postura enquanto professor, poderia ter usado tanto nos fóruns quanto nos chats e que 

poderiam trazer seu curso mais para o novo formato de educação que para a digitalização de 

formas tradicionais?  

20. PROFESSOR: Penso que não seja uma questão de recursos, mas de metodologia[2].  Os 

recursos são interessantes, pois vídeos, material didático digitalizado, fóruns e chats abrem 

um leque de possibilidades de comunicação. Agora, vejo o chat como uma possibilidade mais 

dinâmica. 

21. PESQUISADOR: Considerando nossas discussões e sua prática docente, você pretende fazer 

alguma alteração para o seu próximo curso? Se você tivesse a oportunidade de, ao final do ano, 

propor medidas para melhoria da qualidade do curso em que trabalha, o que você proporia 

à instituição? 

22. PROFESSOR: Penso em explorar mais o recurso dos chats, como uma possibilidade mais 

dinâmica de interação e penso em rever as atividades, de forma a serem mais reflexivas. [4] 

(...) Como irei reescrever alguns materiais, há essa possibilidade de ajuste na disciplina. E 

quanto à proposta de melhoria para o curso, acredito que a sugestão seja de mais ações de 

reflexão junto aos professores, [5] no sentido de estimulá-los a refletir sobre suas práticas e 

o uso das ferramentas disponíveis. 

 

 

 Quando perguntado sobre o seu sentido de ser professor na EAD online o 

professor responde que “estamos evoluindo enquanto prática”[1]. Ao utilizar o plural, o 

docente assume-se enquanto categoria, no coletivo, socialmente. O tempo todo utilizou 

singular, agora ao avaliar de forma ampla, nesta que foi a última sessão reflexiva, ele 

volta a se colocar como parte de um todo. Outro aspecto interessante é que ele faz a 

análise de processos, explica a situação no lugar de descrevê-la e abandona 

comportamentos fossilizados, como apresentou no início da pesquisa. É possível notar 

que o docente constrói o seu sentido de ser professor pelo método dialético, 

considerando-o no processo de mudança que ficou evidente. 

 Ao avaliar o modelo de EAD existente, ele considera ter um formato interessante 

e repleto de possibilidades e sintetiza suas considerações dizendo que as limitações 

dessa modalidade de ensino não são questão de recursos técnicos, “mas de 

metodologia”[2]. Chegar a essa conclusão exige um pensamento crítico, uma postura 

reflexiva e maturidade teórica e prática para olhar o todo.   

 Outro aspecto que foi incorporado ao discurso e à prática do professor foi o 

apelo para posturas reflexivas. Ele considera necessário “refletir sobre a própria 
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prática” [3] e se dispõe, na elaboração de novos materiais didáticos, a “rever as 

atividades, de forma a serem mais reflexivas”[4]. Nessas considerações há um olhar 

para si, como forma de promover novas mudanças, estuda a si próprio historicamente. E 

amplia essas considerações para a instituição quando propõe “mais ações de reflexão 

junto aos professores” sobre as práticas e ferramentas disponíveis. O professor 

demonstra que a reflexão passa a fazer parte do todo em sua vida, seja no aspecto 

individual, ou no social. 

 

3.3 Relações com ou sem distância: impactos na produção de conhecimento 

 

 Nesta seção proponho-me a discutir, brevemente, como as relações de distância 

estabelecidas entre os participantes diretos (professor e pesquisador) e indiretos 

(professor e alunos) afetaram e definiram a produção de conhecimento no contexto 

desta pesquisa. Organizo esta discussão partindo de considerações sobre o professor em 

atuação na EAD, o que se espera e o que pude observar no professor participante desta 

pesquisa. Avanço, tratando da questão conceitual de distância, nas relações com os 

recursos tecnológicos atuais do curso e suas potencialidades. 

 

O professor e a distância 

 

 Discuti, em diversos outros momentos nesta tese, a relação vivenciada pelo 

professor participante desta pesquisa e a questão da distância, bem como os impactos 

em sua atuação no sentido da produção de conhecimento por meio da interação com 

seus alunos. Porém, considero oportuno retomar esta questão sintetizando muito do que 

aqui falamos e inserindo novos sentimentos e impressões como forma de ampliar e 

contribuir modestamente com o debate. 

 Durante o período de quase um ano em que acompanhei o professor participante 

deste trabalho, compartilhei algumas alegrias e angústias oriundas de suas relações com 

alunos. Em alguns momentos, ele relatou situações que demonstravam uma 

complexidade impercebível aos olhos de grande parte dos professores que só atuam 

presencialmente. Oliveira (2009) chamou atenção para a complexidade que é ensinar em 

contextos virtuais. Destacou que a prática se fundamenta na conjunção do ato de ensino-

aprendizagem e na mediação desse ato por uma tecnologia.  
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 Com a explosão de ofertas de cursos a distância a partir dos primeiros anos do 

século XXI, a reflexão sobre que professor se espera para atuar nesse ambiente tornou-

se uma necessidade: Oliveira (2009) considera que é preciso configurar um espaço em 

que professores e alunos possam trocar ideias e aprender juntos. Em sua concepção, 

deixa de existir espaço para professores que se colocam acima dos alunos e que atuem 

como transmissores de conhecimento. Entende ainda que, na educação online, o 

professor necessita ter grande capacidade de adaptação e criatividade diante de novas 

situações, propostas e atividades que surgem inesperadamente a cada momento. Mill 

(2009) também chama a atenção para as novas competências necessárias aos docentes, e 

Castilho (2011) fala que o papel do docente é acompanhar muito de perto o aluno.  

Entendo, baseado no conceito de ZPD criativa sustentado por Magalhães (2012), 

que o professor nesse contexto constrói uma rede de possibilidades e, como um artesão, 

cuidadosamente define territórios para a exploração crítico-colaborativa dos alunos. 

Dessa forma, o professor atua na geração de ZPDs criativas e o aluno, orientado, pode 

fazer escolhas conscientes sobre quais malhas dessa rede explorar em cada necessidade 

que se manifeste em sua vida prática.  

 O professor pesquisado destacou que fez alguns treinamentos, participou de 

oficinas para uso das ferramentas e para gravação de videoaulas, e que a coordenação 

do curso mantém orientações, sobretudo no que diz respeito à importância da interação 

nos cursos à distância. Contudo, como já destaquei nesta tese, Braga (2013) considera 

que a questão central da EAD é a discussão pedagógica. Para ela a tecnologia traz, para 

a prática pedagógica, formas mais dinâmicas de implementar modos colaborativos ou 

reflexivos de ensinar; porém, a tecnologia é apenas um instrumento. As mudanças não 

são determinadas pela mídia, e sim pela perspectiva pedagógica e pelo uso criativo do 

que a mídia oferece. 

Essa consideração de Braga (2013) faz coro com o que o professor sugere na 

última sessão reflexiva ao ser questionado sobre qual recurso poderia ter utilizado para 

que o curso se aproximasse mais de um novo formato de educação a distância, 

afastando-se da mera digitalização de formas tradicionais. Ele responde: “Penso que 

não seja uma questão de recursos, mas de metodologia”. Ou seja, o professor 

reconhece, nas ferramentas tecnológicas, potencialidades de uso que desconhece por 

falta de fundamentação teórico-metodológica. Ou seja, é preciso discutir muito mais 

como atuar à distância, do que com quê atuar à distância. 
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Outros dois aspectos interessantes observados nas sessões reflexivas foram: a 

disposição do professor em buscar a interação com o aluno e sua sugestão para a 

melhoria institucional do curso.  

Durante os momentos em que foi instigado a promover ações que buscassem a 

participação dos alunos nos fóruns, o professor respondeu positivamente, mesmo que 

abandonando algumas dessas ações em função da falta de resposta dos alunos. Na 

última semana do curso, aceitou o desafio de mudar a perspectiva de interação e trocar 

uma ferramenta assíncrona (Fórum) por uma síncrona (Chat). Mesmo com um número 

pequeno de participantes conseguiu, no desenvolvimento do chat, promover uma 

interação colaborativa com os alunos. Instigou-os em alguns momentos antes de 

fornecer as respostas, e conseguiu satisfazer as necessidades dos alunos participantes. O 

conteúdo do chat está disponível no anexo 3. O excerto abaixo retrata as considerações 

do professor e permite-nos ainda observar outras questões importantes 

 

Recorte 13 - SR12 

 

3. PESQUISADOR: Você disse em outros momentos que não usava esta ferramenta. Por que 

razão não a utilizava? 

4. PROFESSOR: A princípio considerava uma ferramenta pouco produtiva, em função da baixa 

participação dos acadêmicos. Não via como uma oportunidade de orientação 

individualizada. [1] 

5. PESQUISADOR: Como foi a experiência nestes chats que realizou na finalização do curso? 

6. PROFESSOR: Foi interessante. A participação de fato foi baixa, mas a interação com os que 

participaram foi produtiva, num diálogo de construção do conhecimento,[4] ou ainda, de 

orientação à percepção da aplicação do conhecimento no cotidiano do acadêmico. 

7. PESQUISADOR: Analisando também a atividade fórum, percebemos que não é apenas o 

chat que tem participação baixa, o fórum também teve. Mas a interação acorre de fato no 

chat.  Tem essa mesma percepção ou não? 

8. PROFESSOR: O chat é mais dinâmico que o fórum,[2] por isso, me parece que estimula 

mais a participação de quem interage[3]. Como o fórum é mais estático, a impressão que 

dá é que não desperta curiosidade ou ritmo de debate. 

(...) 

21. PESQUISADOR: Considerando nossas discussões e sua prática docente, você pretende fazer 

alguma alteração para o seu próximo curso? Se você tivesse a oportunidade de, ao final do 

ano, propor medidas para melhoria da qualidade do curso em que trabalha, o que você 

proporia à instituição? 

22. PROFESSOR: Penso em explorar mais o recurso dos chats, como uma possibilidade mais 

dinâmica de interação e penso em rever as atividades, de forma a serem mais reflexivas. [4] 

(...) 

PROFESSOR: Como irei reescrever alguns materiais, há essa possibilidade de ajuste na 

disciplina. E quanto à proposta de melhoria para o curso, acredito que a sugestão seja de mais 

ações de reflexão junto aos professores, [5] no sentido de estimulá-los a refletir sobre suas 

práticas e o uso das ferramentas disponíveis. 

 



 

 
 

222 

  

A predileção do professor pelo contato individual, pela relação professor-aluno 

foi destacada desde a primeira sessão reflexiva. Ele considera que isso demonstra 

respeito, preocupação e atendimento exclusivo. Isso demonstrou sua crença na educação 

transmissiva e o seu desconhecimento de outras possibilidades de ensinar, como por 

meio da interação em ambientes coletivos. Para ele, atuar em uma relação face-a-face 

digital é uma forma de diminuir distâncias; por isso preferia as mensagens a o chat, por 

exemplo, que ele acreditava não oferecer condições de atendimento individual (“Não 

via como uma oportunidade de orientação individualizada[1]”).    

 A possibilidade de construção conjunta de conhecimento foi por ele 

experimentada no chat, por meio de uma interação mais dinâmica (“O chat é mais 

dinâmico que o fórum”[2]) e estimulante (“parece que estimula mais a participação de 

quem interage”[3]). Ele conseguiu, finalmente, algo que pedia desde a primeira 

videoaula: um “diálogo de construção do conhecimento”[4]. 

 A outra questão que chamou minha atenção diz respeito à sua sugestão para a 

melhoria do curso como um todo: “E quanto à proposta de melhoria para o curso, 

acredito que a sugestão seja de mais ações de reflexão junto aos professores, no 

sentido de estimulá-los a refletir sobre suas práticas e o uso das ferramentas 

disponíveis”[5]. Ou seja, propõe que o atual modelo de formação avance o que já é feito 

em relação às capacitações atingindo as discussões pedagógicas, metodológicas.  

 

 

A que distância está o curso de Administração? 

 

 O curso que foi objeto de análise desta pesquisa teve sua portaria de autorização 

expedida em 2007 pelo MEC. Quando analisado, tinha em torno de seis anos de 

funcionamento. Este tempo pode ser considerado suficiente para a estabilização do 

curso e das práticas pedagógicas, porém pode ser considerado longo o suficiente para 

tornar obsoletos alguns recursos tecnológicos utilizados. Contudo este não é o nosso 

foco e, sim, questões que impactam a prática docente e a construção do conhecimento. 

 Levando em conta o conceito de distância transacional, segundo Moore (1993), é 

preciso considerar o universo das relações professor-aluno separados no espaço e/ou no 

tempo, mas, principalmente, o diálogo educacional, a estrutura do programa e a 



 

 
 

223 

autonomia do aluno. E considerando o Diálogo Educacional, Tori (2003, p. 15) observa 

que “quanto maior a extensão de diálogo entre alunos e professores, menor será a 

distância transacional”.  

O curso de Administração, em questão, oferece uma gama muito ampla de 

opções de contato e diálogo entre os alunos e os professores. O aluno, como 

apresentado anteriormente neste estudo, pode acionar o professor das seguintes formas:  

a) plantão de dúvidas com o próprio professor por meio de ligação gratuita duas vezes 

por semana (terça-feira, das 9h às 12h50min e quinta-feira, das 9h às 12h20min), 

totalizando 7horas e 30minutos de disponibilidade semanal; b) e-mails; c) mensagens; e 

d) fóruns. Assim, em relação ao diálogo educacional, o curso tem uma distância 

transacional muito pequena. 

O conceito Estrutura do Programa aborda a organização do programa de 

educação a distância e expressa a rigidez ou a flexibilidade dos objetivos educacionais, 

das estratégias de ensino e dos métodos de avaliação do programa. Tori (2003, p. 16) 

considera que “quanto maior for a estruturação de um programa educacional, maior será 

a distância transacional”. O curso observado está baseado na Plataforma Moodle, possui 

uma grande equipe de apoio que mantém o AVA em funcionamento, alimentando-o e 

fazendo as devidas manutenções. Há ainda equipes de produção de material didático, 

inclusive com estúdios próprios para gravação de videoaulas. Considerando os cursos 

oferecidos pela instituição, ao todo são 38, sendo, na época de levantamento de dados, 2 

graduações, 11 graduações tecnológicas, 17 pós-graduações e 8 cursos de formação 

continuada. Relato estes números para destacar o alto grau de estruturação que possui. 

Como observamos, há prazos para que os professores entreguem todo o material 

didático, um banco de questões para as provas e até mesmo os textos de abertura dos 

fóruns. Isso evidencia o alto grau de estruturação e, consequentemente, a grande 

distância transacional no que diz respeito à estrutura. 

Por fim, a questão da autonomia do aluno. Moore (1993/2002) destaca que a 

autonomia do aluno é a medida pela qual, na relação ensino/aprendizagem, é o aluno e 

não o professor quem determina os objetivos, as experiências de aprendizagem e as 

decisões de avaliação do programa de aprendizagem. Este componente da Teoria da 

Distância Transacional permite explicar por que alguns alunos aprendem melhor em 

cursos mais estruturados e outros dependem de um diálogo maior com os professores. 

Considerando o contexto observado no curso, tanto os alunos mais autônomos têm 
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condições de avançar, pois determinam seu próprio ritmo e escolhem as ferramentas 

educacionais a utilizar, quanto os mais dependentes do diálogo com o professor, pois 

dispõem de muitas possibilidades para tal. 

Esta teoria pode explicar o baixo número de participação nos fóruns. Ou seja, a 

ausência  pode prevalecer no caso de maior quantidade de alunos autônomos em relação 

aos mais dialógicos. Observando o perfil dos alunos participantes do módulo, não é 

possível obter informações mais detalhadas como faixa etária, se faz 1ª ou 2ª graduação, 

ou escolaridade prévia, que poderiam oferecer indicativos para análise. Apenas é 

possível observar que residem em 6 diferentes Estados e no Distrito Federal.  

Assim, é possível considerar que o curso possui pequena distância transacional 

no que diz respeito ao diálogo educacional e grande distância interacional no que se 

refere à estrutura. O que posso concluir destes dados é que há espaço no curso para os 

diferentes perfis, tanto para quem consegue estudar sozinho quanto para quem necessita 

de uma orientação mais próxima e atenta. Ou seja, o curso consegue, nessa perspectiva, 

democratizar a educação dando amplo acesso e oportunidade aos diferentes perfis de 

cidadãos. 

Em minha última análise, considero as abordagens propostas por Valente (1999, 

2003a, 2003b e 2011) para o uso da internet na educação. Ele considera que diferentes 

tipos de interação determinam diferentes abordagens pedagógicas na EAD, dentre as 

quais considerei, neste estudo, a Abordagem Broadcast, a Abordagem Virtualização da 

Escola Tradicional e a Abordagem O Estar Junto Virtual. Faço aqui um diagnóstico de 

uma situação vivenciada na pesquisa. Considero que cada uma dessas abordagens 

teve/tem um papel social a cumprir e que todas podem, em contextos sócio-histórico-

culturais específicos, dar sua contribuição. 

Considerando as características apontadas por Valente (2003a) e a observação de 

como o curso objeto desta pesquisa promove interações entre os participantes, 

evidencia-se que possui a Abordagem Virtualização da Escola Tradicional. Para dar 

maior clareza às minhas considerações apresento-as no quadro abaixo: 
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Quadro 22: Caracterização da Abordagem Virtualização da Escola Tradicional 
(Baseado em Valente (2003a) e organizado pelo autor da tese) 

 
CARACTERÍSTICA DE 

VIRTUALIZAÇÃO DA ESCOLA 

TRADICIONAL (VALENTE, 2003a) 

CARACTERÍSTICA DO CURSO ANALISADO 

 

Ações centradas no professor, que detém 

a informação, e sua função é passá-la 

para o aprendiz 

O professor é o responsável por toda a condução 

pedagógica. Produz uma videoaula; na maioria dos casos 

produz o material didático; é responsável pelo fórum de 

dúvidas, por receber, corrigir e fazer a devolutiva das 

atividades ao aluno; faz webconferência, chat; elabora e 

corrige as provas. 

Existe alguma interação entre o aluno e o 

professor, mediada pela tecnologia. 

As interações ocorrem predominantemente por meio de 

mensagens (e-mail). Há uso esporádico de outras 

ferramentas. 

O professor pode apresentar ao aprendiz 

situações-problema, em que ele é 

obrigado a usar as informações 

fornecidas 

O professor insere uma atividade a cada unidade temática 

do curso. O aluno deverá fazê-la por escrito e enviar pelo 

AVA. 

 

 

 Em diversos momentos, durante as sessões reflexivas, o professor e eu tratamos 

dessa questão da virtualização da sala de aula emergindo em práticas do curso. Mesmo 

antes do início da observação do AVA, essa característica veio à tona quando 

discutíamos o aprendizado nos fóruns de dúvidas. O excerto abaixo é da SR2, realizada 

no dia 15/09/2013. 

 

RECORTE 14 – SR2 
 

36. PESQUISADOR - Como que você acredita que acontece o aprendizado no ambiente do 

fórum? 

37. PROFESSOR - Acredito que o fórum é uma atividade complementar, mas não o fator 

determinante. O fórum só cumpre seu propósito se o aluno fizer a leitura dos textos 

necessários, ou seja, os materiais didáticos. [1] (...) 

38. PROFESSOR - Agora, se ele tiver cumprido tais pré-requisitos[2], a interação dos fóruns 

estimula o debate e o debate instiga e incentiva o conhecimento, por isso, acredito que o 

fórum contribui e, além do mais, enquanto constrói suas respostas ou participação nos fóruns 

o aluno está construindo o próprio conhecimento. 
 

 O professor foi enfático ao destacar que a “leitura dos textos necessários”[1] ou 

seja, a leitura dos “materiais didáticos”[1] é um “pré-requisito”[2]. Essa é uma prática 

que caracteriza fortemente a escola tradicional: lê-se o texto, os alunos trazem as 

dúvidas e o professor, detentor do conhecimento, entrega a eles a inquestionável 

verdade.  

Considero que utilizar o fórum como espaço para simplesmente tirar dúvidas é 

subestimar uma ferramenta que permite a interação entre todos os participantes. Além 

do mais, repetidas vezes o professor disse que a ferramenta usada para esse fim é a 
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mensagem. Entendo, portanto, que essa abordagem da virtualização da escola 

tradicional foi um dos fatores que neutralizaram o uso dos fóruns no curso. Se a visão é 

de que o professor transmitirá a resposta correta, o aluno deve pensar em perguntar logo 

ao professor, não aos demais colegas que podem, como ele, não tê-la. 

 Valente (2003a) considera que essa abordagem de interação com os alunos acaba 

frustrando-os, fazendo se sentirem sozinhos, o que provavelmente são causas que 

podem explicar a alta taxa de evasão dos cursos EAD. Esta questão da evasão é uma das 

que me motivaram a pesquisar sobre a EAD. Desta forma, concordo que esses fatos 

podem ser causas, mas não me dou por satisfeito com esta explicação. Ao discutir a 

Abordagem O Estar Junto Virtual, que implica uma interação mais intensa com 

acompanhamento e assessoramento constante ao aprendiz, o autor considera que o aluno 

precisa estar engajado na resolução de um problema ou projeto. Ou seja, caso o aluno 

não esteja engajado na atividade, ele também pode estar ausente, mesmo estando junto 

virtualmente. 

 Isso levar a crer que as ferramentas tecnológicas são realmente instrumentos e 

têm papel secundário na manutenção dos alunos em um curso, seja ele presencial ou à 

distância. Retomando Valente (2003a) considero que estar engajado é fazer parte, e para 

fazer parte é preciso ter motivo (LEONTIEV, 1972/1977); ou seja, os sujeitos 

participantes têm que ter a necessidade de fazer parte, de realizar uma atividade 

qualquer, como preconiza o materialismo histórico-dialético. 

 Nesse ponto, considero que o sucesso da educação, presencial ou à distância, 

fundamenta-se na necessidade que cada um tem dela, para que se sinta parte, para que 

se engaje. E, então, retomo a questão das abordagens de interação na EAD, para dizer 

que em uma relação que privilegie o estar junto virtual, há maiores condições e 

oportunidades de clarificar e reforçar qual é a necessidade de cada um dos participantes 

se conscientizar de que, como participante, não se sinta apenas uma pequena e 

dispensável parte, e sim um todo, que se espelha em muitas outras pessoas, as quais 

dialeticamente interagem e se sustentam em seus propósitos. 

   

 

Afinal, qual é o seu nome? 
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 Iniciei esta pesquisa fazendo um estudo de EAD. Neste momento, em que teço 

as últimas reflexões, tenho dúvidas consistentes sobre a existência do que me propus a 

fazer. Afinal, o que é uma educação a distância? Qual é a sua relação com a educação 

presencial? Essa temática permeou algumas discussões ao longo desta pesquisa. Já no 

início dos trabalhos, na SR2, realizada no dia 15/09/2013, perguntei ao professor: 

 

RECORTE 15 – SR 2 
 

7. PESQUISADOR - Como você chegou à docência na EAD? Você disse que há diferenças 

entre ensinar na educação presencial e na EAD. Quais são essas diferenças na sua visão? 
[1] 

 

8. PROFESSOR - Iniciei na EaD por indicação do meu ex-coordenador de curso no ensino 

presencial. Quando ele assumiu a coordenação de um curso na EaD, ele indicou-me para 

assumir uma disciplina. A partir disso foi dando certo a experiência e foi ampliando-se para 

outras disciplinas. Para mim a diferença principal está na forma do diálogo com os alunos. 

Na educação à distância o desafio é maior[3], visto a necessidade de estabelecer uma 

linguagem [4] que proporcione ao aluno a familiaridade e a sensação de proximidade.[5] 

E essa sensação deve estar presente nos materiais didáticos, nas videoaulas e também nas 

interações com os alunos, por meio dos fóruns, mensagens e chats. 
 

 Considerando a abordagem do materialismo histórico-dialético, proponho 

iniciarmos esta discussão observando quem, na prática, vivencia relações como 

educador na modalidade de EAD. Ao comparar as modalidades de educação presencial 

e à distância, o professor considera que “a diferença principal está na forma do diálogo 

[2] com os alunos. Na educação à distância o desafio é maior, [3] visto a necessidade 

de estabelecer uma linguagem que proporcione ao aluno a familiaridade e a sensação 

de proximidade”. Considero como centrais, nesta abordagem do professor, os conceitos 

de “diálogo” [2] e de “linguagens”[4]. O diálogo é uma forma de interação. Baseado 

nos princípios marxistas, posso considerar o diálogo como uma relação mediada por 

instrumento e, avançando por meio dos princípios vygotskianos, posso entender que o 

instrumento que medeia um diálogo é o signo, ou seja, a linguagem. Dessa forma, o 

professor de EAD tem um problema de interação [4] e ele gostaria que essa interação 

proporcionasse ao aluno a sensação de proximidade [5]. Não tem problemas de 

distância, de presença ou ausência física. 

 Diversos autores questionam, na atualidade, o conceito de distância aplicado à 

nomenclatura Educação a Distância (EAD). Destaco e utilizo, como suporte para esta 

discussão, as colocações de Leffa e Freire (2013), que consideram que o conceito 

tradicional de distância e de interação parece não serem mais adequados à prática da 
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EAD na contemporaneidade. Para essa discussão, evocam o conceito de distância em 

quatro dimensões: geográfica, cronológica, cognitiva e social, às quais recorro para 

analisar a realidade que vivenciei neste trabalho. 

 Considerando a dimensão geográfica, o seu caráter espacial, entendo que o curso 

se fez presente onde o aluno estava. Isso aconteceu enviando apostilas em formato 

digital pelo AVA, impressa pelos Correios e, além disso, as videoaulas, fóruns e chats 

colocaram o professor a um clique do aluno, independente de qual das sete unidades 

federativas do Brasil eles se encontrava. Com relação à dimensão cronológica, entendo 

que o curso venceu essa distância, permitindo que os alunos aproveitassem melhor o seu 

tempo, incorporando o estudo quando melhor lhe conviesse. Dessa forma, a EAD 

otimiza-o rompendo com diversas limitações. Isso pode ser verificado pelos mais 

diversos horários registrados nas postagens de atividades e mensagens. 

 A distância cognitiva foi superada com a presença de alunos com diferentes 

habilidades e, inclusive, alguns com experiência profissional prática maior que a do 

professor. Além disso, a estrutura do curso permitiu a vários alunos atuarem de forma 

bastante independente do professor. A distância social é vencida como consequência de 

uma relação de poderes, é uma conquista da ampliação de vagas e oportunidades 

produzidas pela EAD. 

 Por outro lado, no que diz respeito à interação, Leffa e Freire (2013) consideram 

que o ser humano aprende pela troca de informações com o objeto, não pelo contato 

direto, ou seja, agindo à distância de forma mediada por um instrumento. O AVA do 

curso que observei disponibilizava diferentes ferramentas que possibilitavam essa 

interação mediada, tais como: fóruns, chats, webconferência e trocas de mensagens.  

 Por fim, Leffa e Freire (2013, p. 22) destacam que “interagimos não só com as 

pessoas que estão fisicamente presentes à nossa frente, mas também com quem está 

distante. Se a aprendizagem depende da interação, a distância não é um empecilho para 

que ela ocorra”. Com essa perspectiva, retomo as considerações do professor sobre sua 

angústia em relação à questão de proporcionar a sensação de proximidade nas 

interações. Isso coloca ambos, Leffa e Freire (2013) e o professor com um mesmo foco: 

como construir um ambiente que permita interações de qualidade. Assim, a preocupação 

não é a distância, e sim a qualidade da interação. Em outras palavras, a distância não 

existe enquanto obstáculo para o aprendizado.  



 

 
 

229 

 Logo, se não há distância, que nome dar? Leffa e Freire (2013) chamaram de 

Educação sem Distância. Eu concordo, porém proponho uma abordagem conceitual e 

uma terminologia diferente, como apresentarei nas conclusões desta tese. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O que me levou a estudar esta modalidade de educação, legalmente chamada de 

Educação a Distância (EAD), foi a observação do alto índice de abandono, os resultados 

insatisfatórios quanto à aprendizagem e desenvolvimento dos alunos e também a 

dificuldade de atuação de muitos de seus professores. Dessa forma, procurei 

compreender os modos de produção de conhecimento na prática do professor com os 

alunos e como o uso das ferramentas, pelo professor e alunos, afeta a produção desse 

conhecimento. Por sua vez, a prática da pesquisa, que é instrumento-e-resultado, levou-

a a transformações, expandindo o interesse e construindo foco nas relações professor-

pesquisador em atividades de formação crítica de professor. 

 O início do curso de doutorado marcou, para mim, o contato com uma nova base 

teórica. A minha formação em Letras e o percurso profissional não oportunizaram 

contato com muitas das teorias que fundamentam o pensar pedagógico. Para mim, Karl 

Marx era só um economista; sua obra principal, O Capital, apenas mais um tomo da 

vasta literatura econômica; e Lev Vygotsky, um desconhecido. Sempre fui uma pessoa 

de ter ideias, opinião, hipóteses para quase tudo. Minha mente era capaz de imaginar 

um mundo, criá-lo com detalhes e minúcias.  

 Marx fez comigo o que fez com Hegel: colocou-me de cabeça para baixo! Essa 

reconstrução, e suas formas de relações, permitiu aumentar minha potência de agir 

do/no todo. Antes eu desejava oferecer ao mundo o que o meu pensamento pudesse 

conceber, Marx deu-me o mundo para que meus pensamentos pudessem ser concebidos 

e, infinita e dialeticamente reconstruídos com os outros homens que são partes-todo-

mundo! 

 O método marxiano permitiu-me observar a EAD a partir da prática em um 

ambiente virtual de aprendizagem. A observação atenta, minuciosa da prática permitiu-

me conhecer o objeto de pesquisa em sua realidade e compreender que muitas das 

idealizações que tinha concebido mentalmente não se embasavam na realidade dos 

fatos. A interação com o professor foi fundamental para, ao longo da pesquisa, abstrair 

essa realidade e ressignificar meus sentidos sobre a EAD. 

 Para discutir as questões de aprendizagem e desenvolvimento, busquei o apoio 

da Teoria Sócio-Histórica de Vygotsky e o seu foco no processo, e não no produto, 
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como base para a pesquisa. Mas o processo vivenciado na pesquisa exigiu avançar nas 

compreensões de Vygotsky sobre atividade, introduzindo as colaborações e expansões 

de Leontiev, Engeström e também do Grupo de Pesquisa LACE que, sob a liderança de 

Maria Cecília Camargo Magalhães e Fernanda Coelho Liberali, adota, para essa teoria, 

a nomenclatura de Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC). As aulas, os 

fóruns e também as sessões reflexivas colocam os sujeitos em interação com outros em 

contextos culturais determinados e historicamente dependentes, por isso são atividades. 

 Esse percurso de olhar da prática para a teoria implicou, para mim, uma quebra 

de paradigma, assim como o fato de ser sujeito da própria pesquisa, fato que a Pesquisa 

Crítica de Colaboração (PCCol) oportunizou-me. Quebras de paradigma não são 

atividades simples. Implicam superar modelos fossilizados, com os quais temos uma 

relação de conforto. A PCCol mexeu com minha zona de conforto e exigiu repensar 

minha prática enquanto pesquisador ao longo do próprio desenvolvimento da pesquisa. 

Não foram poucos os momentos em que me deparei com situações de incertezas 

absolutas sobre o desenvolvimento do trabalho, momentos nos quais a colaboração 

efetiva e crítica de sujeitos mais experientes oportunizaram-me superar tais 

contradições. 

 Esta pesquisa, realizada à distância, implicou alguns desafios. Como o trabalho à 

distância mediado pela internet concede flexibilidade espaço-temporal, é necessário que 

os sujeitos tenham muita disciplina para manter as agendas de trabalho. Normalmente a 

agenda presencial tem um nível superior de prioridade, mesmo que tenha surgido 

posteriormente. É forte a sensação de que é fácil “retomar mais tarde”. Isso provocou 

alguns transtornos e quebra de planejamento das ações. Ocorreu também um momento 

em que um dos sujeitos nitidamente estava fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo 

durante uma sessão reflexiva à distância, diminuindo o grau de concentração e 

comprometimento com a atividade. Havia uma presença virtual “virtual” do 

interlocutor, e uma distância nítida entre os participantes da interação. 

 O desenvolvimento dos encontros foi gerando uma contradição que se mostrou 

central à pesquisa: não ocorria a participação dos alunos nos fóruns! No primeiro 

momento, a tentativa de superá-la passou por insistentes buscas por formas de envolver 

os alunos e levá-los aos fóruns. O que não ocorreu. Tal contradição foi superada com a 

compreensão da natureza desse comportamento em função das relações de produção de 

conhecimento construídas no curso. Como o curso demonstrou-se transmissivo e com 
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características de virtualização da escola tradicional, o fórum de dúvidas perdeu seu 

sentido de existência. O fórum de dúvidas é uma ferramenta que permite a interação 

professor-aluno e também aluno-aluno, tem caráter coletivo, levando as mensagens a 

todos os participantes, permitindo que construam seus conhecimentos por meio de 

relações colaborativas (críticas ou mesmo confortáveis). Como o modelo de curso está 

centrado no professor como transmissor de conhecimento – e isso foi discutido com 

mais detalhes no capítulo 3 – não há valorização da colaboração na construção do 

conhecimento. O que importa realmente é a verdade que o professor apresenta e, para 

isso, tem outra ferramenta no AVA que cumpre a função de colocar em contato aluno-

professor: as mensagens, que são equivalentes aos tradicionais e-mails. Essa forma de 

contato ainda protege o aluno de possíveis constrangimentos por conta do conteúdo ou 

da forma de suas mensagens. Entendo agora, portanto, que os fóruns só se justificam se 

os cursos tiverem uma proposta pedagógica colaborativa, reflexiva e crítica, com uma 

nítida opção pela construção e produção de conhecimentos pautada na interação de 

todos os participantes, de forma dialética e em relações horizontais de poder. 

 Esta (não)relação professor-aluno observada nos fóruns levou-nos, este 

pesquisador e o professor participante, a repensarmos, criticamente, nossas práticas, 

bem como a organização do curso e as bases teóricas que sustentavam as relações que 

estabelecíamos nos contextos em que nos inseríamos. Dessa forma, o movimento da 

pesquisa, as nossas práticas e as necessidades impulsionaram-nos a estas atividades de 

formação crítica de professor. 

 Analisando as relações entre o professor e os alunos em todo o AVA, 

compreendo que o distanciamento dialógico nos ambientes coletivos (como fóruns, sala 

de café e chats) e a preferência pelas relações professor-aluno nos ambientes individuais 

(como as mensagens) fortalecem – ou são reflexo de – um modelo de educação 

transmissiva, que determina uma relação de interação e produção de conhecimento 

pautada na abordagem da virtualização da escola tradicional em detrimento ao “estar 

junto virtual”. Se, por um lado, o aluno tem a sensação de estar próximo do professor, 

pois a distância transacional no diálogo educacional entre eles é muito baixa, por outro 

ele está absolutamente distante e isolado dos seus colegas de curso, dos outros alunos. 

 Essa condição só pode ser aceita se a proposta do curso for realmente 

transmissiva, com um professor, detentor do conhecimento, que interage com o aluno de 

forma a estabelecer uma colaboração confortável, tirando suas dúvidas sem estabelecer 
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qualquer tipo de conflito. Nessa perspectiva, não há produção coletiva do conhecimento. 

Trata-se de um movimento que parte do teórico (idealizado) e procura, no máximo, 

relacioná-lo à prática do aluno. É como a tentativa de vestir uma peça de roupa – de 

tamanho, modelo e formato únicos – em todos os alunos de uma sala. Entendo a relação 

transmissiva, pautada pela fórmula pedagógica “pergunta-resposta-avaliação”, tão 

limitada quanto as chances de sucesso com as roupas. 

 Por outro lado, a relação professor-pesquisador ocorreu por meio de uma 

ferramenta síncrona: o chat. Esta forma permitiu a comunicação instantânea, 

possibilitando que quaisquer dúvidas ou necessidades de esclarecimentos ocorressem 

imediatamente. O que, inicialmente, poderia sugerir a sensação de proximidade – 

respostas imediatas – não só não correspondeu, como gerou em muitos instantes 

diálogos redundantes, incapazes de avançarem tematicamente.   

O estabelecimento inicial de uma relação confortável entre o professor e este 

pesquisador impediu que as contradições que emergiram das/nas nossas interações 

fossem superadas. Com a transformação dessa relação em crítico-colaborativa, os 

sujeitos passaram a questionar, sustentar, ampliar e negociar sentidos por meio de 

construção compartilhada de significados. Com isso, conseguimos ter maior clareza de 

nossas necessidades e do objeto compartilhado que deveríamos construir em cada 

encontro. 

Dessa forma, professor e pesquisador, um uma relação de “estar juntos 

virtualmente” rompemos muitas limitações físico-espaciais e temporais e construímos 

novas possibilidades para ações junto aos alunos (Fórum Final de Dúvidas e Chat). 

Além disso, fortaleceram-se, por meio de reflexões formativas, nossos papéis de 

professor e pesquisador. Nesta relação acabamos por gerar, de forma crítico-

colaborativa, dialética e dialogicamente, conhecimentos que contribuíram para a 

realização desta pesquisa e, possivelmente continuarão úteis para nossas vidas 

cotidianas. A postura crítico-colaborativa foi, neste caso, determinante para se 

estabelecer uma educação sem distância e formadora de educadores mais críticos e 

cidadãos. 

Este estudo permitiu-me, também, olhar com maior profundidade para as 

questões de tecnologia e seu uso educacional. Entendo que é preciso cada vez mais 

pensar a tecnologia como um instrumento e fortalecer as bases pedagógicas, como 

destacou o professor participante da pesquisa. Esse é o caminho para que sempre se 
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possa tirar o melhor proveito de qualquer que seja a tecnologia ofertada. Dada a 

diversidade da acessibilidade aos recursos tecnológicos em um país continental como o 

Brasil, o desafio para a democratização da educação não está em usar o mais moderno e 

sofisticado dos recursos e, sim, usar da melhor forma possível o recurso disponível. 

Concordo e retomo a abordagem de Leffa e Freire (2013) de que a aprendizagem 

está ancorada na interação, não na distância ou na presença. Reafirmando minhas 

convicções materialistas histórico-dialéticas e sócio-histórico-culturais, entendo que 

antes de saber o que usar é preciso conhecer o que queremos (objeto), qual é a nossa 

necessidade e de que instrumentos dispomos. Assim, a questão tecnológica, e por 

extensão a relação de distância, é uma questão de aplicação, instrumental, não um 

fundamento das discussões educacionais. Nenhum equipamento ou plataforma 

educacional proporcionará a produção de conhecimento se os sujeitos não estiverem 

engajados e cientes dos seus papéis na atividade educacional. 

 Já discuti, nesta tese, a questão da nomenclatura da modalidade de educação 

abordada nesta pesquisa, porém considero oportuno retomar e avançar neste ponto, 

propondo uma abordagem que não tem a pretensão de ser nova, mas sim de oferecer 

condições de compreender os aspectos aqui abordados, à luz das tecnologias disponíveis 

na contemporaneidade, e a base teórico-metodológica em que atuo. Assim, compreendo, 

reconheço e utilizo todos os termos que se referem a esta modalidade de educação, mais 

comumente entendida, reconhecida e referenciada pela nomenclatura de Educação a 

Distância (EAD). Contudo, considerando os princípios do Materialismo Histórico-

Dialético e da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), proponho 

chamar, de Educação Mediada pela Internet (EMI), as iniciativas educacionais que 

colocam em relação dialética sujeitos que se relacionam em atividades mediadas pelo 

instrumento internet e motivadas pelas necessidades desses sujeitos. Considero a 

internet como uma categoria capaz de oferecer suporte para múltiplas linguagens, 

mídias e modalidades. Destaco ainda que esta abordagem em nada questiona a 

revolucionária consideração de Vygotsky (1934/1998), que coloca a linguagem como 

um instrumento por excelência nas relações de mediação, a partir do marxismo. Ao 

contrário, reconhece, valoriza e apenas contextualiza sócio-histórico e culturalmente tais 

teorias. 

Espero que este trabalho contribua, modestamente, com as discussões do Grupo 

LACE e da comunidade científica sobre questões de aprendizagem-desenvolvimento de 
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uma forma geral e, em especial, nos contextos de Educação Mediada pela Internet 

(EMI). Ao considerar possíveis expansões deste trabalho entendo que um caminho se dá 

pelo estabelecimento de relações crítico-colaborativas com gestores e professores de 

cursos nesta modalidade para o conhecimento, compreensão, discussão e, se necessário, 

transformações das propostas pedagógicas dos cursos. 
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